
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε έκταση 
3.100 στρεμμάτων στην Αμμουλιανή, της Τοπικής 
Κοινότητας Αμμουλιανής, της Δημοτικής Ενότη-
τας Σταγείρων - Ακάνθου, του Δήμου Αριστοτέλη, 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων με έδρα την Πάτρα της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, με τίτλο: 
«Διοίκηση Εκπαίδευσης».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 39502 (1)
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε έκτα-

ση 3.100 στρεμμάτων στην Αμμουλιανή, της Το-

πικής Κοινότητας Αμμουλιανής, της Δημοτικής 

Ενότητας Σταγείρων - Ακάνθου, του Δήμου Αρι-

στοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδι-

κής.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 
235 Α΄).

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» 
(ΦΕΚ 7 Α΄) και συγκεκριμένα το άρθρο 258, παράγραφος 
5, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 
7 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπλη-
ρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205 Α΄).

4. Την αριθμ. 78006/2538/7.7.1994 διαταγή του Υπ. 
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

5. Την αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γε-

ωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» 
(ΦΕΚ 757 Β΄) όπως αυτή τροποποιήθηκε και την αριθμ. 
Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικό-
τητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασι-
ών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως 
των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 
2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495 Β΄).

6. Το π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές 
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουρ-
γείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 40 Α΄).

7. Τις διατάξεις του ν 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107 Α΄).

8. Τις διατάξεις του ν 3937/2011 «Διατήρηση της βιο-
ποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60 Α΄) και συγκε-
κριμένα το άρθρο 6 παράγραφος 2. 

9. Τα άρθρα 28 και 28α του ν 4325/2015 «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης. Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47 Α΄).

10. Την αριθμ. 14138/15.5.2017 απόφαση του Υπ. 
Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνστα-
ντίνου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης» (ΦΕΚ 250 τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. και ΑΔΑ: 
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ).

11. Την αριθμ. 49121/1.8.2011 απόφαση της Διεύθυν-
σης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας 
Θράκης «Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο» με 
την οποία εγκρίθηκε η απαγόρευση θήρας παντός θη-
ράματος για πέντε χρόνια δηλαδή από 20.8.2011 μέχρι 
και 19.8.2016 στην περιοχή Αμμουλιανής Δήμου Αρι-
στοτέλη, εκτάσεως 3.250 στρεμμάτων (ΦΕΚ 1872 Β΄ και 
ΑΔΑ: 4ΑΧΧΟΡ1Υ-8ΨΠ).

12. Την αριθμ. 2305/14.2.2018 εισήγηση του Δασαρ-
χείου Αρναίας.

13. Την αριθμ. 2539/20.2.2018 θετική εισήγηση της 
Διεύθυνσης Δασών Χαλκιδικής.

14. Το αριθμ. 14099/7.3.2018 έγγραφο.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Την ιδιαίτερη αξία της βιοποικιλότητας της περιο-
χής, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα για δύο χρόνια έως και 
29.6.2020 σε έκταση 3.100 στρεμμάτων στην Αμμουλια-
νή, της Τοπικής Κοινότητας Αμμουλιανής, της Δημοτικής 
Ενότητας Σταγείρων - Ακάνθου, του Δήμου Αριστοτέλη, 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, τα όρια της 
οποίας αποτυπώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.

Τα περιγραφικά όρια ακολουθούν τη διαδρομή:
Αφετηρία η θάλασσα στη θέση «Λιμανάκι», με Δυτι-

κή κατεύθυνση ακολουθεί υφιστάμενο δρόμο στα όρια 
του οικισμού της Αμμουλιανής και ακολούθως με Νότια 
κατεύθυνση ακολουθώντας υφιστάμενο δρόμο καταλή-

γει στη θάλασσα, Δυτικά της θέσης «Αλυκές» όπου ακο-
λουθώντας την ακτογραμμή του νησιού Νότια και μετά 
Δυτικά καταλήγει στην αφετηρία στην θέση «Λιμανάκι».

Στην απαγόρευση συμπεριλαμβάνονται και οι νησίδες 
Δρένια Νότιο Ανατολικά της νήσου Αμμουλιανής.

Το Δασαρχείο Αρναίας να μεριμνήσει για την έκδοση 
σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική Υπη-
ρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομοσπον-
δία Μακεδονίας - Θράκης, στους Κυνηγετικούς Συλλό-
γους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ-
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 17 Ioυλίου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
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Αριθμ. 24322 (2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσε-

ων με έδρα την Πάτρα της Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, με τίτλο: 

«Διοίκηση Εκπαίδευσης».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
(συνεδρίαση 8/27.4.2018)

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

4.8.2017) και ιδίως το άρθρο 32, «Ίδρυση Π.Μ.Σ.».
2. Τις διατάξεις του 80 παρ. 11 περ. α του ν. 4009/2011 

(Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις 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).

3. Του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466) υπουρ-
γική 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. Το π.δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132/Α΄/5.6.2013) «Συγχώνευση 
Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου - Μετονομασία Σχο-
λής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση 
Παραρτημάτων και Τμημάτων -Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Ελλάδας».

7. Την απόφαση 31488/8.9.2015 του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1919/τ.Β΄/8.9.2015) 
για την ίδρυση Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διοίκηση Εκπαίδευσης / 
Education Management».

8. Την υπ’ αριθμ. 9/2.4.2018 (θέμα 1ο) απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα 
την Πάτρα με θέμα: «Ίδρυση του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών και τίτλο «Διοίκηση Εκπαίδευσης».

9. Το υπ’ αριθμ. 4/26.4.2018 απόσπασμα του πρακτικού 
της Επιτροπής Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

10. Την υπ’ αριθμ. 8/27.4.2018 απόφαση της Συγκλή-
του του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, περί «Αποστολής στο 
ΥΠ.Π.Ε. και Θ. της πρότασης επανίδρυσης Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα και τίτλο «Διοίκηση 
Εκπαίδευσης».

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13905/30.4.2018 έγγραφο του 
Αντιπρύτανη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας προς το ΥΠ.Π.Ε. 
και Θ. με θέμα: «Διαβίβαση πρότασης επανίδρυσης 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα και τίτλο 
«Διοίκηση Εκπαίδευσης».

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 110471/Ζ1/2.7.2018 έγγραφο 
του ΥΠ.Π.Ε. και Θ. με θέμα: «Ίδρυση Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών σε εφαρμογή του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

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

Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα της Σχολής Διοίκησης 
και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας ως εξής:

1. Τίτλος, Γνωστικό Αντικείμενο, Σκοπός του Προγράμ-
ματος

Τίτλος (Ελληνικά): Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Εκπαίδευσης».

Τίτλος (Αγγλικά): Postgraduate Course in “Education 
Management”. Τίτλος του απονεμόμενου διπλώματος:

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Δι-
πλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Εκπαίδευσης 
και στην Αγγλική γλώσσα Master οf Science (M.Sc) in 
Education Management.

Το Π.Μ.Σ. στη «Διοίκηση Εκπαίδευσης» του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα του Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Ελλάδας, δεν έχει περαιτέρω κατευθύνσεις.

1.1 Μετέχοντα Τμήματα
Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. θα είναι μονοτμηματικό και 

θα υλοποιείται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
με έδρα την Πάτρα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

1.2 Γνωστικό αντικείμενο
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του 

Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα 
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, έχει ως αντικείμενο την πα-
ροχή εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέ-
δου προς πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο 
πεδίο της Διοίκησης Εκπαίδευσης. Ειδικότερα εστιάζει 
στη μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στο χώρο 
των Επιστημών Αγωγής και Διοίκησης, με ανάπτυξη στε-
λεχών εξειδικευμένων στους τομείς του σχεδιασμού της 
εκπαιδευτικής πολιτικής και της διοίκησης της εκπαίδευ-
σης, στο πλαίσιο των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων 
και της διά βίου μάθησης.

1.3 Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος είναι μέσα από τη σύν-

θεση των πεδίων της Διοίκησης και Εκπαίδευσης να 
προσφέρει την απαραίτητη εξειδικευμένη γνώση και 
τις ικανότητες στους συμμετέχοντες, ώστε να συμβάλουν 
αποτελεσματικά στην αναμόρφωση και ανάπτυξη της 
εκπαίδευσης ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της δια 
βίου μάθησης, παρέχοντάς τους μια σύγχρονη οπτική για 
τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διεύθυνση, τις 
τεχνικές ελέγχου και αξιολόγησης στο σύγχρονο εκπαι-
δευτικό περιβάλλον.

Παράλληλα με την ερευνητική του αποστολή το Π.Μ.Σ. 
αποβλέπει: α) στην προαγωγή της γνώσης και στην ανά-
πτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές 
στον τομέα της διοίκησης και οργάνωσης εκπαιδευτικών 
μονάδων και β) στην κατάρτιση εκπαιδευτικών και στε-
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λεχών της Εκπαίδευσης, αλλά και ειδικών για την ανά-
πτυξη και διαχείριση ανθρωπίνων και υλικών πόρων στο 
πλαίσιο της εφαρμοζόμενης πολιτικής.

Οι απόφοιτοι αξιοποιούνται σε διάφορα επαγγελματι-
κά επίπεδα και ερευνητικά πεδία που συνδέονται με τους 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς και με τις δομές διοίκησης 
της εκπαίδευσης.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. Διοίκηση Εκπαίδευσης θα 
είναι σε θέση να:

• Να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις αρχές του μάνατζμεντ 
και το πως αυτές εφαρμόζονται στο σύγχρονο εκπαιδευ-
τικό περιβάλλον.

• Να μυηθούν στις έννοιες της εκπαιδευτικής έρευνας 
και να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, προκειμένου να 
ενισχύσουν τη συνεργατική μάθηση και να προωθούν 
την ερευνητική κουλτούρα στην εκπαίδευση.

• Να ενθαρρύνουν την παραγωγικότητα, να σχεδιά-
ζουν και να διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον 
ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αποτελεσματικής μά-
θησης, αξιολογώντας τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα.

• Να επιδεικνύουν πρότυπα και ηγετικές ικανότητες για 
την υλοποίηση σχεδίων δράσης με βάση τις ανάγκες της 
εκπαιδευτικής κοινότητας.

2. Αριθμός και Κατηγορίες Πτυχιούχων
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη 

«Διοίκηση Εκπαίδευσης» του Τμήματος Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων με έδρα την Πάτρα του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, 
απευθύνεται σε:

 επαγγελματίες της εκπαίδευσης, δημόσιας και 
ιδιωτικής,

 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης,

 στελέχη της εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων,
 άλλο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό, επιστημονικό ή 

διοικητικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης,
 πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της 

ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων.
Συνεπώς, το Π.Μ.Σ. βάσει του προγράμματός του είναι 

κατάλληλο για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες της εκ-
παίδευσης, πτυχιούχους, φοιτητές, ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, στελέχη επιχειρήσεων, δημόσιους υπάλληλους, 
στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι χρειάζονται 
εξειδικευμένες γνώσεις διοίκησης για να ανταποκριθούν 

στα σύνθετα επαγγελματικά τους καθήκοντα και να λά-
βουν κρίσιμες αποφάσεις.

3. Χρονική διάρκεια για τη χορήγηση τίτλου
Η τυπική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του 

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα δύο 
είναι διδακτικά εξάμηνα και το τρίτο διατίθεται για την 
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής.

Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι μετα-
πτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν με 
επιτυχία οκτώ (8) μαθήματα, που αντιστοιχούν σε συ-
νολικά ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ., ECTS). 
Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) Πι-
στωτικές Μονάδες.

Πιο συγκεκριμένα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει 
να παρακολουθήσουν με επιτυχία:

 οκτώ (8) μαθήματα κορμού (πρώτο και δεύτερο εξά-
μηνο, περιλαμβάνεται η προετοιμασία για τη συγγραφή 
της μεταπτυχιακής εργασίας)

 Διπλωματική εργασία (τρίτο εξάμηνο)
Τα μαθήματα θα προσφέρονται σε μη-εργάσιμες ημέ-

ρες και ώρες, ώστε να μπορούν να το παρακολουθούν 
και εργαζόμενοι.

4. Περιγραφή του προγράμματος
4.1. Περιγραφή του ενδεικτικού προγράμματος
Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. Κάθε διδα-

κτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) 
πλήρεις εβδομάδες. Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
και να εξεταστούν επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μα-
θήματα κατά τα δύο εξάμηνα (Α’ και Β’ εξάμηνα) και να 
εκπονήσουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ 
εξάμηνο. Για την απονομή του τίτλου του Μ.Δ.Ε απαιτεί-
ται η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων 
(ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθή-
ματα καθώς και στη διπλωματική εργασία, όπως φαίνεται 
στους πίνακες που ακολουθούν. Στο Π.Μ.Σ. προσφέρο-
νται οκτώ (8) μαθήματα, τα οποία είναι όλα υποχρεωτικά 
και των οποίων οι τίτλοι δίνονται στους παρακάτω πίνα-
κες. Από αυτά, προσφέρονται τέσσερα (4) μαθήματα στο 
πρώτο και τέσσερα (4) μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο 
σπουδών, ενώ στο τρίτο εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν 
την υποχρεωτική διπλωματική ερευνητική εργασία.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Education Management)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ECTS

Α’ Εξάμηνο

Μάνατζμεντ / Διοίκηση εκπαίδευσης 7,5

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 7,5

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Αξιολόγηση στους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. 7,5

Εφαρμογές των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας (ΤΠΕ) στην Εκπαιδευτική Πράξη και στη 
Διοίκηση της Εκπαίδευσης

7,5

Διδακτικές Μονάδες Α’ Εξαμήνου 30

Β’ Εξάμηνο

Στρατηγικός Σχεδιασμός και Οργανωσιακές αλλαγές 7,5



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ46506 Τεύχος Β’ 3704/29.08.2018

Εκπαιδευτικό Δίκαιο - Θεσμικό Πλαίσιο Εκπαίδευσης 7,5

Ποσοτικές και Ποιοτικές μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας - Στατιστική 7,5

Επιμόρφωση στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 7,5

Διδακτικές Μονάδες Β’ εξαμήνου 30

Γ’ Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία 30

Συνολικός Αριθμός Διδακτικών Μονάδων 90

Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας: Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου των μαθημάτων του προγράμμα-
τος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να ετοιμάσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή, με τη σύμφωνη γνώμη του 
τελευταίου. Ο επιβλέπων καθηγητής είναι μέλος Δ.Ε.Π. που συμμετέχει στο Π.Μ.Σ. ή όπως αλλιώς ορίζεται στον 
εγκεκριμένο κανονισμό κάθε Π.Μ.Σ.. Στο περίγραμμα θα πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα που θα αναλυθεί, η 
μεθοδολογία και η αρχική βιβλιογραφία/αρθρογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Τα περιγράμματα εξετάζονται από 
την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.. Η αποδοχή της προτάσεως για έρευνα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του 
θέματος με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη, καθώς και τα στοιχεία πρωτοτυπίας 
στην προσέγγιση. Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ..

5. Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
Η διδασκαλία και η εκπόνηση/συγγραφή της διπλωματικής εργασίας θα γίνονται στην ελληνική ή/και στην 

αγγλική γλώσσα.
6. Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά σειρά, καθορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40).
7. Δυνατότητες και ανάγκες του τμήματος σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη λει-

τουργία του Π.Μ.Σ.
7.1 Προσωπικό: Οι διδάσκοντες του προγράμματος θα είναι στη μεγάλη τους πλειοψηφία μέλη του τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα.
Σε ειδικότερα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. ενδέχεται να συμβάλουν και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων τμημάτων του T.E.I. Δυτικής 

Ελλάδας / άλλου Α.Ε.Ι., καθώς και επιστήμονες εξειδικευμένοι στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ..
Σε κάθε περίπτωση, το Π.Μ.Σ. θα υποστηρίζεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 60% από μέλη του τμήματος Διοί-

κησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα του T.E.I. Δυτικής Ελλάδας.
7.2 Υλικοτεχνική υποδομή:
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα διαθέτει την αναγκαία υποδομή σε εκπαιδευτικές αίθου-

σες, εργαστήρια Η/Υ και εξειδικευμένη βιβλιοθήκη, ενώ το T.E.I. Δυτικής Ελλάδας διαθέτει σύγχρονη Ακαδημαϊκή 
βιβλιοθήκη, στοιχεία που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη λειτουργία του Π.Μ.Σ.. Τέλος, για την κάλυψη τυχόν νέων 
αναγκών σε υποδομές και επιστημονικό εξοπλισμό που θα προκύψουν κατά τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα αναζη-
τηθούν λύσεις μέσα από την προβλεπόμενη χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ., μέσω εναλλακτικών χρηματοδοτικών 
εργαλείων για την ανάπτυξη υποδομών, αλλά και μέσω ερευνητικών προγραμμάτων των συμμετεχόντων μελών 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Πάτρα του T.E.I. Δυτικής Ελλάδας.

8. Προϋπολογισμός
Ως προς τα έσοδα αναγράφονται οι πηγές χρηματοδότησης, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, και τα 

αντίστοιχα ποσά-αναμενόμενες εισροές από κάθε πηγή χρηματοδότησης.
Για το 1ο έτος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προβλέπονται τα εξής:
Υπόδειγμα ΠΙΝΑΚΑ 1 - ΕΙΣΡΟΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ποσό σε €

1 Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα 
με το άρθρο 43 του ν. 4485/2017

0

2 Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, 
όπως οριοθετείται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του 
ιδιωτικού τομέα

0

3 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 0

4 Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών 0

5 Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. 0
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6 Κάθε άλλη νόμιμη πηγή (...αναλυτική αναφορά...)
Τα τέλη Φοίτησης ανέρχονται στις 3.400€ για το σύνολο του Π.Μ.Σ (1,5 έτος). Τα ετησία τέλη 
φοίτησης για τα πρώτα δυο εξάμηνα (α’ έτος σπουδών - 1 έτος) ανέρχονται σε 2.400,00€ και 
για το Γ’ εξάμηνο (0,5 έτος) ανέρχονται σε 1.000,00€. Τα έσοδα από τέλη φοίτησης προκύπτουν 
ως ακολούθως:
Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019
• Αριθμός Φοιτητών: 40
• Αριθμός Φοιτητών με Δωρεάν Φοίτηση: 12 (αντιστοιχεί στο 30% των Φοιτητών)
Αριθμός Φοιτητών με Τέλη Φοίτησης: 28
• Τέλη Φοίτησης: 2.400 €
• Σύνολο Εσόδων: 67.200 €

67.200,00

ΣΥΝΟΛΟ 67.200,00

Υπόδειγμα ΠΙΝΑΚΑ 2 - ΕΚΡΟΕΣ

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.016,00

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 0

3 Δαπάνες αναλωσίμων 672,00

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
(Συμμετοχή σε Συνέδρια και Ημερίδες σχετικές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.)

2.352,00

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
(Δεν προβλέπονται μετακινήσεις των φοιτητών για το πρώτο έτος)

672,00

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

23.520,00

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

9.408,00

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 3.696,00

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

4.704,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 47.040,00

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

20.160,00

ΣΥΝΟΛΟ 67.200,00

Σημειώνεται ότι το ίδρυμα πρόκειται να έχει προβλε-
πόμενα συνολικά έσοδα από τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
ύψους 134.400€, σε βάθος πενταετίας.

9. Αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής Τέλους Φοίτησης
Το τέλος φοίτησης ορίζεται στα 3.400,00 ευρώ ανά 

φοιτητή και αναμένεται να είναι συγκρίσιμο με αντίστοι-
χα προγράμματα μεταπτυχιακά σπουδών.

Το Π.Μ.Σ. δεν διαθέτει έσοδα από άλλη πηγή εκτός από 
τα τέλη Φοίτησης τα οποία ανέρχονται στις 3.400,00 € 
για το σύνολο του Π.Μ.Σ (1,5 έτος). Τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 2.400,00 € για το 1ο έτος (Α’ και Β’ εξά-
μηνα) και σε 1.000 € για το Γ’ εξάμηνο. Τα έσοδα από 
Τέλη Φοίτησης προκύπτουν ως ακολούθως (πρόκειται 
για ταμειακές ροές):

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
Αριθμός φοιτητών: 40
Αριθμός φοιτητών με δωρεάν φοίτηση: 12 (αντιστοιχεί 

στο 30% των φοιτητών)

Αριθμός φοιτητών με τέλη φοίτησης: 28
Τέλη Φοίτησης: 2.400 € 
Σύνολο Εσόδων: 67.200€
10. Χρονική διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό 

έτος 2027-2028, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις.

Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-

ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 23 Ioυλίου 2018

Ο Πρύτανης 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
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*02037042908180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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