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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1409

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8 Ιουλίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1769
Ίδρυση Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τεχνολογικού Το−
μέα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν.
4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ
του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ. 228/02.11.2011 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/16.07.2008
τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές»,
ιδίως των άρθρων 6, 7 και 10, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ.
177/25.08.2008 τ. Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(Φ.Ε.Κ. 156/04.11.2009 τ. Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 5
του Ν. 3848/2010 (Φ.Ε.Κ. 71/19.05.2010 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Φ.Ε.Κ. 189/02.08.2005
τ. Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί−
δευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι−
κών μονάδων − Παράρτημα Διπλώματος», όπως ισχύει
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/22.04.2005
τ. Α΄) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά Όργανα».
5. Την αριθμ. Φ5/89656/Β3/13.08.2007 (Φ.Ε.Κ. 1466/
13.08.2007 τ. Β΄) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του
Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών
Μονάδων».
6. Το Π.δ. 69/2013 (Φ.Ε.Κ. 119/28.05.2013 τ. Α΄) «Μετονο−
μασία Τμημάτων −Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση
Παραρτήματος − Κατάργηση Τμημάτων −Συγκρότηση
Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Φ.Ε.Κ.
223/07.10.2014 τ. Α΄) «Τελική Έγκριση Προγράμματος Με−
ταπτυχιακών Σπουδών».
8. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τεχνολογικού Εκπαι−
δευτικού Ιδρύματος Πειραιά (Φ.Ε.Κ. 3257/20.12.2013, τ. Β΄).

9. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του
Τ.Ε.Ι. Πειραιά όσον αφορά στον τίτλο του ιδρύματος
(Φ.Ε.Κ. 3681/31.12.2014 τ. Β΄).
10. Το Φ.Ε.Κ. 170/17.04.2013 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. που αφορά στον
διορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Πειραιά Λάζαρου Βρυζίδη.
11. Το αριθμ. 75/13−1−2012 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. που αφο−
ρά στην Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.
12. Την πράξη 6/25.6.2015 (Θέμα 1o) Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
13. Την πράξη 4/1.7.2015 (Θέμα 1o) Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.
14. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι−
σμός του Ιδρύματος.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015 − 2016 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι.
Πειραιά Τ.Τ. (Τ.Ε.Ι. Πειραιά) με τίτλο: «Διοίκηση Εκπαι−
δευτικών Μονάδων», σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015−
2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
τίτλο: «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Master of
Science in Management of Educational Organisations).
Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
To ΠΜΣ αποσκοπεί στην εξειδικευμένη εκπαίδευση
αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στην επιστήμη της
Διοίκησης με τομέα εφαρμογής τις Εκπαιδευτικές Μο−
νάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Ειδικότερα :
• Στην Διοικητική Επιστήμη αναφορικά με την οργά−
νωση και λειτουργία εκπαιδευτικών μονάδων και της
εκπαίδευσης γενικότερα.
• Στην καινοτόμο Τεχνολογία Πληροφορίας και Επι−
κοινωνίας που χρησιμοποιείται στο σύγχρονο περιβάλ−
λον της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης.
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• Στην εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων μεθοδο−
λογιών για την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων.
• Στην αξιοποίηση των σύγχρονων μεθοδολογικών
που εστιάζονται στην ανάπτυξη και διοίκηση του Αν−
θρώπινου Δυναμικού εστιασμένο στους Οργανισμούς
Μάθησης και στη Διαχείριση της Γνώσης.
• Στον εμπλουτισμό θεωρητικών γνώσεων και στην
ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την
στελέχωση θέσεων ευθύνης του ανώτερου και ανώτα−
του επιπέδου διοίκησης της Εκπαίδευσης.
Στόχος του είναι η απόκτηση εξειδικευμένης επι−
στημονικής γνώσης και δεξιοτήτων από τους συμμε−
τέχοντες στα προαναφερθέντα αντικείμενα ώστε να
επιτύχουν:
• την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους για την ανάλυση
και επίλυση προβλημάτων και
• τη συγκρότηση επαρκούς γνωστικής υποδομής, χρή−
σιμης για τη λήψη αποφάσεων, την προσαρμογή των
συστημάτων διοίκησης και λειτουργιών στο διαρκώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον της εκπαίδευσης καθώς
και την εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων που
απαιτούνται από τα ηγετικά στελέχη της εκπαίδευσης.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ είναι πλήρους φοίτησης. Η διάρκεια του
Π.Μ.Σ. είναι 1 ακαδημαϊκό έτος, κατανεμημένη σε 2
εξάμηνα σπουδών και την εκπόνηση της ερευνητικής
μεταπτυχιακής εργασίας. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο
αποτελείται από δεκατρείς (13) εβδομάδες. Μετά το
ολοκλήρωση των μαθημάτων προβλέπεται η εκπόνη−
ση της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας. Τα δύο
πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές θα διδάσκονται τα υπο−
χρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.
Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα εκπονείται
η διπλωματική ερευνητική εργασία. Δικαίωμα για την
παράδοση της Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας θα
έχουν οι απόφοιτοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων
των μαθημάτων. Η παράδοση της Διπλωματικής Ερευνη−
τικής Εργασίας από τους φοιτητές θα μπορεί να γίνεται
τρείς μήνες μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των
δυο πρώτων εξαμήνων. Η μέγιστη επιτρεπόμενη διάρ−
κεια για την εκπόνηση της Διπλωματικής Ερευνητικής
Εργασίας είναι τέσσερα διδακτικά εξάμηνα (2 ακαδη−
μαϊκά έτη) μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των
δύο πρώτων εξαμήνων των σπουδών τους.

Άρθρο 3

Άρθρο 6

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ το τμήμα
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά θα απονέμει
στους αποφοίτους Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης σε «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Master of
Science in Management of Educational Organisations).

Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον
δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες. Για την ολοκληρωμέ−
νη παρακολούθηση του ΠΜΣ οι φοιτητές υποχρεούνται
να παρακολουθήσουν οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα.
Το σύνολο των μαθημάτων του πρώτου εξαμήνου
αντιστοιχούν σε σαράντα (40) πιστωτικές μονάδες κατά
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), του δεύτερου εξαμήνου σε
50 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Επίσης, η διπλωματική
ερευνητική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστω−
τικές μονάδες κατά ECTS. Το ελάχιστο σύνολο των
πιστωτικών μονάδων (ECTS) για την ολοκλήρωση του
ΠΜΣ είναι εκατόν είκοσι (120). Η γλώσσα διδασκαλίας
του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική ή και η Αγγλική. Τα μαθήματα
κατά εξάμηνο κατανέμονται ως ακολούθως.

Άρθρο 4
Κατηγορίες υποψηφίων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, από−
φοιτοι όλων των τμημάτων των Ελληνικών ΑΕΙ και των
ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού που απασχολού−
νται είτε επιθυμούν να απασχοληθούν στην Εκπαίδευση
και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων ή της Εκπαί−
δευσης γενικότερα.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α΄ Εξάμηνο
α/α

Μάθημα

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

1

Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Research Methods)

10

2

Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (Management of Educational
Organisations)

10

3

Οικονομικά της Εκπαίδευσης (Educational Economics)

10

4

Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα της Εκπαίδευσης (Management
Information Systems for Education)

10

Σύνολο:

40
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Β΄ Εξάμηνο
α/α

Μάθημα

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

1

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων σε Οργανισμούς Μάθησης
(Human Resources Development and Learning Organisations)

10

2

Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης (Evaluation of Education)

10

3

Οργανωσιακή Επικοινωνία στην Εκπαίδευση
(Organisational Communication in Education)

10

4

Καινοτομία και Τεχνολογία στην Εκπαίδευση
(Innovation and Technology in Education)

10

5

Διαχείριση της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
(Management of Multicultural Education)

10

Σύνολο

50

α/α

Μάθημα

Πιστωτικές μονάδες (ECTS)

1

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

30

Άρθρο 7

Άρθρο 11

Αριθμός Εισακτέων

Κόστος λειτουργίας

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζε−
ται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς
φοιτητές. Στον αριθμό των εισακτέων γίνονται επιπλέον
δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ υπολογί−
ζεται σε 175.000 € για ένα πλήρη κύκλο σπουδών και
αναλύεται ως εξής:

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπο−
ρούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Α.Ε.Ι. Πειραιά TT και μέλη
Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδα−
πής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ−
γήσει σε εγκαταστάσεις του ΑΕ.Ι. Πειραιά TT με την
διαθέσιμη υλικοτεχνική του υποδομή.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ.
11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011
(Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), το
Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2022−2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συ−
νέχισης της λειτουργίας του.

α/α

Κατηγορία Δαπάνης

1.

Κόστος Εκπαίδευσης

2.

Διοικητική Υποστήριξη

Ευρώ

Ποσοστό

90.000~

51%

15.000

9%

3.

Λειτουργικά Έξοδα

8.750

5%

4.

Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Ε.Ι. Πειραιά ΤΤ

17.500

10%

5.

T.E.I. Πειραιά

43.750

25%

175.000

100%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΟ

2. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα κα−
λυφθεί από δίδακτρα σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρού−
σα απόφαση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 2 Ιουλίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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