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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών στο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

2

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 1687
(1)
Επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών στο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
(συνεδρίαση 14/26-4-2018)
Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) άρθρο 13
«Σύγκλητος», του άρθρου 32 «Ίδρυση ΠΜΣ», του Κεφαλαίου ΣΤ΄ (δεύτερος και τρίτος κύκλος σπουδών) των
άρθρων 30-37 και του άρθρου 85 (τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου ΣΤ΄)
β. το ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018),
άρθρο 19 παράγραφος 8
γ. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
δ. Το ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως των άρθρων 2, 4 και
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά 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),
ε. Το ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αρ. Φύλλου 3151

στ. Την αριθ. 216772/Ζ1’/2017 (ΦΕΚ 434 Β’) απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
ζ. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
η. Το π.δ. 87/2013 (Α΄ 129): «Μετονομασία του ΤΕΙ
Καβάλας σε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε με
το π.δ. 127/2013 (Α΄ 190), με το οποίο το ΤΕΙ Καβάλας
μετονομάστηκε σε ΤΕΙ ΑΜΘ
θ. Την αριθ. 210840/Z1/17 (ΥΟΟΔ 647) διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
ι. Την έκθεση Βιωσιμότητας και τη μελέτη Σκοπιμότητας του προτεινόμενου Μεταπτυχιακού
ια. Την αριθ. 4/14-3-2017 πράξη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του Διιδρυματικού Διατμηματικού
Μεταπτυχιακού Προγράμματος
ιβ. Την αριθ. 18/28-2-2018 (θ. 2ο) πράξη της Συνέλευσης του τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού
Περιβάλλοντος
ιγ. Την αριθ. 17/27-3-2018 (θ. 4ο) πράξη της Συνέλευσης
του τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
ιδ. Την αριθ. 10/18-4-2018 (θ. 1ο) πράξη της Συνέλευσης του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
ιε. Την αριθ. 12/3-4-2018 (θ. 2ο) πράξη της Συνέλευσης
του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
ιστ. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ
ΑΜΘ και του Πυροσβεστικού Σώματος / Πυροσβεστική
Ακαδημία
ιζ. Το α.α. 479/23-4-2018-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα
του Προέδρου της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
του ΤΕΙ ΑΜΘ με το οποίο διαβιβάστηκε η αρ. 5/23-4-2018
(θ. 2οΗΔ) πράξη της
ιη. Το αρ. 110469/Ζ1/2-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ,
Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
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Ιθ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την επανίδρυση του ΔΔΠΜΣ των τεσσάρων (4) τμημάτων
του ΤΕΙ ΑΜΘ (Τμήματα: Δασοπονίας και Διαχείρισης Φ.Π.,
Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
και Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
Διοίκησης Επιχειρήσεων) και της Σχολής Ανθυποπυραγών
της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με τίτλο «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών».
1. Τίτλος, Αντικείμενο και Σκοπός του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
1.1 Τίτλος του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ».
Η πρώτη φορά που η λέξη «καταστροφή» αναφέρεται
στην ιστορία του ανθρώπινου γένους και η οποία μάλιστα συνοδευόταν ταυτόχρονα από ανθρωπιστική κρίση,
ήταν οι 7 πληγές του Φαραώ στην Αίγυπτο. Από τότε και
μέχρι σήμερα οι όροι «ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές», «κίνδυνοι», «ανθρωπιστική κρίσις» κλπ είναι
όροι οι οποίοι ολοένα και περισσότερο εμφανίζονται
στην Παγκόσμια σκηνή και είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι
με τον άνθρωπο. Ιδιαίτερα τα τελευταία 100 χρόνια με
την έκρηξη της τεχνολογικής επανάστασης, οι ανθρωπογενείς καταστροφές τείνουν να ξεπεράσουν σε αριθμό
θύματα και ένταση τις φυσικές καταστροφές.
1.2 Αντικείμενο
Αντικείμενο του παρόντος ΜΠΣ είναι η παροχή γνώσεων
σχετικών με την ανάλυση αλλά και τη διαχείριση καταστροφών που οφείλονται σε ανθρωπογενή και φυσικά αίτια. Επιπρόσθετο αντικείμενο είναι η διεξαγωγή έρευνας σε μεταπτυχιακό επίπεδο σχετικής με τις προαναφερθείσες καταστροφές.
1.3. Σκοπός
Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αυτό θεωρείται ένα καινοτόμο και μοναδικό στο είδος του μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεδομένου
ότι προσφέρει συνδυαστικές γνώσεις από γνωστικά πεδία
και αντικείμενα που θεραπεύουν τέσσερα (4) διαφορετικά
Τμήματα ενός ΑΕΙ καθώς και η Σχολή Ανθυποπυραγών της
Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα να παρέχεται προς τους φοιτητές του ένας ολιστικός τρόπος προσέγγισης του σοβαρότατου θέματος των
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, αρχικά υπό το
πρίσμα της ανάλυσης και στη συνέχεια από τη σκοπιά της
διαχείρισης. Για το λόγο αυτό το συγκεκριμένο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
μπορεί να απευθύνεται και σε στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και σε πολιτικό προσωπικό Οργανισμών και Φορέων που σχετίζονται με την
πολιτική προστασία αλλά και με τη βιομηχανία.
Ειδικότερα απευθύνεται σε:
Α) Αξιωματικούς Υπαξιωματικούς και οπλίτες των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων
Β) σε μη ένστολους πολίτες της χώρας που αποτελούν στελέχη πολιτικής προστασίας ή στελέχη των υπηρεσιών υγείας.
Γ) σε στελέχη δημοσίων ή ιδιωτικών Οργανισμών και
Φορέων που σχετίζονται ή υπόκεινται σε φυσικούς ή
βιομηχανικούς κινδύνους.
2. Είδος του Μεταπτυχιακού Τίτλου που απονέμεται
Η επιτυχής παρακολούθηση του παρόντος Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με βάση τις παρακάτω αρχές:
α. Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθμης στα γνωστικά πεδία του ΔΔΠΜΣ.
β. Τη συνεχή προσαρμογή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και των με-
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θόδων διδασκαλίας του στις εξελίξεις της επιστήμης και
της τεχνολογίας.
γ. Τη δυνατότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών να
αποκτούν διεπιστημονικό υπόβαθρο που να τους επιτρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας τους.
δ. Την αξιοκρατία και την ομαδική συνεργασία.
ε. Τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών
με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και τις νέες
τεχνολογίες.
στ. Την αξιολόγηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., των διδασκόντων
και των διδασκομένων.
ζ. Τη συστηματική συνεργασία διδασκόντων και μεταπτυχιακών φοιτητών.
η. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με
τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας,
γενικότερα.
Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών (MSc in Analysis
and Management of Manmade and Natural Disasters)».
3. Οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές
Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από διαδικασία επιλογής της οποίας οι λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στον
Εσωτερικό Κανονισμό του, οι κάτωθι κατηγορίες υποψηφίων:
Α) Αξιωματικοί Πυροσβεστικού Σώματος, Πυρονόμοι, Υπαξιωματικοί, Πυροσβέστες και Πυροσβέστες ΠΥ
εφόσον είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της
χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής
Β) Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, Υπαξιωματικοί και μόνιμα στελέχη, μη
βαθμοφόροι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων
Δυνάμεων, που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή
ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.
Γ) Μη ένστολοι πολίτες τη χώρας, ιδιαίτερα στελέχη
πολιτικής προστασίας, στελέχη των υπηρεσιών υγείας,
που είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της χώρας, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής.
Σε κάθε περίπτωση τα πτυχία αυτά θα πρέπει να είναι
συναφή με μέρος τουλάχιστον του γνωστικού αντικειμένου του Μεταπτυχιακού προγράμματος.
Δ) Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι
σπουδαστές των συναφών με το αντικείμενο Σχολών,
οι οποίοι θα έχουν περατώσει τις προπτυχιακές τους
σπουδές πριν τις ημερομηνίες εγγραφής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
4. Η χρονική διάρκεια για τη χορήγηση των τίτλων
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) εξάμηνα,
εκ των οποίων τα πρώτα δύο αντιστοιχούν στη θεωρητική διδασκαλία ενώ το τρίτο αφιερώνεται στην εκπόνηση
της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών καθορίζεται
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
5. Μαθήματα, πιστωτικές μονάδες και γλώσσα διδασκαλίας
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση
μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να
παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα
που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά
εξάμηνο σπουδών. Ο συνολικός αριθμός των μαθημά-
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των του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσει
ανέρχεται σε δώδεκα (12) τα οποία είναι υποχρεωτικά.
Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες
(ECTS). Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές
μονάδες (ECTS). Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης
της διπλωματικής διατριβής είναι η ελληνική.
Το πρόγραμμα των διδασκομένων και εξεταζομένων
μαθημάτων προκύπτει από την στόχευση και την προσπάθεια να αναλυθούν, μελετηθούν και διδαχθούν τα
ακόλουθα αντικείμενα που είναι κυρίαρχα στον επιστημονικό και τεχνολογικό χώρο των Φυσικών και Ανθρωπογενών Καταστροφών.
• Διαχείριση Κινδύνων Κρίσεων και Καταστροφών
• Κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες των Καταστροφών
Α΄ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

• Φυσικές Διεργασίες, Κίνδυνοι και Καταστροφές
• Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι και Τεχνολογικές Καταστροφές
• Αντιμετώπιση ηλεκτρομηχανολογικών καταστροφών
• Αντιμετώπιση εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδων και πυρκαγιών που οφείλονται σε καύση υδρογονανθράκων
• Τεχνικές παρεμβάσεις για αποκατάσταση επικινδυνοτήτων
• Αρχές Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση των Καταστροφών
• Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
• Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας Ε.Ε.
Τοιουτοτρόπως και με βάση τα ανωτέρω το πρόγραμμα σπουδών των δύο (2) πρώτων εξαμήνων θεωρητικής
διδασκαλίας και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες του
κάθε μαθήματος διαμορφώνονται ως ακολούθως:

α/α Μάθημα
1
2
3
4
5
6

Ανάλυση και διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών
Φυσικές καταστροφές και κίνδυνοι Ι
Αρχές γεωπληροφορικής στη διαχείριση των καταστροφών
Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαχείριση κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών.
Οικονομικές συνέπειες κινδύνων, κρίσεων και καταστροφών
Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή διατριβών
ΣΥΝΟΛΟ
Β΄ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)

α/α Μάθημα
1
2
3
4
5
6
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Φυσικές καταστροφές και κίνδυνοι ΙΙ
Τεχνολογικές καταστροφές και περιβαλλοντικοί κίνδυνοι
Αντιμετώπιση και διαχείριση πυρκαγιών σε ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και πυρκαγιών ατυχημάτων μέσων μαζικής μεταφοράς
Αντιμετώπιση της εξάπλωσης πετρελαιοκηλίδων και πυρκαγιών που οφείλονται σε καύση
υδρογονανθράκων
Τεχνικές παρεμβάσεις για διευθέτηση των φυσικών καταστροφών και κινδύνων
Χρήση νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση στην αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών
ΣΥΝΟΛΟ

Πιστωτικές
Μονάδες
5
5
5
5
5
5
30
Πιστωτικές
Μονάδες
5
5
5
5
5
5
30

Μετά την παρακολούθηση των δύο πρώτων εξαμήνων θεωρητικής διδασκαλίας οι φοιτητές υποχρεούνται κατά
τη διάρκεια του τρίτου (3) στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής τους Εργασίας.
Γ΄ εξάμηνο (Σύνολο ECTS 30)
Πιστωτικές
Μονάδες
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας – Master Thesis
30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS)

90

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.
6. Αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ογδόντα (80) φοιτητές. Επιπλέον
του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 8 του ν. 4485/2017.
7. Δυνατότητες και ανάγκες του Δ.Δ.Π.Μ.Σ σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή
Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι δομημένο με μια βασική ιδιαιτερότητα σε σχέση με άλλα Π.Μ.Σ. ή Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Η ιδιαιτερότητα
αυτή έγκειται στο γεγονός ότι το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αποτελείται στη συντριπτική πλειοψηφία από αξιωματικούς – υπαξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος, των Σωμάτων Ασφαλείας των Ειδικών Δυνάμεων και
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στελέχη πολιτικής προστασίας. Οι ενδιαφερόμενοι υπηρετούν σε όλη την επικράτεια και ως εκ τούτου προκύπτει
η ανάγκη να καλυφτεί η γεωγραφική διασπορά. Προς τούτο προβλέπεται χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
στο ποσοστό που επιτρέπει ο νόμος 4485/2017, προβλέπεται δε και η διεξαγωγή του προγράμματος διδασκαλίας
εις διπλούν (Τμήμα Αθήνας και Τμήμα Θεσσαλονίκης). Ως εκ τούτου, τόσο οι ανάγκες σε προσωπικό και σε υλικοτεχνική υποδομή, όσο και οι κατηγορίες δαπανών και τα ενδεικτικά ποσά, όπως αναλύονται παρακάτω, καθιστούν
απαραίτητα την επιβολή διδάκτρων φοίτησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7.1 Προσωπικό
Για την υλοποίηση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των εμπλεκομένων
τεσσάρων (4) τμημάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ (Τμήματα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φ.Π., Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων), επί
συμβάσει διδακτικό προσωπικό της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας καθώς και μέλη ΔΕΠ
άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής, βάσει του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
Αξίζει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι τα αντικείμενα που θεραπεύει ο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι εξειδικευμένο και άπτονται σε σημαντικό ποσοστό του κλάδου του Πυροσβεστικού Σώματος. Ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία, όχι μόνο η
προσαρμογή του περιεχομένου που διδάσκουν τα μέλη ΔΕΠ στις ανάγκες των διδασκόμενων αλλά και συμμετοχή
καθηγητών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, κατόχων διδακτορικού τίτλου (καθώς στην Πυροσβεστική Ακαδημία
τα μέλη ΔΕΠ εκλείπουν)
7.2 Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Ανάλυση και Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών» παρουσιάζει μία ιδιαιτερότητα όσον αφορά τους χώρους και τις εγκαταστάσεις στις οποίες υλοποιείται. Η ιδιαιτερότητα αυτή οφείλεται στη
γεωγραφική κατανομή προέλευσης των υποψηφίων φοιτητών.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι ενδιαφερόμενοι για να φοιτήσουν στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ αυτό είναι Αξιωματικοί, οπλίτες
και στελέχη από ολόκληρη τη χώρα δεδομένου ότι το συγκεκριμένο είναι μοναδικό στο είδος του. Για το λόγο αυτό
υπάρχει η αναγκαιότητα δημιουργίας δύο (2) τουλάχιστον Τμημάτων λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., ένα (1) για τους
υποψηφίους την Νότιας Ελλάδας με έδρα την Αθήνα και ένα (1) για τους υποψηφίους της Κεντρικής και Βόρειας
χώρας με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Τα δύο αυτά Τμήματα έχουν πανομοιότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αμφότερα λειτουργούν σε εγκαταστάσεις
που ανήκουν στο Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος, το οποίο είναι ένας από τους δύο συμπράττοντες Οργανισμούς
υλοποίησης του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.. Κατά τη διάρκεια του δευτέρου (εαρινού) εξαμήνου παρακολούθησης, μέρος του προγράμματος σπουδών υλοποιείται σε αίθουσες, εργαστήρια και σπουδαστήρια του ΤΕΙ ΑΜΘ στην Καβάλα. Το μέρος
αυτό της διδασκαλίας για την υλοποίηση του απαιτεί τη χρήση βαρέος και εξειδικευμένου εξοπλισμού που είναι
εγκατεστημένος στα προαναφερθέντα εργαστήρια. Συνεπώς, για την υλοποίηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί
αφενός η υλικοτεχνική υποδομή και οι χώροι των εγκαταστάσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και αφετέρου οι ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες (Control room εφοδιασμένο με emergency risk simulators,
χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality techniques)) και εργαστήρια του ΤΕΙ ΑΜΘ.
Οι ανάγκες που προκύπτουν διαρκώς είναι αυτές της ανανέωσης αναλωσίμων και μέρους του εξοπλισμού των
εργαστηρίων και των εποπτικών μέσων διδασκαλίας (αναβάθμιση Η/Υ) όσο και η κάλυψη κόστους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
8. Διάρκεια Λειτουργίας του προγράμματος
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, οπότε και
θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
9. Αναλυτικός Προϋπολογισμός, ανάλυση του κόστους λειτουργίας και Πηγές Χρηματοδότησης του προγράμματος.
9.1 Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄) το 70% των εσόδων κατανέμεται για την κάλυψη των
λειτουργικών εξόδων του προγράμματος, τα οποία υπολογίζονται συνολικά σε ευρώ και αναλύονται σε κατηγορίες
δαπανών ως εξής:
α/α Κατηγορία Δαπάνης
Ευρώ Ποσοστό
1.
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού (τακτικού και έκτακτου) ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
14.400
14,5
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού (τακτικού και έκτακτου) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
14.400
14,5
2
Μετακινήσεις, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού – ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ
5.000
5,05
Μετακινήσεις, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού – ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5.000
5,05
3
Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
22.500
22,7
4
Έξοδα προβολής και δημοσιότητας
5.000
5,1
5
Δαπάνες υποτροφιών
3.000
3,1
Σύνολο Λειτουργικών δαπανών
69.300
70%
6
Δαπάνες υπέρ Ιδρύματος ΤΕΙ ΑΜΘ
29.700
30%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
99.000
100%
ΣΥΝΟΛΟ Απαιτούμενων εσόδων
99.000
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9.2 Πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ.
Ένα μεγάλο μέρος των συνολικών δαπανών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από τέλη φοίτησης τα οποία προσδιορίζονται για όλες τις κατηγορίες στις 3.000 ευρώ. Το υπόλοιπο μέρος θα γίνει προσπάθεια να καλυφθεί από χορηγίες
ιδιωτών (εταιριών που σχετίζονται με θέματα του γνωστικού πεδίου του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.), Οργανισμών, Φορέων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (περιοχών της χώρας που είναι ευπαθείς σε φυσικές καταστροφές) καθώς επίσης και από
χορηγία του Ευρωπαίου Επιτρόπου που είναι αρμόδιος για τις φυσικές καταστροφές και την ανθρωπιστική κρίση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 3 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ
Ι

Αριθμ.: οικ. 1683
(2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
(συνεδρίαση 16/10-5-2018)
Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) άρθρο 13 «Σύγκλητος», του άρθρου 32 «Ίδρυση ΠΜΣ», του Κεφαλαίου ΣΤ΄
(δεύτερος και τρίτος κύκλος σπουδών) των άρθρων
30-37 και του άρθρου 85 (τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου ΣΤ΄)
β. το ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2-3-2018), άρθρο
19 παράγραφος 8
γ. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
δ. Το ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως των άρθρων 2, 4 και
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά 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),
ε. Το ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ. Την αριθ. 216772/Ζ1/2017 (ΦΕΚ 434/Β’) απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:
Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
ζ. Την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β΄ 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
η. Το π.δ. 87/2013 (Α΄ 129): «Μετονομασία του ΤΕΙ
Καβάλας σε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε με

το π.δ. 127/2013 (Α΄ 190), με το οποίο το ΤΕΙ Καβάλας
μετονομάστηκε σε ΤΕΙ ΑΜΘ
θ. Την αριθ. 210840/Z1/2017 (ΥΟΟΔ 647) διαπιστωτική
πράξη του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
ι. Την έκθεση Βιωσιμότητας και τη μελέτη Σκοπιμότητας του προτεινόμενου Μεταπτυχιακού ια. Την αριθ.
14/7-5-2018 (θ 4ο) πράξη της Συνέλευσης του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων
ιβ. Το α.α. 577/8-5-2018 Υπηρεσιακό Σημείωμα του
Προέδρου της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
ΤΕΙ ΑΜΘ με το οποίο διαβιβάστηκε η αρ. 6/8-5-2018 (θ.
2οΗΔ) πράξη της
ιγ. Το αριθμ. 108910/Ζ1/29-6-2018 έγγραφο του
ΥΠ.Π.Ε.Θ, Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ίδρυση
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή
των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
ιδ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την Ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με τίτλο:
«Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών
για Στελέχη (Executive MBA in Tourism)» σύμφωνα με
το άρθρο 32 του ν. 4485/2017.
1. Τίτλος, Γνωστικό Αντικείμενο, και Σκοπός του Π.Μ.Σ.
1.1 Τίτλος. Ο τίτλος του προτεινόμενου προς ίδρυση
Π.Μ.Σ. είναι «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και
Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA in Tourism)».
1.2 Γνωστικό Αντικείμενο
Γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή των πλέον σύγχρονων γνώσεων και η ανάπτυξη
των απαραίτητων ικανοτήτων για την αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Επιπλέον,
το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή των γνώσεων με
τη διενέργεια σύγχρονης επιστημονικής έρευνας στον
ευρύτερο χώρο των επιστημών της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.
1.3 Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι:
(α) Η εκπαίδευση και προετοιμασία στελεχών τουρισμού, φιλοξενίας και αναψυχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και Οργανισμών του δημοσίου της
ευρύτερης περιοχής. Η στοχευμένη εκπαίδευση θα εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην
ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών
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τουρισμού, φιλοξενίας και αναψυχής και κατ’ επέκταση
γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.
(β) Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου
γνώσεων, και η ανάπτυξη των αναγκαίων ικανοτήτων,
δεξιοτήτων και αξιών για την προετοιμασία νέων εξειδικευμένων επιστημόνων και μελλοντικών διοικητικών
στελεχών. Τα στελέχη αυτά μέσω του ΠΜΣ θα γνωρίζουν
τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχειρήσεων τουρισμού, φιλοξενίας και αναψυχής, καθώς
και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ). Θα καταστούν έτσι ικανοί να στελεχώσουν τις
παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες αντίστοιχων
επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουργικό επίπεδο, και να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες προκλήσεις
της επιστήμης της διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων
σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.
(γ) Η προετοιμασία και ανάπτυξη νέων και δυναμικών επιχειρηματιών με επιχειρηματική νοοτροπία
(entrepreneurial mindset), που βασίζεται στην καινοτομία και εξωστρέφεια. Μόνο η επιχειρηματική νοοτροπία
θα οδηγήσει στην απόλυτη ανταπόκριση των απαιτήσεων μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Είναι επίσης ο
μοναδικός τρόπος ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και
οργανισμών τουρισμού, φιλοξενίας και αναψυχής της
ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και Θράκης.
2. Είδος των Μεταπτυχιακών Τίτλων που απονέμονται.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών, το Π.Μ.Σ. απονέμει
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για
Στελέχη (Executive MBA in Tourism)».
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α' Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
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3. Οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές.
Στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων για
Στελέχη (Executive MBA in Tourism)» γίνονται δεκτοί,
μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου
σπουδών όλων των τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
4. Η χρονική διάρκεια για τη χορήγηση των τίτλων.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) Εξάμηνα
για το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης και έξι (6) Εξάμηνα
για το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης.
5. Μαθήματα, πιστωτικές μονάδες και γλώσσα διδασκαλίας.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών
μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές ανέρχεται σε δέκα (10): πέντε (5) υποχρεωτικά
μαθήματα κορμού στο πρώτο εξάμηνο που αντιστοιχούν
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) και πέντε (5)
υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο δεύτερο εξάμηνο
που αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Επίσης, στο τρίτο εξάμηνο, πρέπει να συγγράψουν διπλωματική εργασία η οποία
αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.). Για
την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.
Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή και η αγγλική.
Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των διδασκόμενων και
εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

α/α Μάθημα
1
2
3
4
5

Ηγεσία - Επιχειρησιακή Ηθική (Leadership-Business Ethics)
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών με έμφαση στον Τουρισμό
Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, Ειδικός Τουρισμός και Ειδικά Θέματα και Μορφές
Τουρισμού
Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management)
Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behavior)- Έρευνα Τουριστικής
Καταναλωτικής Συμπεριφοράς
ΣΥΝΟΛΟ

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)
6
6
6
6
6
30

Β' Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
α/α Μάθημα
1
2
3
4
5

Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management)
Λογιστική και Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις Τουρισμού (Accounting &
Finance for Tourism Business)
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων-Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Human Resource
Management-Organizational Behavior)
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems Τουριστικών Επιειρήσεων -Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό
Τουριστικό Μάρκετινγκ, Branding και Εικόνα Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)
6
6
6
6
6
30
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Γ΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
α/α Μάθημα
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation)
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α' Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)
30
30

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)
1
Ηγεσία - Επιχειρησιακή Ηθική (Leadership-Business Ethics)
6
2
Μάρκετινγκ Υπηρεσιών με έμφαση στον Τουρισμό
6
3
Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, Ειδικός Τουρισμός και Ειδικά Θέματα και Μορφές Τουρισμού
6
Β΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
Πιστωτικές Μονάδες
α/α Μάθημα
(ECTS)
1
Στρατηγική Διοίκηση (Strategic Management)
6
Λογιστική και Χρηματοοικονομική για Επιχειρήσεις Τουρισμού (Accounting and
2
6
Finance for Tourism Business)
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων-Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Human Resource
3
6
Management - Organizational Behavior)
Γ΄ Εξάμηνο
Κατ' Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα
Πιστωτικές Μονάδες
α/α Μάθημα
(ECTS)
1
Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (Marketing Management)
6
Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behavior)- Έρευνα Τουριστικής Καταναλωτι2
6
κής Συμπεριφοράς
Δ΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού
Πιστωτικές Μονάδες
α/α Μάθημα
(ECTS)
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information Systems Τουρι1
6
στικών Επιειρήσεων -Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό
Τουριστικό Μάρκετινγκ, Branding και Εικόνα Τουριστικών Προορισμών και Επιχει2
6
ρήσεων
Ε΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
α/α Μάθημα

α/α
1

Μάθημα
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation)

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)
15

ΣΤ΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα
Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)
1
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (Final Dissertation)
15
Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανα- σε περίπτωση ισοψηφίας με τον τελευταίο εισακτέο.
κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον και μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι κάτοχοι τίτκανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.
λου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα
6. Αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο αριθμός εισακτέων κατ΄ έτος στο πρόγραμμα ορί- οριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 8 του ν. 4485/2017.
7. Οι δυνατότητες και οι ανάγκες του Τμήματος σε προζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές. Ο
αριθμός αυτός μπορεί να είναι ελαχίστως υψηλότερος σωπικό και υλικοτεχνική υποδομή
α/α

Μάθημα
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7.1 Προσωπικό.
Για την υλοποίηση του προγράμματος μεταπτυχιακών
σπουδών θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ και τεχνικοί του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ ΑΜΘ και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής. Επίσης,
θα απασχοληθούν και διακεκριμένοι ειδικοί καθηγητές από
πανεπιστήμια αλλοδαπής και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 36 του ν. 4485/2017.
7.2 Υλικοτεχνική Υποδομή.
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος, η
οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας και εργαστήρια,
κατάλληλα εξοπλισμένα με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας
και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και Βιβλιοθήκη.

8. Διάρκεια Λειτουργίας του προγράμματος.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει εκτός απροόπτου μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2022-2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
9. Αναλυτικός Προϋπολογισμός, Ανάλυση του Κόστους
Λειτουργίας, Πηγές Χρηματοδότησης του Προγράμματος
και Ειδική Αιτιολόγηση Ανάγκης Επιβολής Τέλους Φοίτησης.
9.1 Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.
Α΄) το 70% των εσόδων κατανέμεται για την κάλυψη των
λειτουργικών εξόδων του προγράμματος. Οι συνολικές
δαπάνες υπολογίζονται 104.029 ευρώ και αναλύονται σε
κατηγορίες εσόδων και δαπανών ως εξής:

1
1

ΕΣΟΔΑ
Από τον προϋπολογισμό του ΤΕΙ-ΑΜΘ.

€
1.200

1

2

Από δωρεές.

3.000

2

3

5

Από πόρους από ερευνητικά προγράμ- 0
ματα.
Από πόρους από προγράμματα της ΕΕ 0
ή άλλων διεθνών οργανισμών.
Από μέρος των εσόδων ΕΛΚΕ των ΑΕΙ. 0

6

Από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

0

7

Από τέλη φοίτησης.

99.829

4

ΣΥΝΟΛΑ
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3

ΕΞΟΔΑ
Δαπάνες εξοπλισμού
και δαπάνες λογισμικού.
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Δαπάνες αναλωσίμων.

4

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του ΠΜΣ.
5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην
οργάνωση του ΠΜΣ.
7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην
οργάνωση του ΠΜΣ.
8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της
παρ. 5 του άρ.3 6 του ν. 4485/2017
9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης.
10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες εργασιών πεδίου.
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%)
Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με
προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς
τέλη φοίτησης

104.029

9.2 Ειδική αιτιολόγηση της τυχόν ανάγκης επιβολής
τέλους φοίτησης, καθώς και του ύψους του τέλους αυτού σε αναλογία προς τις πάσης φύσεως παροχές προς
τους φοιτητές.
Από την αντιπαράθεση των Πινάκων εσόδων/εξόδων
προκύπτει ότι οι εισροές υπολείπονται των εκροών κατά:
Εκροές €104.029– Εισροές €4.200 = €99.829 Σύμφωνα με
το αρ.35 (δωρεάν φοίτηση) παρ.2 του ν. 4485/2017 ισχύει
ότι: «Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές
δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)

€
1.000
3.000
1.000
15.700
300
23.280

2.400

6.240
10.900
9.000

72.820
31.209

104.029
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται
στο ΠΜΣ.» Για 40 φοιτητές το τέλος φοίτησης που καλύπτει την ως άνω διαφορά είναι: Τέλος φοίτησης: €99.829/
(0,7 x 40φοιτητές) = €3.565
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 3 Ιουλίου 2018
Ο Πρύτανης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ
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