
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πληροφοριακά 
Συστήματα» του Τμήματος Διοικητικής Επιστή-
μης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και 
Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλά-
δος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

2 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
(Digital Marketing)» του Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομί-
ας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΦ 15/4909 (1)
   Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πληροφοριακά 

Συστήματα» του Τμήματος Διοικητικής Επιστή-

μης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και 

Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-

λάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

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

04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», και ιδίως των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 
31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 
33 «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 
34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχια-
κών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 
«Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση 
ΠΜΣ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-

τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων -Παράρτημα Διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του 
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/07-05-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και TE.Ι, πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

6. Την 101343/Ε5/07-09-2011 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 2067/τ.Β΄/16-09-2011) «Έγκριση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης 
Πληροφοριών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας με τίτλο ’’Διοικητική 
Επιστήμη και Πληροφοριακά Συστήματα’’».

7. Την 1668/19-07-2016 απόφαση του Προέδρου του 
TEI Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 2544/
τ.Β΄/18-08-2016) «Τροποποίηση της 101343/Ε5/ 
07.09.2011 (ΦΕΚ 2067/τ.Β΄/16.9.2011) υπουργικής από-
φασης «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Διαχείρισης Πληροφοριών του TEI 
Καβάλας με τίτλο "Διοικητική Επιστήμη και Πληροφο-
ριακά Συστήματα"» με αντικατάσταση υποχρεωτικών 
μαθημάτων με μαθήματα επιλογής υποχρεωτικά».

8. Την αριθμ. οικ. 1669/02-07-2018 απόφαση Συγκλή-
του του TEI Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 
3100/τ.Β΄/31-07-2018) «Επανίδρυση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων του T.E.I. A.M.Θ.».

9. Το αριθμ. 1/24-06-2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

10. Το αριθμ. 4/03-07-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

11. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 86094/Ζ1/
30-05-2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/05-06-2019) «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και 
Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα» σύμφω-
να με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 
του άρ. 55 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

1. Τίτλος, Αντικείμενο και Σκοπός του Π.Μ.Σ.
1.1 Τίτλος.
Ο τίτλος του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. είναι: «Πληροφο-

ριακά Συστήματα».
1.2 Αντικείμενο.
Αντικείμενο του προτεινόμενου προς επανίδρυση 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τα «Πλη-
ροφοριακά Συστήματα» και ειδικότερα η προαγωγή της 
επιστημονικής γνώσης των νέων επιστημόνων, πτυχιού-
χων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), και η 
προώθηση της έρευνας στην επιστημονική περιοχή των 
Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σε μια εποχή όπου οι οικονομικοί οργανισμοί καλού-
νται να λειτουργήσουν σε μια παγκοσμιοποιημένη οικο-
νομία και όπου οι εξελίξεις της τεχνολογίας είναι ραγδαί-
ες με σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας κάθε επιχείρησης, ο σχεδιασμός, η υλοποίη-
ση και γενικά η αξιοποίηση σύγχρονων Πληροφοριακών 
Συστημάτων είναι καθοριστικός παράγοντας απόκτησης 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις.

1.3 Σκοπός.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση και 

προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που να αντι-
λαμβάνονται τις σύγχρονες εξελίξεις στις Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τις απαιτήσεις της 
κοινωνίας και των επιχειρήσεων και να έχουν την ικα-
νότητα να αναλύουν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν 
σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα.

Αναλυτικότερα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη δημιουργία 
εξειδικευμένων στελεχών οι οποίοι:

• Να κατέχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν, να δια-
μορφώνουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν διοικητικά 
και οικονομικά τη ροή και τα προϊόντα της πληροφορίας 
μέσα από σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα.

• Να αντιλαμβάνονται τα οφέλη από τη χρήση και την 
προσαρμογή της πληροφορικής στον εντοπισμό των 
επίσημων και ανεπίσημων διαδικασιών που εφαρμόζο-
ντα σε μία επιχείρηση από όλους τους εργαζόμενους/
χρήστες.

• Να αντιμετωπίζουν προβλήματα εφαρμογής των συ-
στημάτων πληροφοριών όπως την αντιμετώπιση της 
ενσωμάτωσης της στρατηγικής, των διαδικασιών, των 
ανθρώπων και της τεχνολογίας συμβάλλοντας στην 
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των επι-
χειρήσεων.

• Να καταγράφουν πληροφορίες και δεδομένα μέσα 
στους οργανισμούς και να τα αξιοποιούν παρέχοντας 

πρόσβαση στις πληροφορίες, στατιστική επεξεργασία, 
μοντελοποίηση, έλεγχο και υποβοήθηση στη λειτουργία, 
διοίκηση και λήψη αποφάσεων.

• Να αναλύουν, σχεδιάζουν, προγραμματίζουν, ελέγ-
χουν, υλοποιούν και ολοκληρώνουν δράσεις για τη δημι-
ουργία νέων καινοτόμων Πληροφοριακών Συστημάτων 
ή την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και συντήρηση 
υπαρχόντων Πληροφοριακών Συστημάτων σε επιχειρή-
σεις και οργανισμούς.

Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οργανισμών της 
περιοχής και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

2. Είδος των Μεταπτυχιακών Τίτλων που απονέμονται.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών, το Π.Μ.Σ. απονέμει 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα «Πληρο-
φοριακά Συστήματα».

3. Οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές.
Στο Π.Μ.Σ. «Πληροφοριακά Συστήματα» γίνονται 

δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του πρώτου 
κύκλου σπουδών όλων των τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδα-
πής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του ν. 4485/2017 και τις 
προβλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Ειδικότερα διασφαλίζεται η πρόσβαση στο δεύτερο κύ-
κλο σπουδών των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊ-
κά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική 
τους κατάσταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 35 του ν. 4485/2017.

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) Ακαδη-
μαϊκά Εξάμηνα για το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης και 
έξι (6) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα για το πρόγραμμα Μερικής 
Φοίτησης.

5. Μαθήματα, πιστωτικές μονάδες και γλώσσα διδα-
σκαλίας.

Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις ή 
άλλες εκπαιδευτικές δράσεις και εκπόνηση διπλωματι-
κής εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμμα-
τος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές ανέρχεται σε οκτώ (8): τέσσερα (4) υποχρεωτικά 
μαθήματα κορμού στο πρώτο εξάμηνο που αντιστοιχούν 
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) και τέσσερα (4) 
υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο δεύτερο εξάμηνο 
που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. 
Στο τρίτο εξάμηνο, πρέπει να συγγράψουν διπλωματική 
εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες. Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) 
πιστωτικές μονάδες.

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματι-
κής εργασίας είναι η ελληνική ή και η αγγλική.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των διδασκόμενων και 
εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Μάθημα Πιστωτικές
Μονάδες

(ECTS)

1 Πληροφοριακά Συστήματα και 
Ψηφιακή Καινοτομία (Information 
Systems and Digital Innovation)

7.5

2 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφο-
ριακών Συστημάτων (Information 
Systems Design and Development)

7.5

3 Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά 
Συστήματα (Financial Information 
Systems)

7.5

4 Έμπειρα Συστήματα - Τεχνητή Νοη-
μοσύνη (Expert Systems - Artificial 
Intelligence)

7.5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Πόρων (Enterprise Resource Planning 
Systems)

7.5

2 Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο 
Ιστό (Web Programming)

7.5

3 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων 
και Διοικητικού Ελέγχου 
(Decision Support and Management 
Control Systems)

7.5

4 Ανάλυση Δεδομένων και Μέθοδοι 
Έρευνας (Data Analysis and Research 
Methods)

7.5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ Εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία

Το τρίτο εξάμηνο πλήρους φοίτησης αφορά στην 
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
30 πιστωτικών μονάδων ECTS. Η εργασία μπορεί 
να εκπονείται και κατά το Θερινό εξάμηνο (Μάιος - 
Σεπτέμβριος).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακή 
Καινοτομία (Information Systems and 
Digital Innovation)

7.5

2 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφορια-
κών Συστημάτων (Information Systems 
Design and Development)

7.5

Β΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Πόρων (Enterprise Resource Planning 
Systems)

7.5

2 Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο 
Ιστό (Web Programming)

7.5

Γ΄ Εξάμηνο
Κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά 
Συστήματα (Financial Information 
Systems)

7.5

2 Έμπειρα Συστήματα - Τεχνητή Νοη-
μοσύνη (Expert Systems - Artificial 
Intelligence)

7.5

Δ΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσε-
ων και Διοικητικού Ελέγχου (Decision 
Support and Management Control 
Systems)

7.5

2 Ανάλυση Δεδομένων και Μέθοδοι 
Έρευνας (Data Analysis and Research 
Methods)

7.5

Ε΄ και ΣΤ΄ Εξάμηνα
Διπλωματική Εργασία

Το πέμπτο και έκτο εξάμηνο μερικής φοίτησης αφο-
ρά στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας 30 πιστωτικών μονάδων ECTS (15 ανά εξάμη-
νο). Η εργασία μπορεί να εκπονείται και κατά το Θερινό 
εξάμηνο (Μάιος - Σεπτέμβριος).
Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανα-

κατανομή 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 ορίζε-

ται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) 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 οριζό-
μενα στο άρθρο 34, παρ. 8 του ν. 4485/2017.
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7. Οι δυνατότητες και οι ανάγκες του Τμήματος σε προ-
σωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.

7.1 Προσωπικό
Για την υλοποίηση του προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών θα απασχοληθούν σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από 80% μέλη ΔΕΠ και τεχνικοί του Τμήματος Διοικη-
τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Επιπλέον θα απασχο-
ληθούν και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και άλλων Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχο-
ληθούν 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 χρησιμοποιη-

θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος, 
η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας και εργα-

στήρια, κατάλληλα εξοπλισμένα με σύγχρονα μέσα δι-
δασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και 
η Βιβλιοθήκη.

8. Διάρκεια Λειτουργίας του προγράμματος.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργή-

σει 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 προγράμ-
ματος.

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 υπο-
λογίζονται συνολικά για 30 φοιτητές, σε 53.900 ευρώ και 
αναλύονται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΕΣΟΔΑ € ΕΞΟΔΑ €

1 Από τον προϋπολογισμό του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

5.000 1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού. 5.800

2 Από δωρεές. 3.000 2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές.

3.000

3 Από πόρους από προγράμματα της ΕΕ ή 
άλλων διεθνών οργανισμών.

3.000 3 Δαπάνες αναλωσίμων 1.500

4 Από μέρος των εσόδων ΕΛΚΕ των ΑΕΙ. 4.000 4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
ΠΜΣ.

6.000

5 Από κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 2.150 5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του ΠΜΣ 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

3.000

6 Από τέλη φοίτησης. 59.850 6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ.

15.600

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ.

2.000

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 
του άρ.3 6 του ν. 4485/2017

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήρι-
ξης.

14.000

10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσι-
ότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες ερ-
γασιών πεδίου.

3.000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 53.900

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

23.100

ΣΥΝΟΛΑ 77.000 77.000
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9.2 Ειδική αιτιολόγηση της τυχόν ανάγκης επιβολής 
τέλους φοίτησης, καθώς και του ύψους του τέλους αυ-
τού σε αναλογία προς τις πάσης φύσεως παροχές προς 
τους φοιτητές.

Το ΠΜΣ «Πληροφοριακά Συστήματα» απευθύνεται 
πρώτιστα σε εργαζόμενους - στελέχη επιχειρήσεων που 
επιζητούν την εξειδίκευση στο σύγχρονο και συνεχώς 
εξελισσόμενο γνωστικό αντικείμενο των Πληροφορια-
κών Συστημάτων, η ενσωμάτωση των οποίων σε κάθε 
επιχείρηση μικρή, μεσαία ή μεγάλη είναι στην εποχή μας 
μια επιτακτική ανάγκη.

Ακολουθώντας το παραπάνω σκεπτικό, τα μαθήματα 
του Προγράμματος Σπουδών έχουν προγραμματιστεί 
να γίνονται το Σαββατοκύριακο ή και αργά το απόγευμα 
των καθημερινών ημερών, προκειμένου να μπορούν να 
παρακολουθηθούν από εργαζόμενους φοιτητές, εκτός 
όμως του ωραρίου και επιπλέον των διδακτικών υποχρε-
ώσεων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, οι οποίες καλύ-
πτονται από τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμ-
ματος. Τα μέλη ΔΕΠ θα αμείβονται εφόσον συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017. 
Το ποσό αμοιβής ανά ώρα διδασκαλίας έχει προβλεφθεί 
στα 30 ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες 
οι νόμιμες κρατήσεις.

Τα τέλη φοίτησης θα καλύπτουν τις παρεχόμενες εκ-
παιδευτικές, διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες προς 
όλους τους φοιτητές του ΠΜΣ, οι οποίες περιλαμβάνουν 
το κόστος διδασκαλίας από μέλη ΔΕΠ και εξωτερικούς 
συνεργάτες, προσκλήσεις σε διακεκριμένους επιστήμο-
νες για διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, επιμορφω-
τικές εκδηλώσεις και σεμινάρια, κόστος για συμμετοχή 
φοιτητών σε ερευνητικές δράσεις, αγορά εκπαιδευτικού 
εξοπλισμού και βιβλίων, παροχή υποτροφιών και βρα-
βείων σε φοιτητές, κόστος μετακινήσεων καθηγητών για 
διδασκαλία και φοιτητών για παρακολούθηση συνεδρί-
ων και ανακοινώσεων ερευνητικών αποτελεσμάτων, το 
διοικητικό κόστος, το κόστος αναλωσίμων ειδών και το 
κόστος συντήρησης και υποστήριξης της υλικοτεχνικής 
υποδομής. Τέλος, σύμφωνα με το ν. 4485/2017 το 30% 
των τελών φοίτησης θα αποδίδονται στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο των τελών 
φοίτησης είναι ανταποδοτικά και επιστρέφουν στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές με τη μορφή παροχών, αλλά 
και ότι είναι απολύτως αναγκαία η επιβολή τους, καθώς 
χωρίς τέλη φοίτησης δεν είναι εφικτή η λειτουργία του 
ΠΜΣ.

Για τον καθορισμό των τελών φοίτησης, από την αντι-
παράθεση των Πινάκων εσόδων/εξόδων προκύπτει ότι 
οι εισροές (εξαιρουμένων των τελών φοίτησης) υπο-
λείπονται των εκροών κατά: Εκροές € 77.000 - Εισροές 
€ 17.150 = € 59.850. 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%) του συνολικού 
αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ.» Για 30 
φοιτητές το τέλος φοίτησης που καλύπτει την ως άνω 
διαφορά είναι:

Τέλος φοίτησης: € 59.850 / (0,7x30 φοιτητές) = € 2.850
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019 

Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ

Ι

Αριθμ. ΔΦ 15/4915  (2)
    Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Ψηφιακό Μάρκετινγκ 

(Digital Marketing)» του Τμήματος Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονο-

μίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

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

04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», και ιδίως των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 
31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 
33 «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 
34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχια-
κών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 
36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση 
ΠΜΣ».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/ 
2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του 
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

5. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

6. Την οικ. 1682/03-07-2018 απόφαση Συγκλήτου 
του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 3182/
τ.Β΄/02-08-2018) «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης».

7. Την οικ. 881/28-03-2019 απόφαση Συγκλήτου του 
ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 1466/
τ.Β΄/03-05-2019) «Τροποποίηση απόφασης Ίδρυσης 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα 
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Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

8. Το αριθμ. 1/24-06-2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

9. Τo αριθμ. 4/03-07-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

10. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 86094/Ζ1/
30-05-2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/05-06-2019) «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος».

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την 
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με 
τίτλο «Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing)», σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και τις διατάξεις της 
παρ. 10 του άρ. 55 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

1. Τίτλος, Αντικείμενο και Σκοπός του Π.Μ.Σ.
1.1 Τίτλος: Π.Μ.Σ. «Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital 

Marketing)».
Ο τίτλος του προτεινόμενου προς ίδρυση ΠΜΣ είναι: 

«Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing)». Με την ολο-
κλήρωση των σπουδών το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο «Ψηφιακό Μάρ-
κετινγκ (Digital Marketing)».

Αντικείμενο του προτεινόμενου Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακό Μάρκετινγκ» είναι η προ-
αγωγή της επιστημονικής γνώσης των νέων επιστημό-
νων, πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Α.Ε.Ι.), και η προώθηση της έρευνας στην επιστημονική 
περιοχή του ψηφιακού μάρκετινγκ. Στο σύγχρονο πε-
ριβάλλον της επιχειρηματικότητας, η χρήση των νέων 
ψηφιακών υπηρεσιών στην προώθηση των προϊόντων 
και των υπηρεσιών έχει καταστεί απαραίτητη. Η υπεροχή 
του ψηφιακού μάρκετινγκ σε σχέση με το παραδοσιακό 
είναι πλέον δεδομένη και αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο οι επιχειρήσεις, είτε αλλάζουν τα σχέδια δράσης 
τους με βάση το ψηφιακό μάρκετινγκ, είτε ενισχύουν τις 
υπάρχουσες στρατηγικές μάρκετινγκ με τεχνικές ψηφια-
κής διαφήμισης. Επίσης, στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή 
το Ίντερνετ των πραγμάτων (Internet of Things), καθιε-
ρώνεται ως ένα σύστημα διασυνδεδεμένων συσκευών 
που περιλαμβάνει tablets, κινητά τηλέφωνα, έξυπνα 
τηλέφωνα, οικιακές συσκευές, συστήματα παρακολού-
θησης, συστήματα παραγωγής, υπολογιστές κ.λπ., οι 
οποίες μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους χρησι-
μοποιώντας το Internet. Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ μπορεί 
να καταστήσει παντοδύναμη μια επιχείρηση, μέσω της 
ύπαρξης αυτού του διασυνδεδεμένου περιβάλλοντος, 
το οποίο θα διεισδύσει μέσα από κάθε κομμάτι της ζωής 
των ανθρώπων.

1.2 Σκοπός.
Ο σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των 

μεταπτυχιακών φοιτητών του με στόχο την απόκτηση 
εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών 
σχετικές με τις έννοιες, τη μεθοδολογία, τις στρατηγικές 
και τις πρακτικές του ψηφιακού μάρκετινγκ.

Αναλυτικότερα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη δημιουργία 
εξειδικευμένων επιστημόνων οι οποίοι:

• Να έχουν την ικανότητα να σχεδιάζουν, να διαμορ-
φώνουν, να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα πλεονεκτή-
ματα του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.

• Να αντιλαμβάνονται τις βασικές αρχές του παραδο-
σιακού και του ψηφιακού μάρκετινγκ αλλά και των ερ-
γαλείων σχεδιασμού του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.

• Να κατέχουν την εξειδικευμένη γνώση των τεχνο-
λογικών δομών και εργαλείων τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στην υλοποίηση των πρακτικών του 
Ψηφιακού Μάρκετινγκ.

• Να είναι σε θέση να αναπτύξουν νέες μεθοδολογίες, 
τεχνικές και διαδικασίες στο επιστημονικό αντικείμενο 
του Ψηφιακού Μάρκετινγκ.

• Να έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις και 
εμπειρίες οι οποίες θα αποτελέσουν σημαντικό κεφάλαιο 
για την προετοιμασία της εργασιακής και επιστημονικής 
τους σταδιοδρομίας.

• Να έχουν αποκτήσει δεξιότητες που θα βελτιώσουν 
τη δυνατότητά τους να εργαστούν ανεξάρτητα και με 
πρωτοτυπία.

• Να έχουν τη δυνατότητα, τις εξειδικευμένες γνώσεις 
και την εμπειρία να προγραμματίζουν, να σχεδιάζουν και 
να εφαρμόζουν ψηφιακές καμπάνιες μάρκετινγκ.

Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλλουν αποτελεσματικά 
στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οργανισμών της 
περιοχής και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

2. Οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές.
Στο Π.Μ.Σ. «Ψηφιακό Μάρκετινγκ» γίνονται δεκτοί, 

μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου 
σπουδών όλων των τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ του ν. 4485/2017 και τις προ-
βλέψεις του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ειδι-
κότερα διασφαλίζεται η πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο 
σπουδών των φοιτητών που πληρούν τα ακαδημαϊκά 
κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική 
τους κατάσταση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 35 του ν. 4485/2017.

3. 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.

4. Μαθήματα, πιστωτικές μονάδες και γλώσσα διδα-
σκαλίας.

Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις ή 
άλλες εκπαιδευτικές δράσεις και εκπόνηση διπλωματι-
κής εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμμα-
τος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί 
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φοιτητές ανέρχεται σε οκτώ (8): τέσσερα (4) υποχρεωτικά 
μαθήματα κορμού στο πρώτο εξάμηνο που αντιστοιχούν 
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) και τέσσερα (4) 
υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο δεύτερο εξάμηνο 
που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. 
Στο τρίτο εξάμηνο, πρέπει να συγγράψουν διπλωματική 
εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες. Για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) 
πιστωτικές μονάδες.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνησης 
της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή και η αγ-
γλική. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των διδασκόμενων 
και εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α’ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Βασικές Αρχές Ψηφιακού Μάρκετινγκ 
(Basics of Digital Marketing)

7.5

2 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
(Information and Communication 
Technologies in Digital Marketing)

7.5

3 Χρηματοοικονομικά θέματα στο Ψηφιακό 
Μάρκετινγκ (Financial Aspects of Digital 
Marketing)

7.5

4 Σχεδιασμός και Διαλειτουργικότητα 
στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Design and 
Interoperability)

7.5

ΣΥΝΟΛΟ 30
Β’ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Μάρκετινγκ και Διαχείριση Περιεχομένου 
(Content Marketing and Management)

7.5

2 Μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα και 
στα φορητά μέσα (Social and Mobile 
Marketing)

7.5

3 Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου και 
Μέθοδοι Έρευνας (Big Data Analytics and 
Research Methods)

7.5

4 Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό 
και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης 
(Web and Social Media Programming)

7.5

ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ’ Εξάμηνο (Διπλωματική Εργασία)

Το τρίτο εξάμηνο πλήρους φοίτησης αφορά στην 
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασί-
ας 30 πιστωτικών μονάδων ECTS. Η εργασία μπορεί 
να εκπονείται και κατά το Θερινό εξάμηνο (Μάιος - 
Σεπτέμβριος).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α’ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Βασικές Αρχές Ψηφιακού Μάρκετινγκ 
(Basics of Digital Marketing)

7.5

2 Χρηματοοικονομικά θέματα στο 
Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Financial Aspects 
of Digital Marketing)

7.5

Β΄ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Μάρκετινγκ και Διαχείριση 
Περιεχομένου (Content Marketing and 
Management)

7.5

2 Μάρκετινγκ στα κοινωνικά δίκτυα και 
στα φορητά μέσα (Social and Mobile 
Marketing)

7.5

Γ΄ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ 
(Information and Communication 
Technologies in Digital Marketing)

7.5

2 Σχεδιασμός και Διαλειτουργικότητα 
στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Design and 
Interoperability)

7.5

Δ΄ Εξάμηνο (Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού)

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 Ανάλυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου 
και Μέθοδοι Έρευνας (Big Data 
Analytics and Research Methods)

7.5

2 Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο 
Ιστό και στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης (Web and Social Media 
Programming)

7.5

Ε’ και ΣΤ΄ Εξάμηνα (Διπλωματική Εργασία)

Το πέμπτο και έκτο εξάμηνο μερικής φοίτησης αφορά 
στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας 30 πιστωτικών μονάδων ECTS (15 ανά εξάμηνο). 
Η εργασία μπορεί να εκπονείται και κατά το Θερινό 
εξάμηνο (Μάιος - Σεπτέμβριος).

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανα-
κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον 
κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.
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5. Αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορί-

ζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) φοιτητές. Επι-
πλέον 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 ορι-
ζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 8 του ν. 4485/2017.

6. Οι δυνατότητες και οι ανάγκες του Τμήματος σε προ-
σωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.

6.1 Προσωπικό.
Για την υλοποίηση του προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών θα απασχοληθούν, σε ποσοστό μεγαλύτερο 
από 80%, μέλη Δ.Ε.Π. και τεχνικοί του Τμήματος Διοικη-
τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Επιπλέον θα απασχο-
ληθούν και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και άλλων Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχο-
ληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του αρ. 36 του ν. 4485/2017. Πίνακας του 
προσωπικού που αναμένεται να διδάξει στο Π.Μ.Σ. πα-
ρουσιάζεται στην «Μελέτη Σκοπιμότητας» που αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης.

6.2 Υλικοτεχνική Υποδομή.
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-

θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος, η 
οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας και εργαστή-
ρια, κατάλληλα εξοπλισμένα με σύγχρονα μέσα διδα-
σκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εξειδικευμένο 
λογισμικό καθώς και τη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

7. Διάρκεια Λειτουργίας του προγράμματος.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-

γήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, οπότε και 
θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας 
του.

8. Αναλυτικός Προϋπολογισμός, ανάλυση του κόστους 
λειτουργίας και Πηγές Χρηματοδότησης του προγράμ-
ματος.

8.1 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 για 50 φοιτητές, σε 89.600 ευρώ 
και αναλύονται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΕΣΟΔΑ € ΕΞΟΔΑ €

1 Από τον προϋπολογισμό του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

8.250 1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμι-
κού.

10.000

2 Από δωρεές. 5.000 2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

5.000

3 Από πόρους από προγράμματα της ΕΕ 
ή άλλων διεθνών οργανισμών.

5.000 3 Δαπάνες αναλωσίμων 2.600

4 Από μέρος των εσόδων ΕΛΚΕ των ΑΕΙ. 6.500 4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
ΠΜΣ.

10.000

5 Από κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 3.500 5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του ΠΜΣ 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

5.000

6 Από τέλη φοίτησης. 99.750 6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ.

30.000

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ.

3.000

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 
του άρ.3 6 του ν. 4485/2017

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. 19.000

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

5.000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 89.600

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

38.400

ΣΥΝΟΛΑ 128.000 128.000
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8.2 Ειδική αιτιολόγηση της τυχόν ανάγκης επιβολής 
τέλους φοίτησης, καθώς και του ύψους του τέλους αυ-
τού σε αναλογία προς τις πάσης φύσεως παροχές προς 
τους φοιτητές.

Το Π.Μ.Σ. «Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing)» 
απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους εργαζόμενους ή 
στελέχη επιχειρήσεων που επιζητούν την εξειδίκευση, 
αλλά και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεών τους στο ταχέ-
ως αναπτυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο του Ψηφιακού 
Μάρκετινγκ, γνώσεις οι οποίες μπορούν να τονώσουν 
σημαντικά την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης, 
μέσω της εκμετάλλευσης του διασυνδεδεμένου ψηφια-
κού περιβάλλοντος, το οποίο έχει ήδη διεισδύσει μέσα 
σε κάθε κομμάτι της ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.

Ακολουθώντας το παραπάνω σκεπτικό, τα μαθήματα 
του Προγράμματος Σπουδών έχουν προγραμματιστεί 
να γίνονται το Σαββατοκύριακο ή και αργά το απόγευμα 
των καθημερινών ημερών, προκειμένου να μπορούν να 
παρακολουθηθούν από εργαζόμενους φοιτητές, εκτός 
όμως του ωραρίου των εργασιών τους και επιπλέον των 
διδακτικών υποχρεώσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήμα-
τος, οι οποίες καλύπτονται από τα μαθήματα του Προ-
πτυχιακού Προγράμματος. Τα μέλη Δ.Ε.Π. θα αμείβονται 
εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017.

Τα τέλη φοίτησης θα καλύπτουν τις παρεχόμενες εκπαι-
δευτικές, διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες προς όλους 
τους φοιτητές του Π.Μ.Σ., οι οποίες περιλαμβάνουν το 
κόστος διδασκαλίας από μέλη Δ.Ε.Π. και εξωτερικούς 
συνεργάτες, προσκλήσεις διακεκριμένων επιστημόνων 
για διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, επιμορφωτι-
κές εκδηλώσεις και σεμινάρια, κόστος για συμμετοχή 
φοιτητών σε ερευνητικές δράσεις, αγορά εκπαιδευτι-

κού εξοπλισμού και βιβλίων, παροχή υποτροφιών και 
βραβείων σε φοιτητές, κόστος μετακινήσεων φοιτητών 
και καθηγητών για την παρακολούθηση συνεδρίων και 
ανακοινώσεων ερευνητικών αποτελεσμάτων, διοικητικό 
κόστος, κόστος αναλωσίμων ειδών και κόστος συντήρη-
σης και υποστήριξης της υλικοτεχνικής υποδομής. Τέλος, 
σύμφωνα με το ν. 4485/2017 το 30% των τελών φοίτησης 
θα αποδίδονται στο Διεθνές Πανεπιστήμιου της Ελλάδος 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το σύνολο των τελών 
φοίτησης είναι ανταποδοτικά και επιστρέφουν στους με-
ταπτυχιακούς φοιτητές με τη μορφή παροχών, αλλά και 
ότι είναι απολύτως αναγκαία η επιβολή τους καθώς χωρίς 
τέλη φοίτησης δεν είναι εφικτή η λειτουργία του Π.Μ.Σ.

Για τον καθορισμό των τελών φοίτησης, από την αντι-
παράθεση των Πινάκων εσόδων/εξόδων προκύπτει ότι 
οι εισροές (εξαιρουμένων των τελών φοίτησης) υπολεί-
πονται των εκροών κατά: Εκροές € 128.000 - Εισροές 
€ 28.250 = €99.750. Σύμφωνα με το αρ. 35 (δωρεάν φοί-
τηση) παρ. 2 του ν. 4485/2017 ισχύει ότι: «Σε κάθε περί-
πτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού 
αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.». Για 
50 φοιτητές το τέλος φοίτησης που καλύπτει την ως άνω 
διαφορά είναι:

Τέλος φοίτησης: € 99.750 / (0,7x50 φοιτητές) = € 2.850
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019 

Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ   
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*02038011510190012*

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,


		2019-10-16T10:11:21+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




