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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    2431 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/2019 (Β’ 3595) 

απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Μακεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 αυτού.

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Την παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. γ’ του άρθρου 
47, τον ν. 4025/2011 (Α΄ 228), την παρ. 8 του άρθρου 5, 
τον ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και την παρ. 2 του άρθρου 34 
του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

5. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

6. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 83).

7. Την παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 114).

8. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 43, 45 και 85.

9. Την υπ’ αρ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότη-
τας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 4334).

10. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).

11. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/2018 υπουργική από-
φαση, «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 
μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
της αλλοδαπής» (Β’ 972).

12. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α΄ 102).

13. Το άρθρο 17 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
14. Το Κεφάλαιο Γ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 «Συνέρ-
γειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις εκπαίδευσης»
(Α’ 70).

15. Το άρθρο 171 του ν. 4635/2019 «Τροποποιήσεις 
στον ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (Α΄ 167).

16. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/06-09-2019 απόφα-
ση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνε-
ων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
709).

17. Την υπ’ αρ. 425 (Β’ 3595/2019) απόφαση Συγκλήτου 
που αφορά στην έγκριση επανίδρυσης του Διατμημα-
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημί-
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ου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ορ-
γάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «ΜΒΑ στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστή-
ματα Διοίκησης» (Master in business Administration - 
MBA in Management Information Systems) σε εφαρ-
μογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 55 του 
ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

18. Την υπ’ αρ. 1296 (Β’ 5063/2020) απόφαση Συγκλή-
του που αφορά στην τροποποίηση του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΜΒΑ 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφο-
ριακά Συστήματα Διοίκησης» του Τμήματος Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της 
Πολυτεχνικής Σχολής με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοί-
κησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως προς τα 
άρθρα 1 και 7.

19. Το απόσπασμα πρακτικού (συνεδρίαση με υπ’αρ. 
14/24-11-2021) της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

20. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με 
υπ’ αρ. 152/22-12-2021).

21. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση με υπ’αρ. 21/14-12-2021).

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 425/2019 (Β’ 3595) από-
φασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας, με την προσθήκη παραγράφου στο τέλος του 
άρθρου 6, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις - Τίτλος

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη ανα-
λαμβάνει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με 
τίτλο «ΜΒΑ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση 
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» με τη συνεργασία 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
με έδρα τα Γρεβενά της Σχολής Οικονομικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το ΠΜΣ θα υλο-
ποιείται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας στα Γρεβενά ή/και στην Κοζάνη. Η διάρκεια 
φοίτησης στο ΠΜΣ είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Τα διοικητικά όργανα του ΠΜΣ είναι η Ειδική Διατμη-
ματική Επιτροπή (ΕΔΕ), ο Διευθυντής του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών και ο Αναπληρωτής Διευθυ-
ντής του.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την κατανόηση της ανά-
πτυξης, της χρήσης και της αξιοποίησης των σύγχρονων 

τεχνολογιών πληροφορικής στο περιβάλλον των επιχει-
ρήσεων και των οργανισμών. Στοχεύει στην εκπαίδευση 
και κατάρτιση επιστημόνων ικανών να παρακολουθούν 
τις ραγδαίες εξελίξεις και καινοτομίες των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες με αιχμή το 
Διαδίκτυο, τα ασύρματα δίκτυα, και τη ψηφιακή τηλε-
φωνία μετασχηματίζουν τον κόσμο των επιχειρήσεων 
αναπτύσσοντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλάζο-
ντας τις ενδοεπιχειρησιακές διαδικασίες αλλά και τις 
σχέσεις τους με πελάτες και προμηθευτές ενώ παράλ-
ληλα επηρεάζουν την πρακτική αλλά και τη θεωρία των 
πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης.

Η προσέγγιση του ΠΜΣ είναι διεπιστημονική και ανα-
πτύσσεται σε δύο άξονες: τα Πληροφοριακά Συστήμα-
τα και την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων όπως 
αυτή ασκείται πλέον στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημέ-
νο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επομένως, οι απόφοιτοι 
του ΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις 
και δεξιότητες ώστε να ακολουθήσουν επαγγελματική 
σταδιοδρομία στην εταιρική διαχείριση Πληροφοριακών 
Συστημάτων Διοίκησης με ιδιαίτερη έμφαση στην και-
νοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφοριών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέ-
μεται μετά από υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυ-
χημένη εξέταση σε δώδεκα (12) μαθήματα και μετά από 
έγκριση και προφορική εξέταση της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας του φοιτητή. Στους φοιτητές που 
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις απαιτήσεις του 
προγράμματος απονέμεται ό τίτλος «ΜΒΑ στη Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστή-
ματα Διοίκησης» και αγγλικό τίτλο «Master in Business 
Administration (ΜΒΑ) in Management Information 
Systems». To πτυχίο πρέπει να περιέχει το όνομα του 
Ιδρύματος, τα ονόματα των Τμημάτων, όνομα, επώνυμο, 
όνομα πατρός και μητρός του φοιτητή, την ημερομηνία 
και τον τόπο της τελετής, το βαθμό και θα συνυπογρά-
φεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας. Επιπλέον, ο τίτλος του μεταπτυχιακού πρέπει 
να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται από την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Το ΠΜΣ θα δέχεται φοιτητές που έχουν πτυχίο τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές πρέπει 
να διαθέτουν πιστοποιητικό επαρκούς ικανότητας στην 
ομιλία και τη γραφή της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψή-
φιοι που δεν είναι κάτοχοι πιστοποιητικού δύναται να 
εξεταστούν ώστε να καθοριστεί η επάρκεια τους στην 
ομιλία και τη γραφή της αγγλικής γλώσσας. Η εμπει-
ρία σε διοικητικές θέσεις θα πρέπει να θεωρείται ως 
ένα επιπλέον προσόν για την επιλογή των υποψηφίων.
Η ΕΔΕ δύναται να ορίσει πρόσθετες απαιτήσεις εισδοχής. 
Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών 
θα προσδιοριστούν από την ΕΔΕ του ΠΜΣ. Στα ακαδη-
μαϊκά κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται: α) ο βαθμός 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 84555Τεύχος B’ 6634/31.12.2021

του πτυχίου, β) η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι 
σχετικά με το αντικείμενο, γ) η επαγγελματική προϋπη-
ρεσία, δ) η ερευνητική δραστηριότητα, ε) το επίπεδο 
γλωσσομάθειας. Η διεκπεραίωση των αιτήσεων και η 
απόφαση για την εγγραφή των φοιτητών στο ΠΜΣ είναι 
αποκλειστική ευθύνη της ΕΔΕ.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η διάρκεια του ΠΜΣ θα είναι τρία (3) εξάμηνα, εκ των 
οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο 
εξαμήνων οι φοιτητές θα παρακολουθούν έξι (6) μαθήμα-
τα ανά εξάμηνο, που περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατρι-
ών (13) εβδομάδων. Στο πρώτο εξάμηνο όλα τα μαθήματα 
είναι υποχρεωτικά, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο υπάρχουν 
τρία (3) υποχρεωτικά και τρία (3) επιλεγόμενα μαθήματα.

 Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέ-
ταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και 
η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πι-
στωτικές μονάδες ανά περίοδο σπουδών. Η διπλωματική 
εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα 
(90) πιστωτικών μονάδων. Γλώσσα διδασκαλίας του με-
ταπτυχιακού και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας 
ορίζεται η ελληνική ή αγγλική.

1ο Εξάμηνο:

Α/Α Τίτλος μαθήματος (course title)
Πιστωτικές

μονάδες
(ECTS)

1
Στρατηγικό Μάνατζμεντ (strategic
management)

5

2
Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial 
Management)

5

3 Στατιστική Επιχειρήσεων (Business statistics) 5

4 Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) 5

5
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
(Management of Information Systems)

5

6
Σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορι-
κής στις επιχειρήσεις και την οικονομία (Modern 
IT applications in business and economy)

5

Σύνολο (total) 30

2ο Εξάμηνο:

Α/Α Τίτλος μαθήματος (course title)
Πιστωτικές

μονάδες 
(ECTS)

7
Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων
(Databases Management Systems)

5

8
Δίκτυα Ηλεκτρονικών υπολογιστών
(Computer networks)

5

9
Εφαρμογές στις επιχειρήσεις συστημάτων
 Enterprise Resource Planning - Computer
 Integrated Manufacturing (ERP - CIM)

5

Τρία από τα παρακάτω (three of the following)

10
Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο
 (Information systems and the Internet)

5

11
Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
(Web Applications Development)

5

12
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία 
(Applied econometrics)

5

13
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
(Human Resource Management) 

5

14

Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: 
Επιχειρηματική Ηθική, Εταιρική Διακυβέρ-
νηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπερι-
φορά, (Contemporary Issues in Business 
Administration: Business Ethics, Corporate 
Governance, Corporate Strategy)

 5

Σύνολο (total) 30

3 ο Εξάμηνο Σπουδών: 

Τίτλος μαθήματος (course title)
Πιστωτικές 

μονάδες
(ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) 30

Σύνολο (total) 30

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με 
σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά με 
ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυα-
στικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνο-
λογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με βάση τους 
περιορισμούς του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε 
σαράντα (40) φοιτητές ανά κύκλο, εκ των οποίων πο-
σοστό έως 30% απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης 
εφόσον το ατομικό τους εισόδημα και το οικογενειακό 
διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτο-
τελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε 
οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού 
διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμ-
φωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών 
εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τε-
λευταίο επιτυχόντα. Με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ 
μπορεί να τροποποιηθεί ο αριθμός των εισακτέων και να 
λειτουργήσουν παράλληλα τμήματα σε διαφορετικές 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των δύο τμημάτων και 
των σχολών που ανήκουν θα αποτελέσει το ακαδημαϊκό 
προσωπικό που θα στελεχώσει το ΠΜΣ. Οι παραπάνω 
διδάσκοντες θα καλύπτουν τουλάχιστον το 80% των 
ωρών του προγράμματος. Επίσης, με απόφαση της Ειδι-
κής Διατμηματικής Επιτροπής θα καλούνται να παρέχουν 
εκπαιδευτικό έργο μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ. Η συνεργασία 
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αυτή σκοπό έχει να εκφραστεί τόσο στο εκπαιδευτικό 
επίπεδο, όσο και σε γενικότερα ερευνητικό με εμφανή 
αποτελέσματα, όπως είναι η συμμετοχή σε κοινή έρευνα 
(επιστημονικές δημοσιεύσεις κ.λπ.), η συνδιοργάνωση 
συνεδρίων, ημερίδων κ.λπ. Επιπλέον, με απόφαση της 
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής θα καλούνται επιστή-
μονες αναγνωρισμένους κύρους ή με σχετική εμπειρία 
εφαρμογής στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων.

Άρθρο 9
Εισροές και κόστος λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου κύκλου 
του ΠΜΣ για σαράντα (40) φοιτητές προϋπολογίζεται 
σε 81.200,00 €. Ο προϋπολογισμός αυτός αναλύεται ως 
εξής:

Αιτιολόγηση Κόστος (€)

%
 σ

υμ
με

το
χή

ς

Αμοιβές εκπαιδευτικού προσωπικού 39.520,00 49%

Λοιπές δαπάνες (αναλώσιμα, μετακινήσεις, 
εξοπλισμός, έξοδα δημοσιότητας- προβο-
λής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού και Βι-
βλίων, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες ερ-
γασιών πεδίου, εκτυπώσεις επιστημονικών 
περιοδικών και φυλλαδίων, τραπεζικών εξό-
δων εμβασμάτων, απρόβλεπτων και λοιπών 
εξόδων)

13.320,00 16%

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστή-
ριξης

4.000,00 5%

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 56.840,00 70%

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προ-
τεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των 
Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

24.360,00 30%

Σύνολο 81.200,00 100%

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυ-
φθεί από τα τέλη φοίτησης. Οι εισροές υπολογίζονται 
με την υπόθεση εγγραφής σαράντα (40) φοιτητών από 
τους οποίους οι 12 (ποσοστό 30%) απαλλάσσονται της 
καταβολής τελών φοίτησης και επομένως τέλη φοίτησης 
καταβάλλονται από 28 φοιτητές. Συνεπώς, με βάση ότι 
τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα 2.900 ευρώ οι εισροές 
υπολογίζονται σε 28 Χ 2.900 = 81.200 ευρώ. Τυχόν χο-
ρηγίες δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα θα δοθούν με τη 
μορφή υποτροφιών ή βραβείων στους φοιτητές.

Άρθρο 10
Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε 2.900,00 €. 

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση και τον κανονισμό ΜΠΣ του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια 
όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 27 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  

Ι

Αριθμ. 2402 (2)
  Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6591/2020 (Β’ 2572) 

απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Μακεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 αυτού.

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Την παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. γ’ του άρθρου 
47, τον ν. 4025/2011 (Α΄ 228), την παρ. 8 του άρθρου 5, 
τον ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και την παρ. 2 του άρθρου 34, 
του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

5. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α’ 119).

6. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 83).

7. Την παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 13 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 114).

8. Τον ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 43, 45 και 85.

9. Την υπουργική απόφαση υπό στοιχεία 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»
(Β’ 4334).

10. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).
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11. Την απόφαση υπό στοιχεία 41931/Ζ1/2018 υπουρ-
γική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 
μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
της αλλοδαπής» (Β’ 972).

12. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α΄ 102).

13. Το άρθρο 17 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
14. Το Κεφάλαιο Γ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 «Συνέρ-
γειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις εκπαίδευσης» 
(Α’ 70).

15. Το άρθρο 171 του ν. 4635/2019 «Τροποποιήσεις 
στον ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (Α΄ 167).

16. Την απόφαση υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνε-
ων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
709).

17. Την υπ’ αρ. 6591 (Β’ 2572/2020) απόφαση Συγκλή-
του που αφορά στην έγκριση ίδρυσης Διεθνούς Διιδρυ-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Πανεπι-
στήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων του Πλόβντιβ της Βουλγα-
ρίας (University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria, 
UFT-Plovdiv), με τίτλο «Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων».

18. Την υπ’ αρ. 1518 (Β’ 5235/2020) απόφαση Συγκλή-
του που αφορά στην τροποποίηση του Διεθνούς Διι-
δρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων» του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου 
Τεχνολογίας Τροφίμων του Πλόβντιβ της Βουλγαρίας ως 
προς το άρθρο 12.

19. Το απόσπασμα πρακτικού (συνεδρίαση με υπ’αρ. 
14/01-12-2021) της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής.

20. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με υπ’αρ. 
152/22-12-2021).

21. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση με υπ’αρ. 21/14-12-2021).

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 6591/2020 (Β’ 2572) από-
φασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας, με την προσθήκη παραγράφου στο τέλος του 
άρθρου 6, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικά - Τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ.

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών και το University of 
Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria (UFT - Plovdiv), συν-
διοργανώνουν από κοινού την λειτουργία Διιδρυματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με 

τίτλο «Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων (“Master of Science - 
MSc in Analysis and Control of Food Products”), σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών έχει ως αντικείμενο την εξειδίκευση επιστημόνων 
πτυχιούχων γεωτεχνικών και άλλων εφαρμοσμένων επι-
στημών στον ευρύτερο τομέα του ποιοτικού ελέγχου 
των τροφίμων (με έμφαση στις αρχές ποιοτικού ελέγχου 
και της ασφάλειας των τροφίμων που φτάνουν στο πιάτο 
του καταναλωτή).

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
• Εφοδιασμός αποφοίτων (κυρίως γεωτεχνικών, βιολο-

γικών επιστημών, επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων, 
επιστήμης της διατροφής, χημικών μηχανικών) με τις 
απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις 
στον τομέα της ασφάλειας και του ποιοτικού ελέγχου 
των τροφίμων.

• Κατανόηση των βασικών αρχών ασφάλειας των τρο-
φίμων και διαχείριση της ποιότητας τους.

• Κατανόηση της ευρύτερης φιλοσοφίας των αναγκών 
του σύγχρονου καταναλωτή για κατανάλωση πιστοποι-
ημένων κι ασφαλών τροφίμων.

• Κατανόηση των αρχών και κανόνων της εφαρμογής 
του ποιοτικού ελέγχου των αγροτικών προϊόντων και 
τροφίμων.

• Κατανόηση των μεθόδων ασφαλούς παραγωγής, 
επεξεργασίας, συντήρησης και τυποποίησης τροφίμων 
(από την παραγωγή στην κατανάλωση).

• Κατανόηση συστημάτων διαχείρισης και διασφάλισης 
της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτο-
ρικού επιπέδου.

Άρθρο 3
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημε-
δαπής των Τμημάτων: Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης 
και Τεχνολογίας Τροφίμων, Διατροφής και Διαιτολογίας, 
Τεχνολογίας Τροφίμων, Επιστήμης Τροφίμων και Δια-
τροφής, Βιολογίας, Χημείας, Βιολογικών Εφαρμογών, 
Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγ-
χου Αγροτικών Προϊόντων, Ζωικής Παραγωγής, Περι-
βάλλοντος, Φυτικής Παραγωγής και άλλων Τμημάτων 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και ομοταγών 
Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Απαραίτητη προϋπόθεση 
είναι η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Άρθρο 4
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στον «Ποιοτικό Έλεγχο 
Τροφίμων» (“M.Sc.-Master of Science in Analysis and 
Control of Food Products”). Οι τίτλοι απονέμονται από 
το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας.
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Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης 
για τη χορήγηση του τίτλου

Η διάρκεια του Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) είναι τέσσερα (4) εξάμηνα, εκ 
των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση 
της διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται 
από δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και μία (1) 
εξεταστική εβδομάδα. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα 
πρέπει να ολοκληρώνει το Δ.Π.Μ.Σ. σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα 
(4) έτη. Μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να αναστείλει 
μέχρι ένα έτος την φοίτηση του, εφόσον συντρέχουν 
σοβαροί λόγοι αναστολής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής εξέ-
ταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς 
και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας. Σε εφαρμογή της απόφασης υπό στοιχεία 
Φ5/89656/Β3/13-08-2007 (Β’ 1466) της Υπουργού Εθνι-
κής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα μαθήματα αντιστοι-
χούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο 
σπουδών.

Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλή-
ρωση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικών μονάδων.

Αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων του ΔΠΜΣ έχει 
ως εξής:

Πρόγραμμα μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο

1ο Εξάμηνο: 

a/a Μάθημα - Course
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νο
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υ

Σύ
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ν
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ν 

 ξ
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ήν
ου

ECTS

1.1
Αναλυτική Χημεία 
Analytical Chemistry

18 21 7

1.2

Χημεία και Βιοχημεία 
Τροφίμων 
Food Chemistry 
and Biochemistry

39 - 7

1.3

Μικροβιολογία 
Τροφίμων και
Βιοτεχνολογία 
Food Microbiology 
and Biotechnology

18 21 7

1.4
Φυσικοχημεία 
Τροφίμων 
Food Physical Chemistry

26 7

1.5

Eπιστημονικές βάσεις
δεδομένων 
Scientific literature 
databases

12 2

ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 113 42 30

2ο Εξάμηνο: 

a/a Μάθημα - Course

Σύ
νο

λο
 

θε
ω

ρη
τι

κώ
ν 

ω
ρώ

ν 
εξ

αμ
ήν

ου
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ECTS

2.1
Ανάλυση Τροφίμων Food 
Analysis

14 30 7,5

2.2
Επεξεργασία και Συντήρηση 
Τροφίμων Food Processing 
and Preservation

36 - 7,5

2.3

Μοριακές-βιολογικές μέ-
θοδοι ανάλυσης τροφί-
μων Molecular-biological 
Methods in Food Analysis

18 18 21

2.4
Ποιότητα και Ασφάλεια 
Τροφίμων Food Safety and 
Quality

36 - 7,5

ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 104 51 30

3ο Εξάμηνο: 

a/a Μάθημα - Course
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αμ

ήν
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ECTS

3.1
Ενόργανη Χημική Ανάλυ-
ση Instrumental Chemical 
Analysis

14 24 7

3.2
Τοξικολογία 
Τροφίμων 
Advanced Food Toxicology

23 16 7

3.3
Ασφάλεια Τροφίμων και Δια-
χείριση Κινδύνου Food Safety 
and Risk Management

33 7

3.4

 Διαχείριση της ποιότητας και 
ποιοτικός έλεγχος Τροφίμων 
Food Quality Management 
and Control

33  - 7

3.5 
Συγγραφή επιστημονικών ερ-
γασιών Scientific writing

12  - 2

ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 115 40 30

4ο Εξάμηνο Σπουδών: 

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS)

Διπλωματική εργασία
Master thesis 30

ΣΥΝΟΛΟ - TOTAL 30

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με 
σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά 
με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συν-
δυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με βάση 
τους περιορισμούς του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 7
Διάρκεια λειτουργίας 
του προγράμματος

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για οκτώ (8) έτη (από 
01-03-2021 μέχρι 28-02-2029) σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στον ν. 4485/2017 (Α’ 114). Η παραπάνω διάρκεια 
μπορεί να ανανεωθεί μετά από απόφαση των Ιδρυμάτων.

Άρθρο 8
Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού ορίζεται 
η ελληνική και η αγγλική. Ως γλώσσα συγγραφής της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η 
αγγλική ή η ελληνική με εκτεταμένη περίληψη στην 
ελληνική γλώσσα ή αγγλική γλώσσα αντίστοιχα.

Άρθρο 9
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα 
ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους τριάντα (30) φοιτητές.

Άρθρο 10
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο-

ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. των Τμη-
μάτων που οργανώνουν το ΔΠΜΣ και μέλη ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και 
προσκεκλημένων διδασκόντων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγο-
ρίες σύμφωνα με των άρθρων 36 και 43 του ν. 4485/
2017 (Α’ 114), αλλά και τα οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτό-
κολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 11
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-
γήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Χημικών Μηχα-
νικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τον 
υπάρχοντα εξοπλισμό στην Κοζάνη.

Άρθρο 12
Κόστος λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου κύκλου 
του Π.Μ.Σ. για 18 (με βάση το ποσοστό απαλλαγής διδά-
κτρων για το 30 % των φοιτητών) άτομα υπολογίζεται σε 
41.600€ και αναλύεται ποσοστιαία ως εξής:

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ/ΚΥΚΛΟ
ΕΞΟΔΑ/ΕΤΟΣ/ΚΥΚΛΟ

Α΄ ΕΤΟΣ Β΄ ΕΤΟΣ

Αιτιολόγηση Κόστος (€)% Δαπάνες Δαπάνες

Δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού - - - -

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 1.500 3,6% 1.500

Δαπάνες για την εκπόνηση των
 μεταπτυχιακών εργασιών 
(αναλώσιμα, κ.λπ.)

4.720 11,35% 0 4.720

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. 1.800 4,3% 900 900

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών Δ.Π.Μ.Σ. - - - -

Αποζημίωση UFT-Plovdiv 
για διδασκαλία και μετακινήσεις-
έξοδα φιλοξενίας

10.200 24,52% 5.100 5.100

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού
(ΔΕΠ συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, 
επισκέπτες καθηγητές άλλων Ιδρυμάτων-
ερευνητικών κέντρων, κ.λπ.)

7.000 16,8% 3.500 3.500

Αμοιβές διδασκαλίας έκτακτου προσωπικού - - - -

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

- - - -

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 3.500 8,4% 2.500 1.000

Λοιπές δαπάνες 400 0,96% 200 200

Λειτουργικά έξοδα Δ.Π.Μ.Σ. 12.480 30,00% 6.240 6.240

ΣΥΝΟΛΟ 41.600 41.600 100,00 % 17.940 24.160

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα, καθώς και από τα 
δίδακτρα.

O καταμερισμός των λειτουργικών δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού του Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να τροποποι-
είται σε οποιοδήποτε ποσοστό σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του Δ.Π.Μ.Σ., κατόπιν απόφασης της Ειδικής 
Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του Δ.Π.Μ.Σ.
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Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συ-
νεργασίας μεταξύ των Τμημάτων και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 27 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02066343112210008*
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