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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟΜ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση πράξης λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία” του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

2

Τροποποίηση πράξης λειτουργίας του «Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση
των Επιχειρήσεων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας,
του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

3

Tροποποίηση πράξης λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών”
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης.

4

Τροποποίηση πράξης λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος
Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.

Αρ. Φύλλου 4409

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 114
(1)
Τροποποίηση πράξης λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία” του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α’ του ν. 4009/2011(ΦΕΚ
Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47 περ. γ΄ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄228), του
άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α´ 159) και του
άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α´ 24).
β) Του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο
για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177), του άρθρου
27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ.
5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71).
2. Την υπ’ αριθμ. 1/4-2-2013 πράξη του Συμβουλίου
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του ΑΤΕΙ/Θ, διορισμού του Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θ (ΦΕΚ
44/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./6-2-2013).
3. Την υπ’ αριθμ. 37225/Ε5/15-3-2013 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕΔΧ9-Γ42) διαπιστωτική διορισμού του
Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θ.
4. Το άρθρο 34, του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/
7-10-2014) «Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)».
5. Το άρθρο 98 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/
8-12-2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005).
7. Την παραγρ. 2, του άρθρου 34, του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/30-1-2013) «Οργάνωση και λειτουργία
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
9. Το π.δ. 82 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/3-6-2013) «Συγχώνευση
Σχολών - Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων - συγκρότηση Σχολών του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ-Θ».
10. Την από το 2014 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της ΣΕΥΠ.
11. Την με ημερομηνία Φεβρουάριος 2016 έκθεση
εξωτερικής αξιολόγησης του ΑΤΕΙ-Θ.
12. Την με αριθμ. 99/31-8-2015 (ΦΕΚ 1921/τ.Β΄/
8-9-2015) πράξη έγκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία” του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, του Αλεξάνδρειου
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης,
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
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13. Την με αριθμ. 7/12-12-2016 απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.
14. Το με αριθμ. 5/14.12.2016 απόσπασμα πρακτικού
της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των άρθρων 4, 7 και 11 της υπ’ αριθμ.
99/31-8-2015 (ΦΕΚ 1921/τ.Β΄/8-9-2015) πράξη λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
“Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία” του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας,
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ως ακολούθως:
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων αντίστοιχων Τμημάτων της
αλλοδαπής.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε 40 φοιτητές ετησίως. (30 + 10 κατέχοντες πιστοποιητικό εξειδίκευσης του Ι.Δ.Β.Ε του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. του Τμήματος Φυσικοθεραπείας με τίτλο «Εξειδίκευση στην παιδιατρική Φυσικοθεραπεία», με 41 πιστωτικές μονάδες)
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας
(1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου
του Π.Μ.Σ. και ένας αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με το νόμο 3685/2008 (ΦΕΚ
148/16-7-2008).

Σύμφωνα με το νόμο 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-7-2008) το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ υπολογίζεται και
αναλύεται σε 143.000 ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ευρώ

Ποσοστό

1

Λειτουργία Π.Μ.Σ. (ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών: κόστος
εκπαίδευσης, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη, εξοπλισμός
και αναλώσιμα, δαπάνες προβολής και διαφήμισης, υποτροφίες)

92.950

65%

2

Ε.Λ.Κ.Ε. του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

14.300

10%

3

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

35.750

25%

α/α

ΣΥΝΟΛΟ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

143.000

100%
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Αριθμ. πράξης 112
(2)
Τροποποίηση πράξης λειτουργίας του «Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α’ του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ΄ του ν. 4025/2011
(ΦΕΚ Α΄228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ
Α´ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
Α´ 24).
β) Του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο
για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177), του άρθρου 27
του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ.5
του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71).
2. Την υπ’ αριθμ. 1/4-2-2013 πράξη του Συμβουλίου
του ΑΤΕΙ/Θ, διορισμού του Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θ (ΦΕΚ
44/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./6-2-2013).
3. Την υπ’ αριθμ. 37225/Ε5/15-3-2013 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕΔΧ9-Γ42) διαπιστωτική διορισμού του
Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θ.
4. Το άρθρο 34, του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/
7-10-2014) «Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)»
5. Το άρθρο 98 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/
8-12-2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
6. Την παραγρ. 2, του άρθρου 34, του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/30-1-2013) «Οργάνωση και λειτουργία
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
8. Το π.δ. 82 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/3-6-2013) «Συγχώνευση
Σχολών - Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων - συγκρότηση Σχολών του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ-Θ».
9. Την από Φεβρουαρίου 2016 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
10. Την με αριθμ. 5/10-11-2016 απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του ΑΤΕΙ-Θ.
11. Το με αριθμ. 5/14-12-2016 απόσπασμα πρακτικού
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της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης.
12. Την με αριθμ. 64/16-6-2015 (ΦΕΚ 1396/τ.Β΄/
7-7-2015) πράξη έγκρισης του «Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων»
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του ΑΤΕΙ-Θ.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των άρθρων 2 και 10 της με αριθμ.
64/16-6-2015 (ΦΕΚ 1396/τ.Β΄/7-7-2015) πράξης λειτουργίας του «Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
Διοίκηση των Επιχειρήσεων» του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του
ΑΤΕΙ-Θ, ως ακολούθως:
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - Γλώσσα διδασκαλίας
Σκοποί του Π.Μ.Σ., που οργανώνει το Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων του ΑΤΕΙ-Θ, είναι:
• Η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων αλλά
και σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, όπως η διεθνής
δραστηριοποίηση μιας επιχείρησης, το μάρκετινγκ κ.λπ.
και η προώθηση της ανάπτυξης της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών της στο αντικείμενο της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.
• Η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και των
ομόλογων Τμημάτων άλλων ΑΕΙ και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό
χώρο των επιχειρήσεων και των οργανισμών γενικότερα.
• Η προετοιμασία στελεχών με εξειδίκευση στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων και των οργανισμών, πράγμα που είναι και σημερινό ζητούμενο για την τόνωση
και ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας στη δυσμενή
οικονομική συγκυρία.
• Η εκπαίδευση στελεχών Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των γνώσεων
τους, των ικανοτήτων τους και των δεξιοτήτων τους με
στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα.
Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα
αλλά δύνανται να διδάσκονται και στην Αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 10
Κόστος Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και επομένως το κόστος λειτουργίας του δεν θα επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ειδικότερα, οι πόροι για
τη λειτουργία του θα προέρχονται από:
• Δίδακτρα ύψους 3.600,00 Ευρώ ανά φοιτητή για
το σύνολο της φοίτησής του (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
σπουδών). Το ύψος των διδάκτρων ανά φοιτητή μπορεί
να τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης του Διευθυντή του
Π.Μ.Σ. η οποία επικυρώνεται από τη Συνέλευση Ειδικής
Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, του
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
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• Χορηγία διαφόρων φορέων
• Δωρεές και κληροδοτήματα Ευρωπαϊκά, κοινοτικά
και άλλα ερευνητικά προγράμματα
• Επιχορηγήσεις
• Άλλες πηγές (π.χ. ΛΑΕΚ 0,45%)
Το Π.Μ.Σ. παρέχει σε φοιτητές υποτροφίες που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων τους για λόγους αριστείας, ή/και ανταποδοτικής εργασίας, ή/και με
κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, κατόπιν πρότασης
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του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. η οποία επικυρώνεται από τη
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος για
60 φοιτητές ανέρχεται σε 216.000,00 € (και αυξάνεται ή
μειώνεται ανάλογα σύμφωνα με τον τελικό αριθμό των
φοιτητών που εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. σε κάθε ακαδημαϊκό έτος και αναλύεται στις παρακάτω ενδεικτικές
κατηγορίες δαπανών:

Έσοδα και κρατήσεις του ΠΜΣ
Δίδακτρα = 3600,00 € ανά φοιτητή για το σύνολο των σπουδών του
Συνολικά έσοδα ΠΜΣ = 3600,00 x 60 φοιτητές = 216.000,00 €
65% Διαθέσιμο για λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. στο οποίο περιλαμβάνονται:
• αμοιβές διδασκόντων
• αμοιβές επιβλεπόντων των διπλωματικών εργασιών
• δαπάνες και αμοιβές για γραμματειακή υποστήριξη
δαπάνες μετακινήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (των διδασκόντων, του λοιπού
προσωπικού και των οργάνων του Π.Μ.Σ. για τις ανάγκες λειτουργίας του μεταπτυχιακού,
για συμμετοχή των διδασκόντων σε συνέδρια και ημερίδες, για λοιπές εκδηλώσεις και για
προβολή του Π.Μ.Σ., και λοιπές μετακινήσεις)
• δαπάνες μετακινήσεων, υποδοχής και φιλοξενίας προσκαλεσμένων ομιλητών και
διακεκριμένων διδασκόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό
• δαπάνες δημοσιότητας, προβολής, προώθησης και μάρκετινγκ
• δαπάνες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων, δεξιώσεων, τελετών
αποφοίτησης και σεμιναρίων
• υποτροφίες και οικονομικά βραβεία σε φοιτητές
• δαπάνες αγοράς και συντήρησης εξοπλισμού (σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών και περιφερειακών των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών,
βιντεοπροβολέων, λαμπών βιντεοπροβολέων, λοιπών συστημάτων τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας
και γραφείων, τηβέννων διδασκόντων και φοιτητών, κ.λπ.)
• δαπάνες αγοράς βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών
• δαπάνες αγοράς και συντήρησης λογισμικού, ιστοσελίδων, και ηλεκτρονικών πλατφορμών
εκπαίδευσης
• δαπάνες συντήρησης αιθουσών διδασκαλίας
• αμοιβές για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου, ηλεκτρονικού, πολυμεσικού,
βίντεο, κ.α.)
• δαπάνες επεξεργασίας, επιμέλειας, μετάφρασης και ψηφιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού
(έντυπου, ηλεκτρονικού, πολυμεσικού, βίντεο, κ.α.)
• γραφικής ύλης και αναλώσιμων
• εκτυπώσεων και εκδόσεων
• λοιπών εξόδων

140.400 €

25% Υπέρ λειτουργικών εξόδων του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.:

54.000,00 €

10% Υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε.:

21.600,00 €
Σύνολο

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

216.000,00 €
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Αριθμ. πράξης 110
(3)
Tροποποίηση πράξης λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών”
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α’ του ν. 4009/2011(ΦΕΚ
Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ΄ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
Α΄228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α´
159) και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
Α´ 24).
β) Του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο
για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177), του άρθρου
27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ.
5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71).
2. Την υπ’ αριθμ. 1/4-2-2013 πράξη του Συμβουλίου
του ΑΤΕΙ/Θ, διορισμού του Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θ (ΦΕΚ
44/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./6-2-2013).
3. Την υπ’ αριθμ. 37225/Ε5/15-3-2013 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕΔΧ9-Γ42) διαπιστωτική διορισμού του
Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θ.
4. Το άρθρο 34, του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/
7-10-2014) «Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)».
5. Το άρθρο 98 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/
8-12-2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
6. Την παραγρ.2, του άρθρου 34, του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ
24/τ.Α΄/30-1-2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄/22-4-2005).
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
9. Το π.δ. 82 (ΦΕΚ123/τ.Α΄/3-6-2013) «Συγχώνευση
Σχολών - Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων - συγκρότηση Σχολών
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης».
10. Την με αριθμ. 2/13-4-2016 απόφαση της Συνέ-
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λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
11. Την από Φεβρουαρίου 2016 έκθεση εξωτερικής
αξιολόγησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
12. Την με αριθμ. 47/4-7-2016 (ΦΕΚ 2299/τ.Β΄/
23-10-2015) πράξης έγκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Διοίκηση Τουριστικών
Επιχειρήσεων και Οργανισμών” του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης.
13. Την με αριθμ. 5/10-11-2016 απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του ΑΤΕΙ-Θ.
14. Την με αριθμ. 5/14-12-2016 απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των άρθρων 3, 4, 5, 6, 7, 9 και 11 της
αριθμ. 47/4-6-2016 (ΦΕΚ 2299/τ.Β΄/23-10-2015) πράξης
λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και
Οργανισμών” του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών» (“Master of Science in Tourism
Management & Business Administration”) με τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
I. Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Φιλοξενίας (Hotel & Hospitality Management).
II. Διοίκηση Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων και Αερομεταφορών (Travel Management & Airline Administration).
III. Διοίκηση Ναυτικού Τουρισμού, Επιχειρήσεων
Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας (Management of Nautical
Tourism, Cruises & Maritime Travel).
IV. Μάρκετινγκ και Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
(Tourism Destination Marketing & Management).
V. Πολιτιστικός Τουρισμός και Διοίκηση Πολιτιστικών
Μονάδων (Cultural Heritage Tourism & Management of
Cultural Business).
VI. Διοίκηση Τουρισμού Ειδικού Ενδιαφέροντος
(Special Interest Tourism Management).
VII. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (Tourism
Business Administration).
Ο τίτλος της κατεύθυνσης που επιλέγει ο κάθε φοιτητής αναγράφεται στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) που του απονέμεται.
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Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ., όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων
και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών/τριών γίνεται
από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από τη Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών περιλαμβάνει 2
ακαδημαϊκά εξάμηνα (13 πλήρεις ημερολογιακές εβδομάδες) κατά τα οποία πραγματοποιούνται μαθήματα /
διαλέξεις / εργαστήρια / σεμινάρια / εργασίες και επιπρόσθετα ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο (13 πλήρεις εβδομάδες)
εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Η ολοκλήρωση
των σπουδών μπορεί να πραγματοποιηθεί όχι νωρίτερα
από την παρέλευση 12 μηνών από την έναρξη των μαθημάτων του πρώτου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η έναρξη
των μαθημάτων κάθε νέου κύκλου σπουδών μπορεί να
γίνει τον Οκτώβριο και/ή τον Φεβρουάριο. Δίδεται η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ με μερική φοίτηση,
δηλαδή παρακολούθηση λιγότερων των 6 μαθημάτων
ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, με συνεπακόλουθη επέκταση
της συνολικής διάρκειας φοίτησης.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και
Οργανισμών» αναπτύσσεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
σπουδών και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για
την απόκτηση του Μ.Δ.Ε ανέρχεται σε 90 πιστωτικές
μονάδες (μονάδες E.C.T.S.). Τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά
εξάμηνα οι φοιτητές παρακολουθούν συνολικά 12 μαθήματα ενώ το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο εκπονούν
τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργασία. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 5 πιστωτικές μονάδες του συστήματος European Credit Transfer Scheme (E.C.T.S.) και
περιλαμβάνει ανάλογο φόρτο εργασίας που προκύπτει
κατά περίπτωση από διαλέξεις, εργαστήρια, σεμινάρια,
εργασίες, ασκήσεις πράξης, ατομική μελέτη, κ.α. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες του συστήματος European Credit Transfer
Scheme (E.C.T.S.). Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά
μαθήματα «κορμού», υποχρεωτικά μαθήματα «κατεύθυνσης» και μαθήματα «επιλογής».
Ως κύρια γλώσσα διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων σε κάθε τους μορφή (θεωρία, ασκήσεις, εργαστήρια, εργασίες, σεμινάρια, εξετάσεις κ.λπ.) ορίζεται η
Ελληνική. Το αυτό ισχύει και για τη Διπλωματική Εργασία.
Παρέχεται εντούτοις η δυνατότητα διδασκαλίας ολόκληρων ή μεμονωμένων μαθημάτων στην Αγγλική γλώσσα,
καθώς και η εκπόνηση εργασιών και τελικών γραπτών
εξετάσεων στην ίδια γλώσσα. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας στην Αγγλική

Τεύχος Β’ 4409/30.12.2016

γλώσσα είτε στο σύνολό της είτε εν μέρει, εφόσον οι
φοιτητές το επιθυμούν. Κατά συνέπεια, οι υποψήφιοι
φοιτητές του Π.Μ.Σ. πρέπει να γνωρίζουν καλά την Αγγλική γλώσσα (επίπεδο Β1 και άνω). Η διδασκαλία των
μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική
παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ’ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη
εκπαίδευση (χωρίς αναγκαστική ταυτόχρονη φυσική
παρουσία φοιτητών και διδασκόντων) ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά
τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και επικουρικά την
εξ’ αποστάσεως διδασκαλία.
Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται ακολούθως:
Α’ εξάμηνο σπουδών:
Στο Α΄ εξάμηνο περιλαμβάνονται μαθήματα «κορμού».
Ο κάθε φοιτητής παρακολουθεί συνολικά 6 μαθήματα,
ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο του πρώτου του
πτυχίου. Συγκεκριμένα, όλοι οι φοιτητές παρακολουθούν
τα παρακάτω 5 μαθήματα:
• Μεθοδολογίες Έρευνας (5 E.C.T.S.)
• Τουριστικό Μάρκετινγκ και Διοίκηση Εμπειριών (5
E.C.T.S.)
• Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Νέων
Τεχνολογιών στον Τουρισμό (5 E.C.T.S.)
• Μάνατζμεντ, Οργανωσιακή Κουλτούρα και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων σε Τουριστικές Επιχειρήσεις (5
E.C.T.S.)
• Επενδυτικές Μελέτες στον Τουρισμό και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (5 E.C.T.S.)
Φοιτητές που έχουν πρώτο πτυχίο τουρισμού ή/και φιλοξενίας παρακολουθούν επιπρόσθετα το εξής μάθημα:
• Τουριστική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (5
E.C.T.S.)
Φοιτητές που δεν έχουν πτυχίο τουρισμού ή/και φιλοξενίας παρακολουθούν επιπρόσθετα το εξής μάθημα:
• Εισαγωγή στον Τουρισμό, τη Φιλοξενία και τα Ταξίδια
(5 E.C.T.S.)
Β’ εξάμηνο σπουδών:
Το Β΄ εξάμηνο αποτελεί σύνθεση μαθημάτων «κορμού», μαθημάτων «κατεύθυνσης» και «επιλογής». Όλοι
οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω
δύο μαθήματα «κορμού»:
• Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Τουριστικών
Επιχειρήσεων και Οργανισμών (5 E.C.T.S.)
• Ειδικά και Διεπιστημονικά Θέματα στον Τουρισμό,
τη Φιλοξενία και τον Πολιτισμό (5 E.C.T.S.).
Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Διοίκησης Ξενοδοχειακών
Επιχειρήσεων & Φιλοξενίας» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:
• Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Ξενοδοχειακών
Λειτουργιών (5 E.C.T.S.)
• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Κανάλια Διανομής στον
Τουρισμό (5 E.C.T.S.)
Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν δύο
από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:
• Διοίκηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών και Μάνατζμεντ
Αεροπορικών Επιχειρήσεων (5 E.C.T.S.)
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• Διοίκηση και Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας
και Ακτοπλοΐας (5 E.C.T.S.)
• Ναυτικός Τουρισμός (5 E.C.T.S.)
• Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη Ειδικών
Μορφών Τουρισμού (5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών
(5 E.C.T.S.)
• Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς (5 E.C.T.S.)
• Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων και Μάνατζμεντ Πολιτιστικών Μονάδων (5 E.C.T.S.)
• Θεματικές Μορφές Τουρισμού και Συνεδριακός Τουρισμός (5 E.C.T.S.)
Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Διοίκησης Ταξιδιωτικών
Επιχειρήσεων & Αερομεταφορών» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:
• Διοίκηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών και Μάνατζμεντ
Αεροπορικών Επιχειρήσεων (5 E.C.T.S.)
• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Κανάλια Διανομής στον
Τουρισμό (5 E.C.T.S.)
Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν δύο
από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:
• Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Ξενοδοχειακών
Λειτουργιών (5 E.C.T.S.)
• Ναυτικός Τουρισμός (5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση και Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας
και Ακτοπλοΐας (5 E.C.T.S.)
• Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη Ειδικών
Μορφών Τουρισμού (5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών
(5 E.C.T.S.)
• Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς (5 E.C.T.S.)
• Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων και Μάνατζμεντ Πολιτιστικών Μονάδων (5 E.C.T.S.)
• Θεματικές Μορφές Τουρισμού και Συνεδριακός Τουρισμός (5 E.C.T.S.)
Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Διοίκησης Ναυτικού Τουρισμού, Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα
«κατεύθυνσης»:
• Ναυτικός Τουρισμός (5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση και Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας
και Ακτοπλοΐας (5 E.C.T.S.)
Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν δύο
από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:
• Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Ξενοδοχειακών
Λειτουργιών (5 E.C.T.S.)
• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Κανάλια Διανομής στον
Τουρισμό (5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών και Μάνατζμεντ
Αεροπορικών Επιχειρήσεων (5 E.C.T.S.)
• Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη Ειδικών
Μορφών Τουρισμού (5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών
(5 E.C.T.S.)
• Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς (5 E.C.T.S.)
• Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων και Μάνατζμεντ Πολιτιστικών Μονάδων (5 E.C.T.S.)
• Θεματικές Μορφές Τουρισμού και Συνεδριακός Τουρισμός (5 E.C.T.S.)
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Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Μάρκετινγκ & Διοίκησης
Τουριστικών Προορισμών» παρακολουθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:
• Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη Ειδικών
Μορφών Τουρισμού (5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών
(5 E.C.T.S.)
Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν δύο
από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:
• Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Ξενοδοχειακών
Λειτουργιών (5 E.C.T.S.)
• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Κανάλια Διανομής στον
Τουρισμό (5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών και Μάνατζμεντ
Αεροπορικών Επιχειρήσεων (5 E.C.T.S.)
• Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς (5 E.C.T.S.)
• Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων και Μάνατζμεντ Πολιτιστικών Μονάδων (5 E.C.T.S.)
• Ναυτικός Τουρισμός (5 E.C.T.S.)
• Στρατηγική και Διοίκηση Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας
και Ακτοπλοΐας (5 E.C.T.S.)
• Θεματικές Μορφές Τουρισμού και Συνεδριακός Τουρισμός (5 E.C.T.S.)
Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Πολιτιστικού Τουρισμού
& Διοίκησης Πολιτιστικών Μονάδων» παρακολουθούν
υποχρεωτικά τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:
• Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς (5 E.C.T.S.)
• Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων και Μάνατζμεντ Πολιτιστικών Μονάδων (5 E.C.T.S.)
Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν δύο
από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:
• Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη Ειδικών
Μορφών Τουρισμού (5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών
(5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Ξενοδοχειακών
Λειτουργιών (5 E.C.T.S.)
• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Κανάλια Διανομής στον
Τουρισμό (5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών και Μάνατζμεντ
Αεροπορικών Επιχειρήσεων (5 E.C.T.S.)
• Ναυτικός Τουρισμός (5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση και Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας
και Ακτοπλοΐας (5 E.C.T.S.)
• Θεματικές Μορφές Τουρισμού και Συνεδριακός Τουρισμός (5 E.C.T.S.)
Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Διοίκηση Τουρισμού Ειδικού Ενδιαφέροντος» παρακολουθούν υποχρεωτικά
τα παρακάτω δύο μαθήματα «κατεύθυνσης»:
• Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη Ειδικών
Μορφών Τουρισμού (5 E.C.T.S.)
• Θεματικές Μορφές Τουρισμού και Συνεδριακός Τουρισμός (5 E.C.T.S.)
Επίσης, φοιτητές της ίδιας κατεύθυνσης επιλέγουν δύο
από τα παρακάτω μαθήματα «επιλογής»:
• Διοίκηση και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών
(5 E.C.T.S.)
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• Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Ξενοδοχειακών
Λειτουργιών (5 E.C.T.S.)
• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Κανάλια Διανομής στον
Τουρισμό (5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών και Μάνατζμεντ
Αεροπορικών Επιχειρήσεων (5 E.C.T.S.)
• Ναυτικός Τουρισμός (5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση και Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας
και Ακτοπλοΐας (5 E.C.T.S.)
• Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς (5 E.C.T.S.)
• Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων και Μάνατζμεντ Πολιτιστικών Μονάδων (5 E.C.T.S.)
Φοιτητές της Κατεύθυνσης «Διοίκησης Τουριστικών
Επιχειρήσεων» παρακολουθούν οποιαδήποτε τέσσερα
μαθήματα από τα παρακάτω:
• Τουρισμός Πολιτιστικής Κληρονομιάς (5 E.C.T.S.)
• Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων και Μάνατζμεντ Πολιτιστικών Μονάδων (5 E.C.T.S.)
• Βιώσιμη Τουριστική Πολιτική και Ανάπτυξη Ειδικών
Μορφών Τουρισμού (5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση και Μάρκετινγκ Τουριστικών Προορισμών
(5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας και Ξενοδοχειακών
Λειτουργιών (5 E.C.T.S.)
• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Κανάλια Διανομής στον
Τουρισμό (5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών και Μάνατζμεντ
Αεροπορικών Επιχειρήσεων (5 E.C.T.S.)
• Ναυτικός Τουρισμός (5 E.C.T.S.)
• Διοίκηση και Μάρκετινγκ Επιχειρήσεων Κρουαζιέρας
και Ακτοπλοΐας (5 E.C.T.S.)
• Θεματικές Μορφές Τουρισμού και Συνεδριακός Τουρισμός (5 E.C.T.S.)
Γ’ εξάμηνο σπουδών:
Το Γ΄ εξάμηνο προορίζεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τους φοιτητές (30
πιστωτικές μονάδες E.C.T.S.). Το θέμα της μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας του κάθε φοιτητή πρέπει να είναι
ενταγμένο στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο κάποιου
από τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. Με αποφάσεις των οργάνων
μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των
μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ
των εξαμήνων.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων ανά έτος προβλέπεται να είναι κατ’ ανώτατο όριο εκατό είκοσι (120). Ο αριθμός των
εισακτέων μπορεί να αυξηθεί εάν ισοψηφήσουν στην
τελευταία θέση (δηλαδή, στην 120η) στην σειρά επιλογής περισσότεροι από ένας υποψήφιοι. Σε περίπτωση
μεγάλου αριθμού ισοψηφησάντων δύναται, με απόφαση
των αρμοδίων οργάνων, η κατάτμηση των εισακτέων σε
επιμέρους τμήματα, τα μέλη των οποίων δεν θα ξεπερνούν στο σύνολό τους, τον διπλάσιο του ανώτατου ορίου αριθμού εισακτέων (240). Η επιλογή τους θα γίνεται
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ.
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Επιπλέον, γίνεται δεκτός ένας υπότροφός του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό
διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του
γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας αλλοδαπός
υπότροφος του Ελληνικού κράτους όπως προβλέπει ο
Νόμος 3685/2008 άρθρο 4 παρ. 3. Σύμφωνα και με τον
παραπάνω Νόμο, με απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Τ.Δ.Ε. του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξηθεί.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων αλλά και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης γενικότερα (εργαστήρια
και ηλεκτρονικοί υπολογιστές, οπτικοακουστικά μέσα,
βιβλιοθήκη, υπηρεσίες και εφαρμογές πληροφορικής,
επικοινωνιών και διαδικτύου, γραμματειακή υποδομή,
αίθουσες διδασκαλίας και αμφιθέατρα), χρησιμοποιείται για τις ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Επιπρόσθετα,
εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ, κάθε φύσης,
μπορούν να πραγματοποιούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις
της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και επομένως το κόστος λειτουργίας του δεν θα επιβαρύνει τον
προϋπολογισμό του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. Ειδικότερα, οι πόροι για
τη λειτουργία του θα προέρχονται από:
• Δίδακτρα ύψους 3.800,00 Ευρώ ανά φοιτητή για
το σύνολο της φοίτησής του (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα
σπουδών). Το ύψος των διδάκτρων ανά φοιτητή μπορεί
να τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης του Διευθυντή του
Π.Μ.Σ. η οποία επικυρώνεται από τη Συνέλευση Ειδικής
Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
• Χορηγία διαφόρων φορέων
• Δωρεές
• Ευρωπαϊκά και κοινοτικά προγράμματα
• Επιχορηγήσεις
• Άλλες πηγές (π.χ. ΛΑΕΚ 0,45%)
Το Π.Μ.Σ. παρέχει σε φοιτητές υποτροφίες που καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων τους για λόγους αριστείας, ή/και ανταποδοτικής εργασίας, ή/και με
κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, κατόπιν πρότασης
του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. η οποία επικυρώνεται από τη
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος για
120 φοιτητές ανέρχεται σε 456.000,00 € (και αυξάνεται
ή μειώνεται ανάλογα σύμφωνα με τον τελικό αριθμό
των φοιτητών που εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. σε κάθε εκπαιδευτική σειρά που ξεκινάει τον Οκτώβριο ή/και τον
Φεβρουάριο κάθε έτους) και αναλύεται στις παρακάτω
ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών:

Τεύχος Β’ 4409/30.12.2016
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Έσοδα και κρατήσεις του ΠΜΣ
Δίδακτρα = 3.800,00 € ανά φοιτητή για το σύνολο των σπουδών του
Συνολικά έσοδα Π.Μ.Σ. = 3.800,00 x 120 φοιτητές = 456.000,00 €
65% Διαθέσιμο για λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. στο οποίο περιλαμβάνονται:
• αμοιβές διδασκόντων
• αμοιβές επιβλεπόντων των διπλωματικών εργασιών
• δαπάνες και αμοιβές για γραμματειακή υποστήριξη
• δαπάνες μετακινήσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (των διδασκόντων, του λοιπού
προσωπικού και των οργάνων του Π.Μ.Σ. για τις ανάγκες λειτουργίας του μεταπτυχιακού, για
συμμετοχή των διδασκόντων σε συνέδρια και ημερίδες, για λοιπές εκδηλώσεις και για προβολή
του Π.Μ.Σ., και λοιπές μετακινήσεις)
• δαπάνες μετακινήσεων, υποδοχής και φιλοξενίας προσκαλεσμένων ομιλητών και
διακεκριμένων διδασκόντων από την Ελλάδα και το εξωτερικό
• δαπάνες δημοσιότητας, προβολής, προώθησης και μάρκετινγκ
• δαπάνες για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, ημερίδων, δεξιώσεων, τελετών
αποφοίτησης και σεμιναρίων
• υποτροφίες και οικονομικά βραβεία σε φοιτητές
• δαπάνες αγοράς και συντήρησης εξοπλισμού (σταθερών και φορητών ηλεκτρονικών
υπολογιστών και περιφερειακών των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών,
βιντεοπροβολέων, λαμπών βιντεοπροβολέων, λοιπών συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής
και επικοινωνιών, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού αιθουσών διδασκαλίας και γραφείων,
τηβέννων διδασκόντων και φοιτητών, κ.λπ.)
• δαπάνες αγοράς βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών
• δαπάνες αγοράς και συντήρησης λογισμικού, ιστοσελίδων, και ηλεκτρονικών πλατφορμών
εκπαίδευσης
• δαπάνες συντήρησης αιθουσών διδασκαλίας
• αμοιβές για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (έντυπου, ηλεκτρονικού, πολυμεσικού, βίντεο, κ.α.)
• δαπάνες επεξεργασίας, επιμέλειας, μετάφρασης και ψηφιοποίησης εκπαιδευτικού υλικού
(έντυπου, ηλεκτρονικού, πολυμεσικού, βίντεο, κ.α.)
• γραφικής ύλης και αναλώσιμων
• εκτυπώσεων και εκδόσεων
• λοιπών εξόδων

296.400,00 €

25% Υπερ λειτουργικών εξόδων του Α.Τ.Ε.Ι.Θ.:

114.000,00 €

10% Υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε.:

45.600,00 €
Σύνολο 456.000,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 113
(4)
Τροποποίηση πράξης λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α’ του ν. 4009/2011(ΦΕΚ
Α´ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας

των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ΄ του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ Α΄
228), του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ Α´ 159)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α´ 24).
β) Του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο
για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου
6), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ Α΄ 177), του άρθρου
27 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ.
5 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α΄ 71).
2. Την υπ’ αριθμ. 1/4-2-2013 πράξη του Συμβουλίου
του ΑΤΕΙ/Θ, διορισμού του Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θ (ΦΕΚ
44/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./6-2-2013).

44618

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3. Την υπ’ αριθμ. 37225/Ε5/15-3-2013 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΒΕΔΧ9-Γ42) διαπιστωτική διορισμού του
Προέδρου του ΑΤΕΙ-Θ.
4. Το άρθρο 34, του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/
7-10-2014) «Τελική έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)».
5. Το άρθρο 98 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/
8-12-2014) «Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005).
7. Την παραγρ. 2, του άρθρου 34, του ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/30-1-2013) «Οργάνωση και λειτουργία
Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466)
υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
9. Το π.δ. 82 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/3-6-2013) «Συγχώνευση
Σχολών - Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων - συγκρότηση Σχολών του
Αλεξάνδρειου ΤΕΙ-Θ».
10. Την από το 2014 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της ΣΕΥΠ.
11. Την με αριθμ. 90/29-7-2015 (ΦΕΚ 1694/τ.Β΄/
14-8-2015) πράξη έγκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Νευρομυοσκελετική
Φυσικοθεραπεία” του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
12. Την με αριθμ. 7/12-12-2016 απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας.
13. Την με ημερομηνία Φεβρουάριος 2016 έκθεση
εξωτερικής αξιολόγησης του ΑΤΕΙ-Θ.
14. Το με αριθμ. 5/14-12-2016 απόσπασμα πρακτικού
της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των άρθρων 2, 4, 5, 6, 7 και 11 της υπ’
αριθμ. 90/29-7-2015 (ΦΕΚ 1694/τ.Β΄/14-8-2015) πράξης
λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νευρομυοσκελετική Φυσικοθεραπεία» του
Τμήματος Φυσικοθεραπείας, της Σχολής Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας, του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ως ακολούθως:
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η παροχή τεκμηριωμένων εξειδικευμένων γνώσεων μεταπτυχιακού επιπέδου
στο τομέα της Φυσικοθεραπείας, δίνοντας παράλληλα
έμφαση στη Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση των
Παθήσεων και Κακώσεων του Νευρομυοσκελετικού Συ-
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στήματος. Ο τίτλος του Μ.Π.Σ. είναι «Νευρομυοσκελετική
Φυσικοθεραπεία».
Σκοπός του Π.Μ.Σ. που οργανώνει το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης είναι
μέσα από την εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων
στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικοθεραπείας σε προβλήματα που παρουσιάζουν το Νευρικό, το Μυϊκό και το
Σκελετικό Σύστημα να σταθεί ικανή η εξειδίκευση των
πτυχιούχων του Τμήματος και των ομολόγων Τμημάτων
άλλων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, η διαμόρφωση στελεχών
ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο
των επιχειρήσεων, των οργανισμών αλλά και του δημόσιου τομέα καθώς επίσης και η προώθηση της ανάπτυξη
της έρευνας, της θεωρίας και των εφαρμογών στα προαναφερόμενα αντικείμενα.
Ο απόφοιτος μπορεί να εργασθεί με το προσόν της
εξειδικευμένης Φυσιοθεραπευτικής γνώσης ως ιδιοκτήτης ατομικής επιχείρησης, ως πάροχος υγείας σε φορείς
όπως Τράπεζες, Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ασφαλιστικές εταιρείες, ως
υπάλληλος στις Δημόσιες και Ιδιωτικές δομές υγείας
(Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Υγείας, Κ.Α.Π.Η., Κέντρα
Αποκατάστασης), ως σύμβουλος Φυσικοθεραπείας, ως
αξιολογητής έγκρισης Φυσικοθεραπειών σε ασφαλιστικές εταιρείες, ως υπεύθυνος Φυσικοθεραπείας επιχειρηματικών σχημάτων, ως υπεύθυνος οργανισμών υγείας,
ως σύμβουλος επιχειρήσεων υγείας, ως εκπαιδευτικός
στην Β/θμια Εκπαίδευση και στα Ειδικά Σχολεία καθώς
και με κάθε άλλη δραστηριότητα που έχει σχέση με τη
Φυσικοθεραπεία σε θεραπευτικό ή διοικητικό επίπεδο.
Επίσης να συνεχίσει τις σπουδές του για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είτε στο οικείο Τμήμα (όταν το
θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψει), είτε σε άλλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Τμημάτων Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων αντίστοιχων Τμημάτων της
αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με πρόγραμμα
πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (3)εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο εξάμηνο διατίθεται για την
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 12 μαθημάτων, τα οποία αποδίδουν 60 πιστωτικές
μονάδες (ECTS) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας
που αποδίδει 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κάθε μάθημα έχει πέντε (5) πιστωτικές μονάδες. Το πρόγραμμα
των μαθημάτων ορίζεται ως εξής:
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ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
α/α

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ. - Μάθημα

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

1

ΜΦ101 - Μεθοδολογία έρευνας- Βιοστατιστική στο χώρο της υγείας

5

2

ΜΦ102 - Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες - παθολογία και προσέγγιση ασθενών με οξέα και
χρόνια νοσήματα του νευρομυοσκελετικού συστήματος

5

3

ΜΦ103 - Ιατρική συντηρητική και χειρουργική παρέμβαση σε δυσλειτουργίες του
νευρομυοσκελετικού συστήματος.

5

4

ΜΦ104 - Εμβιομηχανική - εργονομία του νευρομυοσκελετικού συστήματος και βιοϋλικά

5

5

ΜΦ105 - Κινητικός έλεγχος και κινητική μάθηση στη λειτουργική αποκατάσταση

5

6

ΜΦ106 - Σύστημα διαχείρισης ποιότητας στην παροχή φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών

5

Σύνολο:

30

α/α

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ. - Μάθημα

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)

1

ΜΦ201 - Φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και διάγνωση νευρομυοσκελετικών
δυσλειτουργιών

5

2

ΜΦ202 - Φυσικοθεραπεία των νευρομυοσκελετικών δυσλειτουργιών με την εφαρμογή
φυσικών μέσων

5

3

ΜΦ203 - Εφαρμογή ειδικών φυσικοθεραπευτικών τεχνικών στις νευρομυοσκελετικές
δυσλειτουργίες

5

4

ΜΦ204 - Σχεδιασμός θεραπευτικών πρωτοκόλλων στις νευρομυοσκελετικές
δυσλειτουργίες παιδιών, εφήβων και ενηλίκων

5

5

ΜΦ205 - Ρομποτική, τηλεϊατρική και διαδραστικά μέσα στην αποκατάσταση
νευρομυοσκελετικών ελλειμμάτων

5

6

ΜΦ206 - Αναπηρία και προγράμματα λειτουργικής αποκατάστασης

5

Σύνολο:

30

α/α

1

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ. - Μάθημα
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝAΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(ECTS)

Πιστωτικές
μονάδες
(ECTS)
30
90 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 40 φοιτητές ετησίως. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό
διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας αλλοδαπός
υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με το νόμο 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-7-2008).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το νόμο 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-7-2008) το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε
156.000 και αναλύεται ως εξής:
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ευρώ)

ΠΟΣΟΣΤΟ

1

Λειτουργία Π.Μ.Σ. (ενδεικτικές κατηγορίες δαπανών: κόστος
εκπαίδευσης, Διοικητική και Τεχνική υποστήριξη, εξοπλισμός
και αναλώσιμα, δαπάνες προβολής και διαφήμισης)

101.400

65%

2

Ε.Λ.Κ.Ε. του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

15.600

10%

3

Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

39.000

25%

156.000

100%

ΣΥΝΟΛΟ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02044093012160012*

