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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1201

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

26 Απριλίου 2016

Αριθ. 1158
(1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο
Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγεί−
ας» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής
Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανε−
πιστημίου Πελοποννήσου.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119/28−05−2013,
τ. Α΄) «Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάρ−
γηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πα−
νεπιστήμιο Πελοποννήσου».
3. Το απόσπασμα πρακτικών της 2ης συνεδρίασης
της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και
Πληροφορικής (24−11−2015).
4. Την απόφαση 16/09−02−2016 της 85ης συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχε−
τικά με την έγκριση εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο
Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98, τ. Α΄).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Την Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο
Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας»
και με τη διεθνή ονομασία «DIGITHEA Lab − Digital Health
Applications and Health Economics Analytics Laboratory»
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο−
μίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου και τον καθορισμό του εσωτερικού του
κανονισμού ως ακολούθως:

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Άρθρο 1
Ίδρυση

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014
(ΦΕΚ 258/8−12−2014, τ. Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυ−
ξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».

Ιδρύεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανε−
πιστημίου Πελοποννήσου, το Εργαστήριο με την ονομα−
σία «Εργαστήριο Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικο−
νομικών Υγείας» και με τη διεθνή ονομασία «DIGITHEA

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο
Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών
Υγείας» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της
Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. ...............................
1
Ίδρυση και Λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Διαχείριση Κινδύνων»
[Risk Management] του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ... 2
Τροποποίηση της λειτουργίας του Διατμηματι−
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ.) το οποίο συνδιοργανώνεται από τα Τμή−
ματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Διοίκησης
Επιχειρήσεων (με έδρα το Ηράκλειο) του Τεχνο−
λογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης με τίτ−
λο «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς». .... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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Lab − Digital Health Applications and Health Economies
Analytics Laboratory», το οποίο καλύπτει διδακτικές και
ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικών Επι−
στημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε θέμα−
τα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα γνωστικά
αντικείμενα: Ψηφιακή Υγεία, Πληροφοριακά Συστήματα
Υγείας, Διοίκηση Υγείας, Οικονομικά της Υγείας.
Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου «Εργαστήριο Εφαρ−
μογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας» είναι
να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα
παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυ−
ξης της επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύψει
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννή−
σου. Το αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι η έρευνα
και η μελέτη στα γνωστικά αντικείμενα της «Ψηφιακής
Υγείας» και των «Οικονομικών Υγείας». Το «Εργαστήριο
Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας»
έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμή−
ματος Οικονομικών Επιστημών, καθώς και των άλλων
τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε θέματα
που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της εν λόγω
δραστηριότητας.
2. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών ανα−
γκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή,
που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται το
Εργαστήριο.
3. Την εκπαίδευση και επιμόρφωση οικονομολόγων,
επαγγελματιών υγείας, επιστημόνων πληροφορικής και
άλλων ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται για το χώρο της
υγείας.
4. Τη σύνδεση και συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα
ερευνών, φορείς και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής
και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συ−
μπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με
εκείνους του εργαστηρίου.
5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
6. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπη−
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α΄ 53).
7. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα
διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
8. Την ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων ερευνητικών
προγραμμάτων για τη μεθοδολογική και επιστημονικο−
τεχνική ανάπτυξη των σχετικών με τη φύση του εργα−
στηρίου πεδίων, ιδίως στα πλαίσια διαπανεπιστημιακών
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
9. Το συντονισμό των σχετικών προγραμμάτων σε
όλους τους επιμέρους ερευνητικούς χώρους και τη
λειτουργική διασύνδεση τους από επιστημονική και δι−
οικητική άποψη.

10. Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τε−
χνολογικής υποδομής και τη γενικότερη συμβολή για
την αρτιότερη διδασκαλία των σχετικών με τα αντικεί−
μενα του εργαστηρίου προπτυχιακών και μελλοντικών
μεταπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
11. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και
έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο των
γνωστικών αντικειμένων του εργαστηρίου, όπως και των
συγγενών γνωστικών αντικειμένων άλλων Τμημάτων και
διατμηματικών κύκλων σπουδών.
12. Τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για τη
συμμετοχή προπτυχιακών σπουδαστών οι οποίοι ενδι−
αφέρονται για τα ερευνητικά προγράμματα του εργα−
στηρίου και την προώθηση μεταπτυχιακών φοιτητών
προς εξειδίκευση για μελλοντική στελέχωση του εργα−
στηρίου με το καταλληλότερο ερευνητικό προσωπικό.
13. Την καλλιέργεια της μεθοδολογίας ολοκληρωμένης
διεπιστημονικής προσέγγισης των θεμάτων Εφαρμογών
Πληροφορικής στο χώρο της Υγείας και τη συνεργασία
στον τομέα έρευνας με μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οι−
κονομικών Επιστημών ή άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυ−
μάτων.
14. Τη συνεργασία και την υποστήριξη του εκτελούμε−
νου έργου από συναφείς δημόσιες υπηρεσίες, δήμους,
κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς
φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με γνώμονα τη συμβολή
του εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση προβλη−
μάτων για τη μακροχρόνια εξέλιξη και διαχείριση της
χώρας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
15. Τη δημιουργία ειδικής βιβλιοθήκης πάνω σε θέματα
Πληροφορικής της Υγείας και Οικονομικών της Υγείας
και την αξιοποίηση της για διδακτικούς και ερευνητι−
κούς σκοπούς.
Στο παραπάνω πλαίσιο, ο βασικός στόχος του Εργα−
στηρίου είναι η δημιουργία κρίσιμης και εστιασμένης
μάζας ερευνητικών, αναπτυξιακών και διδακτικών δρα−
στηριοτήτων, η οποία θα τους προσδώσει ταυτότητα,
ορατότητα και προστιθέμενη αξία, θα διαμορφώσει
ευνοϊκές συνθήκες για προβολή και εξωστρέφεια και
θα αξιοποιήσει ευκαιρίες για προσέλκυση ανθρώπινου
δυναμικού και χρηματοδότησης.
Επιμέρους στόχοι που απορρέουν από τα προηγού−
μενα είναι οι ακόλουθοι:
• η ομαδοποίηση ήδη υφιστάμενων δραστηριοτήτων
κάτω από μία ενιαία στέγη που διαθέτει κοινή επωνυμία
και ομοιογενή ταυτότητα,
• η διαμόρφωση και υποστήριξη νέων δραστηριοτήτων
συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα το Εργαστηρίου,
• η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την προσέλκυ−
ση ερευνητών και άλλου ανθρώπινου δυναμικού υψηλής
ποιότητας και εμβέλειας,
• η αξιοποίηση ευκαιριών για αυξημένη εξωστρέφεια,
ανάπτυξη συνεργασιών, συμμετοχή σε ερευνητικά και
αναπτυξιακά έργα και χρηματοδότηση,
• η γενικότερη προβολή και υποστήριξη των δραστη−
ριοτήτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της
Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
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Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται
στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι−
τητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την
εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμ−
μάτων στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου. Πιο
συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Εργα−
στηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγή της επιστήμης στα γνωστικά αντικείμενα
της Ψηφιακής Υγείας και των Οικονομικών Υγείας.
• Ανάπτυξη και διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας, αυτοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμε−
νων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα συναφή
με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Ερ−
γαστηρίου.
• Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοπον−
νήσου σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο της
δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
• Ανάπτυξη συνεργασιών με Ινστιτούτα, Κέντρα
Ερευνών, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και επιστημονικούς και
λοιπούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, των
οποίων οι στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλο−
συμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
• Παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο
Π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
• Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, μελετών, βιβλί−
ων, μονογραφιών κ.λπ. γύρω από τα γνωστικά αντικεί−
μενα του Εργαστηρίου.
• Οργάνωση ή συνδιοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων,
συμποσίων, συνεδρίων και διαλέξεων για την προα−
γωγή της γνώσης και την προώθηση των στόχων του
Εργαστηρίου.
• Οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων και
άλλων συναφών πρωτοβουλιών γύρω από τα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου.
• Εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, σε
θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.
• Ενίσχυση της βιβλιογραφικής και τεχνολογικής
υποδομής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πα−
νεπιστημίου Πελοποννήσου για την υποστήριξη της
διεξαγωγής της έρευνας.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται από
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που υπηρετεί
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, στο χώρο του οποίου λειτουργεί. Το
προσωπικό αποτελείται από τον Διευθυντή και μέλη
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, που η επιστημονική τους ενασχόληση
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
του οικείου εργαστηρίου. Το λοιπό προσωπικό περι−
λαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ−
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Δι−
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δακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) καθώς και εξωτερικούς
συνεργάτες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες,
επιστήμονες με συνάφεια στον χώρο της Ψηφιακής
Υγείας και των Οικονομικών της Υγείας, οικονομολό−
γους, επιστήμονες Πληροφορικής και λοιπούς επιστή−
μονες με ενδιαφέροντα στα γνωστικά αντικείμενα του
εργαστηρίου.
Η τοποθέτηση στο εργαστήριο των μελών του Δι−
δακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και των μελών του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται
με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής
νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Άρθρο 5
Διοίκηση − Αρμοδιότητες
Το «Εργαστήριο Εφαρμογών Ψηφιακής Υγείας και
Οικονομικών Υγείας» διευθύνεται από μέλος του Διδα−
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοπον−
νήσου που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28
παρ. 22 του Ν. 2083/1992.
Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το
άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παρ. 5α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195)
μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, ο συντονισμός
του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και
ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και
υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Οικονομι−
κών Επιστημών, του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του,
η μέριμνα για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλ−
λογικών οργάνων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
σε χώρους του οποίου λειτουργεί το Εργαστήριο, η
μέριμνα για τη στελέχωση και την οικονομική διαχεί−
ριση των πόρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για την
κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η μέριμνα για
την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηρι−
οτήτων και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση − Λειτουργία
1. Χώροι εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι οι χώ−
ροι που παραχωρούνται από το Πανεπιστήμιο Πελοπον−
νήσου για τη διεξαγωγή του διδακτικού − ερευνητικού
του έργου ή χώροι που μπορούν να παραχωρηθούν από
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς προς το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου για το σκοπό αυτό. Στον χώρο του Ερ−
γαστηρίου γίνεται η εγκατάσταση των οργάνων και του
λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη
διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων, διδακτικού−ερευ−
νητικού έργου και ερευνητικών προγραμμάτων.
Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λει−
τουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Στον χώρο
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του
Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί−
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
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χρησιμοποίηση οργάνων, λοιπού εξοπλισμού και χώρων,
σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει
λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση Η/Υ
και άλλων μηχανημάτων και υλικών που ανήκουν σε
αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού,
φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους όπου τηρούνται
ειδικοί κανόνες ασφαλείας, καθώς και την προστασία
του εξοπλισμού, υλικών και εγκαταστάσεων του Εργα−
στηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέ−
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που
διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυτού. Κινητά
όργανα και συσκευές οι οποίες παραχωρούνται για τη
διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση
τους, στην κατάσταση που είχαν παραχωρηθεί.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου−
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση−
γήσεως του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Τμήματος.
Άρθρο 7
Έσοδα−Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται
αποκλειστικά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 96
του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258/8−12−2014), και ειδικότερα από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το Π.δ. 159/1984
(Α΄ 53).
δ. Τις κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές, παρα−
χωρήσεις και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προ−
έρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά
πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για
τους σκοπούς των Εργαστηρίων, γενικότερα, και του
οικείου Εργαστηρίου, ειδικότερα.
ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
στ. Τη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών και Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου.
ζ. Την οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχο−
λείων, σεμιναρίων και άλλων συναφών πρωτοβουλιών.
η. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων
που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους
έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από την
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
(Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστη−
μίου Πελοποννήσου).
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Εφαρμογών Ψη−
φιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας τηρούνται τα

ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών
στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους,
κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και εξο−
πλισμού, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο με−
ταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και
εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο, τα οποία κρίνονται απα−
ραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου
ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.
Άρθρο 9
Τίτλος − Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Εφαρ−
μογών Ψηφιακής Υγείας και Οικονομικών Υγείας». Αυτός
ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του
Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι
εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξω−
τερικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και
στον εσωτερικό «Εργαστήριο Εφαρμογών Ψηφιακής
Υγείας και Οικονομικών Υγείας» και έχει ως έμβλημα
στα έγγραφα του το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφα του.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 16 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
F
Αριθ. 2148
(2)
Ίδρυση και Λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών με τίτλο: «Διαχείριση Κινδύνων» [Risk
Management] του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄) «θε−
σμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α΄), του άρθρου 27 του Ν. 3794/
2009 (ΦΕΚ 156, τ. Α΄), των παρ. 5 και 6 του άρθρου 37
του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71, τ. Α΄) και του άρθρου 34 του
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223, τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του εδ. α της παρ. 11 του άρθρου
80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195, τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο−
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του στοιχείου γ΄ του
άρθρου 47 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228, τ. Α΄), της παρ. 8
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του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159, τ. Α΄), της παρ.
2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24, τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και κυρίως τα άρθρα
14 και 15 ( ΦΕΚ 189, τ. Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας
στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα Δι−
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98, τ. Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ 119, τ. Α΄) «Κα−
τάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Με−
τονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου».
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Κοσμητείας της
Σχολής Διοίκησης, Οικονομίας και Πληροφορικής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (4ης/18.02.16).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία
60η/08.03.2016)
8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 877/6−03−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε−
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την Ίδρυση και τη Λειτουργία Προγράμ−
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διαχείριση
Κινδύνων» [Risk Management] του Τμήματος Οικονομι−
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως
ακολούθως:

απαιτήσεων και ρυθμίσεων (π.χ. λόγω της Βασιλείας III)
καθώς και του σύνθετου παγκοσμιοποιημένου περιβάλ−
λοντος δραστηριοποίησης των εταιριών.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδη−
μαϊκό έτος 2016−2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών με τίτλο: «Διαχείριση Κινδύνων» [Risk Management],
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

1. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συγκέντρωση 75 πιστω−
τικών μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS) και η φοίτηση και η
επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των
φοιτητών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων
τα οποία ακολουθούνται από την εκπόνηση μεταπτυ−
χιακής διατριβής. Οι 60 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στις
κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δύο
διδακτικών εξαμήνων (ανά 30 ΠΜ−ECTS σε κάθε εξά−
μηνο), ενώ οι υπόλοιπες 15 ΠΜ−ECTS αντιστοιχούν στην
μεταπτυχιακή διατριβή. Για τον ορισμό των πιστωτικών
μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του
άρθρου 14 του Ν. 3374/2005.
2. Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστη−
ριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση
για την αξιολόγηση του φοιτητή.
3. Το πρόγραμμα απαρτίζεται από δύο Κατευθύνσεις:
Α. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Financial
Risk Management).
Β. Διαχείριση Κινδύνων στον Τομέα της Ενέργειας
(Energy Risk Management)
Τα Μαθήματα του προγράμματος σπουδών διαμορ−
φώνονται ως εξής:

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Διαχείριση Κινδύνων»
έχει ως κύριο σκοπό να καλύψει τις αυξανόμενες ανά−
γκες, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, της αγοράς και των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για επαρκώς καταρτι−
σμένα άτομα στις διαδικασίες της διαχείρισης κινδύνων.
Απευθύνεται σε όσους έχουν ισχυρό κίνητρο/θέληση να
εισαχθούν στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της διαχεί−
ρισης των κινδύνων. Το νέο ΠΜΣ θα προσφέρει στους
φοιτητές τη δυνατότητα να εντρυφήσουν σε βάθος και
να πιστοποιηθούν επαγγελματικά στο διεθνή περιβάλ−
λον της διαχείρισης κινδύνων, το οποίο αναπτύσσεται
ταχύτατα λόγω της πολυπλοκότητας των προϊόντων
που διαπραγματεύονται στις διεθνείς χρηματοοικονο−
μικές και φυσικές αγορές προϊόντων, των νομοθετικών

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Δια−
χείριση Κινδύνων» [Risk Management] στις παρακάτω
δύο κατευθύνσεις.
Α. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων (Financial
Risk Management).
Β. Διαχείριση Κινδύνων στον Τομέα της Ενέργειας
(Energy Risk Management).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμη−
μάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημε−
δαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής και Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς
γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός
έτους (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος).
Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά την κρίση της
Συντονιστικής Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών μέχρι δύο (2) κατ’ ανώτατο
όριο επιπλέον διδακτικά εξάμηνα, η δε ολοκλήρωση
της μεταπτυχιακής διατριβής μέχρι τέσσερις (4) κατ’
ανώτατο όριο επιπλέον μήνες.
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Α΄ εξάμηνο:

ECTS

1. Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (Empirical Finance)

7

2. Αρχές Χρηματοοικονομικής (Foundation of Finance)

7

3. Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (Financial Institutions Management)

7

4. Προϊόντα Ενέργειας και Αγορές Ηλεκτρισμού (Physical Energy

7

5. θεσμικό Πλαίσιο και η Ηθική των Αγορών (Regulations and Ethics in Finance)

2

ΣΥΝΟΛΟ

30

Β΄ εξάμηνο:

ECTS

1. Διαχείριση Κινδύνων στο Τραπεζικό Τομέα (Risk Management in Banking)

7

2. Προϊόντα Σταθερού Εισοδήματος και Παράγωγα Προϊόντα (Fixed Income and
Derivatives Securities)

7

3. Χρηματοοικονομική των Αγορών Ενέργειας (Energy Finance)

7

4. Σεμινάρια Επαγγελματιών (Seminars from Professionals)

3

5. Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης

3

6. Μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης

3

ΣΥΝΟΛΟ

30

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Α.
1. Εφαρμογές στη Διαχείριση Κινδύνων με τη χρήση του Excel και του Matlab (Modelling
with Excel and Matlab)

3

2. Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (Asset Management)

3

3. Επενδυτικές Στρατηγικές στις Αγορές Μετοχών, Ομολόγων, Εμπορευμάτων και Συ−
ναλλάγματος (Trading Strategies in Equity, bond, Commodities and FX Markets)

3

4. Διαχείριση Κινδύνων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες (Solvency − Risk Management for
Insurance Companies)

3

Μαθήματα Επιλογής Κατεύθυνσης Β.
1. Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου σε Εταιρείες Ενέργειας (Operational Risk
Management)

3

2. Επίκαιρα Θέματα στην Αγορά Ενέργειας (Contemporary issues in Energy)

3

3. Παγκόσμιες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Global Renewable Energy Generation)

3

4. Παράγωγα Προϊόντα στην Αγορά Ενέργειας (Energy Derivatives)

3

Μεταπτυχιακή εργασία

15

• Oι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 75 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ/ECTS) για την ολο−
κλήρωση του προγράμματος.
• Ολόκληρο το Πρόγραμμα θα παρέχεται στην αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Commodities and Electricity Markets)
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40).
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Άρθρο 8
Προσωπικό
Το πρόγραμμα θα απασχολήσει μέλη Δ.Ε.Π. του τμή−
ματος Οικονομικών Επιστημών καθώς και μέλη ΔΕΠ
άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και άλλων
Πανεπιστημίων (ημεδαπής ή της αλλοδαπής). Επίσης, θα
απασχοληθούν ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθη−
γητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές, ειδικοί επι−
στήμονες και ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών
Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄). Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ μπορεί
να ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό που
υπηρετεί στο Τμήμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από
την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του
Τμήματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος
2023−2024, με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδ. α΄
της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.
Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας
του Προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δα−
πάνες ανέρχεται στο ποσό των εκατό έντεκα χιλιάδων
και οκτακοσίων ευρώ (111.800 €) και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης

Ποσό ανά
κατηγορία
δαπάνης

ΑΜΟΙΒΕΣ − ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ,
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

73.000,00

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

15.000,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ − ΟΡΓΑΝΑ − ΥΛΙΚΑ

5.000,00

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

1.000,00

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

10.000,00

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7.800,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

111.800,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του Προγράμματος
θα καλυφθεί από
• Την καταβολή διδάκτρων για την παρακολούθηση
του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Ο καθο−
ρισμός των διδάκτρων για κάθε κύκλο σπουδών του
Προγράμματος θα καθορίζεται από την Σ.Ε.Σ. του Πα−
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νεπιστημίου Πελοποννήσου μετά από γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ.
και του Διευθυντή του ΠΜΣ.
• Τη λήψη υποτροφιών και χορηγιών από φορείς
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών
σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 18 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
F
Αριθ. 1747/Φ120
(3)
Τροποποίηση της λειτουργίας του Διατμηματικού Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) το
οποίο συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Ηλεκτρο−
λόγων Μηχανικών Τ.Ε. και Διοίκησης Επιχειρήσεων
(με έδρα το Ηράκλειο) του Τεχνολογικού Εκπαιδευ−
τικού Ιδρύματος Κρήτης με τίτλο «Οργάνωση και Δι−
οίκηση για Μηχανικούς».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/
2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιή−
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/
2011 (Φ.Ε.Κ. 228/02.11.2011 τ. Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του
Ν. 4076/2012 (Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012 τ. Α΄), του άρθρου 34
παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24/30.01.2013 τ. Α΄) και του
άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Φ.Ε.Κ. 223/07.10.2014 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3685/2008
(Φ.Ε.Κ. 148/16.07.2008 τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές», ιδίως των άρθρων 6,7 και 10,
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Φ.Ε.Κ. 177/25.08.2008 τ. Α΄),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/04.11.2009
τ. Α΄) και του άρθρου 37 παρ. 5 του Ν. 3848/2010
(Φ.Ε.Κ. 71/19.05.2010 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014
(Φ.Ε.Κ. 258/08.12.2014 τ. Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανά−
πτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 104/2013 (Φ.Ε.Κ. 137/5−6−2013)
«Μετονομασία Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κα−
τάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων − Ίδρυση Σχο−
λής − Ίδρυση Τμήματος − Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι.
Κρήτης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του
Τ.Ε.Ι. Κρήτης στη συνεδρίαση με αρ. 189/28−04−2015.
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7. Το υπ’ αριθ. 1743/24−11−2011 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. με
τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμή−
ματος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από την Αρχή
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση.
8. Την απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης στη συνεδρίαση με αρ.
363/05−05−2015.
9. Την ομόφωνη απόφαση της Συμβουλευτικής Επιτρο−
πής για την Έγκριση Προτάσεων Π.Μ.Σ. του ΤΕΙ Κρήτης
με αρ. πράξης 3/12−05−2015.
10. Το υπ’ αριθ. 1036/03−06−2015 τ.Β΄ ΦΕΚ ίδρυσης του
«Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και του Τμή−
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα το Ηράκλειο)
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης με τίτλο «Οργάνωση
και Διοίκηση για Μηχανικούς».
11. Το απόσπασμα της με αρ. 5/03−02−2016 πράξης της
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. «Οργά−
νωση και Διοίκηση για Μηχανικούς».
12. Την απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στη συνεδρίαση με αρ. 12/31.03.2016 με
θέμα «Τροποποίηση του Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση
για Μηχανικούς».
13. Την με αρ. 4/22−01−2013 απόφαση του Συμβουλίου του
Ιδρύματος του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ 90/Υ.Ο.Δ.Δ./05−03−2013)
και την με υπουργική απόφαση 39508/Ε5/21−03−2013 Δι−
απιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης.
14. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη ο Οργανι−
σμός του Ιδρύματος.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφάσισε:
Την έγκριση τροποποίησης του Διατμηματικού Προ−
γράμματος 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 Διοίκη−
σης και Οικονομίας, με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση
για Μηχανικούς», από το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017,
σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
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 προγράμμα−
τος είναι η εκπαίδευση επιστημονικών στελεχών με γνώ−
σεις 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 Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την παρα−
κολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων
και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Εργασίας σύμφωνα
με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα.
3. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκη−
ση για Μηχανικούς» θα έχουν γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες ώστε:
• Να συνδυάζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες με τις
τελευταίες γνώσεις στην οργάνωση και διοίκηση επι−
χειρήσεων και οργανισμών.
• Να χρησιμοποιούν σύνθετες μεθοδολογίες και συ−
στήματα οργάνωσης, διοίκησης και οικονομίας.
• Να παίρνουν σημαντικές επαγγελματικές αποφάσεις
σε ένα πολύπλοκο οικονομικό περιβάλλον.
Άρθρο 2
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Δ.Π.Μ.Σ. των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. και Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα το Ηράκλειο)
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οργάνωση και Διοίκηση για
Μηχανικούς».
Άρθρο 3
Κατηγορίες πτυχιούχων υποψηφίων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς»
εισάγονται απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τμημάτων Μηχανικών, αλλά
και άλλων συναφών ειδικοτήτων έως 20% επί του συ−
νόλου. Στο Δ.Π.Μ.Σ., επιπλέον του ανωτέρου αριθμού
εισακτέων, γίνεται δεκτός κι ένας υπότροφος του Ιδρύ−
ματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο
σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερι−
κού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ., 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 ελά−
χιστη χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του
Μ.Δ.Ε. είναι τρία διδακτικά εξάμηνα. Φοιτητές μπορούν
να παρακολουθήσουν το Δ.Π.Μ.Σ. με διδασκαλία εκ του
σύνεγγυς ή από απόσταση. Το Δ.Π.Μ.Σ. θα μπορεί επίσης
να υλοποιηθεί σε τέσσερις ισοδύναμες τρίμηνες περιό−
δους ταχύρυθμης εκπαίδευσης. 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 σοβαρούς λόγους, ύστερα από αίτηση του φοιτητή.
Άρθρο 6
Δομή των σπουδών
1. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων διδακτικών εξα−
μήνων του Δ.Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχα−
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νικούς», οι φοιτητές παρακολουθούν οκτώ Υποχρεωτικά
και τέσσερα Επιλογής Υποχρεωτικά μαθήματα. Το τρίτο
διδακτικό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση, συγ−
γραφή και εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας.
2. Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανι−
κούς» προσφέρονται τα ακόλουθα μαθήματα, τα οποία
αποτελούν και τον κορμό του:
Α. Υποχρεωτικά
1. Διοικητική Οικονομική
2. Μάνατζμεντ
3. Μάρκετινγκ
4. Εφαρμογή της Στατιστικής στις Επιχειρήσεις
5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση
6. Επιχειρηματικές Αποφάσεις και Ανάλυση Κινδύνου
7. Ερευνητική Μεθοδολογία
8. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα − Διανοητική
Ιδιοκτησία για Μηχανικούς και Επιχειρηματίες
Β. Επιλογής υποχρεωτικά
1. Αξιολόγηση Επενδυτικών Προτάσεων/Μελετών
2. Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
3. Αξιοπιστία και Εφαρμογή στην Συντήρηση Εξοπλι−
σμού
4. Επιχειρηματικότητα και Συνεργατικοί Σχηματισμοί
Μικρο−Μεσαίων Επιχειρήσεων
5. Ειδικά θέματα Μάρκετινγκ
6. Διοίκηση Έργου
3. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία,
ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνη−
ση εργασιών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι πιστωτι−
κές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), ενώ η
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε 30
πιστωτικές μονάδες του συστήματος ECTS.
Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε 60 άτομα
ανά κύκλο εισαγωγής. Από
αυτούς:
α) Είκοσι πέντε (25) κατά μέγιστο θα συμμετέχουν με
πλήρη φοίτηση εκ του σύνεγγυς.
β) Δέκα (10) κατά μέγιστο θα συμμετέχουν με μερική
φοίτηση.
γ) Είκοσι πέντε (25) κατά μέγιστο θα συμμετέχουν με
εξ αποστάσεως φοίτηση.
Άρθρο 8
Διαδικασίες Επιλογής Φοιτητών
Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ., γίνε−
ται 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
1. Στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να διδάσκουν:
α) Μέλη Ε.Π. των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Τ.Ε. και Διοίκησης Επιχειρήσεων (με έδρα το Ηράκλειο),
ή άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης ή άλλου Τ.Ε.Ι., Επι−
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σκέπτες Καθηγητές, Ειδικοί Επιστήμονες ή Συμβασιού−
χοι ή Ωρομίσθιοι Επιστημονικοί Συνεργάτες κάτοχοι
διδακτορικού διπλώματος.
β) Μέλη Δ.Ε.Π. Ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων ή
διδάσκοντες βάσει του Π.δ. 407/1980, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
γ) Ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική δραστη−
ριότητα.
δ) Στελέχη Διοίκησης/Παραγωγής με υψηλή επαγγελ−
ματική εμπειρία σε ειδικά θέματα, σε γνωστικά πεδία
σχετικά με το Δ.Μ.Π.Σ.
ε) Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μπορεί να ανατίθεται επι−
κουρικό έργο σε Καθηγητές Εφαρμογών ή και σε Ερ−
γαστηριακούς Συνεργάτες, σε εξειδικευμένα θέματα εφ’
όσον διαθέτουν τα πλήρη εκ του νόμου προβλεπόμενα
προσόντα.
2. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από την Ε.Δ.Ε.
ορίζονται τα μέλη του προσωπικού που μπορούν να
είναι επιβλέποντες ή συν−επιβλέποντες των φοιτητών
για τις μεταπτυχιακές εργασίες.
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή
Από την υπάρχουσα κτιριακή και υλικοτεχνική υποδο−
μή του Τ.Ε.Ι. Κρήτης προσφέρονται για την υποστήριξη
του Δ.Π.Μ.Σ. αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, έπι−
πλα και σκεύη, μηχανές γραφείου, καθώς και η Βιβλιο−
θήκη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος σε πλήρη λειτουργία του προ−
γράμματος και με μέγιστο αριθμό φοιτητών υπολογίζε−
ται σε 156.750 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος
(Ποσοστό 65% του προϋπολογισμού)

101.887,50 €

Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του
Ιδρύματος που αφορούν στο Π.Μ.Σ.
(Ποσοστό 25% του προϋπολογισμού)

39.187,50 €

Κρατήσεις υπέρ του Ειδικού Λογαρια−
σμού Κονδυλίων Έρευνας
(Ποσοστό 10%) του προϋπολογισμού)

15.675,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

156.750,00 €

2. Οι λειτουργικές δαπάνες κατανέμονται στις κατη−
γορίες Κόστος Εκπαίδευσης − Αμοιβές Έκτακτου προ−
σωπικού, Τεχνική Υποστήριξη, Δημοσιότητα, Αναλώσιμα,
Εκπαιδευτικό Υλικό, Εξοπλισμός, Δαπάνες Μετακινήσε−
ων και Υποτροφίες ανάλογα με τις αντικειμενικές ανά−
γκες του Π.Μ.Σ., μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης και έγκριση της
Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, σε
ετήσια βάση.
3. Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται
από δίδακτρα που καταβάλλονται από φοιτητές, χο−
ρηγίες, παροχές, δωρεές και κληροδοτήματα, πόρους
από ερευνητικά και κοινοτικά προγράμματα και επιχο−
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ρηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/
16.07.2008 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια Όργανα και Κα−

νονισμούς του ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 11 Απριλίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02012012604160012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

