
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Άδεια κατοχής Β’ θέσης στον Αλέξανδρο Μηλιώνη, 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Στατιστι-
κής και Αναλογιστικών  - Χρηματοοικονομικών 
Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετα-
σχηματισμός» (MSc in Management and Digital 
Transformation) από το Τμήμα Διοικητικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών 
Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου.

3 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό και 
Πολιτικές Απασχόλησης» του Τμήματος Κοινωνι-
κής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 13866 (1)
   Άδεια κατοχής Β’ θέσης στον Αλέξανδρο Μηλιώνη, 

Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Στατιστι-

κής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών 

Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας   υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Α΄ 31).

2. Την υπό στοιχεία 127425/Ζ1/26.07.2018 πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Δι-
απιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΥΟΔΔ 463) 
(ΑΔΑ: 6ΝΙ04653ΠΣ-Χ5Κ).

3. Την υπ’ αρ. 9006/21.09.2018 (συνεδρία 1/13.09.2018) 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
«Καθορισμός Τομέων Ευθύνης και επιμέρους αρμοδι-
οτήτων των Αντιπρυτάνεων/ισσών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» (Β΄ 4392) (ΑΔΑ: ΨΓΧΚ469Β7Λ-Β35).

4. Τις διατάξεις της παρ.  6 του άρθρου 23 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195).

5. Τις διατάξεις της παρ. 15θ του άρθρου 15 και της 
παρ. 9 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

6. Την υπ’ αρ. 69/16.06.2021 αίτηση του Αλέξανδρου 
Μηλιώνη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Στατι-
στικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθη-
ματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών για χορήγηση 
άδειας κατοχής Β’ έμμισθης θέσης, για το διάστημα από 
01.09.2021 έως 31.08.2022, προκειμένου να υπηρετή-
σει σε θέση πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα 
(Τράπεζα της Ελλάδος-Διεύθυνση Στατιστικής).

7. Την υπ’ αρ. 1170/15.06.2021 απόφαση του Προέδρου 
του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρημα-
τοοικονομικών Μαθηματικών για ένταξη σε κατηγορία 
μερικής απασχόλησης κατά το ακαδ. Έτος 2021-2022, 
προκειμένου να υπηρετήσει σε θέση πλήρους απασχό-
λησης του ιδιωτικού τομέα (Τράπεζα της Ελλάδος) ως 
Τμηματάρχης - Στατιστικός Α’ βαθμίδας.

8. Την υπ’ αρ. 14ης (έκτακτης)/02.07.2021 απόφαση 
της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών με θέμα 
«Αίτηση του Αλέξανδρου Μηλιώνη, Αναπληρωτή Καθη-
γητή του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρη-
ματοοικονομικών Μαθηματικών, για χορήγηση άδειας 
κατοχής δεύτερης έμμισθης θέσης», αποφασίζει 

και εγκρίνει στον Αλέξανδρο Μηλιώνη του Επαμεινών-
δα, Αναπληρωτή Καθηγητή μερικής απασχόλησης του 
Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικο-
νομικών Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τη χορήγηση άδειας κατο-
χής δεύτερης έμμισθης θέσης στον ιδιωτικό τομέα και 
συγκεκριμένα στη Διεύθυνση Στατιστικής της Τράπεζας 
της Ελλάδος. 

Η άδεια ισχύει από 01/09/2021 έως και 31/08/2022. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 7 Ιουλίου 2021

Ο Αντιπρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. 4055/Φ120 (2)
    Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση και Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός» (MSc in Management and 

Digital Transformation) από το Τμήμα Διοικητι-

κής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Επι-

στημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού 

Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  4009/2011 «Δομή, λειτουρ-

γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και δι-
εθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α΄ 195).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 και της παρ. 2 του άρ-
θρου 43 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

5. Την υπό στοιχεία 319/Φ20/16-05-2019 απόφαση 
του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-
στημίου «Συγκρότηση της Συγκλήτου του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου» (ΑΔΑ: ΨΙΦ 846ΜΗ2Ι-
Θ6Β), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπό στοιχεία 
8389/Φ20/20-11-2020 (ΑΔΑ: Ψ0Γ046ΜΗ2Ι-ΔΣΝ) όμοια 
απόφαση περί 7ης τροποποίησης συγκρότησης της 
Συγκλήτου.

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικη-
τικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στη συνεδρίαση, υπ’ αρ. 
πράξης 47/Θ.1/02-06-2021, ’’Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση και Ψηφιακός Με-
τασχηματισμός»’’.

7. Την απόφαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ στη συνεδρίαση, υπ’ αρ. πράξης 
4/0.1/18-06-2021, ’’Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) στην «Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχη-
ματισμός»’’.

8. Την έκθεση βιωσιμότητας και προϋπολογισμού του 
ΠΜΣ.

9. Τη Μελέτη Σκοπιμότητας.
10. Την έκθεση για τις βασικές υποδομές και αιτιολό-

γηση για το ποσοστό της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
11. Την υπό στοιχεία 206997/Ζ1/27-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 

633) πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφάσισε:

Να εγκρίνει την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση και Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός» (MSc in Management and Digital 
Transformation) από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και 
Οικονομίας του ΕΛΜΕΠΑ, ως ακολούθως:

Α) ΤΙΤΛΟΣ, ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ 
Π.Μ.Σ. 

Τίτλος
«Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (MSc in 

Management and Digital Transformation).
Γνωστικά αντικείμενα
Εξειδικευμένες γνώσεις στα γνωστικά αντικείμενα: 

«Επιστήμη Δεδομένων», «Διοίκηση Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών» και «Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Καινοτομία».

Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδι-

κευμένων γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Επι-
στήμης Δεδομένων, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών και στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ με στόχο 
την ειδίκευση σε μεθόδους και τεχνικές ολοκληρωμέ-
νης διεπιστημονικής προσέγγισης και έρευνας και τη 
δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρη-
τική κατάρτιση και τεχνογνωσία ικανά να καλύψουν με 
επάρκεια στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία ανα-
πτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, να στελεχώνει ιδιω-
τικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, αλλά 
και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης - κατάρτισης 
του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. έχει ως 
επιστημονικούς στόχους:

- Στην προετοιμασία φοιτητών για τη στελέχωση σε 
υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικών/οικονομικών τμη-
μάτων ή/και διευθύνσεων του ιδιωτικού ή δημοσίου το-
μέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

- Στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων που 
θα συμβάλλουν στις νέες ανάγκες της Διοίκησης και στη 
διαδικασία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού επιχειρή-
σεων και οργανισμών.

Συμμετέχοντα Τμήματα:
Στο Π.Μ.Σ συμμετέχει το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 

και Τεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και 
Οικονομίας του ΕΛΜΕΠΑ.

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΔΕΚΤΟΙ

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΙΓΜΣ) δέ-
χεται αιτήσεις από κατόχους πτυχίων και διπλωμάτων 
ή τελειόφοιτους κατά προτίμηση συναφών με τη Διοί-
κηση, Οικονομία και την Πληροφορική τμημάτων από 
Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ, Πανεπιστήμια, 
Πολυτεχνεία) ή από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα 
της αλλοδαπής. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πι-
στοποιούνται με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας 
από τον ΔΟΑΤΑΠ, όπως ορίζει η αντίστοιχη νομοθεσία.

Η εξέταση των αιτήσεων γίνεται από τριμελή επι-
τροπή που ορίζεται κάθε χρόνο από τη Συνέλευση του 
Τμήματος και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46029Τεύχος B’ 3385/28.07.2021

Τα κριτήρια επιλογής που συνεκτιμώνται είναι ο βαθμός 
πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά 
με το γνωστικό αντικείμενο του ΙΓΜΣ, το ΑΕΙ στο οποίο 
σπούδασε, οποιεσδήποτε σημαντικές επιδόσεις στις 
προπτυχιακές σπουδές, συγκεκριμένες σημαντικές ερ-
γασίες στο προπτυχιακό επίπεδο, η επίδοση σε τυχόν 
διπλωματική εργασία, συστατικές επιστολές, γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας, προσωπικοί στόχοι για εξειδίκευση 
ή έρευνα, και όποια άλλα στοιχεία παρουσιάσει ο υπο-
ψήφιος στην αίτησή του.

Γ) ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα.

Δ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗ-
ΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ 
ΚΑΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ 
ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑ-
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξά-
μηνα πλήρους φοίτησης. Κάθε μάθημα διδάσκεται 13 
εβδομάδες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ στην «Διοίκηση και Ψη-
φιακός Μετασχηματισμός» στις παρακάτω θεματικές 
περιοχές:

Α. Επιστήμη Δεδομένων
Β. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Γ. Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Καινοτομία.

Απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μο-
νάδες (ECTS) που αντιστοιχούν σε 8 μαθήματα και στην 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας (ΔΕ).

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές στο 
Π.Μ.Σ απαιτούν την επιτυχή εκπλήρωση από τους υπο-
ψηφίους μιας σειράς υποχρεώσεων, σχετικές με βασικές 
γνώσεις, μεταπτυχιακά μαθήματα, επικουρικό ερευνητι-
κό έργο, επικουρικό διδακτικό έργο, και άλλες δραστη-
ριότητες. Οι απαιτήσεις για την απόκτηση ΜΔΕ είναι:

1. Συμπλήρωση 90 ECTS, ως εξής:
- Συμπλήρωση 60 ECTS από επιτυχή παρακολούθηση 

ή αναγνώριση μαθημάτων. Από τις πιστωτικές μονάδες, 
τουλάχιστον οι 30 ECTS πρέπει να προέρχονται από μα-
θήματα της θεματικής περιοχής. Σε περίπτωση δεύτερης 
θεματικής περιοχής θα πρέπει ο υποψήφιος να συγκε-
ντρώσει επιπλέον 30 ECTS από τη δεύτερη περιοχή, επι-
λέγοντας μαθήματα που δεν υπολογίζονται στην πρώτη 
θεματική περιοχή. Κατά τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα του 
ΜΔΕ συνίσταται ο υποψήφιος να έχει ολοκληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του σε μαθήματα.

- Συμπλήρωση 30 ECTS από την εκπόνηση και συγ-
γραφή μεταπτυχιακής εργασίας, όπως αναφέρεται στη 
συνέχεια.

2. Εκπλήρωση της απαίτησης χρονικής διάρκειας φοί-
τησης στο ΠΜΣ.

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε επτάμισι (7,5) πιστωτικές 
μονάδες.

Η μεταπτυχιακή ΔΕ αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτι-
κές μονάδες, και προσφέρεται στο Γ’ εξάμηνο σπουδών.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται ως 
εξής:
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Α’ Εξάμηνο 

1. Υποχρεωτικό - 
Μεθοδολογία 
Έρευνας 

 4 45’ 13 52 7.5 

2. Επιλογής 
 

Α,B Έμπειρα Συστήματα  
4 45’ 13 52 7.5 

3. Επιλογής 
 

Α,Β 
Υπολογιστική 
Μοντελοποίηση 

 
4 45’ 13 52 7.5 

4. 
Επιλογής 
 

A, Γ 
Επιχειρηματική 
Αναλυτική  

4 45’ 13 52 7.5 

5. 
Επιλογής 
 

Α, Γ 

Ανάπτυξη 
Διαδικτυακών και 
Νεφοϋπολογιστικών 
Εφαρμογών 

 

4 

45’ 13 52 7.5 

6. 
Επιλογής 
 

Β Ψηφιακή Οικονομία  
4 45’ 13 52 7.5 

7. 
Επιλογής 
 

B 
Προσομοίωση 
Επιχειρήσεων  

4 45’ 13 52 7.5 

8. 
Επιλογής 
 

Β, Γ 
Κοινωνική Ευθύνη 
Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών 

 
4 

45’ 13 52 7.5 

9. 
Επιλογής 
 

Β, Γ 
Ψηφιακή 
Καινοτομία και 
Επιχειρηματικότητα 

 
4 

45’ 13 52 7.5 

10. Επιλογής 
 

Γ 

Διαφημιστική 
Εκστρατεία και 
Ψηφιακό 
Μάρκετινγκ 

 

4 

45’ 13 52 7.5 

Β’ Εξάμηνο 

11. Επιλογής 
 

Α 
Ανάλυση 
Πολυμεσικών 
Δεδομένων 

 
4 

45’ 13 52 7.5 

12. 
Επιλογής 
 

Α 

Προχωρημένα 
θέματα 
υπολογιστικής 
νοημοσύνης 

 

4 

45’ 13 52 7.5 

13. 
Επιλογής 
 

Α, Β 
Ελεγκτική 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

 
4 

45’ 13 52 7.5 

14. 
Επιλογής 
 

Α, Β, 
Γ 

Στρατηγική 
Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού 

 
4 

45’ 13 52 7.5 
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15. Επιλογής 
 

Β 
Χρηματοοικονομική 
Μηχανική 

 
4 45’ 13 52 7.5 

16. Επιλογής 
 

B 

Ποιότητα στη 
Διοίκηση 
Υπηρεσιών και 
Οργανισμών 

 

4 

45’ 13 52 7.5 

17. 
Επιλογής 
 

Β 

Θέματα 
Επιχειρησιακής 
Έρευνας και 
Συστημάτων 
Αποφάσεων 

 

4 

45’ 13 52 7.5 

18. Επιλογής 
 

Β, Γ 

Προχωρημένα 
Συστήματα 
Διαχείρισης 
Επιχειρησιακών 
Πόρων (ERP,CRM) 

 

4 

45’ 13 52 7.5 

19. Επιλογής 
 

Β, Γ 
Σχεδιασμός και 
Ανάπτυξη 
Προϊόντων 

 
4 

45’ 13 52 7.5 

20. Επιλογής 
 

Γ 
Τρισδιάστατος 
Σχεδιασμός και 
Κινούμενο Σχέδιο 

 
4 

45’ 13 52 7.5 

21. Επιλογής 
 

Γ 
Νέες Τεχνολογίες 
και Μάρκετινγκ 

 
4 

45’ 13 52 7.5 

 
Γ’ Εξάμηνο 

22. Υποχρεωτικό  

Εκπόνηση και 
Συγγραφή 

Μεταπτυχιακής 
Εργασία 

 - - - - 30 
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Ε) ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται στην 
αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα η οποία καθορίζεται 
από τον εκάστοτε διδάσκοντα. Γλώσσα εκπόνησης και 
συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να είναι 
η ελληνική ή η αγγλική.

ΣΤ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο 

όριο στους είκοσι (20) φοιτητές ετησίως.
Ζ) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕ-

ΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προσωπικό
Στο ΠΜΣ "Διοίκηση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός" 

μπορούν να διδάξουν:
- Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, ή άλλων Τμημάτων του οικείου ή άλλου 
ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές ή ειδικοί επιστήμονες κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος.

- Μέλη ΔΕΠ Ελληνικών ή Αλλοδαπών Πανεπιστημίων 
ή διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (Α’ 112), οι οποίοι 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

- Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημο-
νική δραστηριότητα.

Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών όλων των 
παραπάνω κατηγοριών βασίζεται στο γνωστικό αντι-
κείμενο τους και καθορίζεται από καθαρά ακαδημαϊκά 
κριτήρια.

Τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ του Τμήμα-
τος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και η σχετική 
έρευνα τους καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των αντι-
κειμένων που προβλέπεται στο Π.Μ.Σ.

Η ενασχόληση των μελών ΔΕΠ του Ελληνικού Μεσογει-
ακού Πανεπιστημίου ή και ΕΔΓΠ/ΕΤΕΠ, σύμφωνα με τη 
κείμενη νομοθεσία, αφορά στην επίβλεψη της Διπλωμα-
τικής Εργασίας (ΔΕ) και πραγματοποιείται καθ’ υπέρβαση 
των διδακτικών τους καθηκόντων, μετά από σχετικές 
αποφάσεις των οργάνων Διοίκησης του Π.Μ.Σ.

Είναι δυνατόν μέλη ΔΕΠ του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου ή και ΕΔΓΠ/ΕΤΕΠ, σύμφωνα με τη κείμενη 
νομοθεσία, να συμμετέχουν στη διδασκαλία μαθήματος/
μαθημάτων του Π.Μ.Σ., με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Ε. 
του Π.Μ.Σ.

Υλικοτεχνική υποδομή
Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογεια-
κού Πανεπιστημίου είναι επαρκής για την κάλυψη των 
αναγκών της εκπόνησης των Μεταπτυχιακών Εργασιών 
(Διπλωματική Εργασία) του τρίτου εξαμήνου του Π.Μ.Σ.

Όλες οι πιθανές αναγκαίες συναντήσεις πραγματο-
ποιούνται, εφόσον απαιτηθεί, σε χώρους του Τμήματος 
(αίθουσες διδασκαλίας, σεμιναριακές αίθουσες και ερ-
γαστήρια). Μέσω της Βιβλιοθήκης και της ηλεκτρονικής 
υποδομής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 
παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε άλλες ελληνικές και 
ξένες βιβλιοθήκες, τράπεζες πληροφοριών κ.α.

Ειδικότερα θέματα υλικοτεχνικής υποδομής του Προ-
γράμματος προσδιορίζονται στις εκθέσεις σκοπιμότητας 
και βιωσιμότητας.

Η) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜ-
ΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ

Ο προϋπολογισμός λειτουργίας του Π.Μ.Σ. για την 
πρώτη πενταετία λειτουργίας του αναλύεται ως εξής:

Κατηγορία 
Δαπάνης

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

2025-
2026

α Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1500 1500 1500 1500 1500

β Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές - - - - -

γ Δαπάνες αναλωσίμων 1500 1500 1500 1500 1500

δ Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. - - - - -

ε Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς - - - - -

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

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

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

θ Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης - - - - -

ι Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 3000 3000 3000 3000 3000

Σύνολο 6000 6000 6000 6000 6000



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46033Τεύχος B’ 3385/28.07.2021

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 37 
και ιδίως στις παρ. 1, 3 και 5, του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 
Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από:

- τον προϋπολογισμό του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου,

- χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων,

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χο-
ρηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται 
στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

- από πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων 

διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ΑΕΙ.
- από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Η παραπάνω κατανομή δεν υπόκειται στις διατάξεις 

της περ. α’ της  παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 και 
της περ. (β) της παρ. 2 της υπό στοιχεία 216772/Ζ1/2017 
(Β΄ 4334) υπουργικής απόφασης, επειδή, σύμφωνα με 
την παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017, το κόστος 
λειτουργίας του προγράμματος δεν περιλαμβάνει τέλη 
φοίτησης από τους φοιτητές. Το ΠΜΣ δημοσιεύει ετησί-
ως, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, απο-
λογισμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατανομής 
των δαπανών ανά κατηγορία.

Θ) ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2026-2027, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει του ν. 4485/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 8 Ιουλίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 190/13 (3)

    Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Δυναμικό 

και Πολιτικές Απασχόλησης» του Τμήματος Κοι-

νωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανε-

πιστημίου Πελοποννήσου .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70). 

2. Τις διατάξεις της παρ.  8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 38). 

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα τα 
άρθρα 13, 30 έως και 37,43 έως 45 και 85. 

4. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 
(Α’ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περ. γ’ της παρ. 22 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως την 
έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού κάθε 
Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού του 
Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς 
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». 

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» (Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15. 

6. Την υπό στοιχεία 210838/Z1/01.12.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 647) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώ-
νεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του 
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη 
θητεία, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης. 

7. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334). 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

9. Την υπ’ αρ. 8237/08.12.2017 (Β’ 4835) απόφαση του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μετα-
βίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 188η/04.02.2021). 

11. Την υπ’ αρ. 1η/23.04.2021 απόφαση της 14ης Συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

12. Την υπ’ αρ. 10 απόφαση της 190ης/27.04.2021 Συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου. (ΑΔΑ: Ψ9ΙΘ469Β7Δ-Σ5Β).

13. Το υπ’ αρ. 622/13.02.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

14. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει η προθεσμία της 
παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017. 

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
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Την ίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό έτος 
2021- 2022, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ KAI 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» του Τμήματος Κοινωνικής 
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ KAI ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗ-
ΣΗΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
KAI ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». 

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο 

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. επικεντρώνεται 
στη μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυν-
ση «επιστημονικών πειθαρχιών» που σχετίζονται με την 
«Εκπαίδευση, το ανθρώπινο δυναμικό και τις Πολιτικές 
Απασχόλησης». Πρόκειται για τεμνόμενες γνωστικές 
περιοχές που συνδέουν την Κοινωνιολογία της Εκπαί-
δευσης, την Κοινωνιολογία της Εργασίας, την Οργάνωση 
και Διοίκηση, την Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική, 
τις Πολιτικές Κατάρτισης και τη Διά Βίου Μάθηση, τη 
Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, 
τα Οικονομικά της Εργασίας, τα Θέματα Οργάνωσης της 
Εργασίας, τη Διά Βίου Μάθηση, το Ανθρώπινο Δυναμικό 
και τις Πολιτικές Απασχόλησης.

 Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος 

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα ελληνικά αλλά μπορεί 
μέρος ή όλο το πρόγραμμα να προσφέρεται και στα αγ-
γλικά μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια φοίτησης 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε (3) εξάμηνα. 

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες 

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 90 ECTS. 

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2025 - 2026, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 8 
Τέλη φοίτησης 

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 2700 ευρώ. 

Άρθρο 9 
Ειδικές Διατάξεις 

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, 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. 

Τρίπολη, 27 Απριλίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02033852807210008*
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