
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3800 
  Επανίδρυση και τροποποίηση του Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Δι-

οίκηση Επιχειρήσεων - MBA (Master in Business 

Administration)» του Τμήματος Διοίκησης Επι-

χειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομί-

ας του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ  ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
(Συνεδρίαση 10/26-04-2018)

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α’ 195) «Δομή, λει-

τουργία, διασφάλιση της ποιότητας σπουδών και διε-
θνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε, και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, και το 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ» και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 32 και 
85 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) « Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 34 του ν. 4301/2014 (Α' 223) σχετικά με τη 
διοργάνωση και ολοκλήρωση Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, σύστημα 
μεταφορά και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - πα-
ράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, και 4 του ν. 3861/2010 
(Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (Α' 254) 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

6. Το π.δ. 83/2013 (Α' 123) «Μετονομασία Τ.Ε.Ι. Λάρισας 
σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - 
Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων -Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» και 

το π.δ.127/2013 (Α’ 190) «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
των π.δ. ...,83/2013 (Α' 123)....».

7. Την αρ. 216772/Ζ1 απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4334/τ. Β'/12-12-2017) 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

8. Την υπ' αριθ. 1149/02-06-2016, Έκθεση Εξωτερικής 
Αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας από την Α.ΔΙ.Π.

9. Τον Ενιαίο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Προγραμμά-
των του ΤΕΙ Θεσσαλίας που εγκρίθηκε από τη Συνέλευση 
Ειδικής Σύνθεσης του ΤΕΙ Λάρισας με απόφαση της που 
καταγράφηκε στο υπ' αριθ. 1/12-2-2009 πρακτικό της, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το υπ' αριθ. 9/08-03-2018 (θέμα 10.2) πρακτικό της 
Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
«Έγκριση Πρότασης Επανίδρυσης του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA (Master 
in Business Administration)» του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τρεις (3) ειδικεύσεις».

11. Το υπ' αριθ. 03/19-04-2018 πρακτικό της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Θεσσαλίας για τον 
Έλεγχο πληρότητας των εισηγήσεων των Συνελεύσεων 
των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας για την ίδρυση/επα-
νίδρυση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων και περαιτέρω υποβολή αυτών 
στη Σύγκλητο του Ιδρύματος προς έγκριση.

12. Την υπ' αριθ. 3868/24-06-2015 (ΦΕΚ 1149/τ. B'/
12.08.2015), απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Θεσσα-
λίας σχετικά με την έγκριση της λειτουργίας του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διοίκηση 
Επιχειρήσεων - MBA (Master in Business Administration)» 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσα-
λίας με πέντε (5) κατευθύνσεις: α) Χρηματοοικονομικής 
Διοίκησης β) Μάρκετινγκ, γ) Πληροφοριακών Συστημά-
των Διοίκησης, Επιχειρήσεων, δ) Διοίκησης και Διαχείρι-
σης Έργων και ε) Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων 
και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων.

13. Την υπ' αριθ. 201651/Ζ1/21-11-2017 (ΦΕΚ 627/
28-11-2017/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται 
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η εκλογή του Ξενοφώντα Σπηλιώτη του Δημητρίου, Καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας, ως Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας.

14. Την υπ' αριθ. 7430/20.12.2017 (ΑΔΑ: Ψ77Ν46914Κ-4ΙΟ) 
απόφαση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με θέμα «Συ-
γκρότηση της Συγκλήτου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας, όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ' αριθ. 1176/27-2-2018 (ΑΔΑ: ΩΗΧΒ46914Κ-Ι0Θ) 
και 1323/6-3-2018 (ΑΔΑ: ΨΕ0Σ46914Κ-ΑΘΜ), αποφάσεις.

15. Το υπ' αριθ.10/26-4-2018, πρακτικό της Συγκλή-
του του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (θέμα 14ο IV), Επανίδρυση και 
τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.)., του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με 
τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA (Master in Business 
Administration)» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τρεις (3) ειδικεύσεις.

16. Το υπ' αριθ. 2318/27-04-2018 έγγραφο με το 
οποίο διαβιβάστηκαν στον Υπουργό Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών για την ίδρυση - επανίδρυση Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των Τμημάτων του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 
παρ. 6 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

17. Το υπ'αριθ.102622/Ζ1/21-6-2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμ-
φωνα με το οποίο δεν προκύπτει ζήτημα αναπομπής της 
απόφασης ίδρυσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) των Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

18. Το γεγονός ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο Οργανι-
σμός του Ιδρύματος.

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

Την επανίδρυση και τροποποίηση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επι-
χειρήσεων - MBA (Master in Business Administration)» 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Δι-
οίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας με τρεις (3) 
ειδικεύσεις: α) Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογι-
στική, β) Μάρκετινγκ, και γ) Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης.

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
θα λειτουργήσει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρούσα πρόταση σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή, αφενός μεν, 
γνώσης στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης των 
Επιχειρήσεων, αφετέρου δε, η μετάδοση της στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές που θα το παρακολουθούν. 
Εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των 
Επιχειρήσεων (Master in Business Administration).

Το ΠΜΣ θα παρέχει τρεις (3) ειδικεύσεις: α) Χρηματο-

οικονομική Διοίκηση και Λογιστική, β) Μάρκετινγκ, και 
γ) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης.

Σκοποί του ΠΜΣ, που οργανώνει το Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του ΤΕΙ/Θ, είναι: 

α) η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο 
γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 
αλλά και σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, όπως η 
χρηματοδοτική διοίκηση, χρηματοοικονομική λογιστική, 
το μάρκετινγκ, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, 
ίδρυση επιχειρήσεων, θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 
επιχειρήσεων, αγορά εργασίας, φορολογία επιχειρήσε-
ων, κ.λπ. και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, 
της θεωρίας και των εφαρμογών της στο αντικείμενο της 
Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

β) η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και 
Τμημάτων άλλων ΑΕΙ, καθώς και η εκπαίδευση και δι-
αμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον 
επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των οργανισμών 
και των υπηρεσιών του ιδιωτικού αλλά και του δημόσιου 
τομέα γενικότερα.

γ) η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελε-
χών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδι-
ωτικού τομέα που θα προωθήσουν την ανάπτυξη των 
Ελληνικών επιχειρήσεων και της Ελληνικής Οικονομίας 
γενικότερα.

δ) η προετοιμασία νέων επιστημόνων και ερευνητών 
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για διδακτορικές σπουδές.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Το ΠΜΣ απονέμει «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA» (Master in 
Business Administration) στο οποίο αναγράφεται και η 
ειδίκευση που ακολουθήθηκε, εφόσον ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής έχει επιτυχή εξέταση στα προβλεπόμενα από 
το οικείο πρόγραμμα μαθήματα σε συνδυασμό με τη 
συμμετοχή του στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευ-
νητικών δραστηριοτήτων κατά τα ειδικότερα οριζόμε-
να στο πρόγραμμα και στον κανονισμό μεταπτυχιακών 
σπουδών του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Υποψηφίων - Αριθμός εισακτέων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαί-
δευσης Ιδρυμάτων Εσωτερικού ή ομοταγών Ιδρυμάτων 
της Αλλοδαπής, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου 
τους από το αρμόδιο όργανο. Κατά προτίμηση οι υπο-
ψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 2 έτη εμπειρία 
ως στελέχη επιχειρήσεων σε ειδικότητες συναφείς με το 
αντικείμενο του ΠΜΣ.

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται 
δεκτοί στο ΠΜΣ για τον κύκλο πλήρους φοίτησης είναι 
σαράντα (40) και για τον κύκλο μερικής φοίτησης είναι 
είκοσι (20). Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται επο-
μένως συνολικά στους εξήντα (60) φοιτητές.

Από το συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών 
απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές, των 
οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο 
εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο 
εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό 
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το εκατό τις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδο-
μήντα τις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου 
ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρό-
σφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), όπως προβλέπεται από τη 
διάταξη του άρθρου 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες» 
του ν. 4485/2017.

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι εκείνοι, οι οποί-
οι θα λάβουν το μεγαλύτερο συνολικό βαθμό καθώς και 
εκείνοι που θα ισοβαθμήσουν στην τελευταία θέση των 
επιτυχόντων.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πλέον του αριθμού επιτυχό-
ντων ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στο σχετικό 
διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του 
γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός 
υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής μπορούν μετά από 
αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι στο ΠΜΣ, 
αλλά μόνο ένας κατ' έτος μπορεί να επιλεγεί για την πα-
ρακολούθηση  των μαθημάτων,  σύμφωνα με τους ειδι-
κότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 8
ν. 4485/2017. Με απόφαση της Συνέλευσης ο αριθμός 
των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση 
του τίτλου

Το ΠΜΣ διακρίνεται στο πρόγραμμα πλήρους φοίτη-
σης και το πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η κανονική 
διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ πλήρους φοίτησης είναι κατ' 
ελάχιστο δύο (2) εξάμηνα, στα οποία δεν περιλαμβάνεται 
ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση και υποβολή 
προς κρίση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το 
χρονικό διάστημα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου. Συνολικά, η διάρκεια του ΠΜΣ 
πλήρους φοίτησης περιλαμβάνει δύο (2) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα και επιπρόσθετα ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο 
εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Οι σπουδές του προγράμματος πλήρους φοίτησης 
αντιστοιχούν σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες 
[ECTS], εκ των οποίων οι εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες 
αντιστοιχούν στα διδασκόμενα μαθήματα και οι τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες στη μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία.

Η κανονική διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ μερικής φοίτη-
σης περιλαμβάνει τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και 
επιπρόσθετα ένα (1) επιπλέον ακαδημαϊκό εξάμηνο στο 
οποίο εκπονείται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 
Περιλαμβάνει δηλαδή τον διπλάσιο χρόνο από αυτόν 
που προβλέπεται για ο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που επιλέγει το πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης έχει το δικαίωμα να επιλέξει τα τρία (3) 
από τα έξι (6) μαθήματα που διδάσκονται στο εξάμηνο. 
Οι σπουδές του προγράμματος μερικής φοίτησης αντι-
στοιχούν επίσης σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες 
[ECTS], εκ των οποίων οι εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες 
αντιστοιχούν στα μαθήματα και οι τριάντα (30) πιστω-
τικές μονάδες στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης παρέχεται σε με-
ταπτυχιακούς φοιτητές που εργάζονται και έχουν πε-
ριορισμένες χρονικές δυνατότητες παρακολούθησης 
ενός πλήρους (εντατικού) προγράμματος μαθημάτων. 
Η δυνατότητα μερικής φοίτησης παρέχεται επίσης και 
για μη εργαζόμενους φοιτητές, όπως είναι οι μητέρες με 
ανήλικα τέκνα και συμπολίτες που πάσχουν από διάφορα 
νοσήματα και αναπηρίες.

Και στις δύο περιπτώσεις φοίτησης (πλήρους και μερι-
κής) η διάρκεια των σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα προβλεπόμενα παραπάνω χρονικά διαστήματα, δη-
λαδή ένα ακαδημαϊκό έτος για το πρόγραμμα πλήρους  
φοίτησης, πλέον του ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και δύο ακα-
δημαϊκά έτη για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης, πλέον 
του ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης της μεταπτυχι-
ακής διπλωματικής εργασίας.

Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των σπουδών των 
φοιτητών του ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική 
διάρκεια σπουδών πλέον δύο εξάμηνων.

Για σοβαρό λόγο - υγείας ή οικογενειακής ή επαγγελ-
ματικής φύσεως - φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να ζητή-
σουν προσωρινή αναστολή/διακοπή της φοίτησης τους 
για ένα ή δύο εξάμηνα σπουδών. Το αίτημα θα πρέπει 
να τεκμηριώνεται με την προσκόμιση σχετικών δικαι-
ολογητικών. Το αίτημα εξετάζεται από τη Συνέλευση 
και εφόσον γίνει δεκτό, το διάστημα της διακοπής δεν 
προσμετρείται στον ανώτατο χρόνο περάτωσης των 
σπουδών τους.

Υποψήφιοι φοιτητές που έγιναν δεκτοί στο ΠΜΣ μπο-
ρούν να ζητήσουν για ειδικούς και τεκμηριωμένους 
λόγους την αναστολή εγγραφής πριν την έναρξη του 
ακαδημαϊκού έτους και αν αυτή γίνει δεκτή από τη Συνέ-
λευση, τη θέση τους καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών 
στον πίνακα εισακτέων και ο/η αιτών/ούσα καταλαμβά-
νει μία θέση στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του επόμε-
νου έτους, εφ' όσον συνεχισθεί η λειτουργία του.

Άρθρο 6 
Διαδικασία επιλογής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μπορούν επίσης να υποβάλουν 
αίτηση στο ΠΜΣ και φοιτητές που έχουν περατώσει 
επιτυχώς τις εξετάσεις όλων των μαθημάτων τους και 
εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους. Για να συμμετέχουν 
στη διαδικασία επιλογής οι φοιτητές αυτοί απαιτείται 
να προσκομίσουν πιστοποιητικό από την γραμματεία 
του Τμήματος τους, στο οποίο θα αναφέρεται ότι έχουν 
τελειώσει τις σπουδές τους, καθώς και ο βαθμός του πτυ-
χίου. Η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται 
μετά από την προσκόμιση αντιγράφου του πτυχίου τους.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τη 
συνολική βαθμολογία, εκφραζόμενη σε εκατοστιαία 
κλίμακα από ένα [1] έως εκατό [100]. Η βαθμολογία δι-
αμορφώνεται με βάση τα παρακάτω κριτήρια, το καθένα 
από τα οποία αποδίδεται με ποσοτικοποιημένο συντε-
λεστή βαρύτητας, εκφραζόμενο επί τις εκατό (100%) σε 
ακέραιο αριθμό και έχουν ως εξής:
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Γενικός βαθμός πτυχίου 20%

Αποδεδειγμένη τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 10%

Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ 20%

Συναφής με το αντικείμενο εργασιακή ή/και ερευνητική εμπειρία 15%

Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών* 15%

Συνέντευξη 10%

Λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία κ.λπ.) 10%

* Η επίδοση στη διπλωματική εργασία λαμβάνεται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται στον πρώτο 
κύκλο σπουδών, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διπλωματική εργασία ο αντίστοιχος συντελεστής βαρύτητας 
προσμετράτε στα υπόλοιπα κριτήρια.

Άρθρο 7 
Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες 
διασφάλισης ποιότητας.  Η  παρακολούθηση  των μαθημάτων είναι υποχρεωτική  και η διδασκαλία γίνεται στην 
Ελληνική Γλώσσα. Το πρόγραμμα σπουδών αρχίζει το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο.

Το ΠΜΣ αποτελείται από υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και από υποχρεωτικά μαθήματα ειδίκευσης. Συνολικά 
προσφέρονται είκοσι οκτώ (28) μαθήματα και στις τρεις ειδικεύσεις. Οι φοιτητές καλούνται ακόμη να εκπονήσουν 
τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Μαθήματα κορμού αποτελούν συνολικά έξι (6) μαθήματα και αποτελούν το γνωστικό υπόβαθρο του ΠΜΣ. Κάθε 
μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Προκειμένου για πλήρη φοίτηση θα γίνονται υποχρε-
ωτικά έξι (6) μαθήματα κάθε εξάμηνο, ενώ στην μερική φοίτηση θα γίνονται υποχρεωτικά τρία (3) μαθήματα κάθε 
εξάμηνο. Αντιστοιχίζονται δε στην πλήρη φοίτηση σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (5 ανά μάθημα) σε κάθε 
εξάμηνο, ενώ στη μερική φοίτηση σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (5 ανά μάθημα) σε κάθε εξάμηνο.

Μαθήματα ειδίκευσης αποτελούν μαθήματα εξειδίκευσης, από τα οποία θα επιλέξουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, 
ανάλογα με την ειδίκευση που παρακολουθούν.

Η Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικά στο τελευταίο εξάμηνο 
των σπουδών τους (τρίτο για τον κύκλο πλήρους φοίτησης ή πέμπτο για τον κύκλο μερικής φοίτησης) και αντιστοιχεί 
σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Όλα τα μαθήματα (Κορμού και Ειδίκευσης) που προσφέρονται είναι υποχρεωτικά και είναι τα κάτωθι:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 
(και για τις τρεις ειδικεύσεις)

ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Χρηματοοικονομική Λογιστική ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών 
Αποφάσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 
(για τις δύο ειδικεύσεις): α) Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση και Λογιστική και β) Μάρκετινγκ

ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (για τις δύο ειδικεύσεις): 
α) Μάρκετινγκ και β) Πληροφοριακά Συστήματα Διοί-
κησης

ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική

ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5
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Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Λογιστική Κόστους και Διοικητική Λογιστική ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Αποτίμηση - Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Φορολογική και Τραπεζική Νομοθεσία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 
Μάρκετινγκ

ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς και Ποσοτική Ανάλυση 
Δεδομένων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Διοίκηση Μάρκετινγκ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Συμπεριφορά Καταναλωτή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και Διαφήμιση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Διεθνές Μάρκετινγκ και Εξαγωγές ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Δίκτυα Διανομής, Πωλήσεων και Εφοδιαστική ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός και Εφαρμογές Στρατηγικής 
Μάρκετινγκ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: 
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Διοίκηση και Διαχείριση Έργων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Επιχειρησιακή Έρευνα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Επικοινωνιακά Συστήματα και Συστήματα Πληροφοριών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Πληροφοριακά Συστήματα Μεταφορών και Εφοδιαστικής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α 5

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α 5

3. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών 
Αποφάσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α 5

4. Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5

5. Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α 5

6. Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α 5

7. Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5

8. Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5

9. Λογιστική Κόστους και Διοικητική Λογιστική ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5
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10. Αποτίμηση - Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5

11. Φορολογική και Τραπεζική Νομοθεσία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5

12. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Γ 30

ΣΥΝΟΛΟ 90

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α 5

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α 5

3. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών 
Αποφάσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α 5

4. Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α 5

5. Μεθοδολογία Έρευνας Αγοράς και Ποσοτική Ανάλυση 
Δεδομένων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α 5

6. Διοίκηση Μάρκετινγκ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α 5

7. Συμπεριφορά Καταναλωτή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5

8. Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5

9. Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και Διαφήμιση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5

10. Διεθνές Μάρκετινγκ και Εξαγωγές ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5

11. Δίκτυα Διανομής, Πωλήσεων και Εφοδιαστική ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5

12. Επιχειρηματικός Σχεδιασμός και Εφαρμογές 
Στρατηγικής Μάρκετινγκ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Γ 30

ΣΥΝΟΛΟ 90

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α 5

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α 5

3. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών 
Αποφάσεων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α 5

4. Διοίκηση και Διαχείριση Έργων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α 5

5. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α 5

6. Επιχειρησιακή Έρευνα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Α 5

7. Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5

8. Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5

9. Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5

10. Επικοινωνιακά Συστήματα και Συστήματα Πληροφοριών ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5

11. Πληροφοριακά Συστήματα Μεταφορών και 
Εφοδιαστικής ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5

12. Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Β 5

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ Γ 30

ΣΥΝΟΛΟ 90
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Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί 14 πλήρεις εβδομάδες 
και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μο-
νάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα 
μαθήματα και τη διπλωματική εργασία.

Άρθρο 8 
Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελλη-
νική. Δύναται να είναι και η Αγγλική. Η μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία δύναται να εκπονηθεί και στην 
αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 9 
Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων όλων 
των ειδικεύσεων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από 
μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οι-
κονομίας ή άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας και μέλη 
ΔΕΠ άλλων ΤΕΙ ή μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδα-
πής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων με την 
προϋπόθεση να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1 και 2 ν. 4485/2017 οι 
διδάσκοντες στο ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA» 
(«Master in Business Administration») προέρχονται κατά 
εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη ΔΕΠ και 
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος. Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο ΠΜΣ ανα-
λαμβάνουν μέλη ΔΕΠ που είναι κάτοχοι διδακτορικού δι-
πλώματος με διδακτική, ερευνητική και ενδεχομένως και 
επαγγελματική εμπειρία με συνάφεια προς την ειδίκευ-
ση/εξειδίκευση του ΠΜΣ. Τις ασκήσεις ή το εργαστηρια-
κό μέρος του μαθήματος μπορούν να τις διδάξουν μέλη 
ΔΕΠ και ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, του Τμήματος, ή εξωτερικοί 
αναγνωρισμένου κύρους ορκωτοί ελεγκτές/λογιστές, 
που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν και μέλη ΔΕΠ άλλων 
τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές, 
ειδικοί επιστήμονες ή διδάσκοντες οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος, καθώς και ερευνητές αναγνω-
ρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με συνα-
φή εξειδίκευση προς την απαιτούμενη ή να έχουν μεγάλη 
επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του ΠΜΣ.

Προϋπόθεση για την αμοιβή μέλους ΔΕΠ για τη συμμε-
τοχή του σε ΠΜΣ, με τη μορφή μαθήματος, σεμιναρίου ή 
εργαστηρίου, αποτελεί η διδασκαλία χωρίς αμοιβή, επι-
πλέον των νομίμων υποχρεώσεων του, ενός μαθήματος, 
σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε τουλάχιστον 
ένα ΠΜΣ του Τμήματος του ή άλλου Τμήματος του ίδιου ή 
άλλου ΑΕΙ, εφόσον στο Τμήμα του δεν λειτουργεί ΠΜΣ. Η 
αμειβόμενη και η χωρίς αμοιβή διδασκαλία είναι ίσης δι-
άρκειας και παρέχονται μέσα στο ίδιο ή άλλο ακαδημαϊκό 
εξάμηνο, σε κάθε, όμως, περίπτωση μέσα στο ίδιο ακαδη-
μαϊκό έτος. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για 
όσα μέλη ΔΕΠ έχουν νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) του-
λάχιστον ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.

Η αμοιβή των μελών ΔΕΠ για την με οποιονδήποτε 
τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα ΠΜΣ δεν 
υπερβαίνει ανά μήνα το τριάντα τοις εκατό (30%) των 
μηνιαίων τακτικών αποδοχών του. Η συμμετοχή σε ΠΜΣ 
σε καμία περίπτωση δεν συνιστά επιχειρηματική δραστη-
ριότητα ή άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.

Άρθρο 10 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Οικονο-
μίας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καθώς και οι υποδομές του ΤΕΙ 
Θεσσαλίας, καλύπτουν τις ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ 
(αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, οπτι-
κοακουστικά μέσα, εργαστήρια, Η/Υ και άλλα).

Άρθρο 11 
Κόστος λειτουργίας - Αναλυτικός προϋπολογισμός

Η κύρια πηγή εσόδων για το ΠΜΣ είναι τα τέλη φοίτη-
σης των φοιτητών που θα το παρακολουθήσουν. Πιθανά 
έσοδα μπορεί να είναι οι δωρεές, οι παροχές και κάθε 
είδος χορηγίες φορέων του δημοσίου τομέα.

Τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ δεν καλύπτονται από 
άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως τον προϋπολογισμό 
του ΤΕΙ και των συνεργαζόμενων για την οργάνωση του 
φορέων, τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, πόρους από ερευνητικά 
προγράμματα, προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
άλλων διεθνών οργανισμών, μέρος των εσόδων των Ει-
δικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του TEΙ.

Επομένως, οι λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ θα καλυ-
φθούν εξ ολοκλήρου από την καταβολή τέλους εκ μέρους 
των μεταπτυχιακών φοιτητών. Το ύψος του τέλους φοί-
τησης καθορίζεται σε τρεις χιλιάδες πεντακόσια (3.500€) 
ευρώ και μπορεί να αναθεωρηθεί κατά διαστήματα και 
κατόπιν σχετικής εισήγησης. Από το συνολικό ποσό των 
τελών το 30% θα αποδοθεί στο ΤΕΙ για τη χρήση της ανα-
γκαίας υλικοτεχνικής υποδομής και την επιχορήγηση άλ-
λων ΠΜΣ και το 70% σε λειτουργικά έξοδα του προγράμ-
ματος, τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες διδασκαλίας, 
διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, 
εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υπο-
τροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες.

Τα έσοδα, χωρίς την αφαίρεση του ποσού που ανα-
λογεί υποχρεωτικά στο 30% των φοιτητών που γίνονται 
δεκτοί χωρίς καταβολή τελών (άρθρο 35 «Δωρεάν φοί-
τηση - υποτροφίες» του ν. 4485/2017), αναμένονται να 
ανέλθουν σε 210.000 € ανά έτος και 1.050.000 € στο σύ-
νολο της πενταετίας.

Τα πραγματικά αναμενόμενα έσοδα, μετά την αφαίρεση 
του ποσού που αναλογεί υποχρεωτικά στο 30% των φοι-
τητών που γίνονται δεκτοί χωρίς καταβολή τελών, ανα-
μένονται να ανέλθουν κατά ανώτατο όριο σε 147.000 €
ανά έτος και 735.000 € στο σύνολο της πενταετίας.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός εσόδων MBA (A.E 2022 - 2023).

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΩΝ (30% των φοιτητών  
χωρίς καταβολή τελών φοίτησης)

Α.Ε. 2018- 
2019

Α.Ε. 2019 -
2020

Α.Ε. 2020 -
2021

Α.Ε. 2021 - 
2022

Α.Ε. 2022 - 
2023 ΣΥΝΟΛΟ

1. Τέλη φοίτησης 210.000 € 210.000 € 210.000 € 210.000 € 210.000 1.050.000 €
2. ΣΥΝΟΛΟ 210.000 € 210.000 € 210.000 € 210.000 € 210.000 1.050.000 €
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Α/Α ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ
ΕΣΟΔΑ

Α.Ε. 2018 -
2019

Α.Ε. 2019 -
2020

Α.Ε. 2020 -
2021

Α.Ε. 2021-
2022

Α.Ε. 2022 - 
2023 ΣΥΝΟΛΟ

1. Τέλη φοίτησης 147.000 € 147.000 € 147.000 € 147.000 € 147.000 € 735.000 €

2. ΣΥΝΟΛΟ 147.000 € 147.000 € 147.000 € 147.000 € 147.000 € 735.000 €

Ενδεικτικός προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων ΜΒΑ (Α.Ε 2022 - 2023)

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ Α.Ε. 2018
2019

Α.Ε. 2019 
-2020

Α.Ε. 2020 – 
2021

Α.Ε. 2021 - 
2022

Α.Ε. 2022 - 
2023 ΣΥΝΟΛΟ

1. ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας 
[30%] 44.100 € 44.100 € 44.100 € 44.100 € 44.100 € 220.500 €

2. Εξοπλισμός και δαπάνες λογισμικού 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 25.000 €

3. Χορήγηση δύο (2) υποτροφιών επίδο-
σης/φοιτητές (κοινωνικά κριτήρια) 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 7.000 € 35.000 €

4. Αναλώσιμα – γραφική
ύλη - μικροαντικείμενα 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 3.000 € 15.000 €

5.
Μετακινήσεις  διδασκόντων του ΠΜΣ
(μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτε-
ρικού)

4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 20.000 €

6.
Μετακινήσεις φοιτητών του ΠΜΣ για 
εκπαιδευτικούς  σκοπούς (μετακινή-
σεις εσωτερικού και εξωτερικού) 

2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 10.000 €

7. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-
σωπικού 60.480 € 60.480 € 60.480 € 60.480 € 60.480 € 302.400 €

8. Αμοιβές έκτακτου προσωπικού 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 10.000 €

9. Αμοιβές διδασκαλίας άλλου προσω-
πικού 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 10.000 €

10. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 €

11.

Λοιπές δαπάνες (αγορά συγγραμμά-
των, έκδοση τόμου ΜΔΕ, προβολή 
ΠΜΣ, registration fees, εκπαιδευτικό 
υλικό και άλλα)

7.420 € 7.420 € 7.420 € 7.420 € 7.420 € 37.100 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ 147.000 € 147.000 € 147.000 € 147.000 € 147.000 € 735.000 €

Άρθρο 12 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το Ακαδημαϊκό Έτος 2018 - 2019 έως και το Ακαδημαϊκό Έτος 2022 - 2023, οπότε 
και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, κατόπιν υποβο-
λής της έκθεσης  αξιολόγησης του άρθρου 44  παρ. 6 και της συνεκτίμησης των αποτελεσμάτων της διαδικασίας 
εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης και διασφάλισης και πιστοποίησης της παρεχόμενης ποιότητας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 32 παρ. 8 ν. 4485/2017. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 13 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 27 Ιουνίου 2018 

Ο Πρύτανης 

ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02032000608180008*
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