
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και 
Τουρισμού».

2 Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές - Lasers, 
Plasma and Applications».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6404/Φ120 (1)
Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και 

Τουρισμού».

    Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
(Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ 
(Αρ. Συνεδρίασης 187/28.06.2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 32, 43, 

45 και 85 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 Συ-
γκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».

4. Την με αρ. 882/Φ20/12-02-2018 απόφαση του Πρύ-
τανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «1η Τροποποίηση της συ-
γκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».

5. Την με αρ. 1708/Φ20/27-03-2018 απόφαση του 
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «2η Τροποποίηση της 
συγκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».

6. Την με αρ. 4889/Φ20/27-06-2018 απόφαση του 
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «3η Τροποποίηση της 
συγκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».

7. Την με αριθ. 3171/Φ120/08-05-2018 απόφαση της 
Συγκλήτου (ΦΕΚ 1767/τ. Β΄/17-05-2018) με θέμα Ίδρυση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτ-
λο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού».

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο στη συνεδρίαση 
με αρ. πράξης 35/Θ8/15-06-2018 με θέμα Έγκριση Εσω-
τερικού Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 
και Τουρισμού».

9. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 
Α') «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

10. 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.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφάσισε:

Την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού», μετά τη δημο-
σίευση της απόφασης ίδρυσης του, σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

1. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 
με έδρα το Ηράκλειο οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επι-
χειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού». Το Π.Μ.Σ. έχει 
εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του τμήματος, συγκε-
κριμένα με την Πράξη 32/08-03-2018 της Συνέλευσης 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το Πρόγραμ-
μα λειτουργεί με βάση τον ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α/
4-8-2017).

2. Η έδρα του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξε-
νίας και Τουρισμού» βρίσκεται στη Σχολή Διοίκησης και 
Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, στο Ηράκλειο.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2 
Αντικείμενο - σκοπός του Π.Μ.Σ.

1. Σκοπός του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων της ΣΔΟ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης είναι η παροχή υψηλού 
επιπέδου εκπαίδευσης στους αποφοίτους και εργαζομέ-
νους στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας και ο 
εφοδιασμός τους με γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρο-
νες μεθόδους και εργαλεία της διοίκησης επιχειρήσεων 
αλλά και με γνώσεις απαραίτητες για να ανταποκριθούν 
στις συνεχείς εξελίξεις που χαρακτηρίζουν τον κλάδο του 
τουρισμού. Πρόσθετος στόχος του ΠΜΣ είναι η δημιουρ-
γία επιχειρηματικών στελεχών με σύγχρονη διοικητική 
σκέψη και ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων οργά-
νωσης και διοίκησης για το σχεδιασμό, την προώθηση 
και τη λήψη αποφάσεων σε μια τουριστική επιχείρηση 
ή οργανισμό. Τέλος, το συγκεκριμένο ΠΜΣ στοχεύει και 
στην ανάπτυξη της διοικητικής σκέψης και την παρο-
χή γνώσεων σχετικών με τον κλάδο του τουρισμού και 
της διοίκησης επιχειρήσεων σε αυτοαπασχολούμενους 
επαγγελματίες, οι οποίοι δε διαθέτουν κατ' ανάγκη εκ-
παιδευτικό υπόβαθρο συναφές με τη διοίκηση επιχειρή-
σεων, δίνοντας τους έτσι τη δυνατότητα να αναπτύξουν 
περαιτέρω τις επιχειρήσεις τους και να τις καταστήσουν 
βιώσιμες και ανταγωνιστικές στο σύγχρονο επιχειρημα-
τικό περιβάλλον.

2. Στους επιμέρους στόχους του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνονται:

(α) Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους φοιτητές 
για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
καινοτόμων τουριστικών προϊόντων και επιχειρήσεων.

(β) Η εκπαίδευση σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία 
λήψης σημαντικών επαγγελματικών αποφάσεων.

(γ) Η ανάπτυξη εργαζομένων που θα μπορούν να 
αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, 
εστίασης και τουρισμού, καθώς και η παροχή γνώσεων 
και δεξιοτήτων σε αυτοαπασχολούμενους - ιδιοκτήτες 
μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίοι εί-
ναι πολλές φορές απόφοιτοι κλάδων μη συναφών με τη 
διοίκηση και την οικονομία, και έχουν μόνο εμπειρική 
γνώση σε θέματα τουρισμού και διοίκησης.

(δ) Η εκπαίδευση σε μεθόδους και βασικές αρχές που 
θα καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς για συνεχή 
εκμάθηση και προσωπική βελτίωση, σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

(ε) Η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε επι-
στημονικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων, και 
πιο συγκεκριμένα στον τομέα της φιλοξενίας και του 
τουρισμού.

(στ) Η συμβολή στην ευρύτερη οικονομική και τεχνο-
λογική ανάπτυξη της περιφέρειας, με τα επιθυμητά χα-
ρακτηριστικά βιωσιμότητας που αναζητούνται σήμερα. 
Το Μ.Π.Σ. υπηρετεί τη συνολική εθνική φιλοσοφία και 
στρατηγική για την ανάπτυξη (ΕΣΠΑ 2014 - 2020) και 
συμβάλει στην εκπλήρωση των επιμέρους περιφερεια-
κών στόχων (ΕΠ Κρήτης 2014-2020).

Άρθρο 3 
Δομή Προγράμματος Σπουδών

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση 

Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού», θα παρέχεται 
με μορφή πλήρους ή μερικής παρακολούθησης δια ζώ-
σης (face - to face) στην Ελληνική γλώσσα. Η διδασκαλία 
θα γίνεται με σύγχρονες μεθόδους μετάδοσης γνώσης 
που μπορούν να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων live 
streaming διαλέξεων, χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
τηλεκπαίδευσης, σεμινάρια κτλ. Μέρος του προγράμμα-
τος εκπαίδευσης θα μπορεί να παρέχεται από απόσταση.

2. Η παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης από από-
σταση θα ρυθμίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Δ.Ε. Στην απόφαση αυτή πρέπει να κατοχυρώ-
νονται όλες οι προϋποθέσεις για τη σωστή εκπαίδευση, 
την απρόσκοπτη επικοινωνία εκπαιδευτών και εκπαιδευ-
όμενων καθώς και τον αδιάβλητο τρόπο πιστοποίησης 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν. Σε 
κάθε περίπτωση η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης δε θα ξεπερνάει σε ποσοστό 
το 35% της συνολικής διδασκαλίας στο ΠΜΣ, σύμφωνα 
και με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του ν. 4485/2017.

3. Το περιεχόμενο του προγράμματος έχει διαμορφω-
θεί μετά από συστηματική διερεύνηση των αναγκών 
του τουριστικού κλάδου της Κρήτης σε εκπαιδευμένο 
προσωπικό, μέσα από την οποία προέκυψαν οι δεξιό-
τητες και γνώσεις με τις οποίες θα πρέπει να εφοδιάζει 
ένα ΠΜΣ τους αποφοίτους του. Για τη διάρθρωση των 
μαθημάτων ελήφθησαν υπόψη οι εξελίξεις στην εκπαί-
δευση διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις φιλοξενίας 
και τουρισμού καθώς και η ανάγκη προσαρμογής της 
λειτουργίας του προγράμματος στα χαρακτηριστικά της 
οικονομίας και του τουριστικού - ξενοδοχειακού κλάδου 
κυρίως στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία χαρακτηρίζεται 
από πληθώρα μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεγάλο 
αριθμό αυτοαπασχολούμενων στον τουρισμό.

4. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από συνολικά 
8 υποχρεωτικά μαθήματα, 4 ανά εξάμηνο διδασκαλίας. 
Σε όλα τα μαθήματα αντιστοιχούν 7.5 πιστωτικές μονά-
δες (ECTS).

5. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού 
απαιτείται και η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, στην 
οποία αντιστοιχούν 30 πιστωτικές μονάδες. Ως ελάχιστη 
διάρκεια εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας ορίζο-
νται οι έξι (6) ημερολογιακοί μήνες, και ως μέγιστη οι 12 
ημερολογιακοί μήνες.

6. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του ΠΜΣ θα 
είναι 90 ECTS.

Πίνακας 1. Διάρθρωση Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. «Διοί-
κηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού»

Π.Μ.Σ.: 
"Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού"

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
• Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων 
Τουρισμού (7.5 ECTS)
• Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και 
Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (7.5 ECTS)
• Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών 
(7.5 ECTS)
• Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις 
(7.5 ECTS)
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Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Revenue Management - Διαχείριση Εσόδων (7.5 
ECTS)
2. Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις 
Τουριστικές Επιχειρήσεις (7.5 ECTS)
3. Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 
και Επιχειρηματικότητα (7.5 ECTS)
4. Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (7.5 
ECTS)
 Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Άρθρο 4 
Διάρκεια Φοίτησης, Προγραμματισμός 
Διδασκαλίας και Εξετάσεις

1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται 
ως ελάχιστη στους 24 ημερολογιακούς μήνες: δύο χειμε-
ρινά ακαδημαϊκά εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο 
εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας (εαρινό εξά-
μηνο) κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους. Η μέγιστη 
διάρκεια φοίτησης ορίζεται στους 48 ημερολογιακούς 
μήνες, ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων που επι-
λέγουν οι φοιτητές μερικής φοίτησης ανά εξάμηνο δι-
δασκαλίας. Οι χρονικές επιλογές παρακολούθησης του 
ΠΜΣ περιγράφονται παρακάτω:

i. Διάρκεια 24 μηνών, με πλήρη φοίτηση. Πλήρης παρα-
κολούθηση των μαθημάτων δύο εξαμήνων διδασκαλίας 
με τέσσερα (4) μαθήματα κάθε εξάμηνο, και ένα εξάμηνο 
για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας (βλ. πα-
ράγραφο 2 παρακάτω σχετικά με το χρονικό προγραμ-
ματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας).

ii. Διάρκεια έως και 48 μήνες, με μερική φοίτηση. Ο 
κάθε φοιτητής που επιλέγει τη συγκεκριμένη διαδικασία 
παρακολούθησης θα επιλέγει δύο ή τρία μαθήματα ανά 
εξάμηνο. Επίσης θα έχει στη διάθεση του μέχρι και 12 
μήνες για να ολοκληρώσει τη Μεταπτυχιακή Εργασία.

iii. Παρέχεται η δυνατότητα αναστολής φοίτησης έως 
ένα ημερολογιακό έτος, και για μία μόνο φορά, για σο-
βαρούς επαγγελματικούς ή οικογενειακούς λόγους, μετά 
από σχετικό αίτημα του φοιτητή.

2. Χρονικός προγραμματισμός της εκπαιδευτικής δι-
αδικασίας:

Το ακαδημαϊκό έτος θα χωρίζεται σε δύο ακαδημαϊκά 
εξάμηνα: χειμερινό, οπότε και θα πραγματοποιείται η 
διδασκαλία των μαθημάτων και εαρινό που θα αφορά 
στην εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών. (Εξαίρεση 
θα αποτελεί ο πρώτος κύκλος του Π.Μ.Σ., όπου το κατά 
το εαρινό εξάμηνο δε θα υπάρχουν φοιτητές για εκπό-
νηση μεταπτυχιακής εργασίας).

i. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. "Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Φιλοξενίας και Τουρισμού" και των δύο εξαμήνων θα 
διεξάγονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια χειμερινών 
εξαμήνων δύο συναπτών ετών. Πιο συγκεκριμένα θα ξε-
κινούν τη δεύτερη Δευτέρα του Νοεμβρίου κάθε έτους, 
θα έχουν διάρκεια διδασκαλίας 13 εβδομάδων, ενώ θα 
ακολουθούν και 2 εβδομάδες εξετάσεων. Η επαναλη-
πτική εξέταση των μαθημάτων θα λαμβάνει χώρα τον 

Ιούνιο (την ίδια περίοδο με τη διεξαγωγή των εξετά-
σεων εαρινού εξαμήνου του ΤΕΙ Κρήτης). Η διεξαγωγή 
της διδασκαλίας μόνο κατά τη διάρκεια των χειμερινών 
εξαμήνων κάθε έτους κρίνεται ως επιβεβλημένη, δεδο-
μένου ότι το ΠΜΣ απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους 
(μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους) στον τουριστικό 
και ξενοδοχειακό κλάδο.

ii. Κατά το εαρινό εξάμηνο σπουδών του πρώτου έτους 
οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα, εάν δεν είναι ήδη 
εργαζόμενοι, να πραγματοποιήσουν εάν επιθυμούν, 
πρακτική εξάσκηση, για την εύρεση της οποίας θα μπο-
ρεί να συνδράμει και το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
μέσα από το δίκτυο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

iii. Την εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων 
του δεύτερου εξαμήνου σπουδών θα διεξάγεται ένα 
εντατικό σεμιναριακό μάθημα "Μεθοδολογία Έρευνας" 
διάρκειας 15 ωρών, η παρακολούθηση του οποίου θα 
είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές και η οποία θα έχει 
ως στόχο την προετοιμασία τους για την εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής τους εργασίας. Οι φοιτητές μερικής φοί-
τησης θα πρέπει να παρακολουθούν το μάθημα αυτό 
πριν από την έναρξη του εξαμήνου στο οποίο δηλώνουν 
τα τελευταία τους μαθήματα.

iv. H εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας θα εκ-
πονείται κατά το εαρινό εξάμηνο του δεύτερου ακα-
δημαϊκού έτους (για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης) 
και αντίστοιχα μετά το πέρας του 3ου ή 4ου εξαμήνου 
σπουδών (για τους φοιτητές μερικής φοίτησης). Δεδο-
μένου ότι πολλοί από τους φοιτητές θα εργάζονται κατά 
τη θερινή περίοδο προβλέπεται δυνατότητα παράτασης 
της προθεσμίας παράδοσης της μεταπτυχιακής εργασίας 
κατά 6 ημερολογιακούς μήνες, μετά από σχετική αίτηση 
των φοιτητών.

3. Μορφές διδασκαλίας αποτελούν οι διαλέξεις (θε-
ωρητική παρουσίαση), η εργαστηριακή εξάσκηση (εάν 
και όπου κρίνεται αναγκαίο), οι μελέτες περιπτώσεων, τα 
σεμινάρια και οτιδήποτε άλλο κριθεί σκόπιμο από τους 
διδάσκοντες και εγκριθεί από τη Συντονιστική Επιτροπή 
(Σ.Ε.).

4. Μετά το τέλος των εξετάσεων του εξαμήνου, ο διδά-
σκων του κάθε μαθήματος καταθέτει έναν τελικό βαθμό, 
ο οποίος αποτελεί το σταθμισμένο μέσο όρο των επιδό-
σεων του φοιτητή σε όλες τις μορφές διδασκαλίας και 
αξιολόγησης του.

5. Το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας πρέπει να εί-
ναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου, να εντάσσεται στα 
γνωστικά πεδία των διδασκομένων μαθημάτων και η 
εκπόνηση της είναι υποχρεωτική για όλους τους μετα-
πτυχιακούς φοιτητές. Τα θέματα των μεταπτυχιακών ερ-
γασιών συζητούνται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., ανακοινώνονται 
και επιλέγονται, σε συνεννόηση με τους αντίστοιχους 
εισηγητές, από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Κάθε 
μεταπτυχιακή εργασία βαθμολογείται από τριμελή εξε-
ταστική επιτροπή που ορίζει η Σ.Ε..

6. Η μεταπτυχιακή εργασία του ΠΜΣ μπορεί κατά περί-
πτωση και κατόπιν εγκρίσεως από την Σ.Ε. να συγγραφεί 
στα Αγγλικά. Πρέπει όμως, σε κάθε περίπτωση, να περιέ-
χει οπωσδήποτε την Περίληψη τόσο στην Ελληνική όσο 
και στην Αγγλική Γλώσσα.
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7. Κατευθύνσεις και Πιστωτικές Μονάδες: Το Π.Μ.Σ. 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» 
οργανώνεται με βάση το (προβλεπόμενο από το αρθρ. 
14 ν. 3374/2005) Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πι-
στωτικών Μονάδων - European Credit Transfer System 
(E.CT.S.). Έτσι, ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχια-
κό φοιτητή πλήρους φοίτησης κατά τη διάρκεια ενός 
ακαδημαϊκού εξαμήνου αποτιμάται σε 30 Πιστωτικές 
Μονάδες. Η έρευνα, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων 
και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας διενεργείται 
κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου και η επιτυχής 
ολοκλήρωση της αποτιμάται στις 30 πιστωτικές μονάδες. 
Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συσσώρευση 
ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν, κατόπιν εγκρίσε-
ως της Σ.Ε., να συμπληρώσουν διδακτικές μονάδες από 
μεταπτυχιακά μαθήματα άλλων τμημάτων του ίδιου ή 
άλλου ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Κρι-
τήριο για την έγκριση ενός μαθήματος είναι η συνάφεια 
του με το αντικείμενο του παρόντος Π.Μ.Σ. Επίσης, μα-
θήματα του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος 
προσφέρονται προς μεταπτυχιακούς φοιτητές άλλων 
τμημάτων κατόπιν συνεννοήσεως με την Σ.Ε.

8. Οι εξετάσεις των μαθημάτων διενεργούνται στο τέ-
λος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου σύμφωνα με το πρό-
γραμμα που καταρτίζει η Σ.Ε. και το οποίο ανακοινώνεται 
από τη γραμματεία του Π.Μ.Σ. ένα μήνα πριν την έναρξη 
της. Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος καθορίζεται 
από τον διδάσκοντα. Οι βαθμοί εκδίδονται το αργότερο 
εντός είκοσι ημερών μετά το πέρας της κάθε εξεταστικής 
περιόδου.

Οι βαθμοί επιτυχίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα κα-
ταγράφονται στην κλίμακα 0-10 (με ακρίβεια δύο δεκα-
δικών ψηφίων). Επιτυχής (προβιβάσιμη) βαθμολογία για 
τα μεταπτυχιακά μαθήματα και τη μεταπτυχιακή εργασία 
θεωρείται το έξι (6).

Άρθρο 5 
Όργανα Π.Μ.Σ.

1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος:
Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα 

ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού 
χαρακτήρα των Π.Μ.Σ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες 
αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από 
το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

2. Η Συνέλευση Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οι αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος κα-

θορίζονται από το άρθρο 31 του ν. 4485/2`017 και πε-
ριλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τον ορισμό των μελών της 
Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., την κατανο-
μή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ., τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής ή εξέτασης 
των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, τη διαπίστω-
ση της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης προκειμέ-
νου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ., καθώς και κάθε άλλο θέμα 
που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας.

3. Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)
Η Συνέλευση του τμήματος εκλέγει εκ των μελών της 

την προβλεπόμενη από το νόμο Συντονιστική Επιτροπή 
(Σ.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για το συντονισμό και τη 
λειτουργία του Π.Μ.Σ. και τα καθήκοντα της ορίζονται 
από το ν. 4485/2017 καθώς και από τον κανονισμό με-
ταπτυχιακών σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης. Η Συντονιστική 
Επιτροπή έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τη Συνέ-
λευση του Τμήματος για θέματα του Π.Μ.Σ., εφόσον και 
οποτεδήποτε κάτι τέτοιο της ζητηθεί.

4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών συστήνεται σε 

κάθε Ίδρυμα, αποτελείται από τον Αντιπρύτανη Ακαδη-
μαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη προέδρου 
και τους Κοσμήτορες του οικείου Ιδρύματος ως μέλη.

5. Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Στη Σ.Ε. προεδρεύει ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος 

ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Δ.Ε, είναι μέλος 
ΔΕΠ του τμήματος ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή και είναι του ιδίου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του 
Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια 
όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην 
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

6. Γραμματειακή Υποστήριξη ΠΜΣ
Τα γραμματειακά καθήκοντα και τη διοικητική υπο-

στήριξη του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει πλήρως προσωπικό 
υψηλού επιπέδου κατάρτισης (άριστη γνώση αγγλικής, 
άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, επιθυμητά μεταπτυ-
χιακός τίτλος, γνώσεις βάσεων δεδομένων, δημιουργίας 
και διαχείρισης ιστοσελίδων). Η γραμματεία επιλαμβά-
νεται των διαφόρων διοικητικών θεμάτων λειτουργίας 
του προγράμματος (προκηρύξεις, αιτήσεις, εγγραφές 
φοιτητών, ωρολόγιο πρόγραμμα, τήρηση φακέλων βαθ-
μολογίας, χορήγηση τίτλων, κ.τ.λ.) όπως αυτά προσδιο-
ρίζονται και καθορίζονται από τη Σ.Ε.

Άρθρο 6 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. " Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και 
Τουρισμού" μπορούν να διδάξουν:

1. Μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
με έδρα το Ηράκλειο και των άλλων δύο τμημάτων της 
ΣΔΟ (Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τον Αγ. Νικόλαο 
και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής), μέλη Δ.Ε.Π. 
άλλων Τμημάτων του οικείου ή άλλου Τ.Ε.Ι., επισκέπτες 
καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες ή Συμβασιούχοι ή Ωρο-
μίσθιοι Επιστημονικοί Συνεργάτες κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος.

2. Μέλη Δ.Ε.Π. Ελληνικών ή Αλλοδαπών Πανεπιστημί-
ων ή διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ Α΄ 112), 
οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

3. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυ-
μάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επι-
στημονική δραστηριότητα, κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε..

4. Στελέχη κλάδων της οικονομίας με πολύ υψηλή 
επαγγελματική εμπειρία σε ειδικευμένα θέματα σε γνω-
στικά πεδία συναφή με το Π.Μ.Σ.

5. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί 
να ανατίθεται επικουρικό έργο σε Καθηγητές Εφαρμο-
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γών ή και σε Εργαστηριακούς Συνεργάτες με τα πλήρη 
εκ του νόμου προβλεπόμενα προσόντα.

6. Σε περίπτωση που κάποιο μάθημα διδαχθεί από επι-
σκέπτη καθηγητή από το εξωτερικό, η διδασκαλία του 
μαθήματος θα δύναται να συμπτυχθεί χρονικά εφόσον 
καλύπτει σε διδακτικές ώρες τον προβλεπόμενο χρόνο 
διδασκαλίας των 13 εβδομάδων.

Άρθρο 7 
Κατηγορίες Υποψηφίων για το Π.Μ.Σ. - 
Διαδικασία Επιλογής

1. Κατηγορίες υποψηφίων:
Στο ΠΜΣ «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Του-

ρισμού» μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι όλων των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια και 
ΤΕΙ) της χώρας ή ισότιμων ξένων Ανώτατων Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων και συγκεκριμένα:

i. Πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Τμημάτων Διοίκη-
σης Τουρισμού και Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων.

ii. Πτυχιούχοι συναφών ειδικοτήτων, όπως Μάρκε-
τινγκ, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών 
Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, κ.α.

iii. Πτυχιούχοι άλλων, μη συναφών, ειδικοτήτων με 
τουλάχιστον δύο έτη συναφή επαγγελματική εμπειρία.

iν. Άλλες περιπτώσεις μη συναφών ειδικοτήτων, χωρίς 
σχετική προϋπηρεσία, θα εξετάζονται κατά περίπτωση 
από την Σ.Ε.

Οι κάτοχοι πτυχίου της αλλοδαπής υποχρεούνται να 
έχουν την Βεβαίωση Αναγνώρισης Ισοτιμίας από το Διε-
πιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημα-
ϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Κατ' εξαίρεση, όσοι 
από τους υποψηφίους δεν έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο 
από το ΔΟΑΤΑΠ, αλλά έχουν υποβάλλει τα δικαιολογητι-
κά προς αναγνώριση, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση 
υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν μαζί με τους 
τίτλους σπουδών τη Βεβαίωση Αναγνώρισης Ισοτιμίας, 
κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα. Σε διαφορετική 
περίπτωση δεν εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. Τελειόφοιτοι 
που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις σπουδές τους, 
μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αλλά για να εγγραφούν 
στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να προσκομίσουν Βεβαίωση Περά-
τωσης Σπουδών.

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 
τριανταπέντε (35) φοιτητές κατ' ανώτατο όριο, στους 
οποίους δύναται να συμπεριλαμβάνονται και φοιτητές 
μερικής φοίτησης, ο αριθμός των οποίων δε θα ξεπερνά-
ει το ισοδύναμο τριών (3) φοιτητών πλήρους φοίτησης. 
Μερική φοίτηση προβλέπεται για εργαζόμενους φοι-
τητές, ύστερα από αίτηση τους που υποβάλλεται στη 
Συνέλευση του τμήματος, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
σε μη εργαζόμενους φοιτητές.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας 
(1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
(Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχια-
κών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου 
του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελλη-
νικού Κράτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 4 του 
ν. 3685/2008 (Α΄148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
βάσει του ν. 4485/2017.

Τέλος, μπορεί να γίνει δεκτός ως υπεράριθμος ένας 
(1) φοιτητής ανά έτος, μέλος ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ του ΤΕΙ Κρή-
της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017.

2. Κριτήρια επιλογής
Οι υποψήφιοι επιλέγονται με βάση τα μόρια που συ-

γκεντρώνουν από τα παρακάτω:
α. Βαθμό πτυχίου,
β. Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (η γνώση και άλλης ξέ-

νης γλώσσας θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν),
γ. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο αντι-

κείμενο, 
δ. Προσωπική συνέντευξη.
Επιλέγονται αυτοί που συγκεντρώνουν τα περισσότε-

ρα μόρια, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δίνεται σε άτομα με 
συναφή επαγγελματική εμπειρία. Η διαδικασία επιλογής 
παρουσιάζεται στην παρακάτω παράγραφο.

3. Διαδικασία επιλογής υποψηφίων
α. Πρόσκληση ενδιαφέροντος:
Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή υπο-

ψηφιοτήτων στο Π.Μ.Σ. δημοσιεύεται σε εύλογο χρονικό 
διάσημα πριν την λήξη των αιτήσεων και περιέχει όλες 
τις πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, 
τα απαραίτητα προσόντα, τα απαιτούμενα δικαιολογη-
τικά και τα κριτήρια επιλογής. Οι αιτήσεις είναι έγκυρες 
αν υποβληθούν απευθείας στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
(εντύπως ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή τα-
χυδρομηθούν εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αξιολογούνται 
μία φορά κάθε ακαδημαϊκό έτος (πριν την έναρξη του 
χειμερινού εξαμήνου). Υπεύθυνη για την επιλογή των 
υποψηφίων είναι η Γ.Σ. που αποφασίζει κατόπιν εισήγη-
σης της Συντονιστικής Επιτροπής για:

• τα προσόντα των υποψηφίων
• τα απαραίτητα δικαιολογητικά
• το χρόνο δημοσίευσης των προσκλήσεων υποβολής 

υποψηφιοτήτων στον Τύπο
• την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων
• το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης των υποψηφιοτή-

των και της πρόσκλησης σε συνέντευξη
• την προθεσμία εγγραφών
Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από επι-

τροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή-
σεων που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ. κατόπιν 
εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής. Ο πίνακας επι-
τυχόντων επικυρώνεται από την Γ.Σ.

β. Υποβολή Αιτήσεων:
Η ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά θέματα, ανακοι-
νώνονται στα γραφεία της γραμματείας του Π.Μ.Σ. και 
στον διαδικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. Εντός της προθεσμί-
ας υποβολής των δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι 
καταθέτουν στη γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα εξής δικαι-
ολογητικά:

• Αίτηση, η οποία διατίθεται από τη γραμματεία του 
Π.Μ.Σ.

• Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα περιλαμβάνεται 
περίληψη της διπλωματικής ή/και πτυχιακής εργασίας 
(εφόσον έχουν εκπονηθεί), σύντομη έκθεση επιστημο-
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νικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων και οι λόγοι 
για τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για μετα-
πτυχιακές σπουδές.

• Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, (απαραίτητο προ-
σόν)

• Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ 
(όπου απαιτείται).

• Επικυρωμένα αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

• Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών σπουδών.

• Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών. (Απαραίτητο 
προσόν)

• Δύο (2) συστατικές επιστολές (επιθυμητές). Οι συ-
στατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν απευθείας 
από τους συντάκτες στη διεύθυνση της γραμματείας του 
Π.Μ.Σ.

• Αποδεικτικά ερευνητικών και επαγγελματικών δρα-
στηριοτήτων (αν υπάρχουν).

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. φροντίζει για την:
• έγκαιρη διάθεση των εντύπων από το δικτυακό τόπο 

του Π.Μ.Σ.
• διεκπεραίωση της σχετικής (έντυπης ή ηλεκτρονι-

κής) αλληλογραφίας με την υποβολή υποψηφιοτήτων 
(παραλαβή, αποστολή εντύπων)

• συλλογή και αρχειοθέτηση των αιτήσεων και των συ-
νημμένων σ' αυτές εγγράφων και την προώθηση τους 
στην Γ.Σ.

• κάθε συναφή εργασία με τις εγγραφές των φοιτητών 
στο Π.Μ.Σ.

Για υποψηφίους που δεν θα προσκομίσουν πτυχίο, 
αντί του αντίγραφου πτυχίου πρέπει να προσκομίζεται 
βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Η οριστι-
κοποίηση της εγγραφής τους θα γίνεται μετά τη προσκό-
μιση του αντιγράφου του πτυχίου.

γ. Αξιολόγηση υποψηφίων:
Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακά-

τω τρία (3) στάδια:
Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά τον έλεγχο από την 

επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των 
υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμε-
να δικαιολογητικά.

Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέ-
χουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και 
περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης. Η ακριβής 
ημερομηνία των συνεντεύξεων ανακοινώνεται στους 
επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία των συνεντεύ-
ξεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο 
δεκαήμερο του Οκτωβρίου κάθε έτους.

Στάδιο Γ: Η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει κατά-
λογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων και 
επιλαχόντων του Π.Μ.Σ., τον οποίο υποβάλλει προς επι-
κύρωση στην Γ.Σ. του τμήματος μέσα σε δέκα ημέρες 
από την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με 
συνεκτίμηση των κριτηρίων που μνημονεύονται στον 
ν. 4485/2017 και πιο συγκεκριμένα η μοριοδότηση γί-
νεται ως ακολούθως:

• Βαθμός πτυχίου - ΒΠ: Τα μόρια από το βαθμό πτυχίου 
προκύπτουν ως εξής: Μόρια = 5*ΒΠ

• Γνώση Αγγλικής: Απαιτείται τεκμηρίωση γνώσης Αγ-
γλικής γλώσσας (Επιπέδου τουλάχιστον Β2): Μόρια = 10

• Εμπειρία στο αντικείμενο: Τα μόρια προκύπτουν από 
το μέσο όρος της σχετικής βαθμολογίας των τριών μελών 
της επιτροπής αξιολόγησης και επιλογής φοιτητών, βά-
σει των δικαιολογητικών που συμπεριλαμβάνονται στις 
αιτήσεις των υποψηφίων. Εύρος μοριοδότησης: 0...40

• Συνέντευξη: Τα μόρια προκύπτουν από το μέσο όρος 
της σχετικής βαθμολογίας των τριών μελών της επιτρο-
πής αξιολόγησης και επιλογής. Εύρος μοριοδότησης: 
0...40

Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τον πλήρη φάκελο 
κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαι-
τούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή 
συμπληρωματικά στοιχεία.

δ. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων:
Εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 

το πέρας της αξιολόγησης η επιτροπή αξιολόγησης κα-
τατάσσει τους υποψηφίους κατά αξιολογική σειρά και 
υποβάλλει τον πίνακα επιτυχόντων και σχετική εισήγηση 
στην Γ.Σ. Η Γ.Σ. επικυρώνει τον πίνακα αξιολόγησης και 
ανακηρύσσει τους εισακτέους (επιτυχόντες) μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές και τους επιλαχόντες. Η ανακοίνωση των 
εισακτέων (επιτυχόντων) μεταπτυχιακών φοιτητών και 
των επιλαχόντων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του 
μηνός Οκτωβρίου ή νωρίτερα.

Αποδοχή επιλογής εισακτέου:
Εντός μίας εβδομάδας από την ανακοίνωση των απο-

τελεσμάτων, οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν 
γραπτά (στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.) σχετικά με την απο-
δοχή ή όχι της ένταξης τους στο Π.Μ.Σ. Η περίπτωση 
μη έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα υποψήφιο 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ισοδυναμεί με 
παραίτηση από την υποψηφιότητα του. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις (που πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς 
από τον επιλεγέντα) η Γ.Σ. μπορεί να αποδεχθεί καθυ-
στερημένη δήλωση ένταξης φοιτητή στο Π.Μ.Σ. εφό-
σον υπάρχουν τεκμήρια για συνθήκες που αντικειμενικά 
εμπόδισαν τον υποψήφιο να υποβάλει έγκαιρα τη δήλω-
ση ένταξης στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση παραιτήσεων ή 
μη έγκαιρης υποβολής της δήλωσης ένταξης, η Γραμμα-
τεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους (επιλαχόντες) 
στη σειρά αξιολόγησης του σχετικού καταλόγου.

Ενστάσεις:
Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη 

γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημε-
ρών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμά-
των. Τις ενστάσεις εξετάζει τριμελής επιτροπή μελών ΔΕΠ 
την οποία ορίζει η Γ.Σ. Η τριμελής επιτροπή ενστάσεων 
εισηγείται στη Γ.Σ. σχετικά με τις υποβληθείσες ενστά-
σεις. Η Γ.Σ. τελικώς, αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι 
των εισηγήσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον 
κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων.

Άρθρο 8 
Υποχρεώσεις φοιτητών Π.Μ.Σ.

1. Οι φοιτητές παρακολουθούν υποχρεωτικά όλες τις 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54513Τεύχος Β’ 4461/08.10.2018

μορφές διδασκαλίας οι οποίες προβλέπονται για κάθε 
μάθημα στο ΠΜΣ, όπως αυτές ορίζονται με απόφαση 
της Σ.Ε. του ΠΜΣ.

2. Οι διδάσκοντες διαπιστώνουν την πληρότητα των 
παρακολουθήσεων και καταθέτουν αμέσως μετά το 
τέλος των μαθημάτων κατάλογο με τα ονόματα όσων 
φοιτητών η παρακολούθηση δεν ήταν επαρκής.

3. Οι φοιτητές που δεν έχουν επαρκώς, κατά τα προ-
ηγούμενα, παρακολουθήσει ένα μάθημα, αποκλείονται 
από τις εξετάσεις του Π.Μ.Σ. Στην εξεταστική περίοδο 
του Ιουνίου, μπορούν να λάβουν μέρος φοιτητές που 
έχουν αποτύχει το πολύ στο 50% των μαθημάτων του 
προηγούμενου εξαμήνου.

4. Στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας μπο-
ρούν να προχωρήσουν όσοι μετά και την ολοκλήρωση 
της εξεταστικής περιόδου του τελευταίου διδακτικού 
εξαμήνου έχουν αποτύχει το πολύ σε ένα (1) μάθημα 
του προγράμματος σπουδών.

5. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς παρακολούθησης ενός 
μαθήματος, ο φοιτητής μπορεί να το παρακολουθήσει 
εκ νέου, για όχι περισσότερες από μία (1) φορές και να 
εξεταστεί για όχι περισσότερες από 2 φορές ανά περίοδο 
παρακολούθησης. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύ-
χει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε 
να θεωρείται ότι δεν έχει δυνατότητα να ολοκληρώσει 
επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτηση 
του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι 
οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με 
το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος 
της εξέτασης διδάσκων.

Στις περιπτώσεις όπου ο φοιτητής απέτυχε να εξετα-
σθεί επιτυχώς στα οκτώ (8) μαθήματα που απαιτούνται 
για την απονομή του ΔΜΣ, είτε απέτυχε να εξετασθεί 
επιτυχώς στη Μεταπτυχιακή Εργασία τότε οι σπουδές 
του διακόπτονται με απόφαση της Γ.Σ. ύστερα από εισή-
γηση της Σ.Ε. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται βεβαίωση 
για τα μαθήματα που παρακολούθησε επιτυχώς κατά τη 
διάρκεια της φοίτησης του.

7. Με απόφαση της Σ.Ε μπορεί να δοθεί η δυνατότητα 
σε αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών να επιλέξουν φοί-
τηση μερικής παρακολούθησης. Στην περίπτωση αυτή, 
η συνολική διάρκεια σπουδών επεκτείνεται ανάλογα με 
τον αριθμό των μαθημάτων που επιλέγει ο φοιτητής ανά 
εξάμηνο, και μέχρι δύο ημερολογιακά έτη.

8. Με απόφαση της Σ.Ε είναι δυνατή η αναστολή φοί-
τησης, για αποδεδειγμένα σοβαρούς προσωπικούς ή 
επαγγελματικούς λόγους, ύστερα από αίτηση του φοι-
τητή. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αίρονται τα δι-
καιώματα του μεταπτυχιακού φοιτητή, ενώ ο χρόνος 
αυτός δεν προσμετράται στο συνολικό χρόνο φοίτησης. 
Η χορήγηση αναστολής σπουδών είναι επιτρεπτή μία 
και μόνο φορά για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, και με 
μέγιστη διάρκεια αναστολής το ένα έτος.

9. Για όποιο άλλο θέμα προκύψει που δεν έχει προβλε-
φθεί από τον παρόντα Κανονισμό Σπουδών ή τον αντί-
στοιχο Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης, 
απόφαση θα λάβει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος, 
μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9 
Αξιολόγηση Π.Μ.Σ.

1. Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και 
Τουρισμού», αξιολογείται ως προς την ποιότητα του δι-
δακτικού και ερευνητικού του έργου, του προγράμματος 
σπουδών και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών που 
σχετίζονται με αυτό, με βάση τις διαδικασίες που προ-
βλέπονται στο ν. 4485/2017.

2. Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγ-
ματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδά-
σκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που υιοθετεί το Ίδρυμα.

3. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξι-
οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση 
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. Σημειώνεται 
ότι η εσωτερική αξιολόγηση από τους φοιτητές, θεω-
ρείται ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα, το οποίο 
εμπεριέχεται στις βασικές υποχρεώσεις του Διευθυντή 
του Π.Μ.Σ.

4. Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης 
της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 4009/2011 
(Α' 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. 
και των διδακτορικών σπουδών κάθε Σχολής, διενεργεί 
εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) 
κατά τα προβλεπόμενα στον ν. 4485/2017.

Άρθρο 10 
Οικονομικά θέματα

1. Χρηματοδότηση
Επιδίωξη του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που 

οργανώνει και λειτουργεί το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρή-
σεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» είναι η αυτοχρηματο-
δοτούμενη λειτουργία του Προγράμματος. Στο πλαίσιο 
αυτό θα επιδιώκεται η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. από 
εθνικά ή ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά, ερευνητικά και ανα-
πτυξιακά προγράμματα, στα πλαίσια πάντα των στόχων 
και των γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος, 
καθώς και από τέλη φοίτησης που θα καταβάλουν οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το Π.Μ.Σ. δικαιούται χρημα-
τοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό σύμφωνα 
με την υπουργική απόφαση έγκρισης τους, η οποία 
καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματο-
δότησης του βάσει κριτηρίων ποιότητας και των απο-
τελεσμάτων της αξιολόγησης του Τμήματος, σύμφωνα 
με το ν. 3374/2005 και του κάθε Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Το ύψος των τελών φοίτησης, έχει οριστεί στα 3.300 
ευρώ, ήτοι 1.100 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών. Σε πε-
ρίπτωση που επιτευχθεί παράλληλη χρηματοδότηση 
από τρίτες πηγές, θα παρέχονται αντίστοιχες εκπτώσεις 
σε δίδακτρα.

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει προβλέψει 
στον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. τη δυνατότητα παροχής 
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απαλλαγής τελών φοίτησης σε έως και 30% του συνο-
λικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ 
ανά έτος, σύμφωνα με τα κριτήρια όπως αυτά ορίζονται 
με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4485/2017. Η αί-
τηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται 
ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής 
των φοιτητών των Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υπο-
ψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επι-
λογής σε Π.Μ.Σ. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη 
πηγή, δε δικαιούνται απαλλαγής.

Οι οικονομικές υποχρεώσεις των φοιτητών κοινοποι-
ούνται έγγραφα και ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμε-
νους. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να κατα-
βάλλουν τα τέλη φοίτησης εντός δύο (2) εβδομάδων από 
την έναρξη των μαθημάτων του αντίστοιχου εξαμήνου, 
εκτός από το πρώτο εξάμηνο σπουδών που αυτά πρέπει 
να καταβληθούν μια εβδομάδα πριν από την έναρξη των 
μαθημάτων. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομι-
κών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το 
Πρόγραμμα.

2. Χορήγηση υποτροφιών
Στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας και Τουρισμού» επιπλέον του αριθμού εισα-
κτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο οποίος πέτυχε στο σχε-
τικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού 
στο γνωστικό αντικειμένου του Π.Μ.Σ., καθώς και ένας 
(1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Εάν τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος το 
επιτρέπουν, θα παρέχεται αριθμός υποτροφιών, μετά 
από απόφαση της Σ.Ε. Οι υποτροφίες μπορεί να καλύ-
πτουν μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων, αλλά σε καμία 
περίπτωση το ύψος της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το ποσό των διδάκτρων. Οι υποτροφίες δίνονται 
σε φοιτητές πλήρους φοίτησης, μετά την ολοκλήρωση 
του πρώτου εξαμήνου σπουδών, με βάση ακαδημαϊκά 

κριτήρια. Αντίστοιχα, μπορούν να δίνονται υποτροφί-
ες με βάση προσφορά υπηρεσιών στη λειτουργία του 
ΠΜΣ σύμφωνα με απόφαση της Σ.Ε. και εγγράφονται 
στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Προγράμματος. 
Τυχόν υποχρεώσεις των υποτρόφων καθορίζονται με 
απόφαση της Σ.Ε.

3. Οικονομική διαχείριση.
Τα τέλη φοίτησης θα είναι πλήρως ανταποδοτικά, ο 

προϋπολογισμός και η οικονομική διαχείριση του Π.Μ.Σ. 
θα αναρτώνται δημόσια στο διαδίκτυο, με αναγραφή της

κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, όπως το 
ύψος των τελών φοίτησης, οι αμοιβές των διδασκόντων 
στο Π.Μ.Σ. η αμοιβή κάθε διδάσκοντα, έξοδα παρακο-
λούθησης συνεδρίων για φοιτητές, αγορά βιβλίων, δα-
πάνες δημοσιότητας κ.λπ. και γενικά θα υπάρχει πλήρης 
και απόλυτη διαφάνεια κατά παραστατικό.

4. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και η Σ.Ε. είναι αρμόδιοι για 
τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του 
Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στην Γ.Σ., την 
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών 
δαπανών.

5. Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων του Π.Μ.Σ. 
γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Άρθρο 11 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. που οργανώνεται και υλοποιείται από το 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (με 
έδρα το Ηράκλειο) θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλο-
ξενίας και Τουρισμού - Μ.Sc. in Tourism and Hospitality 
Management», το οποίο θα υπογράφεται από τον Πρύ-
τανη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. 
Ο τύπος του Μ.Δ.Ε. είναι ο ακόλουθος:
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Στον απόφοιτο του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγηθεί πριν 
από την τελετή απονομής του τίτλου βεβαίωση ότι έχει 
περατώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα. Το πρωτότυπο 
δίπλωμα εκδίδεται σε ένα (1) μόνο αντίγραφο και δεν 
αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής 
από οποιαδήποτε αιτία.

Η απονομή του Μ.Δ.Ε. γίνεται με καθομολόγηση σε 
δημόσια τελετή. Το τελετουργικό της απονομής ρυθμί-
ζεται με απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Για 
όσους δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού 
τύπου, επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και της συ-
νείδησης τους.

Άρθρο 12 
Μεταβολές - τροποποιήσεις

1. Με βάση πληροφορίες και δεδομένα σε εθνική κλί-
μακα, αλλά και με την επεξεργασία των πληροφοριών 
που προκύπτουν από την ανάλυση των προγραμμάτων 
σπουδών των Α.Ε.Ι. του εσωτερικού και εξωτερικού, το 
Π.Μ.Σ. αναθεωρείται περιοδικά με συνεχείς βελτιώσεις 
και επικαιροποιήσεις, χωρίς να χάνει τη χαρακτηριστική 
δομή και προσανατολισμό του.

2. Ο Κανονισμός Σπουδών μπορεί να αναμορφώνεται 
κάθε ακαδημαϊκή χρονιά με σύμφωνη γνώμη της Γενικής 
Συνέλευσης του τμήματος. Ο εκάστοτε Κ.Σ. καταρτίζεται 
από τη Γ.Σ. του Τμήματος και προωθείτε στα αρμόδια 
όργανα του Τ.Ε.Ι. Κρήτης για περαιτέρω ενέργειες που 
απαιτούνται. Ο επικυρωμένος Κ.Μ.Σ. αναρτάται για ενη-
μέρωση των ενδιαφερομένων κατά την περίοδο υποβο-
λής αιτήσεων.

3. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. προτείνει τροποποιήσεις προς τη 
Συνέλευση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, η 
οποία έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού λειτουργίας.

Άρθρο 13 
Άλλα συναφή θέματα

1. Την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των με-
ταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο Τ.Ε.Ι. Κρήτης έχει η 
Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.), στην οποία 
προεδρεύει ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. 
Η Ε.Μ.Σ. εισηγείται δια του Προέδρου της, στη Σύγκλητο 
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης θέματα σχετικά με τις μεταπτυχιακές 
σπουδές.

2. Θέματα που δεν προβλέπονται στο σχετικό νομικό 
πλαίσιο και στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζονται με 
αποφάσεις της Γ.Σ. Τμήματος και όπου απαιτείται της 
Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Αριθμ. 6415/Φ120 (2)
Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές - Lasers, 

Plasma and Applications».

      Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
(Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ 
(Αρ. Συνεδρίασης 187/28.06.2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 32, 

43, 45 και 85 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 Συ-
γκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».

4. Την με αρ. 882/Φ20/12-02-2018 απόφαση του Πρύ-
τανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «1η Τροποποίηση της συ-
γκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».

5. Την με αρ. 1708/Φ20/27-03-2018 απόφαση του 
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «2η Τροποποίηση της 
συγκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».

6. Την με αρ. 4889/Φ20/27-06-2018 απόφαση του 
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «3η Τροποποίηση της 
συγκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».

7. Την με αρ. 3636/Φ120/16-05-2018 απόφαση της 
Συγκλήτου (ΦΕΚ 1973/τ. Β΄/01-06-2018) με θέμα Επα-
νίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της 
Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, με 
τίτλο: «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές - Lasers, Plasma 
and Applications».

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλε-
κτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. στη συνεδρίαση με αρ. πρά-
ξης 131/19-06-2018 με θέμα «Έγκριση Κανονισμού 
Σπουδών ΠΜΣ "Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές» Τμή-
ματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

9. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 
Α') «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

10. 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.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφάσισε:
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Την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχο-
λής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, με τίτ-
λο: «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές -Lasers, Plasma and 
Applications», μετά τη δημοσίευση της απόφασης επα-
νίδρυσης του, σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τεχνολογικού Εκπαιδευ-
τικού Ιδρύματος Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Lasers, Πλάσμα και 
Εφαρμογές - Lasers, Plasma and Applications», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός- Στόχοι

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές - 
Lasers, Plasma and Applications» είναι η εξέλιξη και η 
επικαιροποίηση (με βάση το ν. 4485/2017) του Π.Μ.Σ 
«Φυσική Πλάσματος και Εφαρμογές - Plasma Physics and 
Applications».

Το Π.Μ.Σ. «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές - Lasers, 
Plasma and Applications» προωθεί την επιστημονική 
γνώση και έρευνα παρέχοντας υψηλού επιπέδου εξει-
δικευμένη γνώση στους φοιτητές του, με γνώμονα 
την ικανοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών 
αναγκών της χώρας και του Ευρωπαϊκού αλλά και δι-
εθνούς ακαδημαϊκού και εργασιακού περιβάλλοντος. 
Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει στους 
φοιτητές του μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλού επιπέ-
δου σε θέματα που άπτονται των εφαρμογών και της 
τεχνολογίας των Lasers και του Πλάσματος, τα οποία τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάζουν αδιαλείπτως ραγδαία 
επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη σε διεθνές 
επίπεδο. Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε αυτό τον 
εξαιρετικά σημαντικό διεθνώς τομέα θα δώσει τη δυνα-
τότητα στη χώρα να συνεχίσει να συμμετάσχει ενεργά 
με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στις διεθνείς 
εξελίξεις που αφορούν αυτές τις καινοτόμες τεχνολογίες 
και γνώση αιχμής. Στόχοι του Π.Μ.Σ. «Lasers, Πλάσμα 
και Εφαρμογές - Lasers, Plasma and Applications» είναι:

1. η εκπαίδευση και η προετοιμασία των φοιτητών 
του για την απόκτηση της απαραίτητης γνώσης, ώστε 
με την αποφοίτηση τους να είναι έτοιμοι να ενταχθούν 
στον τρίτο κύκλο σπουδών, δηλαδή στην εκπόνηση δι-
δακτορικής διατριβής στο ΤΕΙ Κρήτης ή σε άλλα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας ή της αλλοδαπής.

2. η στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό εξειδικευ-
μένης γνώσης των ακαδημαϊκών φορέων εκπαίδευσης 
και έρευνας (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνη-
τικά Κέντρα) της χώρας στον σημαντικό τομέα γνώσης 
που πραγματεύεται.

3. η στελέχωση με επιστημονικό προσωπικό εξειδικευ-
μένης γνώσης του Κέντρου ερευνών Φυσικής Πλάσμα-
τος και Lasers (ΦΕΚ 2461/τ. Β΄/16-11-2015) της Σχολής 
Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης.

4. να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές και αποφοί-
τους του να διευρύνουν τους ορίζοντες τους, αποκτώ-
ντας νέα γνώση, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα 
τους στην αγορά εργασίας στο Ευρωπαϊκό και διεθνές 
γίγνεσθαι μέσα από την κινητικότητα που το Π.Μ.Σ. 
«Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές - Lasers, Plasma and 
Applications» προσφέρει σε κορυφαία πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα και εταιρίες του εξωτερικού. 5. να 
ενισχύσει τις δεξιότητες και γνώσεις των αποφοίτων του 
ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν αυτόνομα ή σε 
συνεργασία με άλλους επιστήμονες νέες μικρομεσαίες 
εταιρίες υψηλής τεχνολογίας και γνώσης - έχοντας τμή-
ματα έρευνας και ανάπτυξης στο οργανόγραμμα τους 
- για τη σχεδίαση, υλοποίηση και προσφορά ανταγωνι-
στικών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας προϊόντων 
και υπηρεσιών γνώσης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές - Lasers, 
Plasma and Applications» του Τμήματος Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών 
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί-
κευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές 
- Lasers, Plasma and Applications».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές - Lasers, 
Plasma and Applications» γίνονται δεκτοί μετά από επι-
λογή οι απόφοιτοι σχολών Θετικών Επιστημών και Πο-
λυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων, 
οι απόφοιτοι Σχολών Μηχανικών Πανεπιστημίων και οι 
απόφοιτοι Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. 
Επίσης γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι των αντίστοιχων με 
τις παραπάνω σχολές πανεπιστημίων της αλλοδαπής. Για 
άλλες περιπτώσεις υποψηφίων και για τη συνάφεια των 
ειδικοτήτων θα αποφασίζει κατά περίπτωση η Συνέλευ-
ση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους ή μερικής φοίτησης μέχρι 
το διπλάσιο της πλήρους φοίτησης σύμφωνα με το άρ-
θρο 33 του ν. 4485/2017 όπως αυτό ισχύει. Η ελάχιστη 
χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξά-
μηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την 
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης πρέπει 
να παρακολουθήσουν επιτυχώς δέκα (10) υποχρεωτι-
κά μαθήματα στα δύο (2) πρώτα εξάμηνα σπουδών. Οι 
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μεταπτυχιακοί φοιτητές μερικής φοίτησης πρέπει να 
παρακολουθήσουν επιτυχώς δέκα (10) υποχρεωτικά 
μαθήματα εντός τεσσάρων (4) εξαμήνων σπουδών. Η με-
ταπτυχιακή διπλωματική εργασία για φοιτητές πλήρους 
φοίτησης διενεργείται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. Για 
φοιτητές μερικής φοίτησης η μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία μπορεί να διαρκέσει έως ένα έτος. Κάθε μετα-
πτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 
και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοι-
χούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS units) 
ανά εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι 
(6) πιστωτικές μονάδες. Επίσης, πρέπει να εκπονήσουν 
και να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, 
η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ει-
δίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές 
μονάδες.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Στην περίπτω-
ση που στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν και αλλοδαποί φοιτητές 
η γλώσσα διδασκαλίας είναι ή Αγγλική. Η μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία σε κάθε περίπτωση θα συγγράφε-
ται υποχρεωτικά στην Αγγλική γλώσσα από όλους τους 
φοιτητές ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η αναλυτική διάρθρω-
ση του Π.Μ.Σ. περιγράφεται παρακάτω:

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Α' Εξάμηνο (όλα τα μαθήματα υποχρεωτικά)

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
1 Φυσική πλάσματος - Plasma 

Physics
6

2 Αρχές των Lasers - Principles of 
Lasers

6

3 Μη γραμμική οπτική - Nonlinear 
optics

6

4 Αρχές υπολογιστικής μοντελοποί-
ησης - Principles of computational 
modelling

6

5 Οπτική Lasers και απεικόνιση- 
Lasers Optics and imaging

6

Σύνολο 30
Β' Εξάμηνο (όλα τα μαθήματα υποχρεωτικά)

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
1 Lasers matter interaction and 

experimental methods
6

2 Φασματοσκοπία Lasers - Lasers 
spectroscopy

6

3 Plasma diagnostics and waves in 
plasmas

6

4 Lasers and plasma simulations 6
5 Modern topics in Lasers and plasmas 6

Σύνολο 30

Γ΄Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
1 Μεταπτυχιακή διπλωματική εργα-

σία. - Thesis
30

Σύνολο 30

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Λόγω της φύσης, του σκοπού και των ακαδημαϊκών 
στόχων του Π.Μ.Σ. ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανά 
κύκλο εισαγωγής ορίζεται σε έως 10 άτομα για διδα-
σκαλία εκ του σύνεγγυς πλήρους ή μερικής φοίτησης. 
Στο Π.Μ.Σ., επιπλέον του ανωτέρου αριθμού εισακτέων, 
γίνονται δεκτοί και έως δύο υπότροφοι του Ιδρύματος 
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) που πέτυχαν στο σχετικό 
διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του 
γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ., καθώς και έως δύο 
αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους. Ο μέγι-
στος αριθμός εισακτέων όλων των παραπάνω κατηγορι-
ών δύναται να αλλάξει με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. θα υλοποιείται 
από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
TE αλλά και των υπολοίπων τμημάτων της Σχολής Εφαρ-
μοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης. Επίσης, στην υλο-
ποίηση του προγράμματος του Π.Μ.Σ. μπορούν να συμ-
μετέχουν και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης 
ή άλλων ΑΕΙ ή Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, 
όπως αυτός ισχύει.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τις ανάγκες υλοποίησης του Π.Μ.Σ. θα χρησιμο-
ποιηθούν οι υλικοτεχνικές υποδομές του ΤΕΙ Κρήτης και 
συγκεκριμένα:

(α) αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών TE και της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών 
του ΤΕΙ Κρήτης, (β) αίθουσες διδασκαλίας του Κέντρου 
Φυσικής Πλάσματος και Lasers της Σχολής Εφαρμοσμέ-
νων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, (γ) η ερευνητική και 
εκπαιδευτική υλικοτεχνική υποδομή του Κέντρου Φυ-
σικής Πλάσματος και Lasers της Σχολής Εφαρμοσμένων 
Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, (δ) η βιβλιοθήκη της Σχολής 
και του ΤΕΙ Κρήτης συμπεριλαμβανομένων και των ηλε-
κτρονικών βιβλίων, περιοδικών, βάσεων δεδομένων, που 
το ΤΕΙ Κρήτης έχει πρόσβαση.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για δέκα (10) ακαδημαϊκά 
έτη από την έναρξης λειτουργίας του. Για τη συνέχιση 
της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. πέραν του παραπάνω χρόνου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
Α΄/4-8-2017), όπως αυτός ισχύει.
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Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογί-
ζεται σε 10.000,00 € και αναλύεται ως εξής:

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΫΠΟ-

ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€)

Αναλώσιμα εργαστηρίων (οπτικά και οπτο-
μηχανικά εξαρτήματα, αναλώσιμα θαλάμων 
κενού (o-rings κ.α.), καλώδια, σωλήνες νε-
ρού, στόχοι, αναλώσιμα Lasers, αναλώσι-
μα αντλιών κενού και συστημάτων ψύξης 
Lasers, αέρια, κ.λπ.)

5.000,00

Αναλώσιμα εκπαίδευσης και δημοσιότητα 
(μελάνια, ηλεκτρονικό υλικό διδασκαλίας, 
πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και 
βάσεις δεδομένων, έντυπο υλικό διδασκα-
λίας, λογισμικά προσομοιώσεων, σκληροί
δίσκοι αποθήκευσης, μνήμες, λάμπες βιντεο-
προβολέα, βιβλία, φωτοτυπίες, έντυπη και 
ηλεκτρονική δημοσιότητα προκηρύξεων 
κ.λπ.)

5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00

2. Το Π.Μ.Σ. «Lasers, Πλάσμα και Εφαρμογές - Lasers, 
Plasma and Applications» είναι αυτοχρηματοδοτούμε-
νο χωρίς τέλη φοίτησης. Το κόστος λειτουργίας του θα 
καλύπτεται:

α) από τον προϋπολογισμό του ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4485/2017, όπως 
αυτό ισχύει,

β) από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) από εθνικά ή ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά, ερευνητικά 
και αναπτυξιακά προγράμματα, στο πλαίσιο πάντα των 
στόχων και των γνωστικών αντικειμένων του Π.Μ.Σ.,

δ) από μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Κρήτης,

ε) από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φο-
ρέων 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.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 14 Ιουλίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044610810180012*
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