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Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνο-
λογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

2 Κανονισμός Σπουδών του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι. Πελο-
ποννήσου με τίτλο «Τεχνοοικονομικά Συστήμα-
τα στη Διοίκηση / Master in Techno-Εconomic 
Management Systems».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 32903 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου Πειραματικής Εκτροφής 
Υδρόβιων Οργανισμών στο Τμήμα Τεχνολογίας 
Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνο-
λογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/8.12.2014) 

όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 60 
του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄).

2. Το ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
άρθρα 5 και 6 περί Οργανισμού και Εσωτερικού Κανο-
νισμού, σε συνδυασμό με το άρθρο 80 παρ. 5 εδαφ. α.

3. Τα άρθρα 1 έως 4 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/
Α΄/4.12.2009).

4. Το ν. 4485/2017 άρθρο 28 (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017).
5. Το φάκελο του Εργαστήριου Πειραματικής Εκτρο-

φής Υδρόβιων Οργανισμών (Lehaqor: Laboratory of 
Experimental Husbandry of Aquatic Organisms) όπως 
κατατέθηκε με το υπ’ αριθμ πρωτ. 24969/1.8.2018 έγ-
γραφο του Καθηγητή Κλαδά Ιωάννη.

6. Την αριθμ. 09/12.9.2018 απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών 

της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τρο-
φίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Θέμα 
4ο): «Ίδρυση εργαστηρίου Πειραματικής Εκτροφής 
Υδρόβιων Οργανισμών».

7. Το αριθμ. πρωτ. 29123/21.9.2018 έγγραφο του Προέ-
δρου του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιερ-
γειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας 
Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

8. Την εισήγηση του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλά-
δας για την ίδρυση Εργαστηρίου Εργαστήριου Πειραμα-
τικής Εκτροφής Υδρόβιων Οργανισμών (Lehaqor).

9. Την αριθμ. 17/5.10.2018 απόφαση της Συγκλήτου 
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας (Θέμα 17ο) «Ίδρυση εργαστη-
ρίου Πειραματικής Εκτροφής Υδρόβιων Οργανισμών».

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος, 
αποφασίζουμε:

I. Την Ίδρυση Εργαστηρίου Πειραματικής Εκτροφής 
Υδρόβιων Οργανισμών στο Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - 
Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας 
και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυ-
τικής Ελλάδας.

II. Την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του Εργα-
στηρίου Πειραματικής Εκτροφής Υδρόβιων Οργανισμών, 
τα αντικείμενα έρευνας του και τους σκοπούς του, σύμ-
φωνα με τα παρακάτω.

Άρθρο 1 
Ίδρυση - Αντικείμενο

Ιδρύεται Εργαστήριο Πειραματικής Εκτροφής Υδρό-
βιων Οργανισμών (LEHAQOR) στο Τμήμα Τεχνολογίας 
Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας 
Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτι-
κές ανάγκες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, 
την υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφω-
σης και Δια Βίου Μάθησης του στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 
(υπουργική απόφαση 229720/Ζ1, ΦΕΚ τ.Β΄ 4/5.1.2018). 
Ταυτόχρονα υποστηρίξει τις διαδικασίες αξιολόγησης 
και ποιοτικής αναβάθμισης της παρεχόμενης εκπαί-
δευσης του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατο-
καλλιεργειών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, καθώς και των 
μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων στα 
οποία οργανώνει ή συμμετέχει, σε θέματα Ζωοτεχνία 
Εκτροφής Υδρόβιων Οργανισμών, ήτοι το σύνολο των 
τεχνολογιών διαχείρισης των υδρόβιων οργανισμών σε 
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αιχμαλωσία, συμπεριλαμβανομένων του χειρισμού, της 
αναπαραγωγής και της διατήρησής τους.

Άρθρο 2 
Σκοπός - Αποστολή

Το Εργαστήριο Πειραματικής Εκτροφής Υδρόβιων Ορ-
γανισμών στο πλαίσιο της αποστολής του έχει ως σκοπό:

α) Τη διεξαγωγή έρευνας για την κάλυψη των διδα-
κτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο σε θέματα καθετοποιημένης πα-
ραγωγής, ανάπτυξης και διαχείρισης ζωντανών υδρό-
βιων οργανισμών.

β) Τη δημιουργία θεωρητικής, επιστημονικής και τε-
χνολογικής υποδομής για την αρτιότερη διδασκαλία 
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων σε 
θέματα καθετοποιημένης παραγωγής, ανάπτυξης και 
διαχείρισης ζωντανών υδρόβιων οργανισμών.

γ) Την κάλυψη των σχετικών αναγκών σε ζωντανούς 
υδρόβιους οργανισμούς της έρευνας και διδασκαλίας 
του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήμα-
τος Τεχνολογίας Αλιείας Υδατοκαλλιεργειών, ειδικότερα 
την εργαστηριακή υποστήριξη των μαθημάτων «Εκτρο-
φές Ιχθύων Γλυκού Νερού», «Παραγωγή γόνου Ιχθύων 
Γλυκού Νερού», «Παραγωγή Ιχθυδίων Θαλασσινών Ει-
δών», «Εισαγωγή στις Υδατοκαλλιέργειες», «Εξοπλισμός 
και Μηχανική Υδατοκαλλιεργειών», «Εκτροφές Ιχθύων 
Θαλάσσης», «Οργανογένεση και Φυσιολογία Ιχθύων», 
«Διατροφή και Τεχνολογία Ιχθυοτροφών» και «Υδατο-
καλλιέργειες Ασπόνδυλων», εξ ολοκλήρου ή έν μέρει, 
ανά περίπτωση.

δ) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και 
έρευνας για μεταπτυχιακούς σπουδαστές στο πλαίσιο 
των πειραματικών εκτροφών ζωντανών υδρόβιων ορ-
γανισμών, ειδικότερα την έν μέρει εργαστηριακή υπο-
στήριξη των μαθημάτων «Σύγχρονες Τεχνικές και Υλικά 
στην Ιχθυοκαλλιέργεια» και «Τεχνολογίες φιλικές στο 
Περιβάλλον».

ε) Την κάθε μορφής συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί τους στόχοι καλύπτουν 
τα πεδία εφαρμογής των επιστημών που αναφέρονται 
σε καθετοποιημένη παραγωγή, πειραματική ανάπτυξη 
και συντήρηση υδρόβιων οργανισμών.

στ) Την σύνδεση με Ερευνητικά Εργαστήρια του εξω-
τερικού για την προώθηση της κινητικότητας φοιτητών 
και μελών Δ.Ε.Π. για Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Πρακτική 
Άσκηση, μέσω σχετικών προγραμμάτων (λ.χ. Erasmus).

ζ) Τον συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων των 
σχετικών με θέματα καθετοποιημένης παραγωγής, πει-
ραματικής ανάπτυξης και διαχείρισης ζωντανών υδρόβι-
ων οργανισμών στους επί μέρους ερευνητικούς χώρους 
και τη λειτουργική διασύνδεσή τους από επιστημονική 
και διοικητική άποψη.

η) Τη συμμετοχή σε προκηρύξεις, διαγωνισμούς, ή την 
διεκδίκηση καθοιονδήποτε νόμιμο τρόπο κατ’ ανάθεση 
έργων, δημόσιων είτε ιδιωτικών φορέων, με σκοπό την 
διεξαγωγή μελετών σε θέματα σχετικά με θέματα καθε-
τοποιημένης παραγωγής, πειραματικής ανάπτυξης και 
διαχείρισης ζωντανών υδρόβιων οργανισμών.

θ) Την ανάληψη παραγγελιών για παραγωγή σχετικών 
επιστημονικών προϊόντων ή μελετών, από δημόσιους 
φορείς είτε ιδιώτες.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου Πειραματικής Εκτρο-
φής Υδρόβιων Οργανισμών αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών, 
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κα-
τέχουν και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν 
στα ερευνητικά πεδία του εργαστηρίου, καθώς και από 
μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.), Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους του άρθρου 
95 του ν. 4310/2014, Εντεταλμένους Διδασκαλίας του 
άρθρου 16 του ν. 4009/2011 και Επιστημονικούς, Ερ-
γαστηριακούς Συνεργάτες του Τμήματος Τεχνολογίας 
Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών. Επίσης στο εργαστήριο 
δύνανται να απασχολούνται εξωτερικοί συνεργάτες, 
ερευνητές και προσκεκλημένοι καθηγητές από Α.Ε.Ι. 
ημεδαπής και της αλλοδαπής για τη διεκπεραίωση των 
ερευνητικών έργων.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή Ερ-
γαστηρίου που είναι μέλος του Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του 
Kαθηγητή ή του Aναπληρωτή Kαθηγητή του αντίστοιχου 
γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Τεχνολογίας Αλι-
είας - Υδατοκαλλιεργειών. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου 
ορίζεται όπως καθορίζεται στις σχετικές διατάξεις του 
ν. 4009/2011, στον εσωτερικό κανονισμό, άρθρο 6. Για 
τη μεταβατική περίοδο (άρθρο 80 παρ. 5 εδαφ. α), ο Δι-
ευθυντής Εργαστηρίου ορίζεται με τη διαδικασία που 
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3794/2009.

2. Ο Διευθυντής Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του 
ν. 4009/2011, στον εσωτερικό κανονισμό, άρθρο 6. Για 
τη μεταβατική περίοδο (άρθρο 80 παρ. 5 εδαφ. α) ο 
Διευθυντής Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που 
ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3794/2009 μεταξύ των 
οποίων περιλαμβάνονται και οι εξής: ο συντονισμός του 
διδακτικού (προπτυχιακού και μεταπτυχιακού) και ερευ-
νητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υπο-
βολή αρμοδίως του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας 
του εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η 
μέριμνα για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, 
τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό και την 
προμήθεια αναλώσιμων υλικών και πάγιου εξοπλισμού, 
η υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριο-
τήτων του, η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται 
με το εργαστήριο και γενικά η ευθύνη για την ομαλή 
λειτουργία του.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο στεγάζεται στους χώρους του Ερ-
γαστηρίου Πειραματικής Εκτροφής Υδρόβιων Οργανι-
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σμών, στο κτίριο του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας - 
Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας 
Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, στο 
Μεσολόγγι. Στους χώρους αυτούς υπάρχουν τα γραφεία 
και τα εργαστήρια έρευνας με τον απαραίτητο εξοπλισμό 
για την προώθηση της εκπαίδευσης, έρευνας, ανάπτυξης 
και καινοτομίας.

2. Το Εργαστήριο εκτελεί εκπαίδευση, έρευνα, ανάπτυ-
ξη και εργασίες τεχνικής υποστήριξης υψηλού επιπέδου 
και δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες και τεχνικές εκ-
θέσεις, όπως αυτές ανατίθενται από συνεργαζόμενους 
φορείς ή ερευνητικά, αναπτυξιακά έργα.

3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια 
ερευνητικού ή άλλου έργου και καθορίζει μέσα στα πλαί-
σια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα 
στη χρησιμοποίηση εξοπλισμού και χώρων σε περίπτω-
ση που υπάρχει σχετική ανάγκη.

4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση εξοπλι-
σμού, οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την 
παραμονή προσωπικού, φοιτητών και επισκεπτών στους 
χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας, οι 
οποίοι αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και της 
αρτιμέλειας των παρευρισκομένων, καθώς και στην προ-
στασία του εξοπλισμού του εργαστηρίου από βλάβες.

5. Η χρησιμοποίηση ειδικού εξοπλισμού του εργα-
στηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους 
ερευνητές, που έχουν ειδική επί του εξοπλισμού αυτού 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού. 
Κινητά όργανα και εξοπλισμός, τα οποία παραδίδονται 
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρη-
σιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

6. Με απόφαση του Διευθυντή Εργαστηρίου είναι δυ-
νατόν να στεγάζονται στο Εργαστήριο συνεργάτες και 
ερευνητικά προγράμματα μελών Δ.Ε.Π., άλλων τμημά-
των του ιδρύματος.

7. Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του τμήματος ή του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη 
συνεργατών σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφω-
να με την ισχύουσα νομοθεσία.

8. Το Εργαστήριο λειτουργεί χωρίς να επιβαρύνει τον 
Προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι.

Άρθρο 6
Πόροι - Έσοδα

Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται 
από:

1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π.δ. 159/1984.

4. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ερευνητικά 
προγράμματα που εκτελούνται στους χώρους τους.

5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-

εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

6. Την χρήση της πνευματικής ιδιοκτησίας των απο-
τελεσμάτων ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμ-
μάτων.

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Διαχείριση Εσόδων

1. Τη διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου από 
οποιαδήποτε πηγή και εάν προέρχονται θα έχει ο Ειδι-
κός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, σύμφωνα με τον 
κανονισμό του.

2. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση της 
παρακράτησης υπέρ του Τ.Ε.Ι. και αφού καλυφθούν οι 
επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολο-
γισμό των έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδό-
τησης του ΕΛΚΕ, μαζί με άλλα έσοδα που προκύπτουν 
από πνευματικά δικαιώματα, δωρεές, προσφορές, κλπ. 
θα χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της υποδομής και 
του εξοπλισμού του ώστε να δύναται να παρέχει υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες, ενώ παράλληλα θα μεριμνά για την 
σωστή προβολή του.

Άρθρο 8
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή 
στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία 
ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία του Εργαστη-
ρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 11 Οκτωβρίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 2999 (2)
Κανονισμός Σπουδών του Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι. Πελο-

ποννήσου με τίτλο «Τεχνοοικονομικά Συστήμα-

τα στη Διοίκηση / Master in Techno-Εconomic 

Management Systems».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 12/12.9.2018/2.3)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
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ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 502/1989 (ΦΕΚ 215/τ.Α΄/
3.10.1989) με το οποίο ιδρύεται το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου 
(πρώην Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 91/2013 «Μετονομασία του 
Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου».

6. Την αριθμ. 2679/20.7.2018 (ΦΕΚ 3650/τ.Β΄/27.8.2018) 
απόφαση της Συγκλήτου (αριθμ. συνεδρίασης 7/25.4.2018
θέμα 1.1), με την οποία επανιδρύθηκε το Π.Μ.Σ. «Τεχνο-
οικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση», σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, Α΄).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοί-
κησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών στην αριθμ. 16/
6.9.2018 (θέμα 1ο) συνεδρίασή της, με θέμα: Έγκριση Κα-
νονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομικά 
Συστήματα στη Διοίκηση / Master in Techno-Εconomic 
Management Systems».

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Πελοποννή-
σου στην αριθμ. 12/12.9.2018 (θέμα 2.3) συνεδρίασή 
της, στην οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη 
Διοίκηση / Master in Techno-Εconomic Management 
Systems».

9. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 209644/Ζ1/
30.11.2017 (ΥΟΔΔ 642/4.12.2017) διαπιστωτική πράξη 
εκλογής Πρύτανη και τριών Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. 
Πελοποννήσου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή-
σεων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου με τίτλο 
«Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση / Master in 
Techno-Εconomic Management Systems», όπως αυτός 
κατατέθηκε και έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1: 
Αντικείμενο και σκοπός

Ο σκοπός του ΠΜΣ «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη 
Διοίκηση» συνίσταται στην εξειδίκευση επιστημόνων 
σε ζητήματα εφαρμογής πολιτικών, καινοτόμων μοντέ-
λων οργάνωσης και εξελιγμένων τεχνολογικά μεθόδων 
λήψης αποφάσεων στο χώρο της διοίκησης, τόσο στο 
δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στόχοι του ΠΜΣ είναι:
α) Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανά-

πτυξη της έρευνας και των εφαρμογών, σε θέματα που 
αφορούν τους επιμέρους κλάδους της διοίκησης, με 
γνώμονα την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνη-
τικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών 
να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ, με 
στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

γ) Η απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων για επι-
τυχή σταδιοδρομία ως στελέχη, τόσο στον ιδιωτικό, στο 

δημόσιο, αλλά και στον ακαδημαϊκό τομέα. Ο στόχος 
είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα των φοιτητών να αξιο-
λογούν και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδο-
μένα και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις, σε 
οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι απόφοιτοι 
του προγράμματος θα έχουν αναπτύξει:

1. την κατανόηση ενός ευρέος φάσματος ικανοτήτων 
διοίκησης και λειτουργικών τεχνικών,

2. αυτοπεποίθηση στην αξιολόγηση και στην ανάλυση 
σύνθετων επιχειρησιακών προβλημάτων, καθώς και στη 
λήψη αποφάσεων,

3. μια προσέγγιση συνεργασίας στην επίλυση προ-
βλημάτων, ώστε να επικοινωνούν με σαφήνεια και πε-
ριεκτικότητα, τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς με 
δυνητικούς συνεργάτες τους,

4. την ικανότητα να σκέφτονται δημιουργικά και στρα-
τηγικά,

5. τη δυνατότητα να δουλεύουν τηρώντας προθεσμίες 
και κάτω από συνθήκες πίεσης,

6. τη δυνατότητα να αναλάβουν ανεξάρτητη εφαρμο-
σμένη έρευνα και να παράγουν σημαντική διατριβή σε 
ένα εγκεκριμένο θέμα,

7. τη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής ευαισθησίας 
και τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα δια-πολιτισμικό, 
πολυεθνικό, ομαδικό περιβάλλον.

Άρθρο 2: 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα - 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με 
τίτλο: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση», 
πραγματοποιείται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων και Οργανισμών του ΤΕΙ Πελοποννήσου και χορηγεί 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Τεχνο-
οικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση».

Άρθρο 3: 
Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ

1. H Συνέλευση ορίζει Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του 
ΠΜΣ, με διετή θητεία. Η ΣΕ απαρτίζεται από πέντε (5) 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει με-
ταπτυχιακό έργο. Στη ΣΕ προεδρεύει ο Διευθυντής του 
ΠΜΣ ή το αρχαιότερο στη βαθμίδα μέλος, εν απουσία 
αυτού. Η θητεία του Διευθυντή μπορεί να ανανεωθεί 
μία φορά.

2. Η ΣΕ παρακολουθεί την εύρυθμη λειτουργία του 
Προγράμματος, συντονίζει τις επιμέρους ειδικεύσεις 
του ΠΜΣ και διατυπώνει γνώμη επί των θεμάτων, που 
εισηγείται ο Διευθυντής του ΠΜΣ.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή, με εξουσιοδότηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος, θα αποφασίζει ως προς την 
οικονομική διαχείριση και ειδικότερα, ως προς την έγκρι-
ση των δαπανών του προγράμματος.

4. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ μεριμνά για το συντονισμό 
του ΠΜΣ και την ομοιόμορφη τήρηση του κανονισμού.

Άρθρο 4: 
Διάρθρωση και διάρκεια του ΠΜΣ

1. Για την απόκτηση ΜΔΕ απαιτείται η επιτυχής ολο-
κλήρωση δύο (2) εξαμήνων υποχρεωτικής φοίτησης 
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ενός κύκλου σπουδών και η συγγραφή μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας, κατά το τρίτο εξάμηνο. Στο 
πρώτο εξάμηνο, ο φοιτητής υποχρεούται να παρακο-
λουθήσει με επιτυχία πέντε (5) μαθήματα (καθένα από 
τα οποία αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες - ECTS) και 
στο δεύτερο έξι (6) μαθήματα (πέντε υποχρεωτικά μα-
θήματα κορμού κι ένα μάθημα επιλογής, καθένα από τα 
οποία αντιστοιχεί σε 5 πιστωτικές μονάδες - ECTS). Κάθε 
διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις 
διδακτικές εβδομάδες. Η διπλωματική εργασία ισοδυνα-
μεί με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες και εκπονείται 
κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου. Τα μαθήματα 
μπορεί να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηρια-
κή διδασκαλία, ως μία ενιαία εκπαιδευτική ενότητα. Το 
ΜΔΕ απονέμεται μετά τη συμπλήρωση ενενήντα (90) 
πιστωτικών μονάδων.

2. Με πρόταση της Συνέλευσης και έγκριση της Συ-
γκλήτου, ύστερα από εισήγηση της ΣΕ, δύνανται να προ-
στίθενται νέα μαθήματα στις επιστημονικές ειδικεύσεις, 
να τροποποιούνται υφιστάμενα ή να ανακατανέμονται 
μεταξύ των εξαμήνων. Η διδασκαλία των μαθημάτων 
ανά ειδίκευση μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή/και 
στην αγγλική γλώσσα, ύστερα από πρόταση της ΣΕ και 
έγκριση της Συνέλευσης.

Άρθρο 5: 
Προϋποθέσεις εισαγωγής 
και κριτήρια επιλογής υποψηφίων

1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύ-
κλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν. 4485/2017. επίσης, 
πρέπει να έχουν καλή γνώση (επιπέδου Β2 και άνω) μίας 
τουλάχιστον από τις εξής γλώσσες: αγγλική ή γαλλική.

2. Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ απαιτείται η συμμετοχή 
σε προφορική αξιολόγηση, σύμφωνα με τη προβλεπόμε-
νη από το Νόμο διαδικασία συνεντεύξεων, από τριμελή 
επιτροπή που συγκροτείται από τη Συνέλευση, έπειτα 
από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλο 
επαρκούς γλωσσομάθειας για μία από τις γλώσσες της 
παραγράφου 1, μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας υπο-
βάλλει δήλωση σχετικά με τη γλώσσα στην οποία επιθυ-
μεί να εξετασθεί. Η εξέταση αυτή διενεργείται από μέλος 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας 
καταχωρίζεται με τον τελικό χαρακτηρισμό «επιτυχώς» 
ή «ανεπιτυχώς» και όχι με αριθμητικό βαθμό.

4. Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων μετα-
πτυχιακών φοιτητών γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής, 
σύμφωνα με το ν. 4485/1917. Η διαδικασία επιλογής διε-
νεργείται με βάση τα ειδικότερα κριτήρια, που αναγρά-
φονται στην κατ’ έτος προκήρυξη:

Βαθμολογία Πτυχίου - Συντελεστής βαρύτητας 40%
Βαθμολογία Επαγγελματικής Εμπειρίας - Συντελεστής 

βαρύτητας 10%
Κάθε μήνας μοριοδοτείται με 2 μόρια, με ανώτατο τα 

120 μόρια.
Βαθμολογία Ξένης Γλώσσας - Συντελεστής βαρύτητας 

20%

Καλή Γνώση  40
Πολύ Καλή Γνώση  60
Άριστη Γνώση  80
Βαθμολογία Συνέντευξης - Συντελεστής βαρύτητας 

30%
Η επιτροπή, κατά τη συνέντευξη, αξιολογεί:
α) Την ικανότητα αναλυτικής σκέψης και σύνθεσης 

γνώσεων.
β) Τη σαφήνεια επαγγελματικών στόχων, κίνητρα κα-

ριέρας.
γ) Τη δυνατότητα του υποψηφίου να συμβάλλει στη 

μαθησιακή διαδικασία του Προγράμματος.
δ) Την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψη-

φίου, εκτός της πτυχιακής εργασίας.
ε) Τις συστατικές επιστολές, που έχουν αποσταλεί.
στ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό ση-

μείωμα του υποψηφίου (γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
κ.λπ.).

Άρθρο 6: 
Αριθμός εισακτέων

1. Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τους τριάντα (30) φοιτητές ανά κύκλο προγράμ-
ματος και καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Συνέ-
λευσης, με εισήγηση της ΣΕ.

2. Με την ίδια απόφαση, μπορούν να γίνονται επιπρο-
σθέτως δεκτοί μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με το ν. 4485/2017, άρθρο 
34, παρ. 8.

3. Στην προκήρυξη του προγράμματος ανακοινώνεται 
ο ακριβής αριθμός εισακτέων και ο τρόπος εισαγωγής, 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8, παρ. 1 του παρόντος.

Άρθρο 7: 
Προκήρυξη - Υποβολή υποψηφιότητας

1. Το ΠΜΣ προκηρύσσεται μέχρι το τέλος Αυγούστου 
κάθε έτους, με απόφαση της Συνέλευσης, έπειτα από 
εισήγηση της ΣΕ. Στην προκήρυξη περιλαμβάνονται 
τουλάχιστον:

α) οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων στη δια-
δικασία επιλογής,

β) ο αριθμός εισακτέων,
γ) τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν, o 

τρόπος και η προθεσμία υποβολής,
δ) η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής,
ε) η ημερομηνία τυχόν εξετάσεων.
2. Η αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται, συνοδευό-

μενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8: 
Διαδικασία επιλογής και εγγραφή επιτυχόντων

1. Η αξιολόγηση διενεργείται εντός του μηνός Σεπτεμ-
βρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και με εισήγηση της 
ΣΕ, η Συνέλευση δύναται να τροποποιεί την ανωτέρω 
ημερομηνία. Μετά το πέρας της, οι συμμετέχοντες κα-
τατάσσονται με βαθμολογική σειρά. Η οριστική σειρά 
επιτυχίας καταρτίζεται από τη ΣΕ, μετά την ολοκλήρωση 
και των προφορικών εξετάσεων και εγκρίνεται από τη 
Συνέλευση της Σχολής.
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2. Αν ο αριθμός επιτυχόντων είναι μικρότερος από τον 
προβλεπόμενο στην ετήσια προκήρυξη του Π.Μ.Σ, εγ-
γράφονται όλοι οι επιτυχόντες, σύμφωνα με τη διαδικα-
σία επιλογής, υποψήφιοι. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων 
είναι μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο αριθμό εισα-
κτέων, οι υποψήφιοι επιλέγονται με σειρά κατάταξης. Αν 
υπάρχουν ισοβαθμούντες με τον τελευταίο, εγγράφονται 
όλοι οι ισοβαθμούντες.

3. Ο πίνακας κατάταξης περιλαμβάνει, εκτός από τους 
επιλεγόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές και κατάλογο 
επιλαχόντων, κατά σειρά επιτυχίας. Τυχόν κενές θέσεις, 
καλύπτονται από επιλαχόντες, εντός δέκα ημερών από 
τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής.

4. Οι εγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών αρχίζουν 
την επόμενη μέρα από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, 
στην οποία επικυρώνεται ο πίνακας των επιτυχόντων. Η 
προθεσμία για τις εγγραφές είναι δεκαπέντε (15) ημέρες. 
Τα μαθήματα επιλογής για το δεύτερο εξάμηνο δηλώ-
νονται έως τη δεύτερη εβδομάδα, μετά την έναρξη των 
μαθημάτων του εξαμήνου αυτού.

5. Οι πίνακες των επιτυχόντων στο πρόγραμμα και οι 
πίνακες των τελικώς εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών 
φοιτητών αναρτώνται στον ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Άρθρο 9: 
Διδασκαλία και μέθοδοι αξιολόγησης

1. Η διδασκαλία, τόσο των υποχρεωτικών μαθημάτων 
όσο και των μαθημάτων επιλογής, συνίσταται στην εις 
βάθος επεξεργασία ειδικών θεμάτων και την ανάδειξη 
σύγχρονων τάσεων και προβληματισμών, με ανάπτυξη 
από το διδάσκοντα, με εκπόνηση εργασιών, με διαλέξεις 
από προσκεκλημένους ομιλητές ή με οποιαδήποτε άλλη 
μέθοδο, που, κατά την κρίση του διδάσκοντος, μπορεί 
να συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα και κατάρτιση 
του φοιτητή. Η διδασκαλία μπορεί να περιλαμβάνει εν-
διάμεσες ασκήσεις και επισκέψεις σε σχετικούς ή άλλους 
φορείς. Μπορεί επίσης να οργανωθεί σε σεμιναριακές 
ενότητες, με διαφορετικούς εισηγητές, υπό την επίβλεψη 
του οριζόμενου στο πρόγραμμα διδάσκοντος.

2. Ο αριθμός των απουσιών ανά μάθημα δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις τρεις (3), εκ των οποίων οι δύο (2) αδικαιο-
λόγητες. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, η υπέρβαση 
του ως άνω αριθμού απουσιών σε ένα ή περισσότερα 
μαθήματα, υποχρεωτικών ή επιλογής, συνεπάγεται δια-
γραφή από το ΠΜΣ, με απόφαση της Συνέλευσης, μετά 
από εισήγηση της ΣΕ.

3. Στο πέρας του πρώτου και δεύτερου εξαμήνου, 
διενεργούνται γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, κατ’ 
επιλογή του διδάσκοντος. Ο εξεταστής συνεκτιμά τις 
εισηγήσεις, ερευνητικές εργασίες, ασκήσεις ή άλλες 
μορφές συμμετοχής των φοιτητών, κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας.

4. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο για κάθε μάθη-
μα. Στη δεύτερη περίοδο προσέρχεται ο φοιτητής που 
απέτυχε ή δεν προσήλθε σε ένα ή περισσότερα μαθή-
ματα του πρώτου ή δεύτερου εξαμήνου. Αν αποτύχει 
σε κάποιο μάθημα στην περίοδο του Σεπτεμβρίου, θα 
εξετάζεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής, 
οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμε-

νο με το μάθημα και ορίζονται από τη ΣΕ. Αν αποτύχει 
και πάλι, διαγράφεται από το Μητρώο, με απόφαση της 
Συνέλευσης, έπειτα από εισήγηση της ΣΕ.

5. Ο φοιτητής επιλέγει θέμα διπλωματικής εργασίας 
κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου, το οποίο 
σχετίζεται με γνωστικό αντικείμενο που διδάσκεται στο 
πλαίσιο του ΠΜΣ, με τη σύμφωνη γνώμη του διδάσκο-
ντος, που έχει την ευθύνη της επίβλεψης. Το θέμα της 
διπλωματικής καταχωρίζεται στη μερίδα του φοιτητή 
και στο μητρώο του.

6. Η διπλωματική εργασία πρέπει να εκπονηθεί από 
τον υποβάλλοντα φοιτητή και να αποτελεί προϊόν πρω-
τότυπης επιστημονικής έρευνας. Για το σκοπό αυτό, οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές υπογράφουν δήλωση περί μη 
προσβολής πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία προσαρτά-
ται σε όλες τις υποβαλλόμενες διπλωματικές εργασίες. Η 
διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική γλώσ-
σα, εκτός εάν δοθεί σχετική άδεια από τον επιβλέποντα 
καθηγητή για να εκπονηθεί σε ξένη γλώσσα. Το έντυπο 
της «δήλωσης περί μη προσβολής πνευματικής ιδιοκτη-
σίας» αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

7. Η διπλωματική εργασία υποβάλλεται προς κρίση 
εντός οριζόμενης από την ΣΕ προθεσμίας. Η υποβο-
λή της γίνεται ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή στη 
Γραμματεία του ΠΜΣ και στη Βιβλιοθήκη της Σχολής, 
σε τρία (3) αντίτυπα. Μαζί με τη διπλωματική εργασία 
ο υποψήφιος υποβάλλει «Δήλωση περί μη προσβολής 
πνευματικής ιδιοκτησίας». Υποστηρίζεται ενώπιον επι-
τροπής, που ορίζεται από τη ΣΕ, εγκρίνεται από τη Συ-
νέλευση και αποτελείται από τον επιβλέποντα και δύο 
(2) διδάσκοντες του ΠΜΣ. Αν η διπλωματική εργασία 
δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα ή δεν κριθεί επιτυχής, δεν 
απονέμεται στο φοιτητή το ΜΔΕ.

8. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον 
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται 
στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

Άρθρο 10: 
Απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος 
ειδίκευσης - Πιστωτικές μονάδες

1. Η φοίτηση στο ΠΜΣ και η απόκτηση του ΜΔΕ αντι-
στοιχούν σε ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες. Ειδικό-
τερα, ο φόρτος εργασίας, με τον οποίο επιβαρύνεται ο 
φοιτητής, αποτιμάται σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες ανά 
μάθημα πρώτου εξαμήνου και σε πέντε (5) πιστωτικές 
μονάδες, ανά μάθημα δεύτερου εξαμήνου. Η μεταπτυ-
χιακή διπλωματική εργασία αποτιμάται σε τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες. Με τα δεδομένα αυτά, το ΠΜΣ απει-
κονίζεται, σε επίπεδο πιστωτικών μονάδων, ως εξής:

Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξά-
μηνο διαμορφώνεται ως εξής: Tα υποχρεωτικά μαθήμα-
τα και τα μαθήματα επιλογής διδάσκονται τις ώρες και 
με το περιεχόμενο που εξειδικεύεται στο Πρόγραμμα 
Σπουδών, όπως αυτό έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του ΠΜΣ.

3. Η βαθμολογική κλίμακα για όλα τα μαθήματα και 
τη διπλωματική εργασία, ορίζεται από το μηδέν (0) 
έως το δέκα (10). Θεωρείται ότι πέτυχε ο φοιτητής που 
έλαβε βαθμό πέντε (5) και άνω. Ο τελικός βαθμός του 
ΜΔΕ προσδιορίζεται από τους βαθμούς (Β.Μ.) όλων 
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των μαθημάτων (Α.Μ.) του προγράμματος, με βάση τις 
αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.), και τον βαθμό 
της μεταπτυχιακής εργασίας (Β.Μ.Ε.) με βάση τις αντί-
στοιχες πιστωτικές μονάδες της μεταπτυχιακής εργασίας 

(Π.Μ.Μ.Ε.) καθώς και άλλων υποχρεώσεων που έχουν 
προβλεφθεί στον οικείο Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ, με 
ακρίβεια δευτέρου δεκαδικού ψηφίου. Ο τελικός βαθμός 
(Τ.Β.) του ΜΔΕ υπολογίζεται σύμφωνα με το τύπο: 

O βαθμός υπολογίζεται με ακρίβεια δεύτερου δεκα-
δικού ψηφίου. Στο μεταπτυχιακό δίπλωμα αναγράφεται 
«καλώς» [για τους φοιτητές που έχουν μέσο όρο βαθμο-
λογίας μικρότερο από έξι και μισό (6,5)] «λίαν καλώς» 
[για τους φοιτητές που έχουν μέσο όρο βαθμολογίας 
μεγαλύτερο ή ίσο του έξι και μισό (6,5) αλλά μικρότερο 
από οκτώ και μισό (8,5)] και «άριστα» [για τους φοιτητές 
που έχουν μέσο όρο βαθμολογίας οκτώ και μισό (8,5) 
και άνω].

4. Αναγνώριση μαθημάτων δεν είναι δυνατή στο πλαί-
σιο των ΠΜΣ.

Άρθρο 11: 
Αναστολή φοίτησης

1. Η αναστολή φοίτησης είναι δυνατή μόνο για σο-
βαρούς λόγους υγείας ή άλλους λόγους ανωτέρας βίας 
και χορηγείται έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του 
φοιτητή.

2. Η φοίτηση αναστέλλεται με απόφαση της Συνέλευ-
σης, ύστερα από γνώμη της ΣΕ και δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει συνολικά το ένα έτος.

3. Μετά τη λήξη της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοι-
τητής υποχρεούται να παρακολουθήσει το εξάμηνο ή 
τα εξάμηνα στα οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει τη 
φοίτησή του, καταβάλλοντας το συνολικό ή το υπολει-
πόμενο τέλος συμμετοχής. Σε περίπτωση παραίτησης ή 
διαγραφής του μεταπτυχιακού φοιτητή, το τέλος συμμε-
τοχής δεν επιστρέφεται.

4. Εάν μετά την πάροδο του έτους αναστολής δεν επα-
νέλθει ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ.

5. Σε περίπτωση τροποποίησης ή αναθεώρησης του 
Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές θα εντάσσονται 
στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών με την υποχρέωση πλή-
ρους φοίτησης, με δικαίωμα αναγνώρισης μαθημάτων 
από τη Συνέλευση για όσα από αυτά προκύπτει τεκμη-
ριωμένα συνάφεια της διδασκόμενης ύλης.

6. Η συνολική διάρκεια παραμονής του φοιτητή στο 
Πρόγραμμα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 6 εξάμηνα.

Άρθρο 12: 
Συνδρομή φοιτητών - έπαινοι - 
ανταποδοτικό τέλος

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποστηρίζουν την ερευ-
νητική διαδικασία και την εν γένει λειτουργία του ΠΜΣ, 
για παράδειγμα, με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά 
προγράμματα, στην οργάνωση συνεδρίων και λοιπών 
επιστημονικών εκδηλώσεων, τη συμμετοχή στην εξε-
ταστική εποπτεία.

2. Στον φοιτητή που αποκτά το δίπλωμα με τον μεγα-
λύτερο βαθμό ανά ειδίκευση, εφόσον έχει λάβει βαθμό 
«Άριστα», το ΠΜΣ χορηγεί «έπαινο αριστείας».

3. Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
καταβάλλουν τέλος συμμετοχής. Το ύψος του τέλους 
συμμετοχής για τη φοίτηση στο ΠΜΣ καθορίζεται με 
απόφαση της Συνέλευσης μετά την εισήγηση της ΣΕ. 
Η κατανομή του εισπραττόμενου γίνεται σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η πρώτη δόση του 
τέλους συμμετοχής καταβάλλεται υποχρεωτικώς με την 
εγγραφή, ενώ η δεύτερη με τη δήλωση των μαθημάτων 
επιλογής του δευτέρου εξαμήνου. Σε περίπτωση μη κα-
ταβολής ολικώς ή μερικώς του τέλους συμμετοχής, ο 
φοιτητής δεν έχει δικαίωμα παρακολούθησης του Προ-
γράμματος και συμμετοχής στις εξετάσεις.

4. Με απόφαση της ΣΕ, η οποία εγκρίνεται από τη Συ-
νέλευση, δύνανται να χορηγούνται συνολικά ή εν μέρει 
υποτροφίες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων.

Άρθρο 13: 
Διδάσκοντες

1. Στο ΠΜΣ θα διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., 
Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τ.Ε.Ι. Πελο-
ποννήσου, διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
(Α΄ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) και την 
παρ. 7, του άρθρου 29, του ν. 4009/2011.

2. Eπίσης, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών 
του ΠΜΣ, μπορούν να διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμη-
μάτων του ιδίου ή άλλων Α.Ε.Ι., ερευνητές από ερευνη-
τικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι 
επιστήμονες της αλλοδαπής, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο ή επιστήμο-
νες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36, του ν. 4485/2017.

3. Η επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και η βαθμο-
λόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών διενεργείται από 
εν ενεργεία διδάσκοντες του ΠΜΣ.

Άρθρο 14: 
Διοικητική υποστήριξη - Μητρώο ΠΜΣ

1. Στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων και Οργανισμών κατατίθενται όλες οι αιτήσεις 
και δηλώσεις που αφορούν το ΠΜΣ. Η Γραμματεία είναι 
επίσης υπεύθυνη για τη λειτουργία του Μητρώου ΠΜΣ.

2. Στο Μητρώο ΠΜΣ αναρτώνται τα ονόματα των ει-
σακτέων ανά έτος, τα ονόματα των αποφοίτων του ΠΜΣ 
ανά έτος και οι τίτλοι των διπλωματικών εργασιών, που 
έχουν εκπονηθεί.

Άρθρο 15:
Υλικοτεχνική υποδομή

1. Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι 
υφιστάμενες (ή μέρος των υφιστάμενων) υποδομών του 
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Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων και Οργανισμών, καθώς και οι υλικοτεχνικές 
υποδομές που έχουν εξασφαλιστεί από προμήθειες των 
προηγούμενων ετών λειτουργίας του ΠΜΣ «Τεχνοοικο-
νομικά Συστήματα Υγείας».

Άρθρο 16: 
Κόστος λειτουργίας - πηγές χρηματοδότησης

1. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από 
τα τέλη φοίτησης, που ανέρχονται σε 1.980,00 ευρώ και 
θα καταβάλλονται κατά το 1ο και 2ο εξάμηνο φοίτησης. 
Επίσης, θα αναζητηθούν έσοδα από άλλες πηγές, όπως 
δωρεές ή χορηγίες νομικών ή φυσικών προσώπων, παρο-
χές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων δημοσίου τομέα, 
πόροι από ερευνητικά προγράμματα κ.λπ..

2. Ο ετήσιος προϋπολογισμός εξόδων έχει συνταχθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2, του άρ-
θρου 35, του ν. 4485/2017, που προβλέπει ότι το 30% 
των συμμετεχόντων απαλλάσσεται από τέλη φοίτησης, 
εφόσον πληρούνται τα κριτήρια που θέτει ο νόμος. Επο-
μένως, ο ετήσιος προϋπολογισμός προβλέπει έσοδα από 
21 συμμετέχοντες, αφού οι εισακτέοι του ΠΜΣ ορίζονται 
σε 30.

3. Στην περίπτωση που ο αριθμός των συμμετεχόντων, 
που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2, του 
άρθρου 35, του ν. 4485/2017, είναι μικρότερος, τότε οι 
προϋπολογισθείσες δαπάνες θα αυξηθούν αναλογικά, 
τόσο όσον αφορά στο μέρος των λειτουργικών εξόδων 
του ΠΜΣ (70%), όσο και για το μέρος που αφορά στην 
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος (30%).

4. Εφόσον ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών 
που θα ενταχθούν στο ΠΜΣ δεν είναι ο αναμενόμενος, 
οι προϋπολογισθείσες δαπάνες θα περικόπτονται ανα-

λογικά και το υπόλοιπο των απαιτούμενων, για τη λει-
τουργία του προγράμματος δαπανών, θα καλύπτεται με 
τους τρόπους χρηματοδότησης που περιγράφονται πιο 
πάνω. Επίσης, αναλογικά θα περικόπτεται στην περίπτω-
ση αυτή και ο αριθμός των εισακτέων με δικαίωμα συμ-
μετοχής χωρίς τέλη φοίτησης (χορήγηση υποτροφίας).

5. Η κατανομή των εσόδων ΠΜΣ ανά είδος δαπάνης 
εξειδικεύεται στον Προϋπολογισμό του Προγράμματος.

Άρθρο 17: 
Τροποποίηση προγράμματος

1. Το ΠΜΣ δύναται να τροποποιείται στο τέλος κάθε 
έτους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από αξιο-
λόγηση, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του πα-
ρόντος άρθρου.

2. Στο τέλος κάθε έτους μεταπτυχιακών σπουδών, η 
ΣΕ καταρτίζει Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος, 
την οποία υποβάλλει στη Συνέλευση και εισηγείται, εάν 
κριθεί αναγκαίο, την αναθεώρηση επί μέρους πτυχών 
του περιεχομένου του προγράμματος σπουδών.

Άρθρο 18: 
Γενικό άρθρο

Όσα ζητήματα δεν ρυθμίζονται με τον παρόντα κανο-
νισμό, θα ρυθμίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύου-
σες σχετικές διατάξεις και με απόφαση της Συνέλευσης 
Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καλαμάτα, 11 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρύτανης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΛΟΣ

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