
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με (νέο) τίτλο: «Συστήματα Αξιοποίησης 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας.

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλο-
ξενίας και Τουρισμού», του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2906 (1)
  Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με (νέο) τίτλο: «Συστήματα Αξιο-

ποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», του 

Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ του Τ.Ε.Ι. 

Κεντρικής Μακεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΜΑΤΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ.4 του ν.1404/1983 «Δομή και 

λειτουργία των ΤΕΙ» (ΦΕΚ 173/ τ.Α΄/1983).
2. Τις διατάξεις του αριθμ. 102/5.6.2013 π.δ. (ΦΕΚ 136/

τ.Α΄/2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κε-
ντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση – Κατάργηση Τμη-
μάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακε-
δονίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
αριθμ. 127/2013 π.δ. (ΦΕΚ 190/τ.Α΄/2013)» και το άρθρο 
13 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2018).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν.3861/2010 
(ΦΕΚ 112 /τ.Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 /τ.Α΄/2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδι-
κότερα του άρθ.13 «Σύγκλητος», του άρθ. 32 «Ίδρυση 
Π.Μ.Σ.», του άρθρου 45 παρ.1 «Εξουσιοδοτικές διατά-
ξεις» και του άρθ.85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 
Κεφ. ΣΤ΄».

5. Την αριθμ.216772/Ζ1/08.12.2017 υπουργική από-
φαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΦΕΚ 4334/ 
τ.Β΄ /2017, ΑΔΑ:ΩΜΞΑ4653ΠΣ-ΙΘΥ).

6. Την αριθμ.41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική απόφαση 
«Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδα-
πών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων 
ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής» 
(ΦΕΚ 972/τ.Β΄/2018, ΑΔΑ: ΩΞΧ34653ΠΣ-ΨΞΘ)

7. Τις αριθμ.163204/Ζ1/29-9-2017 (ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-
0Ρ2), 227378/Ζ1/22-12-2017, και 45070/Ζ1/19-3-2018 
(ΑΔΑ: 7Σ9Κ4653ΠΣ-5ΧΔ) εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

8. Την αριθμ. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
642/4-12-2017) υπουργική απόφαση με την οποία δια-
πιστώθηκε η εκλογή του Δημητρίου Χασάπη ως Πρύτανη 
του Ιδρύματος και των Δαυΐδ Κωνσταντίνου, Θεοδωρί-
δου Σωτηρίου Μυροφόρα Ευαγγελίας, Στρουθόπουλου 
Χαράλαμπου και Μωϋσιάδη Αναστάσιου ως Αντιπρυ-
τάνεων του Ιδρύματος, με θητεία από 1-12-2017 έως 
30-11-2021.

9. Τα με αριθμ.3/8-2-2018, 6/22-3-2018 πρακτικά της 
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 
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(με τα συνημμένα παραρτήματα), περί επανίδρυσης του 
ήδη υφιστάμενου Π.Μ.Σ. με τίτλο «Renewable energy 
systems: Design, development and optimization – Σχε-
διασμός, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστημάτων αξι-
οποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΦΕΚ Ίδρυσης 
2802/Β΄/17-10-2012), υπό τον (νέο) τίτλο «Συστήματα 
αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

10. Την αριθ.πρωτ. 4773/20.12.2017-ΑΔΑ:Ω9ΧΞ469143-
ΕΝΜ πράξη συγκρότησης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και την αριθμ.
πρωτ. 87/12.1.2018 –ΑΔΑ:ΨΨΨΠ469143-Ο86 πράξη 
τροποποίησης αυτής, καθώς και την από 15-4-2018 
εισήγησή της στη Σύγκλητο.

11. Το με αρ. πρωτ. 102591/Ζ1/21.6.2018 έγγραφο του 
Υπ.Π.Ε.Θ. για τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

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

Εγκρίνουμε την επανίδρυση και τη λειτουργία από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανολό-
γων Μηχανικών ΤΕ, με (νέο) τίτλο «Συστήματα Αξιοποί-
ησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», ως ακολούθως:

Άρθρο 1ο
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., του ΤΕΙ Κε-
ντρικής Μακεδονίας, επανιδρύει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο των Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας με τίτλο «Συστήματα Αξιοποίησης Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας», σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (Α΄114/04-08-2017).

Άρθρο 2ο
Αντικείμενο και σκοπός του ΠΜΣ

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή, προαγωγή 
και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας, λειτουργικών 
εργαλείων και μεθοδολογίας, καθώς επίσης και πρωτό-
τυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική 
περιοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), με 
έμφαση στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτιστο-
ποίηση συστημάτων και διατάξεων αξιοποίησής τους.

Σκοποί του προγράμματος είναι η προαγωγή της 
γνώσης και της έρευνας σε συναφείς με τις ΑΠΕ επιστη-
μονικές περιοχές, και η παροχή εξειδικευμένης εκπαί-
δευσης υψηλού επιπέδου για την περεταίρω ανάπτυξη 
επιστημόνων και στελεχών, ικανών να επανδρώσουν 
τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες των φορέ-
ων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας 
από ΑΠΕ, οι οποίες αποτελούν βασική συνιστώσα της 
αειφόρου ανάπτυξης.

Άρθρο 3ο
Μεταπτυχιακός τίτλος που απονέμεται

Το ΠΜΣ απονέμει: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στα Συστήματα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας», το οποίο, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο 
Προσόντων, αντιστοιχεί σε Επίπεδο Ειδίκευσης επτά (7).

 Άρθρο 4ο
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Στο ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανε-

ώσιμων πηγών ενέργειας» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή/και ομοταγών Ιδρυμά-
των της αλλοδαπής, το Πτυχίο των οποίων είναι ανα-
γνωρισμένο από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(ΔΟΑΤΑΠ). Οι εν λόγω πτυχιούχοι δύνανται να προέρ-
χονται από Τμήματα ή/και προγράμματα σπουδών των 
Πολυτεχνικών Σχολών (κατά σειρά προτεραιότητας, 
Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ναυπηγοί Μηχανικοί, Πολι-
τικοί Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, κ.ά.), καθώς 
επίσης και από αυτοτελή Τμήματα Περιβάλλοντος, 
Διαχείρισης Φυσικών ή/και Ενεργειακών Πόρων, και 
Φυσικών Επιστημών, συμπεριλαμβανομένων και των 
πτυχιούχων αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5ο
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Το ΠΜΣ λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. 
Οι σπουδές διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και 
αντιστοιχούν σε 90 Διδακτικές Μονάδες (ΔΜ ή μονάδες 
ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων λαμβάνει χώρα 
κατά τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα των σπουδών, ενώ το 
τελευταίο εξάμηνο (το τρίτο) διατίθεται για την εκπόνη-
ση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6ο
Πρόγραμμα μαθημάτων

Η φυσιογνωμία του ΠΜΣ έχει διαμορφωθεί λαμβά-
νοντας υπόψη όλες τις σύγχρονες τάσεις στην επι-
στήμη και την έρευνα, τις εξελίξεις στον τομέα του 
σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της βελτιστοποίησης 
συστημάτων & διατάξεων αξιοποίησης ΑΠΕ και περι-
λαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες μαθημάτων και 
εργασιών, που περιγράφονται με πλαίσιο αναφοράς 
το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Υποχρεωτικά μα-
θήματα: Δέκα (10) συνολικά μαθήματα, που δια-μορ-
φώνουν το υπόβαθρο του προγράμματος ειδίκευσης 
στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση 
συστημάτων αξιοποίησης ΑΠΕ. Κάθε υποχρεωτικό μά-
θημα ισοδυναμεί με έξι (6) διδακτικές μονάδες (ΔΜ 
ή μονάδες ECTS – European Credit Transfer System). 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Εκπονείται από 
όλους τους φοιτητές στο τρίτο εξάμηνο σπουδών και 
ισοδυναμεί με τριάντα (30) διδακτικές μονάδες (ή μο-
νάδες ECTS – Για την Ελλάδα, 1 ΔΜ = 28 ώρες φόρτου 
εργασίας).

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος σπου-
δών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης στα «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας», από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανι-
κών Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, έχει ως εξής:
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Α’  ΕΞΑΜΗΝΟ:
Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ΩΔ ΦΕ ΔΜ
101 Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική 3 0 3 10 6
102 Προηγμένα υλικά 3 0 3 10 6
103 Υπολογιστική Μηχανική 3 0 3 10 6
104 Οικονομοτεχνικός σχεδιασμός και ανάλυση κόστους 3 0 3 10 6
105 Ειδικά θέματα μετάδοσης θερμότητας 3 0 3 10 6

Σύνολο 15 0 15 50 30
Β’  ΕΞΑΜΗΝΟ:

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ΩΔ ΦΕ ΔΜ
201 Μηχανολογικός Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση 3 0 3 10 6
202 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική 3 0 3 10 6
203 Συστήματα μετατροπής ενέργειας 3 0 3 10 6
204 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ι 3 0 3 10 6
205 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ΙΙ 3 0 3 10 6

Σύνολο 15 0 15 50 30
Γ’  ΕΞΑΜΗΝΟ:

Κωδ. Τίτλος Μαθήματος Θ Ε ΩΔ ΦΕ ΔΜ
301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - - - 50 30

Σύνολο - - - 50 30
Υπόμνημα:
Θ: θεωρία  Ε: εργαστήριο  ΩΔ: ώρες διδασκαλίας
ΦΕ: φόρτος εργασίας    ΔΜ: διδακτικές μονάδες
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», 

απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση ενενήντα (90) διδακτικών μονάδων (μονάδων ECTS) ή, αλλιώς, 2.520 
ωρών φόρτου εργασίας (ΦΕ).

Άρθρο 7ο
Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης
της Διπλωματικής Εργασίας

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», τόσο η διδασκαλία όσο 
και η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική Γλώσσα. Παρόλ’ αυτά, η αναγκαιότητα 
χρήσης της πλέον σύγχρονης, διεθνώς καθιερωμένης βιβλιογραφίας για το απαιτούμενο επίπεδο σπουδών, έχει ως 
αποτέλεσμα η αντίστοιχη βιβλιογραφία να είναι, ως επί το πλείστον, ξενόγλωσση.

Άρθρο 8ο
Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» 
ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, στους είκοσι πέντε (25) φοιτητές.

Άρθρο 9ο
Διδακτικό προσωπικό

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114/04-08-2017), στη διδασκαλία των μαθημάτων 
του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» θα συμμετάσχουν μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΣΤΕΦ/ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, τα οποία, σε ένα ποσοστό άνω του 75%, 
υποστηρίζουν πλήρως τις διδακτικές ανάγκες του εν λόγω ΠΜΣ. Επιπρόσθετα, στο ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξι-
οποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» θα μπορούσαν να συμμετάσχουν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, 
όπως, π.χ., μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ή/και άλλου ΑΕΙ, Επιστημονικοί Συνεργάτες του 
Τμήματος οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές 
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με έντονη συγγραφική ή ερευνητική δραστηρι-
ότητα, και επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114/04-08-2017).

 Άρθρο 10ο 
Υλικοτεχνική υποδομή

Το ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις 
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του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο διαθέτει μια πλήρως 
λειτουργική και άρτια εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλί-
ας 25 ατόμων, η οποία, εκτός των άκρως απαραίτητων 
υποδομών (όπως, π.χ., πίνακα μαρκαδόρου, Η/Υ για τον 
εκάστοτε διδάσκοντα, βιντεοπροβολέα, ενημερωμένη 
βιβλιοθήκη, σύνδεση στο διαδίκτυο, κλπ.), περιλαμ-
βάνει και ένα τοπικό δίκτυο (LAN) αποτελούμενο από 
25 μονάδες Η/Υ, καθένας εκ των οποίων είναι εφοδια-
σμένος με το απαραίτητο λογισμικό. Επιπλέον, τα άρτια 
εξοπλισμένα Εργαστήρια του Τμήματος Μηχανολόγων 
Μηχανικών Τ.Ε. εγγυώνται την απρόσκοπτη σύνδεση 
μεταξύ της προσφερόμενης ακαδημαϊκής γνώσης και 
της απαραίτητης τεχνολογικής εφαρμογής. Τέλος, το ΤΕΙ 
Κεντρικής Μακεδονίας διαθέτει μία άρτια εξοπλισμένη 
Βιβλιοθήκη και, ως μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, προσφέρει πρόσβαση στην 
πλειονότητα των διεθνών επιστημονικών περιοδικών, 
καθώς επίσης και σε τόμους επιστημονικού περιεχομέ-
νου σε άλλες ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ανά την Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

Άρθρο 11ο
 Τέλη Φοίτησης - Παροχές

Για όσους μεταπτυχιακούς φοιτητές δεν εμπίπτουν στα 
κριτήρια απαλλαγής που προβλέπονται στο άρθρο 35 
του ν. 4485/2017 (Ν ≤ 0,3 × 25 = 7,5, άρα, Ν = 7 μετα-
πτυχιακοί φοιτητές), τα τέλη φοίτησης του ΠΜΣ με τίτλο 
«Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργει-
ας», ορίζονται στα 2.400 €.

Η επιβολή των εν λόγω τελών είναι απαραίτητη για 
την κάλυψη του σημαντικού κόστους των ακόλουθων 
αναγκών:

• Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, 
• προώθηση - προβολή του προγράμματος, 
• κόστος δημοσίευσης Διπλωματικών Εργασιών των 

φοιτητών σε διεθνούς κύρους επιστημονικά περιοδικά 
ή/και συνέδρια με κριτές,

• δαπάνες μετακινήσεων των φοιτητών ή/και των Κα-
θηγητών για τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, 

• αγορά αδειών εξειδικευμένου μηχανολογικού λογι-
σμικού για χρήση του στο χώρο της Αίθουσας Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών, 

•  συνδρομές σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και επιστημο-
νικούς φορείς, 

•  ανάπτυξη, διαχείριση, και συντήρηση των εργαλείων 
τηλεκπαίδευσης του ΠΜΣ, 

• ανάπτυξη, διαχείριση, και συντήρηση της ηλεκτρο-
νικής γραμματείας του ΠΜΣ, 

• ανάπτυξη, διαχείριση, και συντήρηση του πληροφο-
ριακού συστήματος εγγραφής φοιτητών του ΠΜΣ, 

• ανάπτυξη, διαχείριση, και συντήρηση του πληροφο-
ριακού συστήματος ανάθεσης μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας του ΠΜΣ, 

• αγορά νέου εξοπλισμού ή συντήρηση και αναβάθμι-
ση του υπάρχοντος, 

• υποτροφίες εισαγωγής φοιτητών στο ΠΜΣ,
• αποζημίωση των εξωτερικών διδασκόντων ή/και των 

προσκεκλημένων ομιλητών, 

• αποζημίωση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανο-
λόγων Μηχανικών Τ.Ε. που διδάσκουν στο ΠΜΣ, υπερ-
βαίνοντας τις προβλεπόμενες από τον νόμο διδακτικές 
υποχρεώσεις τους.

Τα παραπάνω τέλη φοίτησης καθιστούν δυνατή την 
πρόσβαση ΟΛΩΝ των φοιτητών του ΠΜΣ στις ακόλου-
θες παροχές:

• Χρήση σύγχρονου εξοπλισμού, εκπαιδευτικού υλι-
κού, και αναλώσιμων υλικών.

• Πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, επιστημονικούς 
και βιομηχανικούς φορείς.

• Διάθεση διδακτικού υλικού μέσω της υπηρεσίας τη-
λεκπαίδευσης του ΠΜΣ.

• Χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΠΜΣ (ηλε-
κτρονική γραμματεία, πληροφοριακό σύστημα εγγρα-
φής, πληροφοριακό σύστημα ανάθεσης μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας, κ.ά.).

• Διάθεση αναγνωστηρίου και εργαστηριακού χώρου -
ακόμη και πέραν των ωρών διδασκαλίας - ήτοι, μια πλή-
ρως λειτουργική αίθουσα μετα-πτυχιακών σπουδών.

• Άδειες λογισμικού για χρήση στον χώρο της αίθουσας 
μεταπτυχιακών σπουδών.

• Άδειες λογισμικού για χρήση από απομακρυσμένο 
Η/Υ μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος ανεπτυγ-
μένο ειδικά για το ΠΜΣ.

• Διάθεση θέσης εργασίας (και εργαστηριακού εξοπλι-
σμού) σε κάθε έναν μεταπτυχιακό φοιτητή ξεχωριστά.

• Δυνατότητα χρήσης προηγμένου εργαστηριακού 
εξοπλισμού για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

 • Κάλυψη εξόδων (μετακίνηση, διαμονή, τέλη εγγρα-
φής) συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών για την 
παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας τους σε διεθνή 
και εθνικά συνέδρια και θερινά σχολεία.

• Κάλυψη τελών δημοσίευσης εργασιών σε διεθνούς 
κύρους επιστημονικά περιοδικά με κριτές.

• Δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου, φοιτητι-
κής μέριμνας και σίτισης του Ιδρύματος.

• Δωρεάν πρόσβαση σε αστικά και υπεραστικά μέσα 
συγκοινωνίας, καθώς επίσης και σε εκπαιδευτικούς και 
πολιτισμικούς φορείς και χώρους.

Άρθρο 12ο
 Υποτροφίες

Με στόχο την προσέλκυση υποψηφίων υψηλού ακα-
δημαϊκού επιπέδου και μαθησιακού υποβάθρου, το 
ΠΜΣ προσφέρει κάθε χρόνο μια υποτροφία εισαγωγής 
σε αυτό, με κριτήριο το σύνολο των αξιολογικών μονά-
δων που θα λάβουν οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία 
αξιολόγησης των αιτήσεών τους. Με αυτήν, ο εκάστοτε 
υπότροφος απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης του Α’ 
εξαμήνου των σπουδών του, ήτοι, 800 €.

Άρθρο 13ο
Κόστος λειτουργίας - Προϋπολογισμός

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ με τίτλο «Συστήματα 
αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» ανέρχε-
ται στα 43.200 € ανά κύκλο σπουδών. Το εν λόγω ποσό 
περιλαμβάνει:
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Προϋπολογισμός ΠΜΣ – Εκροές 

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €
1 Δαπάνες εξοπλισμού και λογι-

σμικού
690,00 €

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφι-
ών σε φοιτητές ΠΜΣ

800,00 €

3 Δαπάνες αναλώσιμων 750,00 €
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδα-

σκόντων του ΠΜΣ
0,00 €

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτη-
τών του ΠΜΣ

600,00 €

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού 8 μαθήματα × 13 
εβδομάδες × 3 ώρες × 50 €/ώρα 
= 15.600 € + 17 Διπλωματικές × 
200 €/εργασία = 3.400 €

19.000,00 €

7 Αμοιβές διδασκαλίας έκτακτου 
προσωπικού 2 μαθήματα × 13 
εβδομάδες × 3 ώρες × 50 €/ώρα 
= 3.900 € + 8 Διπλωματικές × 
200 €/εργασία = 1.600 €

5.500,00 €

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι-
κού παρ. 5, αρ. 36, ν. 4485/2017

700,00 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνι-
κής υποστήριξης

1.200,00 €

10 Λοιπές δαπάνες-έξοδα δημοσιό-
τητας-προβολής, -αγοράς εκπαι-
δευτικού υλικού, -συμμετοχής 
σε συνεδρία, κ.ά.

1.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 30.240,00 €
11 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος 

(30%) με προτεραιότητα στην 
κάλυψη των αναγκών των ΠΜΣ 
που λειτουργούν χωρίς τέλη 
φοίτησης.

12.960,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 43.200,00 €
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί ως εξής:
Προϋπολογισμός ΠΜΣ – Εισροές

ΕΣΟΔΑ Ποσό σε €
1 Τέλη Φοίτησης: (25 - 7) × 

2.400,00 € =
43.200,00 €

2 Προϋπολογισμός του ΤΕΙ Κεντρι-
κής Μακεδονίας (ΤΕΙ ΚΜ) (Από 
τις εισφορές που θα καταβάλλει 
το Π.Μ.Σ. στον τακτικό προϋ-
πολογισμό του Ιδρύματος ως 
κόστος λειτουργίας)

0 €

3 Προϋπολογισμός του ΥΠΠΕΘ 0 €
4 Δωρεές, παροχές, κληροδοτή-

ματα
0 €

5 Πόροι από ερευνητικά προ-
γράμματα

0 €

6 Πόροι από προγράμματα της ΕΕ 
ή διεθνών οργανισμών

0 €

7 Μέρος των εσόδων του ΕΛΚΕ 
του ΤΕΙ ΚΜ

0 €

ΣΥΝΟΛΟ 43.200,00 €

Άρθρο 14ο 
Διάρκεια λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32, 
παρ. 8, του ν. 4485/2017 (Α΄114/04-08-2017), το ΠΜΣ 
με τίτλο «Συστήματα αξιοποίησης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας» θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 και για τα επόμενα πέντε (5) ακαδημα-
ϊκά έτη, ήτοι, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, 
οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της 
λειτουργίας του.

 Άρθρο 15ο
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα του ΠΜΣ, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Σέρρες 25 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος της Συγκλήτου
Πρύτανης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ

Ι 

   Αριθμ. 2900 (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσε-

ων Φιλοξενίας και Τουρισμού», του Τμήματος 

Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθ.4 του ν.1404/1983 «Δομή και 

λειτουργία των ΤΕΙ» (ΦΕΚ 173/ τ.Α΄/1983).
2. Τις διατάξεις του αριθμ. 102/5.6.2013 π.δ. (ΦΕΚ 136/

τ.Α΄/2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κε-
ντρικής Μακεδονίας – Συγχώνευση – Κατάργηση Τμη-
μάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακε-
δονίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
αριθμ. 127/2013 π.δ. (ΦΕΚ 190/τ.Α΄/2013)» και το άρθρο 
13 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2018).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν.3861/2010 
(ΦΕΚ 112 /τ.Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ¨Πρόγραμμα Διαύγεια¨ και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 /τ.Α΄/2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδι-
κότερα του άρθ.13 «Σύγκλητος», του άρθ. 32 «Ίδρυση 
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Π.Μ.Σ.», του άρθρου 45 παρ.1 «Εξουσιοδοτικές διατά-
ξεις» και του άρθ.85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 
Κεφ. ΣΤ΄».

5. Την αριθμ.216772/Ζ1/08.12.2017 υπουργική από-
φαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΦΕΚ 4334/ 
τ.Β΄ /2017, ΑΔΑ :ΩΜΞΑ4653ΠΣ-ΙΘΥ).

6. Την αριθμ.41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική απόφαση 
«Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδα-
πών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων 
ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής» 
(ΦΕΚ 972/τ.Β΄/2018, ΑΔΑ : ΩΞΧ34653ΠΣ-ΨΞΘ)

7. Τις αριθμ.163204/Ζ1/29-9-2017 (ΑΔΑ : ΨΙΜΖ4653ΠΣ-
0Ρ2), 227378/Ζ1/22-12-2017, και 45070/Ζ1/19-3-2018 
(ΑΔΑ : 7Σ9Κ4653ΠΣ-5ΧΔ) εγκυκλίους του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

8. Την αριθμ. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
642/4-12-2017) υπουργική απόφαση με την οποία δια-
πιστώθηκε η εκλογή του Δημητρίου Χασάπη ως Πρύτανη 
του Ιδρύματος και των Δαυΐδ Κωνσταντίνου, Θεοδωρί-
δου Σωτηρίου Μυροφόρα Ευαγγελίας, Στρουθόπουλου 
Χαράλαμπου και Μωϋσιάδη Αναστάσιου ως Αντιπρυ-
τάνεων του Ιδρύματος, με θητεία από 1-12-2017 έως 
30-11-2021.

9. Το αριθμ.5/1-3-2018 πρακτικό της Συνέλευσης του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (με τα συνημμένα 
παραρτήματα), περί επανίδρυσης του ήδη υφιστάμενου 
Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και 
Τουρισμού» (ΦΕΚ Ίδρυσης 876/Β΄/20-3-2012).

10. Την αριθ.πρωτ. 4773/20.12.2017-ΑΔΑ:Ω9ΧΞ469143-
ΕΝΜ πράξη συγκρότησης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και την αριθμ.
πρωτ. 87/12.1.2018 –ΑΔΑ:ΨΨΨΠ469143-Ο86 πράξη 
τροποποίησης αυτής, καθώς και την από 15-4-2018 ει-
σήγησή της στη Σύγκλητο.

11. Το με αρ. πρωτ. 102591/Ζ1/21.6.2018 έγγραφο του 
Υπ.Π.Ε.Θ. για τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

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

Εγκρίνουμε την επανίδρυση και τη λειτουργία από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλο-
ξενίας και Τουρισμού», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018 – 2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φι-
λοξενίας και Τουρισμού» σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετά-
δοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουρ-
γικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον 
επιστημονικό χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξε-
νίας και του τουρισμού.

Σκοποί του προγράμματος είναι:
(α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευ-

νας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της διοίκησης 
επιχειρήσεων στον τομέα της φιλοξενίας και του του-
ρισμού.

(β) Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώ-
σεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων 
και διοικητικών στελεχών ικανών να στελεχώσουν τις 
παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων 
στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού.

(γ) Η προετοιμασία στελεχών με τις απαραίτητες γνώ-
σεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλουν αποτελε-
σματικά στην ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων 
και επιχειρήσεων φιλοξενίας, προκειμένου να ανταπο-
κριθούν αποτελεσματικά στις σύγχρονες προκλήσεις.

(δ) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνω-
ρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης 
επιχειρήσεων στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρι-
σμού και της τεχνολογίας και η καλλιέργεια αναλυτικών, 
ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ώστε να είναι 
σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην 
αξιοποίηση των ευκαιριών και την επίλυση προβλημά-
των.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρι-
σμού.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνω-
ρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των 
οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πλη-
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) διδα-
κτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών 
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μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εκ-
πόνηση διπλωματικής εργασίας.

Το σύνολο των μαθημάτων που πρέπει να παρακολου-
θήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ανέρχεται σε δέκα 
(10). Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 
μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.

Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος σπου-
δών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης έχει ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ :

κωδικός Τίτλος μαθήματος Τύπος ΠΜ

101 Διοίκηση Ανθρώπινων 
Πόρων

Υποχρεω-
τικό

6

102 Μέθοδοι έρευνας Υποχρεω-
τικό

6

103 Αρχές Διοίκησης στον 
Τουρισμό

Υποχρεω-
τικό

6

104 Χρηματοοικονομική Δι-
οίκηση Υπηρεσιών

Υποχρεω-
τικό

6

105 Τουριστικό Μάρκετινγκ Υποχρεω-
τικό

6

ΣΥΝΟΛΟ : 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

201 Εξυπηρέτηση πελατών 
στον τουρισμό

Ε 6

202 Ειδικές Μορφές Τουρι-
σμού

Ε 6

203 Επιχειρηματικότητα και 
Στρατηγική

Ε 6

204 Ηλεκτρονικές Υπηρεσί-
ες στην Τουριστική Βιο-
μηχανία

Ε 6

205 Πολιτισμική και διαπολι-
τισμική διαχείριση στον 
τουρισμό

Ε 6

206 Διαδίκτυο και Web 2.0 
στον Τουρισμό: Εργαλεία 
Διαδικτυακής Προβολής 
και Επικοινωνίας

Ε 6

207 Διοίκηση & Μάρκετινγκ 
Τουριστικών Προορι-
σμών

Ε 6

208 Air transport – tourism 
development Μάνα-
τζμεντ Αεροπορικών Επι-
χειρήσεων

Ε 6

209 Διοίκηση Λειτουργιών 
για Επιχειρήσεις Φιλοξε-
νίας

Ε 6

210 Πληροφοριακά Συστή-
ματα Διοίκησης στον 
Τουρισμό

Ε 6

211 Ανάπτυξη και διαχείρι-
ση εμπορικού σήματος 
(Brand development)

Ε 6

212 Ποσοτικές Μέθοδοι και 
ανάλυση δεδομένων 
στον Τουρισμό

Ε 6

ΣΥΝΟΛΟ : 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

κωδικός Τίτλος μαθήματος Τύπος

301 Μεταπτυχιακή Διπλωμα-
τική Εργασία

Υποχρεω-
τικό

30

ΣΥΝΟΛΟ : 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών 
στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 25.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων 
μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και 
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λει-
τουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοί-
κησης Επιχειρήσεων στις Σέρρες με την υπάρχουσα 
υποδομή.

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 
παρ. 8 του ν.4485/2017, το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέ-
χρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, οπότε θα αξιο-
λογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογί-
ζεται σε 184.800 € και αναλύεται ως εξής:

α/α Έσοδα Προϋπολογι-
σμός

1 Έσοδα από τέλη φοίτη-
σης (17 x 3.300)

56.100,00
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2 Έσοδα από άλλες μόνι-
μες πηγές χρηματοδό-
τησης

0,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 56.100,00

α/α Έξοδα / Κατηγορία Δα-
πάνης

Ποσό

1 Δαπάνες εξοπλισμού και 
λογισμικού.

1.000,00

2 Δαπάνες χορήγησης 
υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές του 
Προγράμματος.

3 Δαπάνες αναλωσίμων. 1500,00

4 Δαπάνες μετακίνησης δι-
δασκόντων του ΠΜΣ.

5.000,00

5 Δαπάνες μετακίνησης 
φοιτητών του ΠΜΣ για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς.

620,00

6 Αμοιβές διδασκαλίας τα-
κτικού προσωπικού των 
Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέ-
ντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

14.370,00

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

8.000,00

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

1.580,00

9 Αμοιβές διοικητικής και 
τεχνικής υποστήριξης.

5.200,00

10 Λοιπές δαπάνες, όπως 
ιδίως έξοδα δημοσιότη-
τας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδί-
ου, κ.λπ.

2.000,00

Μερικό σύνολο (70%) 39.270,00

Κρατήσεις για την κάλυ-
ψη λειτουργικών εξόδων 
του Ιδρύματος (30%)

11.781,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 56.100,00

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 25 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος της Συγκλήτου
Πρύτανης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027931307180008*


		2018-07-16T11:06:17+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




