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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένη Κλινική Πρακτική
στις Επιστήμες Υγείας» – MSc (Master of Science) in
«Advanced Clinical Practice in Health Sciences».

2

Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς».

3

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία”.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3371/Φ120
(1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Προηγμένη Κλινική
Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας» – MSc (Master
of Science) in «Advanced Clinical Practice in
Health Sciences».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 181/22-03-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 32
και 85 και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ» του ν. 4485/4.8.2017 «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθ. 7826/Φ20/27.12.2017 απόφαση του
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα: «Συγκρότηση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».
4. Την με αριθμ. 882/Φ20/12-02-2018 απόφαση του
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «1η Τροποποίηση της
συγκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».
5. Τις διατάξεις του ν. 4142/2013 άρθρο 7, παρ. 4 και τις
διατάξεις του π.δ. 104/2013 (Φ.Ε.Κ. 137/5-6-2013) «Μετο-
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νομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Ίδρυση Τμήματος - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης».
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το με αριθμ. 384/24-01-2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.
με τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του
Τμήματος Νοσηλευτικής του T.Ε.Ι. Κρήτης από την Αρχή
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
8. Την με αριθ. 2788/Φ120 (ΦΕΚ 1879/τ.Β’/27-6-2016)
απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας- MSc (Master of Science) in Advanced Clinical
Practice in Health Sciences».
9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής στη συνεδρίαση με αριθμ. πράξης 32/
14-03-2018 με θέμα «Επανίδρυση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Προηγμένη Κλινική
Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας”».
10. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του TEI Κρήτης με θέμα επανίδρυση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένη
Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας» - MSc (Master
of Science) in «Advanced Clinical Practice in Health
Sciences» του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Κρήτης.
11. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254
Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».
12. Την με αριθμ. 216772/Ζ1 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
13. Το με αριθμ. 2951/04-05-2018/Φ120 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
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θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».
14. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανισμός του ΤΕΙ Κρήτης.
15. Την με αριθμ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε
η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
ΤΕΙ Κρήτης.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφάσισε:
Την επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας» – MSc (Master of Science)
in «Advanced Clinical Practice in Health Sciences», του
Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Κρήτης, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων
Υγείας Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018 2019 το Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Προηγμένη Κλινική Πρακτική
στις Επιστήμες Υγείας», σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
1. Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος Κρήτης είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε πτυχιούχους
ανώτατης εκπαίδευσης - απόφοιτους επαγγελμάτων
υγείας- με άμεσο στόχο την παραγωγή ικανών στελεχών που θα μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις
ολοένα αυξανόμενες σύγχρονες ανάγκες φροντίδας των
χρηστών υπηρεσιών υγείας. Στους επιμέρους στόχους
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνεται η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών:
• Στις σύγχρονες μεθόδους αναζήτησης της επιστημονικής γνώσης και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους
στις τεχνικές αναζήτησης, αποτίμησης και υιοθέτησης
της γνώσης με στόχο την παροχή εξατομικευμένης και
βέλτιστης φροντίδας υγείας στα άτομα, υγιή και ασθενή,
αλλά και στην οικογένειά τους.
• Στις τεχνικές και στις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή - υιοθέτηση της αποκτηθείσας,
εξειδικευμένης, έγκυρης και επικαιροποιημένης γνώσης, αλλά και την αξιολόγηση του αποτελέσματος που
προκύπτει για το σύστημα υγείας, τον ασθενή και την
οικογένεια του (κόστος - αποτελεσματικότητα).
• Στη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας με στόχο οι
απόφοιτοι του προγράμματος να αποκτήσουν την ικανό-
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τητα σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης ερευνητικών πρωτοκόλλων με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης.
2. Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών θα είναι ικανοί να:
• Στελεχώσουν κάθε μονάδα υγείας στο δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε επίπεδο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας
φροντίδας υγείας.
• Λειτουργήσουν ως αυτοαπασχολούμενοι και να αναπτύξουν δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες
στον τομέα της υγείας.
• Προάγουν τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και
να παρακολουθήσουν σπουδές Διδακτορικού Επιπέδου.
• Καλύψουν θέσεις έρευνας και διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας» (Μ.Sc - Master of Science in Advanced
Clinical Practice in Health Sciences), το οποίο υπογράφεται από τον Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων υποψηφίων
1. Στο Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας» μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι
Α.Ε.Ι (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) και συγκεκριμένα:
i. Απόφοιτοι των τμημάτων Επιστημών Υγείας τετραετούς, πενταετούς ή εξαετούς διάρκειας της Ελλάδας ή
και τριετούς διάρκειας του Εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρονται τα τμήματα: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας
και Διατροφής - Διαιτολογίας.
ii. Απόφοιτοι των Τμημάτων Επιστημών Πρόνοιας π.χ.
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας.
2. Για πιθανές άλλες περιπτώσεις συγγενών ειδικοτήτων με ειδικό ενδιαφέρον στην «Προηγμένη Κλινική Πρακτική» θα αποφασίζει για την εισαγωγή κατά περίπτωση η Ειδική Επιτροπή του μεταπτυχιακού, που σε κάθε
περίπτωση μπορεί να ζητήσει και την παρακολούθηση
σχετικών μαθημάτων του προπτυχιακού κύκλου του
Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας» έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των
δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές θα παρακολουθούν
8 υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο
διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Επίσης, είναι δυνατή η αναστολή ή η παράταση της
φοίτησης, κατά περίπτωση και μόνο εφόσον υπάρχει
επαρκής αιτιολόγηση, ύστερα από αίτηση του φοιτητή. Η
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αναστολή/παράταση δίνεται μία και μόνο φορά για κάθε
μεταπτυχιακό φοιτητή με μέγιστη διάρκεια αναστολής/
παράτασης το ένα (1) έτος.

ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει 7,5
πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS), ενώ συνολικά
Άρθρο 6
αντιστοιχο ύν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά
Πρόγραμμα Μαθημάτων
εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί
Το Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστή- επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
μες Υγείας» έχει χρονική διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέεξαμήνων πλήρους φοίτησης. Κατά την διάρκεια των μεται μετά την συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων.
δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές θα παρακολουθούν Η μεταπτυχιακή εργασία θα συγγραφεί στην Ελληνική
8 υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο δι- ή στην Αγγλική Γλώσσα. Ανακατανομή των μαθημάτων
ατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με απόφαση
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. του αρμοδίου οργάνου. Αναλυτικά τα μαθήματα καταΤα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, νέμονται ως εξής:
Πίνακας 1. Διάρθρωση Μαθημάτων και Πιστωτικές Μονάδες για το Π.Μ.Σ.
Εξάμηνα

Α’ Εξάμηνο Σπουδών

Β΄ Εξάμηνο Σπουδών

Υποχρεωτικά μαθήματα
ΠΚΠ-Α01: Ειδικά Κλινικά Θέματα Ι
ΠΚΠ-Α02: Ερευνητική Μεθοδολογία - Επιδημιολογία
ΠΚΠ-Α03: Τεκμηριωμένη Κλινική Πρακτική- Ποιότητα Φροντίδας Υγείας
ΠΚΠ-Α04: Βιοστατιστική
ΠΚΠ-Β01: Ειδικά Κλινικά Θέματα ΙΙ
ΠΚΠ-Α02: Τεκμηριωμένη Θεραπευτική – Συνταγογράφηση
ΠΚΠ-Β03: Πρόληψη και Προαγωγή της Υγείας -Συμπεριφορική Υγεία
ΠΚΠ-Β04: Πληροφορική της Υγείας και Διοίκηση στην Υγεία
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ECTS
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο σε τριανταπέντε (35) φοιτητές ανά έτος. 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 (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού κράτους. Ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
4 του ν. 3685/2008 (Α’148) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ν. 4485/2017 (Α’114), μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε..
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για τη διεξαγωγή του Π.Μ.Σ. «Προηγμένη Κλινική Πρακτική στις Επιστήμες Υγείας» θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π.
και ερευνητές σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 /Α’/04.08.2017) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει:
• Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του οικείου Τ.Ε.Ι.
• Μέλη Δ.Ε.Π. Τμημάτων άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές,
ειδικοί επιστήμονες ή Συμβασιούχοι Επιστημονικοί Συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
• Διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 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 επιστημονική δραστηριότητα.
• Στελέχη διοίκησης/παραγωγής με πολύ υψηλή επαγγελματική εμπειρία σε ειδικευμένα θέματα σε γνωστικά
πεδία σχετικά με το Π.Μ.Σ.
Το παραπάνω προσωπικό μπορεί να οριστεί και σε θέση επιβλέποντα διπλωματικής εργασίας, εφόσον κατέχει
τα εκ του νόμου προβλεπόμενα προσόντα.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Από την υπάρχουσα κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή του Τ.Ε.Ι. Κρήτης προσφέρονται για την υποστήριξη του
Π.Μ.Σ.:
α) Αίθουσες διδασκαλίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
β) Ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος Νοσηλευτικής και τα όργανα/ εξοπλισμός τους.
γ) Εργαστηριακά όργανα, έπιπλα και σκεύη, μηχανές γραφείου, καθώς και η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
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Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2028−2029, με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται με αυτοχρηματοδότηση, μέσω ιδίων πόρων, οι οποίοι κυρίως
προέρχονται από δίδακτρα. Τα τέλη φοίτησης που καταβάλλονται από φοιτητές θα ανέρχονται σε 1.000,00 € ανά
εξάμηνο (σύνολο 3.000,00 €). Τυχόν προσέλκυση πόρων από εθνικά ή ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά, ερευνητικά και
αναπτυξιακά προγράμματα, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου, όπως οριοθετείται
στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143΄) ή του ιδιωτικού τομέα, και κάθε άλλη νόμιμη
αιτία, θα χρησιμοποιηθεί για την κατ’ αναλογία μείωση των διδάκτρων. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 72.000,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Αναλυτικός Προϋπολογισμός 5-ετίας Π.Μ.Σ.
1ο έτος
2ο έτος
3ο έτος
λειτουργίας
λειτουργίας
λειτουργίας
(2018-19)
(2019-20)
(2020-21)
48.000,00 €
72.000,00 €
72.000,00 €

Προϋπολογιζόμενα Έσοδα
Προϋπολογιζόμενα Έξοδα
= (1)+(2)
1) 70% για λειτουργία ΠΜΣ =
(α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε)+(στ)
α) Δαπάνες Διδασκαλίας
β) Δαπάνες Διοικητικής και
Τεχνικής Υποστήριξης
γ) Δαπάνες Μετακινήσεων
δ) Δαπάνες Εξοπλισμού και Λογισμικού
ε) Δαπάνες Αναλωσίμων
στ) Λοιπές Δαπάνες
2) 30% για ΤΕΙ Κρήτης

4ο έτος
λειτουργίας
(2021-22)
72.000,00 €

5ο έτος
λειτουργίας
(2022-23)
72.000,00 €

48.000,00 €

72.000,00 €

72.000,00 €

72.000,00 €

72.000,00 €

33.600,00 €

50.400,00 €

50.400,00 €

50.400,00 €

50.400,00 €

9.600,00 €

18.350,00 €

18.350,00 €

18.350,00 €

18.350,00 €

10.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

13.000,00 €

3.500,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
6.500,00 €
14.400,00 €

5.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
10.050,00 €
21.600,00 €

5.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
10.050,00 €
21.600,00 €

5.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
10.050,00 €
21.600,00 €

5.000,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
10.050,00 €
21.600,00 €

Άρθρο 12
Μεταβολές-τροποποιήσεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα και κανονισμούς
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Hράκλειο, 10 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθ. 3328/Φ120
(2)
Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 181/22-03-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 32
και 85 και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ» του ν. 4485/4.8.2017 «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθ. 7826/Φ20/27.12.2017 απόφαση του
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα: «Συγκρότηση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».
4. Την με αριθ. 882/Φ20/12-02-2018 απόφαση του
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «1η Τροποποίηση της
συγκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».
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5. Τις διατάξεις του ν. 4142/2013 άρθρο 7, παρ. 4 και τις
διατάξεις του π.δ. 104/2013 (Φ.Ε.Κ. 137/5-6-2013) «Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Ίδρυση Τμήματος - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης».
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) “Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το με αριθ. 1743/24-11-2011 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.
με τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του
Τμήματος Ηλεκτρολογίας του T.Ε.Ι. Κρήτης από την Αρχή
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
8. Την με αριθ. 2699/Φ120 (ΦΕΚ 1036/τ.Β’/3-6-2015)
απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «Έγκριση λειτουργίας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα το
Ηράκλειο) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης με τίτλο
“Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς”».
9. Την με αριθ. 1747/Φ120 (ΦΕΚ 1201/τ.Β’/26-4-2016)
απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «Τροποποίηση της λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
και Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα το Ηράκλειο) του
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης με τίτλο
“Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς”».
10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. στη συνεδρίαση με αρ. πράξης
235/05-03-2018 με θέμα «Έγκριση επανίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)
με τίτλο Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς».
11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα το Ηράκλειο) στη συνεδρίαση με αριθ. πράξης 32/08-03-2018 με θέμα «Έγκριση
επανίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς».
12. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του TEI Κρήτης με θέμα επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» των Τμημάτων
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., και Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα το Ηράκλειο) του ΤΕΙ Κρήτης.
13. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 /
Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
14. Την με αριθ. 216772/Ζ1 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4334/τ.Β/
12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
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15. Το με αριθ. 2951/04-05-2018/Φ120 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν.
4485/2017 (Α΄ 114)».
16. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανισμός του ΤΕΙ Κρήτης.
17. Την με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε
η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
ΤΕΙ Κρήτης.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφάσισε:
Την επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οργάνωση και
Διοίκηση για Μηχανικούς» των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
και Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα το Ηράκλειο) της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης από το
ακαδημαϊκό έτος 2018−2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηράκλειο, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
του ΤΕΙ Κρήτης, λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος
2018 - 2019 το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς», σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής. Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το
ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025, με δυνατότητα παράτασης
σύμφωνα με την τότε κείμενη νομοθεσία. Τη διοικητική
υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
1. Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση για
Μηχανικούς» είναι να εκπαιδεύει αποφοίτους Τμημάτων
ειδικότητας Μηχανικού και άλλων συναφών ειδικοτήτων
σε αντικείμενα οργάνωσης, διοίκησης και οικονομίας, για
το σχεδιασμό, τον έλεγχο, την προώθηση και τη λήψη
αποφάσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στόχος του προγράμματος είναι η
εκπαίδευση επιστημονικών στελεχών με γνώσεις και ικανότητες για να καλύπτουν τις ανάγκες και να συμβάλλουν
στην ανάπτυξη και την προσαρμογή τους στις σύγχρονες
απαιτήσεις, των ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και
οργανισμών, στον Ελληνικό και τον Ευρωπαϊκό χώρο. Το
Δ.Π.Μ.Σ. προσανατολίζεται στην κατεύθυνση των κύριων
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, και παρέχει
πεδίο για υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές δραστηριότητες.
2. Η εκπαίδευση στο ΔΠΜΣ περιλαμβάνει την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων
και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας σύμφωνα
με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα.
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3. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» θα έχουν γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες ώστε:
• Να συνδυάζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες με τις τελευταίες γνώσεις στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.
• Να χρησιμοποιούν σύνθετες μεθοδολογίες και συστήματα οργάνωσης, διοίκησης και οικονομίας.
• Να παίρνουν σημαντικές επαγγελματικές αποφάσεις
σε ένα πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων υποψηφίων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. στην «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» εισάγονται απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τμημάτων Μηχανικών, αλλά και άλλων συναφών ειδικοτήτων έως 25%
επί του συνόλου, Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένου από
το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου τίτλου ξένου Πανεπιστημίου
αποφοίτων της αλλοδαπής, ομοταγών ιδρυμάτων. Στο
ΔΠΜΣ, επιπλέον του ανωτέρου αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός κι ένας υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό
μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού
αντικειμένου του ΔΠΜΣ, καθώς και ένας αλλοδαπός
υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.
Για άλλες περιπτώσεις υποψηφίων αποφασίζει η Ειδική
Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 5
Φύση Σπουδών και Χρονική Διάρκεια
Το Δ.Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»
είναι κατ’ αρχήν πλήρους παρακολούθησης και η ελάχιστη
χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε.
είναι τρία διδακτικά εξάμηνα. Επιτρέπεται η φοίτηση
μερικής απασχόλησης μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε., με
συνολική διάρκεια σπουδών έξι εξάμηνα. Επίσης, με απόφαση της Ε.Δ.Ε είναι δυνατή η αναστολή φοίτησης, για
Α/Α
1
2
3
4
5
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σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτηση του φοιτητή. Το
Δ.Π.Μ.Σ. θα μπορεί να επίσης να υλοποιηθεί σε τρεις ισοδύναμες τρίμηνες περιόδους ταχύρρυθμης εκπαίδευσης.
Άρθρο 6
Δομή σπουδών
1. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων διδακτικών
εξαμήνων του Δ.Π.Μ.Σ «Οργάνωση και Διοίκηση για
Μηχανικούς», οι φοιτητές πλήρους φοίτησης παρακολουθούν δέκα υποχρεωτικά μαθήματα. Το τρίτο διδακτικό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και
εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το
πρόγραμμα προσφέρεται για μερική φοίτηση, σε περιορισμένο αριθμό θέσεων, οπότε έχει χρονική διάρκεια έξι
(6) εξαμήνων. Κατά την διάρκεια των τεσσάρων πρώτων
εξ αυτών, οι φοιτητές παρακολουθούν δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ τα δύο τελευταία εξάμηνα διατίθενται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η
κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών στην
περίπτωση αυτή αποφασίζεται από την Ε.Δ.Ε..
2. 2. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και
εκπόνηση εργασιών. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει 6
πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS), ενώ συνολικά
αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά
εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί
επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά τη
συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Τα μαθήματα,
όπως και η διπλωματική εργασία θα βαθμολογούνται
στην κλίμακα 0-10 με διαβαθμίσεις του 0.5. Για να θεωρηθεί επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει
να έχει βαθμολογηθεί τουλάχιστον με έξι (6).
3. Τα μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα.
Σε ειδικές περιπτώσεις, ως γλώσσα διδασκαλίας μπορεί
να καθορίζεται άλλη εκτός από την Ελληνική με απόφαση της Ε.Δ.Ε.. Η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί κατά
περίπτωση και κατόπιν εγκρίσεως από την Ε.Δ.Ε. να συγγραφεί στην Αγγλική Γλώσσα.
4. Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς» προσφέρονται τα ακόλουθα μαθήματα:

Τίτλος Μαθήματος
1ο εξάμηνο
Μάνατζμεντ και Ηγεσία
Μάρκετινγκ
Στατιστική στις επιχειρήσεις
Διοίκηση έργου
Διοικητική οικονομική

Μονάδες ECTS
6
6
6
6
6

2ο εξάμηνο
1
2
3
4
5

Μεθοδολογία έρευνας
Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
Χρηματοοικονομική
Λήψη αποφάσεων και ανάλυση κινδύνων σε επιχειρηματικό περιβάλλον
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

6
6
6
6
6
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε 35 άτομα ανά κύκλο εισαγωγής.
Άρθρο 8
Διαδικασίες Επιλογής Φοιτητών
Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ., γίνεται με βάση σύστημα μορίων, για τον υπολογισμό των οποίων
λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο
και η προσωπική συνέντευξη. Επιλέγονται οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Στο Δ.Π.Μ.Σ. « Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς « μπορούν να διδάξουν:
• Μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηράκλειο, ή άλλων
Τμημάτων του οικείου ή άλλου Τ.Ε.Ι., επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή Συμβασιούχοι ή Ωρομίσθιοι
Επιστημονικοί Συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
• Μέλη Δ.Ε.Π. Ελληνικών ή Αλλοδαπών Πανεπιστημίων ή διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 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 επιστημονική δραστηριότητα.
• Στελέχη διοίκησης/παραγωγής με πολύ υψηλή επαγγελματική εμπειρία σε ειδικευμένα θέματα σε γνωστικά
πεδία σχετικά με το Δ.Μ.Π.Σ..
• Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μπορεί να ανατίθεται επικουρικό έργο σε Καθηγητές Εφαρμογών ή και σε Εργαστηριακούς
Συνεργάτες με τα πλήρη εκ του νόμου προβλεπόμενα προσόντα.
Με βάση την κείμενη νομοθεσία, το 80% των μαθημάτων διδάσκονται από μέλη Δ.Ε.Π. των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηράκλειο. Η επιλογή των εξωτερικών συνεργατών όλων των
παραπάνω κατηγοριών βασίζεται στο γνωστικό αντικείμενό τους και καθορίζεται από καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια.
Η διδασκαλία μπορεί να υποστηρίζεται μερικώς από εξωτερικούς συνεργάτες υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων, με
την υποστήριξη να αφορά την εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Το παραπάνω προσωπικό μπορεί να οριστεί και
σε θέση επιβλέποντα διπλωματικής εργασίας, εφόσον κατέχει τα πλήρη εκ του νόμου προβλεπόμενα ακαδημαϊκά
προσόντα για την βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή
Από την υπάρχουσα κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηράκλειο, προσφέρονται για την υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια,
ηλεκτρονικά συστήματα εκπαίδευσης, συστήματα για ζωντανή μετάδοση του μαθήματος και βιντεοσκόπησής του,
έπιπλα και σκεύη, μηχανές γραφείου, καθώς και η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
1. Το ετήσιο λειτουργικό κόστος κατά την πλήρη λειτουργία του προγράμματος, μετά την εισαγωγή και του 2ου
κύκλου, για 35 φοιτητές συνολικά ανά κύκλο, εκ των οποίων 10 απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης και 5 παρακολουθούν με μερική φοίτηση υπολογίζεται σε 67.500 ευρώ που κατανέμεται ως εξής:
Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος (Ποσοστό 70% του προϋπολογισμού)

47.250,00€

Παρακράτηση υπέρ του Ιδρύματος (Ποσοστό 30% του προϋπολογισμού)

20.250,00€

ΣΥΝΟΛΟ

67.500,00€

2. Οι λειτουργικές δαπάνες κατανέμονται στις κατηγορίες Κόστος Εκπαίδευσης – Αμοιβές προσωπικού, Τεχνική
Υποστήριξη, Διαχειριστική/Διοικητική Υποστήριξη, Δημοσιότητα, Αναλώσιμα, Εκπαιδευτικό Υλικό, Εξοπλισμός,
Δαπάνες Μετακινήσεων και Υποτροφίες ανάλογα με τις αντικειμενικές ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ., μετά από τεκμηριωμένη
πρόταση της Ε.Δ.Ε. και έγκριση της Επιτροπής Ερευνών.
3. Η χρηματοδότηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από:
α) τέλη φοίτησης που καταβάλλονται από φοιτητές, τα οποία θα ανέρχονται σε 1.000,00 € ανά εξάμηνο για πλήρη
φοίτηση και 500,00€ ανά εξάμηνο για μερική φοίτηση,
β) τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων, σύμφωνα με το
άρθρο 43 του ν. 4485/2017,
γ) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
δ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται
στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,
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ε) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
στ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
ζ) μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης,
η) κάθε άλλη νόμιμη αιτία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιείται και ισχύει.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα και Κανονισμούς
του ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Hράκλειο, 10 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθ. 3330/Φ120
(3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία”.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 181/22-03-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 32 και
85 και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ» του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθ. 7826/Φ20/27.12.2017 απόφαση του
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα: «Συγκρότηση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».
4. Την με αριθ. 882/Φ20/12-02-2018 απόφαση του
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «1η Τροποποίηση της
συγκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».
5. Τις διατάξεις του ν. 4142/2013 άρθρο 7, παρ. 4 και τις
διατάξεις του π.δ. 104/2013 (Φ.Ε.Κ. 137/5-6-2013) «Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Ίδρυση Τμήματος - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης».
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το με αριθμ. 1958/23.12.2011 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.
με τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του
Τμήματος Φυτικής Παραγωγής του T.Ε.Ι. Κρήτης από την
Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση.
8. Το με αριθμ. 1010/23.08.2010 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. με
τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Βιολογικών, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας του T.Ε.Ι. Κρήτης από την Αρχή Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

9. Την με αριθ. 2343/Φ120 (ΦΕΚ 903/τ.Β’/19-5-2015)
απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα
«Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων με τίτλο “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία-MSc
(Master of Science) in Applied Science and Technology
in Agricultural Production”».
10. Την με αριθ. 3274/Φ120 (ΦΕΚ 2288/τ.Β’/25-7-2016)
απόφαση του Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «Έγκριση τροποποίησης λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων με τίτλο “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία-MSc (Master of Science) in Applied
Science and Technology in Agriculture ”».
11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων στη συνεδρίαση με αρ. πράξης
102/13-03-2018 με θέμα «Εισήγηση για την επανίδρυση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
“Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία”
του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης».
12. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του TEI Κρήτης με θέμα επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη
Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» του Τμήματος
Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης.
13. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254
Α΄) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».
14. Την με αρ. 216772/Ζ1 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017)
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
15. Το με αριθμ. 2951/04-05-2018/Φ120 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με
θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
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δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
16. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανισμός του ΤΕΙ Κρήτης.
17. Την με αριθμ. 206997/Ζ1/27-11-2017 Πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ
633/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε
η εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
ΤΕΙ Κρήτης.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφάσισε:
Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και
Τεχνολογία στη Γεωπονία» του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Κρήτης από το ακαδημαϊκό έτος
2018−2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Κρήτης, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 το
Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία
στη Γεωπονία» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής. Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό
έτος 2024-2025, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με
την τότε κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση αποφοίτων Τμημάτων των Σχολών Γεωπονίας και άλλων
συναφών γνωστικών αντικειμένων στο επιστημονικό
πεδίο «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία». Στόχος του προγράμματος είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα
αιχμής της Γεωπονικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, και
η μεταφορά σύγχρονης γνώσης σε όλα τα πεδία εφαρμογής και επιχειρηματικής αξιοποίησης στον αγροδιατροφικό τομέα.
Προς αυτή την κατεύθυνση, το Π.Μ.Σ. εμβαθύνει στις
σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτομίες της γεωπονικής
επιστήμης για την παραγωγή ασφαλών, υψηλής προστιθέμενης αξίας ποιοτικών προϊόντων, με μηδενικό ή
ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι απόφοιτοι θα
έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να υποστηρίξουν την προσπάθεια ανασυγκρότησης της αγροτικής παραγωγής και να
συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της αγροτικής
οικονομίας της χώρας.
Το Πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις που θα τους καταστήσουν
ικανούς επιστήμονες να:
• προάγουν την επιστημονική γνώση και την ανάπτυξη
της έρευνας στη γεωπονία,
• αναπτύσσουν αυτόνομα επιχειρηματικές και καινοτόμες δράσεις στο τεχνολογικό πεδίο της μελέτης,
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σχεδίασης και εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής στον
αγροδιατροφικό τομέα,
• καλύψουν υψηλών απαιτήσεων ανάγκες σε ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό επιχειρήσεων και οργανισμών, του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα,
• καλύψουν θέσεις έρευνας και διδασκαλίας στα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.,
• συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στην «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη
Γεωπονία» - «Master of Science (MSc) in Applied Science
and Technology in Agriculture».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων υποψηφίων
Στο Πρόγραμμα «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων
Σχολών Γεωπονίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι συναφούς
γνωστικού αντικειμένου, όπως Τμημάτων Τεχνολογίας
Τροφίμων, Βιολογίας, Χημείας κλπ. Για περιπτώσεις πτυχιούχων συγγενών ή άλλων ειδικοτήτων θα αποφασίζει
κατά περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια πλήρους φοίτησης για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται
σε τρία (3) εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης όπως
αυτή προσδιορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών. Το Πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα μερικής
φοίτησης με μέγιστη διάρκεια φοίτησης τα έξι (6) εξάμηνα. Το Πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα προσωρινής
αναστολής των σπουδών, εφόσον συντρέχουν τεκμηριωμένοι λόγοι, μετά από αίτηση του φοιτητή.
Άρθρο 6
Δομή σπουδών
Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 12 από ένα σύνολο 15 προσφερόμενων εξαμηνιαίων μαθημάτων καθώς και εκπόνηση
Διπλωματικής Εργασίας. Κατά την διάρκεια των Α΄ και Β΄
εξαμήνων, οι φοιτητές παρακολουθούν οκτώ (8) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα,
ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση
της μεταπτυχιακής εργασίας.
Το σύνολο των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων
(ECTS) που απαιτείται για τη λήψη του ΜΔΕ ανέρχεται
σε 90. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει (α) εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή
παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων του Α΄ και
Β΄ εξαμήνου και οι οποίες κατανέμονται ισομερώς στα
δύο εξάμηνα σπουδών, και β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας. Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχούν
5 πιστωτικές μονάδες ΕCTS.
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Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία,
εργαστηριακές ασκήσεις, εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, φροντιστήρια, μελέτες περιπτώσεων, ασκήσεις
πράξης, ή οτιδήποτε άλλο κριθεί σκόπιμο από τους διδάσκοντες και εγκριθεί από τη Συνέλευση Τμήματος.
Με απόφαση της Συνέλευσης, δύναται μέρος της διδα-

σκαλίας να παρέχεται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (κυρίως με μέσα ασύγχρονης εκπαίδευσης)
σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 35% του διδακτικού
έργου.
Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο έχει
ως εξής:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μεθοδολογία Έρευνας - Γεωργικός Πειραματισμός
Ειδικά Θέματα Εντομολογίας
Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία
Θέματα Μοριακής Φυσιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 2 από τα παρακάτω
Οργάνωση και Διοίκηση Αγροτροφικών Επιχειρήσεων
Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Ειδικά Θέματα Φυσιολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών
ΣΥΝΟΛΟ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ειδικά Θέματα Φυτοπαθολογίας
Ολιστικές Μέθοδοι Αντιμετώπισης Φυτοπαρασίτων
Οικολογία και Βιοπαρακολούθηση Οικοσυστημάτων
Επιχειρηματική Αξιοποίηση Αγροτικών Υπολειμμάτων
ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 2 από τα παρακάτω
Επιχειρηματική Παραγωγή και Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού
Σύγχρονη Αμπελοοινική Τεχνολογία
Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στην Αγροτική Παραγωγή
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
ΣΥΝΟΛΟ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ
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ECTS
5
5
5
5
5
5
5
30

ECTS
5
5
5
5
5
5
5
5
30
ECTS
30
30

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με
αποφάσεις οργάνων και με αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται στους 24 φοιτητές πλήρους φοίτησης ετησίως ή/και ανάλογος αριθμός
φοιτητών μερικής φοίτησης, που δεν μπορεί να ξεπεράσει συνολικά τους 36. Ετησίως το πρόγραμμα παρέχει έως 6
υποτροφίες δωρεάν φοίτησης βάσει ακαδημαϊκών προσόντων, πέραν του παραπάνω αριθμού εισακτέων.
Άρθρο 8
Διαδικασία επιλογής φοιτητών
Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών γίνεται μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με βάση σύστημα
κριτηρίων όπως αυτά προσδιορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 9
Διδακτικό προσωπικό
Τη διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων αναλαμβάνουν κυρίως μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Τεχνολόγων
Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης ή/και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής.
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Επιπλέον στο Πρόγραμμα μπορούν να απασχοληθούν ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/04.08.2017). Η ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και τον επιστημονικό εξοπλισμό για την απρόσκοπτη λειτουργία του Προγράμματος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν πρόσβαση
στους άρτια εξοπλισμένους χώρους εκπαίδευσης του Τμήματος, στις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος του ΤΕΙ
Κρήτης, καθώς και στα τρία θεσμοθετημένα από το Ίδρυμα ερευνητικά εργαστήρια, που είναι εξοπλισμένα με
σύγχρονα επιστημονικά όργανα, για την εκπόνηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποχρεώσεών τους. Με
απόφαση της Συνέλευσης, δύναται μέρος της θεωρητικής διδασκαλίας να πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του
εξαμήνου, σε κατάλληλους εκπαιδευτικούς χώρους εκτός Ηρακλείου. Η εργαστηριακή εκπαίδευση πραγματοποιείται
εξολοκλήρου στα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. κατά την πλήρη λειτουργία του προγράμματος ανά έτος λειτουργίας, υπολογίζεται σε 40.800,00 ευρώ (€) και αναλύεται ως εξής:
Λειτουργικές Δαπάνες ΤΕΙ Κρήτης (30%)
Λειτουργικές Δαπάνες του Π.Μ.Σ. (70%)
ΣΥΝΟΛΟ

12.240,00 €
28.560,00 €
40.800,00 €

Οι λειτουργικές δαπάνες κατανέμονται στις κατηγορίες Δαπάνες διδασκαλίας, Διοικητική - Τεχνική Υποστήριξη,
Προμήθεια - συντήρηση εξοπλισμού/λογισμικού, Δαπάνες Μετακινήσεων, Αναλώσιμα, Λοιπά έξοδα όπως έξοδα
δημοσιότητας - προβολής, εκπαιδευτικού υλικού κ.ά., ανάλογα με τις αντικειμενικές ανάγκες του Π.Μ.Σ. μετά από
τεκμηριωμένη πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού.
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από τέλη φοίτησης που ανέρχονται ανά μεταπτυχιακό φοιτητή σε
800 ευρώ ανά εξάμηνο, σύνολο 2400 ευρώ και αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ.
Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη μέρους του λειτουργικού κόστους του Π.Μ.Σ. δύναται
να αποτελέσουν ο προϋπολογισμός του ΤΕΙ Κρήτης, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως
οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα, πόροι
από τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά ερευνητικά προγράμματα, πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών, μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ
Κρήτης καθώς και κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Hράκλειο, 10 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02020230506180012*

