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ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 96
Οργάνωση και λειτουργία του Προγράµµατος Μετα−

πτυχιακών Σπουδών [Σχεδίαση και Επεξεργασία 
Συστηµάτων (Systems Engineering)] από το Τµήµα 
Στρατιωτικών Επιστηµών της Στρατιωτικής Σχολής 
Ευελπίδων και το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και 
∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1, 2, 3 και 4 του 

Ν. 3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύ−
µατα» (Α.Σ.Ε.Ι.)» (Α΄ 233), όπως αντικαταστάθηκαν µε το 
άρθρο 88 παρ. 3 του Ν. 3883/2010.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 5 παρ. 1, 6 παρ. 1 περ. 
β΄ και 8 του Ν. 3685/2008 «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Με−
ταπτυχιακές Σπουδές» (Α΄ 148), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(Α΄ 195), «∆οµή, Λειτουργία, ∆ιασφάλιση της Ποιότητας 
των Σπουδών και ∆ιεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαι−
δευτικών Ιδρυµάτων», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ.330/157993/
Σ.2636/16.05.2011/ΥΕΘΑ (Β΄ 879), «Θέµατα Οργάνωσης 
και ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΕΙ».

6. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 81945/ 
6.6.2006/ΥΕΘΑ (Β΄ 1262), «Καθορισµός του Τρόπου Λει−
τουργίας και Εκτέλεσης Αποφάσεων του Συµβουλίου 
Ανώτατης Ακαδηµαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 
(ΣΑΑΣΕ)».

7. Το απόσπασµα πρακτικού της 7ης Συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος 
Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης (17/01/2012).

8. Το απόσπασµα πρακτικού της 328ης Συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης (20−01−2012).

9. Την αριθµ. 7/8.2.2012 (θέµα 4°) εισήγηση του, του 
∆ιασχολικού Συµβουλίου Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκ−
παιδευτικών Ιδρυµάτων (∆Ι.Σ.Α.Σ.Ε.Ι ).

10. Την αριθµ. 2/11−4−2012 γνωµάτευση του Συµβουλίου 
Ανώτατης Ακαδηµαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 
(ΣΑΑΣΕ).

11. Το αριθµ 1746 (27/9/2012) έγγραφο της Αρχής ∆ια−
σφάλισης καί Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώ−
τατη Εκπαίδευση (Α.∆Ι.Π.).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, για τα ∆ιϊδρυ−
µατικά − ∆ιατµηµατικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (∆ΠΜΣ) του Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής 
και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Τµήµα−
τος Στρατιωτικών Επιστηµών της Στρατιωτικής Σχολής 
Ευελπίδων στην «Εφαρµοσµένη Επιχειρησιακή Έρευνα 
και Ανάλυση» και στη «Σχεδίαση και Επεξεργασία Συ−
στηµάτων (Systems Engineering)».

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προε−
δρικού ∆ιατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισµού.

14. Την αριθµ. 107/2014 γνωµοδότηση του Ε΄ τµήµατος 
του Συµβουλίου της Επικράτειας, µετά από πρόταση του 
Υπουργού Εθνικής Άµυνας και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται από το ακαδηµαϊκό έτος 2014−15 η λει−
τουργία ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
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Σπουδών (∆ΠΜΣ) του Τµήµατος Στρατιωτικών Επιστηµών 
της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) σε συνεργα−
σία µε το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 
του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) µε τίτλο «Σχεδίαση και 
Επεξεργασία Συστηµάτων (Systems Engineering)».

Άρθρο 2

Γενικές ∆ιατάξεις

Το Τµήµα Στρατιωτικών Επιστηµών της ΣΣΕ σε συνερ−
γασία µε το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκη−
σης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) θα λειτουργήσει από 
το ακαδηµαϊκό έτος 2014−15 ∆ΠΜΣ µε τίτλο «Σχεδίαση 
και Επεξεργασία Συστηµάτων (Systems Engineering)», 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος 
και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Άρθρο 3

Αντικείµενο − Σκοπός

1. Η επιτυχής παρακολούθηση του παρόντος ∆ΠΜΣ 
οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευ−
σης (Μ∆Ε) µε βάση τις παρακάτω αρχές:

α. Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθµης στα γνω−
στικά πεδία του ∆ΠΜΣ.

β. Τη συνεχή προσαρµογή του ∆ΠΜΣ και των µεθόδων 
διδασκαλίας του στις εξελίξεις της επιστήµης και της 
τεχνολογίας.

γ. Τη δυνατότητα των µεταπτυχιακών φοιτητών να 
αποκτούν διεπιστηµονικό υπόβαθρο που να τους επι−
τρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρµογή στις µεταβαλ−
λόµενες συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας τους.

δ. Την αξιοκρατία και την οµαδική συνεργασία.
ε. Τη µεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών 

µε τη σύγχρονη ερευνητική µεθοδολογία και τις νέες 
τεχνολογίες.

στ. Την αξιολόγηση του ∆ΠΜΣ, των διδασκόντων και 
των διδασκοµένων.

ζ. Τη συστηµατική συνεργασία διδασκόντων και µε−
ταπτυχιακών φοιτητών.

η. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, 
γενικότερα.

θ. Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µε την αντίστοι−
χη διεθνή επιστηµονική κοινότητα και τη µεγαλύτερη 
δυνατή δραστηριοποίηση µέσα στο πλαίσιο των ευκαι−
ριών εκπαίδευσης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Ο σκοπός του παρόντος ∆ΠΜΣ είναι η παροχή δυνα−
τότητας επίλυσης πολλών και συγκεκριµένων προτύπων 
επιχειρησιακών προβληµάτων, καθώς και η πρακτική 
εξάσκηση σε σχετικό λογισµικό για την αντιµετώπιση 
άγνωστων προβληµάτων. Το ∆ΠΜΣ απευθύνεται, συ−
γκεκριµένα, σε όσους επιδιώκουν πληρέστερη ανάλυση 
και ευρύτερη κατανόηση βασικών αρχών και µεθόδων 
της Σχεδίασης και Επεξεργασίας Συστηµάτων (Systems 
Engineering) που εφαρµόζονται σε θέµατα βιοµηχανικού 
και στρατιωτικού ενδιαφέροντος και οδηγούν στη βέλ−
τιστη λήψη αποφάσεων. Σκοπός του ∆ΠΜΣ είναι, ειδικό−
τερα, η µετεκπαίδευση Αξιωµατικών και ιδιωτών και η 
ειδίκευσή τους σε γνωστικά αντικείµενα των Τµηµάτων, 
καθώς, επίσης, η δηµιουργία επιστηµόνων − ερευνητών, 
οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της επιστή−
µης, της έρευνας και των εφαρµογών της.

3. α. Το Τµήµα Στρατιωτικών Επιστηµών της ΣΣΕ πα−
ρέχει εµβαθυµένες και εξειδικευµένες γνώσεις σε ποι−
κίλα επιστηµονικά αντικείµενα, τα οποία, αφενός µεν, 
υποστηρίζουν το πεδίο της στρατιωτικής εκπαίδευσης, 
αφετέρου δε, ενισχύουν την διοικητική−τεχνική προσαρ−
µογή των Αξιωµατικών στις πραγµατικές ανάγκες των 
Ενόπλων ∆υνάµεων.

β. Ο Αξιωµατικός ενηµερώνεται για τα σύγχρονα 
επιχειρησιακά θέµατα, µε σκοπό τον επιστηµονικό 
προσδιορισµό των καλύτερων επιλογών κάτω από 
ποικιλόµορφους περιορισµούς και διαφορετικά κρι−
τήρια.

(1) Προς την κατεύθυνση αυτή, η Επιχειρησιακή Έρευ−
να και Ανάλυση έχει αναπτυχθεί και χρησιµοποιείται, 
διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στη βέλτιστη λήψη 
αποφάσεων.

4. α. Το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 
του ΠΚ έχει ως κύρια αποστολή του να µορφώνει µη−
χανικούς επιστήµονες µε σύγχρονη διοικητική − τεχνική 
µόρφωση προσαρµοσµένη στις ανάγκες της Ελληνικής 
κοινωνίας.

β. Ο Μηχανικός Παραγωγής και ∆ιοίκησης προσεγγίζει 
σφαιρικά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και σχεδιάζει 
το βέλτιστο τρόπο οργάνωσης της παραγωγής τους, 
ανακαλύπτοντας και αξιοποιώντας προηγµένες τεχνικές 
Επιχειρησιακής Έρευνας.

5. Έχοντας διαπιστώσει κοινούς επιστηµονικούς τό−
πους και κοινά ενδιαφέροντα, τα δύο Τµήµατα συνεργά−
ζονται για την οργάνωση και λειτουργία ∆ΠΜΣ µε θέµα 
τη «Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστηµάτων (Systems 
Engineering)».

6. Το ∆ΜΠΣ µπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο Πρό−
γραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), παρέχοντας 
εξειδικευµένες και υψηλού επιπέδου γνώσεις, τόσο 
στους φοιτητές του, όσο και στους φορείς τους, µε 
τους οποίους θα συνεργάζεται υλοποιώντας µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τις προθέσεις του νοµικού 
πλαισίου για τα ΠΜΣ, στο πλαίσιο ανάπτυξης της επι−
στηµονικής έρευνας.

Άρθρο 4

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ∆ΠΜΣ απονέµει Μ∆Ε στη «Σχεδίαση και Επεξεργα−
σία Συστηµάτων (Systems Engineering)». Ο τίτλος απο−
νέµεται από κοινού από το Τµήµα Μηχανικών Παραγω−
γής και ∆ιοίκησης του ΠΚ και το Τµήµα Στρατιωτικών 
Επιστηµών της ΣΣΕ.

Άρθρο 5

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ∆ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, από−
φοιτοι όλων των Ελληνικών ΑΣΕΙ, απόφοιτοι των αντι−
στοίχων και ισοδύναµων Στρατιωτικών Σχολών της 
αλλοδαπής, διπλωµατούχοι των Τµηµάτων Μηχανικών 
Παραγωγής και ∆ιοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χηµικών Μη−
χανικών, Μηχανικών Μεταλλείων − Μεταλλουργών, 
Πολιτικών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρ−
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χιτεκτόνων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Μαθη−
µατικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χηµείας, Γεωλογίας, 
Γεωπονίας, Οικονοµικών Επιστηµών, ∆ιοίκησης Επι−
χειρήσεων, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστηµών και 
Σχολών Τεχνολογικών Εφαρµογών των Ελληνικών 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ), καθώς 
και οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, όπως ειδι−
κότερα καθορίζεται στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

Άρθρο 6
Χρονική ∆ιάρκεια

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονοµή 
του Μ∆Ε ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε τέσσερα (4) ακα−
δηµαϊκά εξάµηνα για το πρόγραµµα πλήρους φοίτησης 
και ένα (1) επιπλέον εξάµηνο για το πρόγραµµα µερι−
κής φοίτησης. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν 
ολοκληρώσει τις σπουδές µέσα σε έξι (6) ακαδηµαϊκά 
εξάµηνα διαγράφεται.

Άρθρο 7

Πρόγραµµα Μαθηµάτων

1. Αναλυτικά τα προσφερόµενα ανά εξάµηνο σπουδών µαθήµατα καθώς και οι πιστωτικές µονάδες που αντι−
στοιχούν σε καθένα από τα µαθήµατα έχουν ως εξής (πρόγραµµα πλήρους φοίτησης):
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 7.5
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ∆ΙΑΚΡΙΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 7.5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
(ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)

ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ή

ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
ή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 7,5
ή

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ή

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ή
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ή
ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 7,5

ή
∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 7.5
ΦΙΛΤΡΟ KALMAN ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 7.5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ή
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

ή
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ 7.5

ή
ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
ή

ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ή

ΜΗ ΕΠΑΝ∆ΡΩΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
7.5

ή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 7.5
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 7.5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ C4ISR

ή
∆ΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ή
ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ II: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 7.5

ή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ

ή
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ή
ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ή
ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 7.5

ή
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΤΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 30
∆΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30
ΣΥΝΟΛΟ 30

2. Η κατανοµή των µαθηµάτων στο πρόγραµµα µερι−
κής φοίτησης καθώς και ανακατανοµή των µαθηµάτων 
µεταξύ των εξαµήνων δύναται να επέλθει µε απόφαση 
των αρµοδίων οργάνων.

3. Τα µαθήµατα είναι εξαµηνιαία, έχουν τη µορφή δι−
αλέξεων ή σεµιναρίων ή άλλων σύγχρονων και τεχνο−
λογικά εφικτών εκπαιδευτικών µεθόδων και µπορεί να 
περιλαµβάνουν ασκήσεις, θέµατα, παρουσιάσεις, συζη−
τήσεις κατά την κρίση του διδάσκοντος.

4. Για όσους Αξιωµατικούς αδυνατούν να παρευρί−
σκονται στη ΣΣΕ, λόγω υποχρεώσεών τους στις µονά−
δες που υπηρετούν, η διδασκαλία µπορεί να γίνεται µε 
ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e−learning).

Άρθρο 8

Αριθµός Εισακτέων

Ο αριθµός των εισακτέων στο ∆ΠΜΣ ορίζεται κατ’ 
έτος κατ’ ανώτατο όριο σε εβδοµήντα (70) άτοµα.

Άρθρο 9

Προσωπικό

Στο ∆ΠΜΣ θα διδάξουν το υφιστάµενο προσωπικό 
∆ΕΠ του Τµήµατος Στρατιωτικών Επιστηµών της ΣΣΕ, 

του Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, συµβασιούχοι διδάσκοντες 
εφόσον αυτοί διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και 
εµπειρία, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
όπως ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
5 του Ν. 3685/2008, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω επικου−
ρούνται στα καθήκοντά τους από µέλη ΕΕ∆ΙΠ και ΕΤΕΠ 
της ΣΣΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22 και 
23 του Ν. 3187/2003.

Άρθρο 10

Υλικοτεχνική Υποδοµή

Η ΣΣΕ καθώς και το συνεργαζόµενο Τµήµα Μηχανικών 
Παραγωγής και ∆ιοίκησης του ΠΚ διαθέτουν τις αναγκαί−
ες κτιριακές εγκαταστάσεις, τα απαραίτητα αµφιθέατρα, 
τον κατάλληλο εργαστηριακό και ειδικό εξοπλισµό, τις 
βιβλιοθήκες της, τη δυνατότητα ελεύθερης χρήσης του 
διαδικτύου, καθώς και πιστοποιηµένο δίκτυο που διαθέ−
τει ενσωµατωµένο λογισµικό µε τις πλέον προηγµένες 
δυνατότητες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Ειδικότερα 
στο Τµήµα Στρατιωτικών Επιστηµών της ΣΣΕ λειτουρ−
γούν, ήδη, εργαστήρια που µπορούν να καλύψουν τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες του ∆ΠΜΣ και είναι το:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5355

α. Εργαστήριο Πληροφορικής,
β. Εργαστήριο Προσοµοίωσης,
γ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών,
δ. Εργαστήριο Μηχανολογίας,
ε. Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας,
στ. Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης,
ζ. Εργαστήριο Κοινωνικής Υποστήριξης,
η. Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών

Άρθρο 11

∆ιάρκεια λειτουργίας

Το ∆ΠΜΣ θα λειτουργήσει µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 
2018−2019 µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α 
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη 
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας αναθέτουµε τη δηµο−
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

Λευκάδα, 31 Ιουλίου 2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡ∆ΟΣ

F
(2)
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    Οργάνωση και λειτουργία του Προγράµµατος Μετα−

πτυχιακών Σπουδών (Εφαρµοσµένη Επιχειρησιακή 
Έρευνα και Ανάλυση) από το Τµήµα Στρατιωτικών 
Επιστηµών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και 
το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του 
Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1, 2, 3 και 4 του 

N. 3187/2003 «Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύ−
µατα» (Α.Σ.Ε.Ι.)» (Α΄ 233), όπως αντικαταστάθηκαν µε το 
άρθρο 88 παρ. 3 του N. 3883/2010.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 5 παρ. 1, 6 παρ. 1 περ. β΄
και 8 του Ν. 3685/2008 «Θεσµικό Πλαίσιο για τις Μετα−
πτυχιακές Σπουδές» (Α΄ 148), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του 
Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), «∆οµή, Λειτουργία, ∆ιασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και ∆ιεθνοποίηση των Ανωτά−
των Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ.330/157993/
Σ.2636/16.05.2011/ΥΕΘΑ (Β΄ 879), «Θέµατα Οργάνωσης 
και ∆ιδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΑΣΕΙ».

6. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 81945/ 
06.06.2006/ΥΕΘΑ (Β΄ 1262), «Καθορισµός του Τρόπου 
Λειτουργίας και Εκτέλεσης Αποφάσεων του Συµβουλίου 

Ανώτατης Ακαδηµαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 
(ΣΑΑΣΕ)».

7. Το απόσπασµα πρακτικού της 7ης Συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος 
Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης (17/01/2012).

8. Το απόσπασµα πρακτικού της 328ης Συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης (20−01−2012).

9. Την αριθµ. 7/8.2.2012 (θέµα 4°) εισήγηση του, του 
∆ιασχολικού Συµβουλίου Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκ−
παιδευτικών Ιδρυµάτων (∆Ι.Σ.Α.Σ.Ε.Ι ).

10. Την αριθµ. 2/11−4−2012, γνωµάτευση του Συµβουλίου 
Ανώτατης Ακαδηµαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης 
(ΣΑΑΣΕ).

11. Το αριθµ 1746 (27/9/2012) έγγραφο της Αρχής ∆ια−
σφάλισης κα: Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώ−
τατη Εκπαίδευση (Α.∆Ι.Π.).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, για τα ∆ιϊδρυ−
µατικά − ∆ιατµηµατικά Προγράµµατα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (∆ΠΜΣ) του Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής 
και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Τµήµα−
τος Στρατιωτικών Επιστηµών της Στρατιωτικής Σχολής 
Ευελπίδων στην «Εφαρµοσµένη Επιχειρησιακή Έρευνα 
και Ανάλυση» και στη «Σχεδίαση και Επεξεργασία Συ−
στηµάτων (Systems Engineering)».

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Προε−
δρικού ∆ιατάγµατος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισµού.

14. Την αριθµ. 108/2014 γνωµοδότηση του Ε΄ τµήµατος 
του Συµβουλίου της Επικράτειας, µετά από πρόταση του 
Υπουργού Εθνικής Άµυνας και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται από το ακαδηµαϊκό έτος 2014−2015 η 
λειτουργία ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών (∆ΠΜΣ) του Τµήµατος Στρατιωτικών 
Επιστηµών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) 
σε συνεργασία µε το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής 
και ∆ιοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ) µε τίτλο 
«Εφαρµοσµένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση».

Άρθρο 2

Γενικές ∆ιατάξεις

Το Τµήµα Στρατιωτικών Επιστηµών της ΣΣΕ σε συνερ−
γασία µε το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκη−
σης του ΠΚ θα λειτουργήσει από το ακαδηµαϊκό έτος 
2014−2015 ∆ΠΜΣ µε τίτλο «Εφαρµοσµένη Επιχειρησιακή 
Έρευνα και Ανάλυση», σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
παρόντος διατάγµατος και σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία.

Άρθρο 3

Αντικείµενο − Σκοπός

1. Η επιτυχής παρακολούθηση του παρόντος ∆ΠΜΣ 
οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευ−
σης (Μ∆Ε) µε βάση τις παρακάτω αρχές:

α. Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθµης στα γνω−
στικά πεδία του ∆ΠΜΣ.

β. Τη συνεχή προσαρµογή του ∆ΠΜΣ και των µεθόδων 
διδασκαλίας του στις εξελίξεις της επιστήµης και της 
τεχνολογίας.

γ. Τη δυνατότητα των µεταπτυχιακών φοιτητών να 
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αποκτούν διεπιστηµονικό υπόβαθρο που να τους επι−
τρέπει ευελιξία και γρήγορη προσαρµογή στις µεταβαλ−
λόµενες συνθήκες του περιβάλλοντος εργασίας τους.

δ. Την αξιοκρατία και την οµαδική συνεργασία.
ε. Τη µεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών 

µε τη σύγχρονη ερευνητική µεθοδολογία και τις νέες 
τεχνολογίες.

στ. Την αξιολόγηση του ∆ΠΜΣ, των διδασκόντων και 
των διδασκοµένων.

ζ. Τη συστηµατική συνεργασία διδασκόντων και µε−
ταπτυχιακών φοιτητών.

η. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε τις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, 
γενικότερα.

θ. Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µε την αντίστοι−
χη διεθνή επιστηµονική κοινότητα και τη µεγαλύτερη 
δυνατή δραστηριοποίηση µέσα στο πλαίσιο των ευκαι−
ριών εκπαίδευσης που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

2. Ο σκοπός του παρόντος ∆ΠΜΣ είναι η παροχή δυνα−
τότητας επίλυσης πολλών και συγκεκριµένων προτύπων 
επιχειρησιακών προβληµάτων, καθώς και η πρακτική 
εξάσκηση σε σχετικό λογισµικό για την αντιµετώπιση 
άγνωστων προβληµάτων. Το ∆ΠΜΣ απευθύνεται, συγκε−
κριµένα, σε όσους επιδιώκουν πληρέστερη ανάλυση και 
ευρύτερη κατανόηση βασικών αρχών και µεθόδων της 
Επιχειρησιακής Έρευνας και Ανάλυσης που εφαρµόζο−
νται σε θέµατα βιοµηχανικού και στρατιωτικού ενδια−
φέροντος και οδηγούν στη βέλτιστη λήψη αποφάσεων. 
Σκοπός του ∆ΠΜΣ είναι, ειδικότερα, η µετεκπαίδευση 
Αξιωµατικών και ιδιωτών και η ειδίκευσή τους σε γνω−
στικά αντικείµενα των Τµηµάτων, καθώς, επίσης, η δη−
µιουργία επιστηµόνων − ερευνητών, οι οποίοι θα συνει−
σφέρουν στην προώθηση της επιστήµης, της έρευνας 
και των εφαρµογών της.

3.α. Το Τµήµα Στρατιωτικών Επιστηµών της ΣΣΕ πα−
ρέχει εµβαθυµένες και εξειδικευµένες γνώσεις σε ποι−
κίλα επιστηµονικά αντικείµενα, τα οποία, αφενός µεν, 
υποστηρίζουν το πεδίο της στρατιωτικής εκπαίδευσης, 
αφετέρου δε, ενισχύουν την διοικητική − τεχνική προ−
σαρµογή των Αξιωµατικών στις πραγµατικές ανάγκες 
των Ενόπλων ∆υνάµεων.

β. Ο Αξιωµατικός ενηµερώνεται για τα σύγχρονα επι−
χειρησιακά θέµατα, µε σκοπό τον επιστηµονικό προσ−
διορισµό των καλύτερων επιλογών κάτω από ποικιλό−
µορφους περιορισµούς και διαφορετικά κριτήρια.

(1) Προς την κατεύθυνση αυτή, η Επιχειρησιακή Έρευ−
να και Ανάλυση έχει αναπτυχθεί και χρησιµοποιείται, 
διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στη βέλτιστη λήψη 
αποφάσεων.

4. α. Το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 
του ΠΚ έχει ως κύρια αποστολή του να µορφώνει µη−
χανικούς επιστήµονες µε σύγχρονη διοικητική − τεχνική 
µόρφωση προσαρµοσµένη στις ανάγκες της Ελληνικής 
κοινωνίας.

β. Ο Μηχανικός Παραγωγής και ∆ιοίκησης προσεγγίζει 

σφαιρικά τον κύκλο ζωής των προϊόντων και σχεδιάζει 
το βέλτιστο τρόπο οργάνωσης της παραγωγής τους, 
ανακαλύπτοντας και αξιοποιώντας προηγµένες τεχνικές 
Επιχειρησιακής Έρευνας.

5. Έχοντας διαπιστώσει κοινούς επιστηµονικούς τό−
πους και κοινά ενδιαφέροντα, τα δύο Τµήµατα συνεργά−
ζονται για την οργάνωση και λειτουργία ∆ΠΜΣ µε θέµα 
την «Εφαρµοσµένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση».

6. Το ∆ΜΠΣ µπορεί να αποτελέσει ένα σύγχρονο Πρό−
γραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), παρέχοντας 
εξειδικευµένες και υψηλού επιπέδου γνώσεις, τόσο 
στους φοιτητές του, όσο και στους φορείς τους, µε 
τους οποίους θα συνεργάζεται υλοποιώντας µε τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο τις προθέσεις του νοµικού 
πλαισίου για τα ΠΜΣ, στο πλαίσιο ανάπτυξης της επι−
στηµονικής έρευνας.

Άρθρο 4

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ∆ΠΜΣ απονέµει Μ∆Ε στην «Εφαρµοσµένη Επιχει−
ρησιακή Έρευνα και Ανάλυση».Ο τίτλος απονέµεται από 
κοινού από το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοί−
κησης του ΠΚ και το Τµήµα Στρατιωτικών Επιστηµών 
της ΣΣΕ.

Άρθρο 5

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ∆ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, µετά από επιλογή, από−
φοιτοι όλων των Ελληνικών ΑΣΕΙ, απόφοιτοι των αντι−
στοίχων και ισοδύναµων Στρατιωτικών Σχολών της 
αλλοδαπής, διπλωµατούχοι των Τµηµάτων Μηχανικών 
Παραγωγής και ∆ιοίκησης, Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χηµικών Μηχα−
νικών, Μηχανικών Μεταλλείων−Μεταλλουργών, Πολιτι−
κών Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανικών, Μαθηµατικών, Πληρο−
φορικής, Φυσικής, Χηµείας, Γεωλογίας, Γεωπονίας, Οικο−
νοµικών Επιστηµών, ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Ιατρικών 
και Βιολογικών Επιστηµών και Σχολών Τεχνολογικών 
Εφαρµογών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων (ΑΕΙ), καθώς και οµοταγών Ιδρυµάτων της 
αλλοδαπής, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Κανο−
νισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 6

Χρονική ∆ιάρκεια

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονοµή 
του Μ∆Ε ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε τέσσερα (4) ακα−
δηµαϊκά εξάµηνα για το πρόγραµµα πλήρους φοίτησης 
και ένα (1) επιπλέον εξάµηνο για το πρόγραµµα µερι−
κής φοίτησης. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν 
ολοκληρώσει τις σπουδές µέσα σε έξι (6) ακαδηµαϊκά 
εξάµηνα διαγράφεται.
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Άρθρο 7

Πρόγραµµα Μαθηµάτων

1. Αναλυτικά τα προσφερόµενα ανά εξάµηνο σπουδών µαθήµατα καθώς και οι πιστωτικές µονάδες που αντι−
στοιχούν σε καθένα από τα µαθήµατα έχουν ως εξής (πρόγραµµα πλήρους φοίτησης):

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 7.5

∆ΙΑΚΡΙΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 7.5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ή

ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΜΕΡΩΝ 7.5
ή

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ή

ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ή

ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ 7.5

ή
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ή
ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ι 7.5
ΛΗΨΗ ΟΜΑ∆ΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 7.5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)
∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

ή
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 7.5

ή
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ − ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ − ΧΑΟΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΟΠΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ή

ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ή

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ή

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΦΥΙΑ 7.5
ή

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ∆ΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ)
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ II 7.5

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 7.5
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΑΧΗΣ
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ή
ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 7.5

ή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ)
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ή
ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ή
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗΣ

ή
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ή
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 7.5

ΣΥΝΟΛΟ 30
∆΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30
ΣΥΝΟΛΟ 30

ΑΠΟ  ΤΟ  ΕΘΝΙΚΟ  ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ  34 * ΑΘΗΝΑ  104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*01001632008140008*

2. Η κατανοµή των µαθηµάτων στο πρόγραµµα µερι−
κής φοίτησης καθώς και ανακατανοµή των µαθηµάτων 
µεταξύ των εξαµήνων δύναται να επέλθει µε απόφαση 
των αρµοδίων οργάνων.

3. Τα µαθήµατα είναι εξαµηνιαία, έχουν τη µορφή δι−
αλέξεων ή σεµιναρίων ή άλλων σύγχρονων και τεχνο−
λογικά εφικτών εκπαιδευτικών µεθόδων και µπορεί να 
περιλαµβάνουν ασκήσεις, θέµατα, παρουσιάσεις, συζη−
τήσεις κατά την κρίση του διδάσκοντος.

4. Για όσους Αξιωµατικούς αδυνατούν να παρευρί−
σκονται στη ΣΣΕ, λόγω υποχρεώσεών τους στις µονά−
δες που υπηρετούν, η διδασκαλία µπορεί να γίνεται µε 
ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e−learning).

Άρθρο 8

Αριθµός Εισακτέων

Ο αριθµός των εισακτέων στο ∆ΠΜΣ ορίζεται κατ’ 
έτος κατ’ ανώτατο όριο σε εβδοµήντα (70) άτοµα.

Άρθρο 9

Προσωπικό

Στο ∆ΠΜΣ θα διδάξουν το υφιστάµενο προσωπικό 
∆ΕΠ του Τµήµατος Στρατιωτικών Επιστηµών της ΣΣΕ, 
του Τµήµατος Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 
του Πολυτεχνείου Κρήτης, συµβασιούχοι διδάσκοντες 
εφόσον αυτοί διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και 
εµπειρία, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
όπως ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
5 του Ν. 3685/2008, όπως ισχύει. Οι ανωτέρω επικου−
ρούνται στα καθήκοντά τους από µέλη ΕΕ∆ΙΠ και ΕΤΕΠ 
της ΣΣΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22 και 
23 του Ν. 3187/2003.

Άρθρο 10

Υλικοτεχνική Υποδοµή

Η ΣΣΕ καθώς και το συνεργαζόµενο Τµήµα Μηχανι−
κών Παραγωγής και ∆ιοίκησης του ΠΚ διαθέτουν τις 

αναγκαίες κτιριακές εγκαταστάσεις, τα απαραίτητα 
αµφιθέατρα, τον κατάλληλο εργαστηριακό και ειδικό 
εξοπλισµό, τις βιβλιοθήκες της, τη δυνατότητα ελεύθε−
ρης χρήσης του διαδικτύου, καθώς και πιστοποιηµένο 
δίκτυο που διαθέτει ενσωµατωµένο λογισµικό µε τις 
πλέον προηγµένες δυνατότητες ασύγχρονης τηλεκπαί−
δευσης. Ειδικότερα στο Τµήµα Στρατιωτικών Επιστηµών 
της ΣΣΕ λειτουργούν, ήδη, εργαστήρια που µπορούν 
να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του ∆ΠΜΣ και 
είναι το:

α. Εργαστήριο Πληροφορικής,
β. Εργαστήριο Προσοµοίωσης,
γ. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών,
δ. Εργαστήριο Μηχανολογίας,
ε. Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας,
στ. Εργαστήριο Μηχανών Εσωτερικής Καύσης,
ζ. Εργαστήριο Κοινωνικής Υποστήριξης,
η. Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών

Άρθρο 11

∆ιάρκεια λειτουργίας

Το ∆ΠΜΣ θα λειτουργήσει µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 
2018−2019 µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α 
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη 
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εθνικής Άµυνας αναθέτουµε τη δηµο−
σίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.

Λευκάδα, 31 Ιουλίου 2014
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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