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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι» (Geoenvironmental
Resources and Risks) του Τμήματος Μηχανικών
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης.

2

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, με τίτλο:
«Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής - Sound & Music
Technologies».

3

Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο Π.Μ.Σ. «Χρηματοοικονομική
Διοίκηση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4039/Φ120
(1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι» (Geoenvironmental
Resources and Risks) του Τμήματος Μηχανικών
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ
(συνεδρίαση 181/22-03-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρ. Φύλλου 2239

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 32
και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ» άρθρο 85 του ν. 4485/4.8.2017 «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθ. πρωτ. 7826/Φ20/27.12.2017 απόφαση
του Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα: «Συγκρότηση της
Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».
4. Την με αρ. πρωτ. 882/Φ20/12-02-2018 απόφαση του
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «1η Τροποποίηση της
συγκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».
5. Τις διατάξεις του ν. 4142/2013 άρθρο 7, παρ. 4 και τις
διατάξεις του π.δ. 104/2013 (Φ.Ε.Κ. 137/5-6-2013) «Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Ίδρυση Τμήματος - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης».
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189) "Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το με αρ. πρωτ. 1234/27-11-2011 έγγραφο με τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος
Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι.
Κρήτης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.
8. Την με αριθ. 200028/Ε5 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 9/
τ.Β΄/8-1-2014) με θέμα Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης με
τίτλο «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι - Master
in Geoenvironmental Resources and Risks» που τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 6152/Φ120 απόφαση του
Προέδρου του ΤΕΙ Κρήτης (ΦΕΚ 2699/τ.Β΄/14-12-2015).
9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. στη συνεδρίαση με αρ. πράξης 57/23-02-2018 με θέμα «Επανίδρυση του Π.Μ.Σ. «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και Κίνδυνοι».
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10. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωπεριβαλλοντικοί
Πόροι και Κίνδυνοι» του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών
Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ. του ΤΕΙ Κρήτης.
11. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α')
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».
12. Την με αρ. 216772/Ζ1 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
13. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανισμός του ΤΕΙ Κρήτης.
14. 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.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφάσισε:
Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γεωπεριβαλλοντικοί Πόροι και
Κίνδυνοι» (Geoenvironmental Resources and Risks) του
Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης,
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Γεωπεριβαλλοντικοί πόροι και Κίνδυνοι» (Master in Geoenvironmental Resources and Risks),
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α΄148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή
επιστημονικής γνώσης υψηλού επιπέδου και η εφαρμογή της στην περιοχή των γεωπεριβαλλοντικών επιστημών, όπου συνδυάζονται η γεωλογία, η γεωφυσική,
η γεωχημεία, η περιβαλλοντική χημεία και φυσική, η
γεωτεχνολογία και η περιβαλλοντική μηχανική. Η ταυτοποίηση, η διαθεσιμότητα, η διαχείριση και προστασία
των γεωπόρων αποτελεί πρωταρχικό στόχο για την βιώσιμη ανάπτυξη και ένα θέμα κυρίαρχου ενδιαφέροντος
για τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και την προστασία.
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Η βιώσιμη χρήση των γεωπόρων και η άμβλυνση των
προβλημάτων που συσχετίζεται με τη χρήση τους, όπως
η επίδραση της ρύπανσης αποτελούν ζητήματα θεμελιώδους σημασίας για την ανθρωπότητα. Παράλληλα, η
παρακολούθηση και μελέτη των γεωπεριβαλλοντικών
καταστροφών (υδρογεωλογικών, ηφαιστειακών και σεισμικών) είναι μείζονος σημασίας για την κοινωνία, τόσο
για τις επιδράσεις που έχουν στον πληθυσμό όσο και
για τις καταστροφές που προκαλούνται στις υποδομές
αλλά και στη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων στο
γεωπεριβάλλον. Η κατανόηση του γεωπεριβάλλοντος
και των πηγών κινδύνου σε αυτό σε όλη τους την πολυπλοκότητα, σε συνδυασμό με τη εφαρμογή σύγχρονων
μεθόδων παρακολούθησης και μοντελοποίησης των
φυσικών φαινομένων, συμβάλλει στον καθορισμό των
στρατηγικών καθορισμού, αντιμετώπισης και διαχείρισης κινδύνου.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση και δημιουργία
αποφοίτων υψηλού επιπέδου στον τομέα μελέτης των
γεωπεριβαλλοντικών φυσικών πόρων και των φυσικών
καταστροφών με υψηλού επιπέδου διεπιστημονικό
υπόβαθρο και ειδίκευση στις γεωπεριβαλλοντικές επιστήμες, εφοδιάζοντας τους φοιτητές με την απαραίτητη
γνώση και εμπειρία και δίνοντας τους τη δυνατότητα να
δραστηριοποιηθούν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά στη
διεθνή αγορά εργασίας. Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η απόκτηση ικανοτήτων, βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την
αφομοίωση και εφαρμογή των πιο πρόσφατων εξελίξεων
σε μία διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία επιβάλλεται
από το χαρακτήρα των εμπλεκόμενων επιστημονικών
πεδίων. Ο συνδυασμός θεωρητικών μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων πεδίου και γνώσεων πειραματικών αναλυτικών τεχνικών και ανάλυσης δεδομένων, συνεισφέρει α) στη δημιουργία νέων επιστημόνων με επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων για επιτυχή σταδιοδρομία
στον διεθνή ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, β) στη σύνδεση
της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης με την
ενεργό εμπλοκή στην ερευνητική διαδικασία, και γ) την
απαραίτητη προετοιμασία για περαιτέρω ακαδημαϊκή
εξέλιξη μέσω μεταπτυχιακών σπουδών διδακτορικού
επιπέδου.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με Τίτλο: «Γεωπεριβαλλοντικοί πόροι και Κίνδυνοι» Το ΜΔΕ συνοδεύεται από συμπληρωματικό έντυπο σε Ελληνική ή Αγγλική
γλώσσα, (συμπλήρωμα διπλώματος) το οποίο, περιέχει
πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές του υποψηφίου, τη
διάρκεια και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και τη βαθμολογία του σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
σύστημα πιστωτικών μονάδων.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Γεωπεριβαλλοντικοί πόροι και Κίνδυνοι» γίνονται δεκτοί μετά
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από επιλογή, πτυχιούχοι από όλα τα Τμήματα ΑΕΙ της
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων
της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης και τεχνολογίας του
γεωπεριβάλλοντος και των φυσικών καταστροφών,
όπως ενδεικτικά τα Τμήματα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, επιστήμης και μηχανικής περιβάλλοντος,
γεωεπιστημών, ορυκτών πόρων, χημείας, φυσικής, επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, πολιτικών και τοπογράφων μηχανικών, μηχανικών γεωπληροφορικής, θετικών
και τεχνολογικών επιστημών.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών
Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης. Η χρονική διάρκεια
για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών,
εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και
να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.
Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα, δηλαδή ενενήντα (90) ECTS στα τρία εξάμηνα φοίτησης.
2. Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ πραγματοποιούνται στην
Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.
3. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και εκπόνηση
και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Τα μαθήματα με κωδικό Υ είναι υποχρεωτικά
για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, ενώ τα μαθήματα με κωδικό ΥΕ είναι επιλογής. Οι φοιτητές στο Β'
εξάμηνο υποχρεούνται να επιλέξουν ένα μάθημα ΥΕ από
τα τέσσερα (4) προσφερόμενα μαθήματα ΥΕ. Η αναλυτική διάρθρωση του ΠΜΣ περιγράφεται στον Πίνακα
Μαθημάτων.
Είδος
ECTS/
Μαθήματος ΠΜ

Τίτλος Μαθήματος
Α εξάμηνο
Περιβαλλοντική Χημεία και Ρύπανση

Environmental Chemistry & Contamination

Y

7.5

Εφαρμοσμένη Γεωλογία και
Γεωενεργειακοί Πόροι

Applied Geology & Geoenergy Resources

Y

7.5

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
και Τηλεπισκόπιση

GIS & Remote Sensing

Y

7.5

Γεωφυσική Διασκόπηση - Μέθοδοι
και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές

Geophysical prospecting -Methods &
Environmental applications

Y

7.5

ΣΥΝΟΛΟ

30

Β εξάμηνο
Υδατικοί Πόροι
και Υδρογεωλογικοί Κίνδυνοι
Προχωρημένη Γεωφυσική και Σεισμολογία
Προχωρημένη Γεωχημεία
Φυσική Περιβάλλοντος και Γεωυλικών
Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης
στους Γεωπεριβαλλοντικούς Πόρους
και τις Φυσικές Καταστροφές
Παράκτια Συστήματα
Αριθμητική μοντελοποίηση
περιβαλλοντικών προβλημάτων
και κατασκευών
Ειδικά θέματα στους Γεωπεριβαλλοντικούς
πόρους και Κινδύνους

Water Resources & Hydrogeological Hazards

Y

6

Advanced Geophysics and Seismology
Advanced Geochemistry
Environmental Physics & Geomaterials

Y
Y
Y

6
6
6

Remote Sensing in Georesources & Natural
Hazards

YE

6

Coastal systems

YE

6

Numerical modeling of environmental
problems and structures

YE

6

Advanced Topics in Georesources & Natural
Hazards

YE

6

ΣΥΝΟΛΟ

30

Γ εξάμηνο
Διπλωματική εργασία

Thesis

Υ

30
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Επεξηγήσεις συμβόλων: Υ = Υποχρεωτικό, ΥΕ =Υποχρεωτικό μάθημα Επιλογής, ΠΜ=Πιστωτικές Μονάδες
4. Η διπλωματική εργασία γράφεται στην ελληνική ή
στην αγγλική γλώσσα και κατατίθεται στο τέλος του Γ'
εξαμήνου με την οριστική μορφή της και υποστηρίζεται
ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε
δεκαπέντε (15) ανά ακαδημαϊκό έτος. Στο ΠΜΣ, επιπλέον
του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός κι ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που
πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών
εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΠΜΣ καθώς και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού
Κράτους. Δυνατότητα επιπλέον υποτροφιών που μπορεί
να προκύψουν κατά την πραγματοποίηση του ΠΜΣ μπορούν μελλοντικά να αυξήσουν τον αριθμό των εισακτέων
κατά ένα (1) ανά υποτροφία.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων, την
ερευνητική δραστηριότητα και την καθοδήγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π του
Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Μπορούν, επίσης, να συμμετέχουν,
εκτός από τους καθηγητές του Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, μέλη
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ή άλλων ΑΕΙ και
Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α'/04.08.2017), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι
χώροι διδασκαλίας και έρευνας και ο εξοπλισμός του
Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2028-2029 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195
τ.Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του νόμου
4485/2017, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανά έτος λειτουργίας,
υπολογίζεται σε 10.000 ευρώ (€) και αναλύεται ως εξής:
Ετήσιο
Κατηγορία Δαπανών
κόστος (€)
α) Εργαστηριακά αναλώσιμα
4.000 €
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β) Λοιπές δαπάνες, (έξοδα δημοσιότητας
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
6.000 €
μετακινήσεις για παρουσίαση εργασιών
σε συνέδρια)
Γενικό Σύνολο
10.000 €
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται με αυτοχρηματοδότηση μέσω ιδίων πόρων, οι οποίοι προέρχονται, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017,από
τον προϋπολογισμό του ΤΕΙ Κρήτης, τον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
από μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε) του ΤΕΙ Κρήτης, από εθνικά ή
ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά
προγράμματα, στο πλαίσιο πάντα των στόχων και των
γνωστικών αντικειμένων του Π.Μ.Σ., από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143), ή του ιδιωτικού τομέα, και κάθε άλλη νόμιμη αιτία. Δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων από τους φοιτητές του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 4047/Φ120

(2)

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης, με τίτλο:
«Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής - Sound & Music
Technologies».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ
(συνεδρίαση 181/22-03-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 32
και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ» άρθρο 85 του ν. 4485/4.8.2017 «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
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3. Την με αριθ. πρωτ. 7826/Φ20/27.12.2017 απόφαση
του Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα: «Συγκρότηση της
Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».
4. Την με αρ. πρωτ. 882/Φ20/12-02-2018 απόφαση του
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «1η Τροποποίηση της
συγκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».
5. Τις διατάξεις του ν. 4142/2013 άρθρο 7, παρ.4 και τις
διατάξεις του π.δ. 104/2013 (Φ.Ε.Κ. 137/5-6-2013) «Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Ίδρυση Τμήματος - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης».
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189) "Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το με αριθ. 1604/15-10-2010 έγγραφο με τη συνημμένη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος
Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής ΤΕ.
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από την Α.ΔΙ.Π.
8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. στη
συνεδρίαση με αρ. πράξης 27/06-03-2018 με θέμα «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
"Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής"».
9. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «Ίδρυση Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Τεχνολογίες Ήχου
και Μουσικής - Sound & Music Technologies" του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής
Τ.Ε. του ΤΕΙ Κρήτης».
10. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α')
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».
11. Την με αρ. 216772/Ζ1 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
12. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανισμός του ΤΕΙ Κρήτης.
13. 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.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφάσισε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του
ΤΕΙ Κρήτης, με τίτλο: «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής Sound & Music Technologies» από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019, σύμφωνα με τα εξής:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Μ.Μ.Τ.Α) της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018 2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με
τίτλο «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής - Sound & Music
Technologies», 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 «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής Sound & Music Technologies» εστιάζει στη μελέτη του
ήχου και επικεντρώνεται σε σύγχρονες επιστημονικές
προσεγγίσεις καθώς και εφαρμοσμένη γνώση που αφορά στην αξιοποίηση του ήχου ως φορέα πληροφορίας,
πολιτισμού και ψυχαγωγίας.
Στοχεύει στην παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας,
για: α) τη διεκπεραίωση τεχνικών μελετών που σχετίζονται με προβλήματα ακουστικής, β) την ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή σε
εφαρμογές που σχετίζονται με τον ήχο και τη μουσική,
γ) την ανάπτυξη εφαρμογών που εξάγουν αυτόματα
πληροφορία από ηχητικά δεδομένα, δ) τη σχεδίαση και
την υλοποίηση καινοτόμων τεχνικών σύνθεσης ηχητικών μοτίβων, και ε) την επαφή και την εμβάθυνση στο
σύγχρονο αντικείμενο της οπτοακουστικής με πληθώρα
εφαρμογών.
Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. αποβλέπει: α) στην κεφαλαιοποίηση της υπάρχουσας γνώσης και των αποτελεσμάτων
που έχουν παραχθεί από τα συνεργαζόμενα μέλη Δ.Ε.Π.
του Τμήματος Μ.Μ.Τ.Α., β) στην υποστήριξη της έρευνας
στους τομείς που ειδικεύεται το μόνιμο διδακτικό προσωπικό, και γ) στην ενίσχυση των εργαστηριακών και
ερευνητικών υποδομών του Τμήματος για αξιοποίηση
τους όχι μόνο από την πλευρά του μεταπτυχιακού, αλλά
και του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Π.Μ.Σ οι φοιτητές θα αναπτύξουν προσωπικές δεξιότητες, όπως την
κριτική σκέψη, την ευχέρεια προφορικής παρουσίασης
καθώς και τη δυνατότητα συγγραφής ηχοτεχνικών μελετών και επιστημονικών άρθρων. Οι ικανότητες αυτές
σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση
των αποφοίτων στις σύγχρονες εφαρμογές ήχου και
μουσικής θα τους καταστήσουν άκρως ελκυστικό και
ανταγωνιστικό επιστημονικό προσωπικό. Με τον τρόπο
αυτό το Π.Μ.Σ. θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην
προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας, της
τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας
στον Ελληνικό και στο διεθνή χώρο, ενώ, παράλληλα,
η βελτίωση και η περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων των αποφοίτων του θα αποτελέσει μια
σταθερή βάση για τη συνέχιση των σπουδών τους σε
διδακτορικό επίπεδο.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής - Sound &
Music Technologies» του Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε. της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Τεχνολογίες
Ήχου και Μουσικής - Sound & Music Technologies».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής - Sound &
Music Technologies» γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή
οι απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Τ.Ε.Ι.), Μουσικών Σπουδών, Τεχνών Ήχου και Εικόνας,
Δημοσιογραφίας και MME, Πολιτισμικής Τεχνολογίας
και Επικοινωνίας. Επιπλέον, στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί
απόφοιτοι τμημάτων που είναι αντίστοιχα των παραπάνω και ανήκουν σε ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής,
εφόσον οι τίτλοι σπουδών είναι αναγνωρισμένοι από
το ΔΟΑΤΑΠ. Για άλλες περιπτώσεις υποψηφίων και για
τη συνάφεια των ειδικοτήτων θα αποφασίζει κατά περίπτωση η Συνέλευση 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 άρθρο 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) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. στις «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής Sound & Music Technologies» έχει χρονική διάρκεια
τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης
και έξι (6) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης.
Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές
πλήρους φοίτησης θα παρακολουθούν οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται
για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας σε ένα
από τα συνεργαζόμενα εργαστήρια της ημεδαπής ή του
εξωτερικού. Οι φοιτητές μερικής φοίτησης πρέπει να
παρακολουθήσουν οκτώ (8) μαθήματα εντός τεσσάρων
εξαμήνων σπουδών, ενώ διπλωματική εργασία μπορεί
να διαρκέσει έως ένα έτος.
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία
και, κατά περίπτωση, βιβλιογραφική έρευνα, ασκήσεις
πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών. Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχούν
αντιστοιχούν 7.5 πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS) και
το Άρθρο 14 του ν. 3374/2005, ενώ συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο

Τεύχος Β’ 2239/15.06.2018

σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα, όπως
και η διπλωματική εργασία θα βαθμολογούνται στην
κλίμακα 0-10 με διαβαθμίσεις του 0.5. Για να θεωρηθεί
επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα, θα πρέπει να έχει
βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε (5).
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων.
Τα μαθήματα που έχουν εγκριθεί για διδασκαλία στο
Π.Μ.Σ. είναι:
α/α Τίτλος μαθήματος
ECTS
1° Εξάμηνο
1 Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου
7.5
2 Προγραμματισμός Εφαρμογών Ήχου
7.5
3 Γενική Ακουστική
7.5
4 Ηχητική Σύνθεση
7.5
Σύνολο εξαμήνου
30
2° Εξάμηνο
5 Ειδικά Θέματα Ακουστικής
7.5
Εφαρμοσμένη Μηχανική Μάθηση στον
6
7.5
Ήχο και τη Μουσική
7 Ήχος και Κίνηση
7.5
8 Οπτοακουστική
7.5
Σύνολο εξαμήνου
30
3° Εξάμηνο
Εκπόνηση-Συγγραφή-Παρουσίαση της
9
30
Διπλωματικής Εργασίας
Σύνολο εξαμήνου
30
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Βάσει των δυνατοτήτων του τμήματος σε ανθρώπινο
δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, μπορούν να γίνουν
δεκτοί έως δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακοί φοιτητές ετησίως. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων μπορεί να γίνει δεκτό
ένα μέλος προσωπικού του οικείου τμήματος της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. με βάση τα όσα προβλέπονται
από το ν. 4485/2017 (Άρθρο 34, Παράγραφος 8).
Άρθρο 8
Προσωπικό
Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. θα υλοποιείται
από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ, αλλά και των υπολοίπων τμημάτων της Σχολής
Εφαρμοσμένων Επιστημών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Επίσης,
στην υλοποίηση του προγράμματος του Π.Μ.Σ. μπορούν
να συμμετέχουν και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του
ΤΕΙ Κρήτης ή άλλων Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικών Κέντρων της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4485/2017, όπως αυτός ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η λεπτομερής περιγραφή της υλικοτεχνικής υποδομής, των υπηρεσιών και των επιστημονικών οργάνων
αναφέρεται στην Έκθεση βασικής υποδομής και εξοπλισμού του Π.Μ.Σ, στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι
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αίθουσες διαλέξεων, εργαστηρίων, καθώς και το στούντιο και το αμφιθέατρο του Τμήματος Μ.Μ.Τ.Α. Η τεχνική
υποστήριξη στους χώρους αυτούς παρέχεται από μέλη
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος. Η πρόσβαση των φοιτητών στον επιστημονικό εξοπλισμό που περιλαμβάνεται
σε αυτές τις αίθουσες θα παραχωρείται σε συνεννόηση
με τους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. Επιπρόσθετα, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες
που διατίθενται και για προπτυχιακούς φοιτητές όπως
οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη Γραμματεία του
Τμήματος Μ.Μ.Τ.Α. και τη βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
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.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο συνολικό κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. για
15 φοιτητές υπολογίζεται σε 10.000€ και κατανέμεται
ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης
Ποσό σε €
Δαπάνες υλικοτεχνικής υποδομής, προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού και
6.000
λογισμικού
Λοιπές δαπάνες (π.χ. αναλώσιμα, έξοδα
δημοσιότητας, έξοδα φιλοξενίας προσκε4.000
κλημένων ομιλητών, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, εργασιών πεδίου κ.λπ.)
Σύνολο
10.000
Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες Ήχου και Μουσικής - Sound
& Music Technologies» είναι αυτοχρηματοδοτούμενο
χωρίς τέλη φοίτησης. Το κόστος λειτουργίας του θα καλύπτεται:
α) από τον προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. 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 Τ.Ε.Ι. Κρήτης,
ε) από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου, όπως οριοθετείται στην περίπτωση
α της παρ. 1 του Άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
ή του ιδιωτικού τομέα, και κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 4052/Φ120
(3)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο Π.Μ.Σ. «Χρηματοοικονομική
Διοίκηση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ
(συνεδρίαση 181/22-03-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 32
και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ» άρθρο 85 του ν. 4485/4.8.2017 «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθ. πρωτ. 7826/Φ20/27.12.2017 απόφαση
του Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα: «Συγκρότηση της
Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».
4. Την με αρ. πρωτ. 882/Φ20/12-02-2018 απόφαση του
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «1η Τροποποίηση της
συγκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».
5. Τις διατάξεις του ν. 4142/2013 άρθρο 7, παρ. 4 και τις
διατάξεις του π.δ. 104/2013 (Φ.Ε.Κ. 137/5-6-2013) «Μετονομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Ίδρυση Τμήματος - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης».
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189) "Διασφάλιση
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στη συνεδρίαση με
αρ. πράξης 56/16-03-2018 με θέμα: Ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Χρηματοοικονομική
Διοίκηση».
9. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα ίδρυση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
του ΤΕΙ Κρήτης.
10. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112 Α') «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
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ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α')
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».
11. Την με αρ. 216772/Ζ1 απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
12. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανισμός του ΤΕΙ Κρήτης.
13. 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.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφάσισε:
Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο Π.Μ.Σ. «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας λειτουργεί από το
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: Π.Μ.Σ. «Χρηματοοικονομική Διοίκηση», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής,
στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Σκοπός του παρόντος Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή
εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης (Financial Management) με σκοπό
τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία που θα ανταποκρίνεται
στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη
επιστημονική εξέλιξη, θα στελεχώνει τις επιχειρήσεις και
τους Οργανισμούς και θα αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης - κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου.
Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. έχει ως επιστημονικούς στόχους:
α) την ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας και η
ανάπτυξη των αντίστοιχων κλάδων, β) την επιμόρφωση
ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών
σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους, γ) κοινωνικές
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση επιχειρησιακών προβλημάτων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων με στόχο την
οικονομική ανάπτυξη της χώρας, δ) ερευνητικό έργο, σε
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όλες τις δυνατές μορφές του, π.χ. δημοσιεύσεις ή έκδοση
βιβλίων ή κοινές διπλωματικές εργασίες, ή διδακτορικές
διατριβές, ή Ευρωπαϊκά/Εθνικά προγράμματα ε) κάλυψη από τους αποφοίτους του ΠΜΣ υψηλών απαιτήσεων
θέσεων Χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, του
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στ) κάλυψη θέσεων έρευνας
σε θέματα συναφή με τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Χρηματοοικονομικής Διοίκησης», το οποίο
συνυπογράφεται από τον Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, και
τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων υποψηφίων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 8 του
άρθρου 34 του ν. 4485/2017. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της Αγγλική γλώσσας,
σε επίπεδο τουλάχιστον Lower. Η αποδοχή αλλοδαπών
φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ
καθώς και πιστοποιητικό Ελληνικής Γλωσσομάθειας. Στα
ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται: α) συνάφεια του βασικού πτυχίου Α.Ε.Ι. με το ΠΜΣ στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση», β) βαθμός βασικού πτυχίου,
γ) επίπεδο επάρκειας Αγγλικής γλώσσας, δ) βαθμολογία
μαθημάτων ειδικότητας στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση», ε) επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή
προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, στ) ερευνητική δραστηριότητα και ζ) επαγγελματική εμπειρία.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης ή πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα μερικής φοίτησης.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. στη «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» έχει
χρονική διάρκεια τεσσάρων (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων πλήρους φοίτησης και πέντε (5) ακαδημαϊκών εξαμήνων μερικής φοίτησης. Κατά την διάρκεια των δυο
πρώτων εξαμήνων οι φοιτητές θα παρακολουθούν 5
υποχρεωτικά μαθήματα/εξάμηνο, που περιλαμβάνουν
διδασκαλία δεκατριών (13) εβδομάδων και εργαστήρια,
φροντιστήρια, συζητήσεις, ασκήσεις ή εργασίες όπου
αυτό απαιτείται, ενώ το τελευταίο (3ο) εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η
παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Τα μαθήματα περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία,
ασκήσεις πράξης, εργαστηριακές ασκήσεις και εκπόνηση εργασιών. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει 6 πιστωτι-
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κές μονάδες (Π.Μ.) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Μεταφοράς Μονάδων (ECTS), ενώ συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο
σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Τα μαθήματα, όπως
και η διπλωματική εργασία θα βαθμολογούνται στην
κλίμακα 0-10 με διαβαθμίσεις του 0.5. Για να θεωρηθεί
επιτυχής η επίδοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να έχει
βαθμολογηθεί τουλάχιστον με έξη (6). Το Μεταπτυχιακού Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά την
συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Αναλυτικά τα
μαθήματα κατανέμονται ως εξής:
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Χρηματοοικονομική Λογιστική
6 ECTS
Στατιστικές και Οικονομετρικές
2
6 ECTS
Μέθοδοι
3 Διοικητική Οικονομική
6 ECTS
4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
6 ECTS
5 Τραπεζική Διοικητική
6 ECTS
Σύνολο ECTS Α' Εξαμήνου
30 ECTS
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Σύγχρονα θέματα
1
6 ECTS
Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
2 Μεθοδολογία Έρευνας
6 ECTS
Σύγχρονα Θέματα Μακροοικονομικής
3 Ανάλυσης και Διεθνούς
6 ECTS
Χρηματοοικονομικής Διοίκησης
4 Χρηματοοικονομική Διοίκηση
6 ECTS
Διοικητική Λογιστική για Λήψη
5
6 ECTS
Αποφάσεων
Σύνολο ECTS Β' Εξαμήνου
30ECTS
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής
30 ECTS
Μεταπτυχιακής Εργασίας
Σύνολο ECTS
90 ECTS
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε
δεκαπέντε (15) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο. Επιπλέον του
αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος
του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών
εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και
ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008
(Α΄ 148) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του
ν. 4485/2017 (Α’ 114).
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη
Δ.Ε.Π. και ΕΔΓΠ με διδακτορικό του Τμήματος Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο, καθώς και

24035

μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης ή άλλων ΑΕΙ της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 /Α’/04.08.2017) όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει. Συνολικά τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ
με διδακτορικό του Τμήματος, καλύπτουν 9 από τα 10
μαθήματα του προγράμματος σπουδών, ήτοι ποσοστό
άνω του ελάχιστου προβλεπόμενου 60%.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν:
(α) Αίθουσες διδασκαλίας της Σχολής Διοίκησης και
Οικονομίας του ΤΕΙ Κρήτης
(β) Τα φοιτητικά εργαστήρια και το ερευνητικό εργαστήριο (Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης)
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
ΤΕΙ Κρήτης. Ειδικότερα θέματα υλικοτεχνικής υποδομής
του Προγράμματος προσδιορίζονται στις εκθέσεις σκοπιμότητας και βιωσιμότητας.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας Δ.Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2028-2029 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/
τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του ν. 4485/2017.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο
ποσό των 10.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών
ως εξής:
Κατηγορία Δαπανών

Ετήσιο κόστος (€)

α) Αναλώσιμα και εξοπλισμός

5.000 €

β) Λοιπές δαπάνες, (έξοδα
δημοσιότητας προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού)

5.000 €

Γενικό Σύνολο

10.000 €

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται με
αυτοχρηματοδότηση, μέσω ιδίων πόρων, οι οποίοι προέρχονται από τον προϋπολογισμό του ΤΕΙ Κρήτης, εθνικά ή ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά, ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, στο πλαίσιο πάντα των στόχων και
των γνωστικών αντικειμένων του Π.Μ.Σ., από δωρεές,
παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή του ιδιωτικού
τομέα, και κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Άρθρο 12
Μεταβολές - Τροποποιήσεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από αποφάσεις των αρμοδίων
οργάνων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Τεύχος Β’ 2239/15.06.2018
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2239/15.06.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

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

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02022391506180012*

