
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση της 
Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master Science 
in Technology and Innovation Management” που 
συνδιοργανώνουν η μονοτμηματική Σχολή Μη-
χανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.) και η 
μονοτμηματική Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.M.Μ.Υ.) του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με το ν. 4485/2017.

2 Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δι-
ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Διοίκηση της Τεχνολογίας και της 
Καινοτομίας - Master Science in Technology and 
Innovation Management” που συνδιοργανώνουν 
η μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγω-
γής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.) και η μονοτμηματική 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών (Η.M.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρή-
της σύμφωνα με το ν. 4485/2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 478/31α/2018 (1)
Επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση της 

Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master Science 

in Technology and Innovation Management” που 

συνδιοργανώνουν η μονοτμηματική Σχολή Μη-

χανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.) και 

η μονοτμηματική Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχα-

νικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Η.M.Μ.Υ.) 

του Πολυτεχνείου Κρήτης σύμφωνα με το 

ν. 4485/2017.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 478/10-07-2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 424-2-2016 (ΦΕΚ 1815/21-6-2016) 

απόφαση του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, για 
Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) από τη Σχολή Μηχανικών Παραγω-
γής και Διοίκησης και τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, με τίτλο «Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Και-
νοτομίας «Master Science in Technology & Innovation 
Management».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.  4485/2017 
(ΦΕΚ 114/Α’/04-08-2017), όπως τροποποιήθηκαν από 
τον ν. 4125/2018 (ΦΕΚ 38/Α’/02-03-2018), σύμφωνα με 
τις οποίες τα Π.Μ.Σ. ιδρύονται με απόφαση της Συγκλή-
του, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως καθώς και του άρθρου 43 του ν. 4485/2017.

3. Τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου 
ΣΤ’ του άρθρου 85 του ν.  4485/2017 (ΦΕΚ  114 Α’/ 
04.08.2017), σύμφωνα με τις οποίες για τη λειτουργία και 
εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανίδρυση 
των ήδη υφιστάμενων, σύμφωνα με τις κείμενες κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις Π.Μ.Σ., 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4485/2017.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το απόσπασμα πρακτικών έγκρισης του Ειδικού 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης (Συνεδρίαση 3η/06-03-2018).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης περί της έγκρισης 
του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας (Συνεδρίαση 
8η/18-04-2018).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης (Συνεδρίαση 8η/10-07-2018)

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Συνεδρίαση 
12η/04-07-2018).

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης (Συνεδρίαση 478η/10-07-2018).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Το με αρ. πρωτ. 137500/Ζ1/22-08-2018 έγγραφο 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι δεν 
τίθεται ζήτημα αναπομπής της απόφασης επανίδρυσης 
του εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 τ.Α’) «Πε-
ριορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις», αποφασίζουμε:

Επανιδρύουμε το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) που συνδιοργανώνεται από 
τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και τη 
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με τίτλο «Διοίκηση 
της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master Science in 
Technology & Innovation Management», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης και η μονοτμηματική Σχολή Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτε-
χνείου Κρήτης επανιδρύουν το εντατικό διεθνές Διατμη-
ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας – Master 
Science in Technology & Innovation Management», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/04-08-2017), με 
επισπεύδουσα Σχολή τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής 
και Διοίκησης.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο και Σκοπός

1. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινο-
τομίας – Master Science in Technology & Innovation 
Management» έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευ-
σης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διοίκηση της Τεχνολο-
γίας, της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας καθώς 
και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονι-
κής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του 
στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξης της χώρας.

2. Απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, στελέχη επιχει-
ρήσεων και οργανισμών καθώς και ερευνητές με στόχο:

α. Την εξειδίκευσή τους στα σύγχρονα συστήματα δι-
οίκησης των τεχνολογιών, της καινοτομίας και της επιχει-
ρηματικότητας συνδυάζοντας γνώσεις από τις επιστήμες 
της διοίκησης, της λήψης αποφάσεων, της οργάνωσης, 
της οικονομίας, του μάρκετινγκ, της καινοτομίας, της 
πληροφορικής, των τεχνολογιών, της νομικής, κ.λπ., κα-
θώς επίσης και τη δημιουργία επιστημόνων - ερευνητών 
οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, 
της επιστήμης και των εφαρμογών της στα αντικείμενα 
που αυτό θεραπεύει.

β. Την ανάπτυξη των οργανωτικών, διοικητικών και 
τεχνολογικών προσόντων και γνώσεων που θα τους είναι 
αναγκαία για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιο-
δρομία.

γ. Την απόκτηση γνώσεων επί του ισχύοντος νομικού 
πλαισίου που διέπει την οργάνωση, ανάπτυξη και λει-
τουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και επιχειρήσεων.

δ. Την προετοιμασία τους για αποδοτική διοίκηση ορ-
γανισμών και επιχειρήσεων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δ.Μ.Σ. στη “Διοίκηση της Τε-
χνολογίας και της Καινοτομίας - MSc in Technology & 
Innovation Management»”. Ο τίτλος απονέμεται από κοι-
νού από τη Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
και τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο τίτλος απο-
νέμεται με την επιτυχή συγκέντρωση εβδομήντα πέντε 
(75) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Εισακτέων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι πολυτε-
χνικών σχολών και πτυχιούχοι τμημάτων φυσικής, χη-
μείας, μαθηματικών, γεωλογίας, γεωπονίας, διοίκησης 
επιχειρήσεων, οικονομικών, πληροφορικής, ιατρικών-
βιολογικών επιστημών Πανεπιστημίων, Α.Σ.Ε.Ι. και Τε-
χνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη επαρκή γνώση μίας του-
λάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του 
Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Δ.Μ.Σ. ορίζεται στο ένα (1) ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 6
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του εντατικού Δ.Μ.Σ. 
ανέρχονται στις εβδομήντα πέντε (75).

2. Για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτη-
τές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οκτώ (8) μαθή-
ματα που θα αντιστοιχούν σε φόρτο εργασίας 30 ECTS 
ανά διδακτικό εξάμηνο και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή 
διπλωματική ελάχιστης διάρκειας τριών μηνών και φόρ-
του εργασίας που θα αντιστοιχεί σε 15 ECTS.

Ο ενδεικτικός πίνακας των προσφερόμενων μαθημά-
των είναι:

Α’ Εξάμηνο

Μάθημα ECTS

1. I nnovation Management & 
Entrepreneurship

7,5

2.  Building and Sustaining a Successful 
Enterprise

7,5

3.  Entrepreneurship, Innovation and 
Evolution of Firms

7,5

4. Production & Operations Management 7,5

lpapadaki
Highlight

lpapadaki
Highlight
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5. Decision Analysis & Risk Management 7,5

6. Business Economics and Finance 7,5

7.  Marketing Management in Technology 
Firms

7,5

ECTS Α’ Εξαμήνου: 30

B’ Εξάμηνο

8. New Product & Service Development 7,5

9. Market Analysis & Consumer Behavior 7,5

10. Innovation Economics 7,5

11.  Legal Aspects of Entrepreneurship and 
Intellectual Property

7,5

12. Disruptive Technologies 7,5

13. Big Data and Data Analytics 7,5

14.  Business Intelligence & Knowledge 
Management

7,5

15.  Digital Entrepreneurship & Innovation 7,5

ECTS Β’ Εξαμήνου: 30

MASTER THESIS 15

Σύνολο ECTS 75

3. Τα μαθήματα προσφέρονται με τη μορφή εξαμηνι-
αίων, εντατικών, σύντομων μαθημάτων και σεμιναρίων, 
όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από την Ε.Δ.Ε. του 
Δ.Π.Μ.Σ., κατανέμονται δε σε εξάμηνα ενώ ο αριθμός 
των ωρών διδασκαλίας τους και ο φόρτος εργασίας τους 
εκφράζεται μέσω των πιστωτικών μονάδων που τους 
αποδίδεται.

4. Το Δ.Π.Μ.Σ. είναι διεθνές και η διδασκαλία των μα-
θημάτων όπως και η συγγραφή των διπλωματικών με-
ταπτυχιακών εργασιών γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

5. Τα μαθήματα μπορεί να προσφέρονται και εξ απο-
στάσεως με χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων 
και τεχνολογικού εξοπλισμού (e-learning). Η διδασκα-
λία αυτή θα γίνεται μέσα στα προβλεπόμενα από την 
παρ. 3, άρθρο 30 του ν. 4485/2017 πλαίσια.

6. Στα πλαίσια του Δ.Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιούνται 
εκπαιδευτικές επισκέψεις και άσκηση των φοιτητών σε 
Ιδρύματα και επιχειρήσεις τόσο του εσωτερικού όσο και 
του εξωτερικού, για απόκτηση γνώσεων και εμπειριών.

7. Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να 
γίνεται ανά ακαδημαϊκό έτος τόσο ανακατανομή των μα-
θημάτων στα εξάμηνα σπουδών, αλλαγή στις κατηγορίες 
μαθημάτων όσο και τροποποίηση του προγράμματος 
των μαθημάτων.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο διατμηματικό μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος 
από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. με ανώτερο όριο τα σαράντα 
(40) άτομα ανά έτος εκ των οποίων έως τριάντα πέντε 
(35) θα προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και έως πέντε (5) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν κυρίως μέλη Δ.Ε.Π. 
της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και 
Διοίκησης, της μονοτμηματικής Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή διδάσκοντες 
σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του 
ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου, του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της 
ημεδαπής και της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. «Διοίκηση της Τεχνολο-
γίας και της Καινοτομίας - Master Science in Technology & 
Innovation Management» θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι 
διδασκαλίας και έρευνας καθώς και οι εγκαταστάσεις και 
ο εξοπλισμός της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών 
Παραγωγής και Διοίκησης, της μονοτμηματικής Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Άρθρο 10
Κόστος Λειτουργίας

Το μέσο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχεται 
στις 152.000€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως

ΔΑΠΑΝΕΣ Ποσό

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΠΜΣ (70%) 98.000 €

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού:

2.000 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών: 9.000 €

Δαπάνες Αναλωσίμων: 1.000 €

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ.:

6.000 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς:

5.000 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού του ΠΚ:

45.320 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού του ΠΚ:

8.240 €

Αμοιβές επισκεπτών διδασκόντων από 
την ημεδαπή ή την αλλοδαπή
(παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017):

10.580 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης:

10.000 €

Λοιπές Δαπάνες:

Δαπάνες Δημοσιότητας-Προβολής: 3.260 €

Αγοράς Εκπαιδευτικού Υλικού: 1.000 €

Δαπάνες Οργάνωσης Συνεδρίων: 5.000 €

Σύνολο Λειτουργικών Εξόδων ΠΜΣ: 106.400 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%) 45.600 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 152.000 €
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Οι πόροι του Δ.Π.Μ.Σ. θα προέρχονται από τις προβλε-
πόμενες στο άρθρο 37 του ν. 4485/2017 πηγές.

Στα πλαίσια του Δ.Π.Μ.Σ. θα υπάρχει η δυνατότητα 
χορήγησης υποτροφιών με βάση κριτήρια που θα κα-
θορίζει κατά περίπτωση η Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 11
Τέλη Φοίτησης

Οι ανωτέρω δαπάνες είναι απαραίτητες για τη λει-
τουργία του Δ.Π.Μ.Σ. και σε περίπτωση που δεν εξευ-
ρεθούν έσοδα από τις παραπάνω πηγές (άρθρο 37 του 
ν. 4485/2017) θα καλύπτονται από τέλη φοίτησης τα 
οποία θα ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. ανά ακα-
δημαϊκό έτος, αναλόγως των εσόδων από τους προβλε-
πόμενους πόρους (άρθρο 10), έως τα 4.000€ για φοιτητές 
προερχόμενους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έως τα 8.000 € για φοιτητές προερχόμενους από χώρες 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 12
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023 και έως την αποφοίτηση όλων των εγγε-
γραμμένων φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

Οι εισαχθέντες φοιτητές συνεχίζουν τις σπουδές τους 
σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το έτος 
εισαγωγής τους στο Δ.Π.Μ.Σ.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χανιά, 27 Αυγούστου 2018

Ο Πρύτανης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 478/31β/2018 (2)
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δι-

ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Διοίκηση της Τεχνολογίας και της 

Καινοτομίας - Master Science in Technology and 

Innovation Management” που συνδιοργανώνουν 

η μονοτμηματική Σχολή Μηχανικών Παραγωγής 

και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.) και η μονοτμηματική Σχο-

λή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών (Η.M.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρή-

της σύμφωνα με το ν. 4485/2017.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 478/10-07-2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 424-2-2016 (ΦΕΚ 1815/21-6-2016) 

απόφαση του Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, για 

Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) από τη Σχολή Μηχανικών Παραγω-
γής και Διοίκησης και τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, με τίτλο «Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Και-
νοτομίας «Master Science in Technology & Innovation 
Management».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.  4485/2017 
(ΦΕΚ 114/Α’/04-08-2017), όπως τροποποιήθηκαν από 
τον ν. 4125/2018 (ΦΕΚ 38/Α’/02-03-2018), σύμφωνα με 
τις οποίες τα Π.Μ.Σ. ιδρύονται με απόφαση της Συγκλή-
του, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως καθώς και του άρθρου 45 του ν. 4485/2017.

3. Τις τελικές και μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου 
ΣΤ’ του άρθρου 85 του ν.  4485/2017 (ΦΕΚ  114 Α’/ 
04.08.2017), σύμφωνα με τις οποίες για τη λειτουργία και 
εγγραφή φοιτητών σε Π.Μ.Σ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 είναι αναγκαία η ίδρυση νέων ή επανίδρυση 
των ήδη υφιστάμενων, σύμφωνα με τις κείμενες κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διατάξεις Π.Μ.Σ., 
σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4485/2017.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το απόσπασμα πρακτικών έγκρισης του Ειδικού 
Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης (Συνεδρίαση 3η/06-03-2018)

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης περί της έγκρισης 
του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας (Συνεδρίαση 
8η/18-04-2018).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης (Συνεδρίαση 8η/10-07-2018).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης (Συνεδρίαση 
12η/04-07-2018).

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης (Συνεδρίαση 478η/10-07-2018).

10. Το με αρ. πρωτ. 137500/Ζ1/22-08-2018 έγγραφο 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφωνα με το οποίο προκύπτει ότι δεν 
τίθεται ζήτημα αναπομπής της απόφασης επανίδρυσης 
του εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 τ.Α’) 
«Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις», αποφασίζει 
και εγκρίνει τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση της Τεχνολογίας και της 
Καινοτομίας - Master Science in Technology & Innovation 
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Management», που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Μη-
χανικών Παραγωγής και Διοίκησης και το Τμήμα Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Πολυτεχνείου Κρήτης των Μονοτμηματικών Σχολών 
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτε-
χνείου Κρήτης, ως εξής:

ΜΕΡΟΣ Ι
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΑ

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Μ.Π.Δ.) 
και η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών (Η.Μ.Μ.Υ.) του Πολυτεχνείου Κρήτης (Π.Κ.), 
επανιδρύουν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Και-
νοτομίας - Master Science in Technology & Innovation 
Management», ως ακολούθως:

Άρθρο 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση της Τεχνολογίας 
και της Καινοτομίας – Master Science in Technology & 
Innovation Management» έχει ως αντικείμενο την παρο-
χή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διοίκηση 
της Τεχνολογίας, της Καινοτομίας και της Επιχειρηματι-
κότητας καθώς και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμο-
σμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή 
των αποφοίτων του στην τεχνολογική και οικονομική 
ανάπτυξης της χώρας.

Ειδικότεροι σκοποί του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
1. Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκ-

παίδευσης σε αποφοίτους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτι-
κών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) καθώς και αντίστοιχων και ισοδύναμων 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με στόχο την πληρέστερη 
ανάλυση, ευρύτερη κατανόηση και εμβάθυνση των 
βασικών αρχών και μεθόδων στη Διοίκηση της Τεχνο-
λογίας και της Καινοτομίας «Technology & Innovation 
Management’ που οδηγούν στην κατάρτιση και αξιο-
ποίηση επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες 
για επιτυχή σταδιοδρομία και εφαρμόζονται σε θέματα 
επιχειρησιακού και βιομηχανικού ενδιαφέροντος.

2. Η παροχή συστηματικής γνώσης στις σύγχρονες 
εξελίξεις της Διοίκησης της Τεχνολογίας, της Καινοτομίας 
και της Επιχειρηματικότητας.

3. Η αλληλεπίδραση με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέ-
ντρα και επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο με στόχο την 
μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών στους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές καθώς και η δημιουργία συνεργασιών.

4. Η συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και 
πολιτικών για την παραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων.

5. Η κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο στελεχι-
ακό δυναμικό το οποίο, εκτός από την ευχέρεια αντιμε-
τώπισης καθαρά τεχνικών προβλημάτων, θα διαθέτουν 

ανάλογη ευχέρεια στο χειρισμό διοικητικών και οργανω-
τικών προβλημάτων της τεχνολογίας, της καινοτομίας 
και της επιχειρηματικότητας.

Στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:
1. Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των μεταπτυχιακών 

φοιτητών του, μέσω συνδυασμένων σύγχρονων μορφών 
διδασκαλίας καθώς και με χρήση μεθόδων εξ αποστά-
σεως διδασκαλίας με εκμετάλλευση των δυνατοτήτων 
των πληροφοριακών συστημάτων τηλε-εκπαίδευσης.

2. Η μετεκπαίδευση και ανάδειξη υψηλού επιπέδου 
εξειδικευμένων στελεχών στη «Διοίκηση της Τεχνο-
λογίας και της Καινοτομίας -Technology & Innovation 
Management» σύμφωνα με τις ανάγκες τόσο σε εθνικό 
όσο και σε διεθνές επίπεδο.

3. Η αξιοποίηση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής 
υποδομής στις συνεργαζόμενες Σχολές του Δ.Π.Μ.Σ. 
ώστε να παρέχουν την άριστη δυνατή εκπαίδευση και 
πρακτική άσκηση στους φοιτητές του.

4. Η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών 
των δύο Σχολών και των διδασκόντων για τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας.

5. Η αξιοποίηση της δυνατότητας και της εμπειρίας 
των δύο Σχολών να παρέχουν μεταπτυχιακή εκπαίδευ-
ση και έρευνα στα επιμέρους αντικείμενα της «Διοίκη-
σης της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας -Technology & 
Innovation Management», τα οποία εμφανίζουν ιδιαίτε-
ρη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα.

6. Η προσέλκυση αριθμού των αποφοίτων από το 
εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές στη «Διοίκηση 
της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Technology & 
Innovation Management».

7. Η αναλυτική, συνθετική και συστημική προσέγγιση 
θεωρίας, μεθοδολογίας και πρακτικών για την παραγωγή 
ολοκληρωμένων λύσεων σε πολύπλοκα επιχειρησιακά 
προβλήματα διοίκησης της τεχνολογίας, της καινοτομίας 
και της επιχειρηματικότητας.

8. Η διεθνής αναγνώριση και προβολή των συμμετε-
χόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. Σχολών αλλά και του Πολυτεχνείου 
Κρήτης.

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Π.Μ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4485/2017, τα αρμόδια 
όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

1. Οι Συνελεύσεις των δύο μονοτμηματικών Σχολών.
2. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ.
3. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.
Για την υποστήριξη των ανωτέρω οργάνων και την 

διεκπεραίωση των φοιτητικών θεμάτων, λειτουργεί στο 
Δ.Π.Μ.Σ. γραμματεία του προγράμματος.

Οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται ως ακολούθως:
Συνελεύσεις Τμημάτων
Οι Συνελεύσεις των συνεργαζόμενων Τμημάτων έχουν 

τις εξής αρμοδιότητες:
1. Εισηγούνται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Με-

ταπτυχιακών Σπουδών (άρθρο 32, ν. 4485/2017) την 
αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ.

2. Ορίζουν τα επτά (7) μέλη της Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με το 
άρθρο 31, παρ. 4, ν. 4485/2017.

lpapadaki
Highlight

lpapadaki
Highlight
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3. Ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται 
από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)
Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) συγκροτείται 

από (άρθρο 31, παρ. 4, ν. 4485/2017):
1. Επτά (7) μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημά-

των, κατ’ αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους 
στο Δ.Π.Μ.Σ. με διετή θητεία, και

2. Δύο (2) εκπροσώπους των φοιτητών Δ.Π.Μ.Σ. με 
ετήσια θητεία.

Ο Πρόεδρός της, όπως και ο Διευθυντής του Προγράμ-
ματος, προέρχονται από το Τμήμα που έχει τη διοικητική 
στήριξη του προγράμματος.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) έχει τις εξής 
αρμοδιότητες:

1. Ορίζει, από τα μέλη της Ε.Δ.Ε., το Διευθυντή και τον 
Αναπληρωτή του με διετή θητεία.

2. Κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-
ντων του Π.Μ.Σ.

3. Συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υπο-
ψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών.

4. Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 
προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ., και

5. Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Ε.Δ.Ε. και 

προεδρεύει αυτής. Ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή 
του με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία. Είναι μέλος 
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπλη-
ρωτή καθηγητή του επισπεύδοντος Τμήματος. Ο Διευ-
θυντής συντονίζει την τρέχουσα δραστηριότητα του 
Π.Μ.Σ., εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος 
για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουρ-
γία του προγράμματος και είναι οικονομικός υπεύθυνος 
του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει 
περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες.

Άρθρο 4
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Το εντατικό διεθνές Διατμηματικό Προγράμματα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) απονέμει Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο:

«Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Master 
Science in Technology & Innovation Management»

Ο τίτλος απονέμεται από κοινού από τη Σχολή Μη-
χανικών Παραγωγής και Διοίκησης και τη Σχολή Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο τίτλος απονέμεται με την 
επιτυχή συγκέντρωση εβδομήντα πέντε (75) Πιστωτικών 
Μονάδων (ECTS).

Άρθρο 5
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ Δ.Π.Μ.Σ.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πολυτεχνικών 
σχολών και τμημάτων φυσικής, χημείας, μαθηματικών, 
γεωλογίας, γεωπονίας, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονο-
μικών, πληροφορικής, ιατρικών-βιολογικών επιστημών 

Πανεπιστημίων, και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι., 
οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένη επαρκή γνώση μίας του-
λάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του 
Δ.Π.Μ.Σ.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π., που υπηρετούν στο Πολυτεχνείο Κρήτης και 
πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, μπορούν μετά 
από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και 
μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους 
ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 
του ν. 4485/2017, εφόσον αυτό είναι συναφές με το αντι-
κείμενο του τίτλου σπουδών τους και του έργου που 
επιτελούν.

Άρθρο 6
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ, ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ,
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο διατμηματικό μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών ορίζεται κάθε ακαδημαϊκό έτος 
από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. με ανώτερο όριο τα σαράντα 
(40) άτομα ανά έτος εκ των οποίων έως τριάντα πέντε 
(35) θα προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και έως πέντε (5) από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλη φοίτησης
Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε έως 4.000 € για φοιτη-

τές προερχόμενους από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και έως 8.000 € για φοιτητές προερχόμενους από χώρες 
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η καταβολή τους γί-
νεται ως εξής:

• Φοιτητές πλήρους φοίτησης: σε τρεις (3) δόσεις (40%, 
40% και 20%) πριν την έναρξη των δύο (2) πρώτων ακα-
δημαϊκών εξαμήνων και με την κατάθεση της αίτησης 
εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής αντίστοιχα, 
και

• Φοιτητές μερικής φοίτησης: σε πέντε (5) δόσεις (20%, 
20%, 20%, 20%, 20%) πριν την έναρξη των τεσσάρων (4) 
πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων και με την κατάθεση 
της αίτησης εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
αντίστοιχα.

Απαλλαγή τελών φοίτησης
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές απαλλάσσονται από την 

καταβολή των τελών φοίτησης εάν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 4485/2017. 
Η υποβολή της σχετικής αίτησης και των απαραίτητων 
δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνεται μετά από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών 
των Π.Μ.Σ. σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από 
την προκήρυξη εισαγωγής νέων φοιτητών. Όσοι λαμ-
βάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται 
απαλλαγή. Σε κάθε περίπτωση οι απαλλασσόμενοι 
φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που 
εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 
ποσοστό του 30%, τότε επιλέγονται με σειρά κατάτα-
ξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο 
εισόδημα.
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Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών
Η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων μεταπτυχιακών 

φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ανακοινώνεται προς τους 
ενδιαφερόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο, μετά από 
απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Μ.Π.Σ., στην οποία θα πρέπει 
να προσδιορίζονται τα ακόλουθα:

α. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις
β. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων για 

εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ.
γ. Την προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών
δ. Τον τρόπο και τα κριτήρια αξιολόγησης υποψηφίων
ε. Τη διεύθυνση υποβολής δικαιολογητικών
στ. Το κόστος των σπουδών
Οι αιτήσεις και οι συστατικές επιστολές των υποψή-

φιων μεταπτυχιακών φοιτητών υποβάλλονται σε ειδικά 
έντυπα που διατίθενται από τη γραμματεία και τις ιστο-
σελίδες του προγράμματος.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κα-

ταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:
1. Έντυπη αίτηση, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από 

την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. (www.mtim.tuc.gr)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικής βαθμολο-

γίας ανά μάθημα, πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισο-
τιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που αποκτήθηκαν 
από ιδρύματα της αλλοδαπής

4. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, λοιποί 
τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου, πιστοποιητικά 
συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και υποτροφί-
ες/διακρίσεις (υποτροφίες, βραβεία αριστείας, βραβεύ-
σεις από επιστημονικούς φορείς, κλπ.) (εάν υπάρχουν)

5. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές, κατά προτί-
μηση από μέλη ΔΕΠ (σε ειδικό έντυπο που θα διατίθεται 
από το Δ.Π.Μ.Σ. (www.mtim.tuc.gr)

6. Αποδεικτικό Β2 καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας 
(άρθρο 1 ΠΔ. 146/2007). Σε περίπτωση μη προσκόμισης 
αποδεικτικού, η αξιολόγηση της επάρκειας γλωσσομά-
θειας θα γίνεται μέσω διαδικασίας που θα καθορίζει η 
Ε.Δ.Ε.

7. Φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου
8. Μία Φωτογραφία (στην αίτηση)
Η Ε.Δ.Ε. μπορεί, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ζητά 

συμπληρωματικά στοιχεία από κάθε υποψήφιο.
Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων
Στο Πρόγραμμα εισάγονται υποψήφιοι στους οποίους 

έχει απονεμηθεί υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών 
από Κράτη, Ιδρύματα Κρατικών Υποτροφιών, Διεθνής 
Οργανισμούς, Διεθνή Προγράμματα, κα., εφόσον πλη-
ρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις. Το ποσοστό της εισα-
γωγής αυτής της κατηγορίας μεταπτυχιακών φοιτητών 
καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε.

Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζει Επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π., 
η οποία αξιολογεί τους υποψήφιους, οι οποίοι προσκό-
μισαν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
και εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. τον κατάλογο των εισαγομένων, 
η οποία και τελικά επιλέγει τους εισαγόμενους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων διεξάγεται στις ακόλου-
θες διαδοχικές φάσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται σε 
ημερομηνίες που καθορίζονται από την Ε.Δ.Ε. και αναφέ-
ρονται με σαφήνεια σε σχετική ανακοίνωση του Δ.Π.Μ.Σ. 
που αναρτάται στις ιστοσελίδες του προγράμματος:

α. Εξακρίβωση της γνησιότητας και ακρίβειας των βε-
βαιώσεων και των πιστοποιητικών και έλεγχος τυπικών 
προσόντων. Κατά τη φάση αυτή η επιτροπή επιλογής 
καλεί όσους δεν έχουν προσκομίσει αποδεικτικό γλωσ-
σομάθειας να προσέλθουν σε αξιολόγηση της επάρκειας 
γλωσσομάθειάς τους καθορίζοντας ταυτόχρονα και την 
προς τούτο διαδικασία.

β. Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχες μέγιστες 
βαθμολογίες, σε συνολική εκατονταβάθμια κλίμακα, είναι:

1. Συνολικός βαθμός πτυχίου: έως 50 μονάδες.
2. Βαθμολογία συγγενικών μαθημάτων και διπλωματι-

κής/πτυχιακής με το Δ.Π.Μ.Σ.: έως 25 μονάδες.
3. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της διπλωματικής 

εργασίας) του υποψηφίου, συναφής με το Δ.Π.Μ.Σ., η 
οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις (σε έγκριτα επι-
στημονικά περιοδικά και συνέδρια με το σύστημα των 
κριτών) ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετο-
χή σε ερευνητικά προγράμματα: 15 μονάδες.

4. Διακρίσεις: 10 μονάδες
5. Συστατικές επιστολές: Συνεκτιμώνται
γ. Κατά την τρίτη φάση διασφαλίζεται η ανωνυμία και 

διαμορφώνεται η κατάταξη των υποψηφίων, η οποία και 
προωθείται στην Ε.Δ.Ε..

Η Επιτροπή, προκειμένου να διαμορφώσει την πρό-
τασή της προς την Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να 
καλεί σε συνέντευξη υποψήφιους φοιτητές.

Με βάση την εισήγηση της οικείας Επιτροπής, η Ε.Δ.Ε. 
λαμβάνει την τελική απόφαση κατάταξης των υποψη-
φίων και επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του 
Δ.Π.Μ.Σ.

Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει 
ειδικές κατηγορίες καθώς και τα αντίστοιχα ποσοστά 
εισακτέων σε αυτές.

Άρθρο 7
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι επιτυχόντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα 
από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στο οποίο έχουν υπο-
βάλει αίτηση, και καλούνται να απαντήσουν, επίσης, με 
ηλεκτρονικό μήνυμα εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, 
αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο Δ.Π.Μ.Σ., απο-
δεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση 
από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προ-
θεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρ-
ξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως 
επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον αντίστοιχο 
κατάλογο επιτυχόντων.

Η εγγραφή των νέων φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ., οι δη-
λώσεις πλήρους ή μερικής φοίτησης, οι δηλώσεις πα-
ρακολούθησης μαθημάτων και η καταβολή των τελών 
φοίτησης γίνονται μια εβδομάδα πριν την έναρξη του 
Α’ εξαμήνου.

Οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων των επό-
μενων εξαμήνων καθώς και η καταβολή των τελών 
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φοίτησης γίνονται κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε 
εξαμήνου.

Στην ίδια περίοδο, και μόνον σε αυτήν, μπορεί να 
γίνεται αλλαγή δήλωσης παρακολούθησης σε κάποιο 
μάθημα.

Άρθρο 8
ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Μ.Σ.)

Κατηγορίες φοιτητών και Χρονική Διάρκεια Δ.Π.Μ.Σ.
Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρους και μερικής 

φοίτησης.
Διάρκεια Φοίτησης – Αναστολή και Παράταση Φοί-

τησης
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ. είναι ένα 

(1) ημερολογιακό έτος για τους φοιτητές πλήρους φοί-
τησης και δύο (2) ημερολογιακά έτη για τους φοιτητές 
μερικής φοίτησης.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν το πρό-
γραμμα μερικής φοίτησης θα πρέπει να το δηλώσουν 
κατά την έγγραφή τους. Η δήλωση αυτή είναι δεσμευ-
τική και δεν μπορεί να τροποποιηθεί στη διάρκεια των 
σπουδών. Φοιτητές μερικής φοίτησης δεν μπορούν να 
ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σε διάστημα μικρό-
τερο των παραπάνω προβλεπόμενων ακαδημαϊκών 
εξαμήνων.

Η φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. έχει 
μέγιστη διάρκεια τρία (3) ημερολογιακά έτη. Σε εξαιρε-
τικές περιπτώσεις, για την ολοκλήρωση εκπόνησης της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να δοθεί 
παράταση ενός (1) ή έως δύο (2) επιπλέον εξαμήνων 
μετά από εισήγηση του επιβλέποντος μέλους Δ.Ε.Π. και 
απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Για εξαιρετικούς λόγους (π.χ. για λόγους υγείας, από 
εργαζόμενους, υπηρετούντες στρατιωτική θητεία, κ.λπ.) 
είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής φοίτησης για ένα 
(1) ή έως δύο (2) εξάμηνα. Κατά το χρονικό διάστημα 
της αναστολής αναστέλλονται και τα δικαιώματα του 
μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν 
προσμετράται στο χρόνο μέγιστης διάρκειας.

Αιτήσεις για παράταση ή αναστολή φοίτησης γίνονται 
δεκτές το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρ-
ξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου στο 
οποίο αναφέρονται και εγκρίνονται από την Συνέλευση 
του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής (Σ.Ε.). Αναστολή φοίτησης δεν χορηγείται για 
το Α’ εξάμηνο του Δ.Π.Μ.Σ.

Μαθήματα
Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Διπλώ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη ‘Διοίκηση 
της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - Technology & 
Innovation Management’ μπορούν να διακρίνονται σε:

• Υποχρεωτικά Μαθήματα,
• Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά, και
• Μαθήματα Επιλογής
Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., κατά την προκήρυξη εισαγωγής 

νέων φοιτητών, καθορίζει τη λίστα των μαθημάτων που 
θα προσφέρονται, τις κατηγορίες που αυτά θα διακρί-
νονται, τον αριθμό των μαθημάτων που θα διδάσκο-
νται, την ένταξή τους σε κάθε μια από τις παραπάνω 

κατηγορίες καθώς και τον ελάχιστο αριθμό φοιτητών 
που θα πρέπει να έχουν επιλέξει ένα μάθημα επιλογής 
προκειμένου αυτό να διδαχτεί.

Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να αποφασίζει περί τον 
Απρίλιο κάθε έτους την τροποποίηση του κανονισμού 
και την έγκριση του Οδηγού Σπουδών κάθε Ακαδημα-
ϊκού Έτους, μετά από σχετική εισήγηση της οικείας Συ-
ντονιστικής Επιτροπής.

Οι δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων των επόμε-
νων εξαμήνων καθώς και η καταβολή των τελών φοίτη-
σης γίνονται κατά την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.

Στην ίδια περίοδο, και μόνον σε αυτήν, μπορεί να 
γίνεται αλλαγή δήλωσης παρακολούθησης σε κάποιο 
μάθημα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. και η συγ-
γραφή των διπλωματικών εργασιών γίνεται στην Αγγλική 
γλώσσα. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μπορεί η διδασκαλία 
των μαθημάτων να γίνεται κατά περίπτωση και στην 
Ελληνική.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρε-
ωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις, 
τα εργαστήρια και τις άλλες δραστηριότητες που προ-
βλέπονται για κάθε μάθημα, λαμβανομένου υπόψη και 
του επιλεγέντος τρόπου διδασκαλίας του συγκεκριμένου 
μαθήματος, να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις 
των οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και την ακαδημαϊκή 
δεοντολογία.

Τα μαθήματα μπορεί να προσφέρονται και εξ αποστά-
σεως με χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων 
και τεχνολογικού εξοπλισμού (e-learning). Η διδασκα-
λία αυτή θα γίνεται μέσα στα προβλεπόμενα από την 
παρ. 3, άρθρο 30 του ν. 4485/2017 πλαίσια.

Η διδασκαλία των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται 
κατά τις καθοριζόμενες ημέρες και ώρες από την Ε.Δ.Ε. 
Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 13 εβδομάδες διδασκαλίας 
(39 ώρες διδασκαλίας ανά εξαμηνιαίο μάθημα). Κατόπιν 
απόφασης της Ε.Δ.Ε., μπορεί να εγκρίνεται η δυνατότητα 
εντατικής διδασκαλίας μαθημάτων σε χρονικό διάστημα 
μικρότερο των 13 εβδομάδων, σύντομων μαθημάτων 
με διάρκεια διδασκαλίας μικρότερης των τριάντα εννέα 
ωρών καθώς και σεμιναρίων και διαλέξεων. Σε κάθε περί-
πτωση όμως η διδασκαλία του συνόλου των μαθημάτων 
θα πρέπει να συμπληρώνει τον απαιτούμενο αριθμό των 
ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων που αντιστοιχούν 
στο φόρτο εργασίας των πιστωτικών μονάδων του κάθε 
εξαμήνου.

Φοιτητές πλήρους φοίτησης
Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα οφείλουν 

να παρακολουθήσουν:
• τέσσερα (4) μαθήματα κατά το Α’ εξάμηνο (συνολικά 

30 πιστωτικές μονάδες),
• τέσσερα (4) μαθήματα στο Β’ εξάμηνο (συνολικά 30 

πιστωτικές μονάδες), και
• να εκπονήσουν την Μεταπτυχιακή τους Διπλωματική 

(15 πιστωτικές μονάδες).
Φοιτητές μερικής φοίτησης
Οι φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα οφείλουν 

να παρακολουθήσουν:
• δύο ή τρία (3) μαθήματα κατά το Α’ εξάμηνο,
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• δύο ή τρία (3) μαθήματα στο Β’ εξάμηνο,
• δύο ή τρία (3) μαθήματα κατά το Γ’ εξάμηνο,
• δύο ή τρία (3) μαθήματα στο Δ’ εξάμηνο,
• να εκπονήσουν την Μεταπτυχιακή τους Διπλωματική.
Συνολικά θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς τέσ-

σερα (4) μαθήματα από τα προσφερόμενα κατά το Α’ 
εξάμηνο και τέσσερα (4) μαθήματα από τα προσφερό-
μενα κατά το Β΄ εξάμηνο.

Αξιολόγηση και Βαθμολογία Μαθημάτων
Η παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων γί-

νεται στα εξάμηνα Α΄ και Β΄ ενώ μετά την ολοκλήρωση 
των υποχρεώσεων του Β΄ εξαμήνου ο φοιτητής υποχρε-
ούται να εκπονήσει την μεταπτυχιακή του διπλωματική 
(master thesis).

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθή-
σει και να εξετασθεί επιτυχώς σε οκτώ (8) εξαμηνιαία 
μαθήματα ή ισοδύναμου αριθμού ωρών διδασκαλίας 
εντατικών και σύντομων μαθημάτων, όπως αυτά καθο-
ρίζονται κάθε φορά από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελ-
λιπώς την διδασκαλία των μαθημάτων στα οποία εγ-
γράφονται. Κατά την αξιολόγηση σε κάποιο μάθημα, 
λαμβάνονται υπ’όψη η συμμετοχή μέσα στην τάξη και 
οι επιδόσεις στις κατ’ οίκο ασκήσεις, εργασίες και δια-
γωνίσματα. Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης καθορίζε-
ται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Ο τελικός 
βαθμός εκφράζεται σε δεκαδική κλίμακα από 0 έως 10 
με διαβαθμίσεις του 0,5. Για να θεωρηθεί επιτυχής η επί-
δοση σε κάποιο μάθημα θα πρέπει να έχει βαθμολογηθεί 
με τουλάχιστον έξι (6). Μαθήματα που δηλώνονται αλλά 
δεν ολοκληρώνονται με επιτυχία προσμετρούνται ως 
αποτυχίες.

Εάν, μέσα στις τακτές προθεσμίες, ο φοιτητής εκπλη-
ρώσει τουλάχιστον το 50% των απαιτήσεων ενός μαθή-
ματος και δεν εκπληρώσει τις υπόλοιπες για σοβαρούς 
λόγους, ο διδάσκων του μαθήματος δύναται να χαρα-
κτηρίσει την επίδοσή του με την ειδική βαθμολογική 
ένδειξη «ΜΗ ΠΛΗΡΕΣ». Η ένδειξη αυτή πρέπει να αντι-
κατασταθεί οριστικά με βαθμό, μέσα σε τρίμηνη τακτή 
προθεσμία από την ημέρα της κανονικής εξέτασης του 
μαθήματος.

Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα απο-
τελέσματα των εξετάσεων το πολύ μέσα σε διάστημα 
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα εξέτασης. Εάν ένα 
μάθημα διδάσκεται από δύο ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ ο 
τρόπος βαθμολόγησης καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε., ύστε-
ρα από σχετική εισήγηση των διδασκόντων. Η μη τήρηση 
όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη 
δικαιολογία, αποτελεί λόγο για επιβολή κυρώσεων.

Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρό-
γραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή 
επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο 
μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 
διδάσκων.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πραγματοποιεί-

ται, για το πρόγραμμα πλήρους και μερικής φοίτησης, στο 
τέλος του 2ου και 4ου εξαμήνου σπουδών αντίστοιχα.

Η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
είναι υποχρεωτική και η συνολική διάρκεια εκπόνησης 
της διπλωματικής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της εκ-
πόνησής της.

Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., ορίζει για κάθε μεταπτυχιακό 
φοιτητή ένα μέλος Δ.Ε.Π., από εκείνα στα οποία έχει ανα-
τεθεί μεταπτυχιακό έργο, ως σύμβουλο για την παρακο-
λούθηση και τον έλεγχο της πορείας των σπουδών του.

Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμά-
των, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, 
ή άλλα μόνιμα μέλη Δ.Ε.Π. μπορεί να ορίζονται συν-
επιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή. Τα μέλη της 
Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημο-
νική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο της διπλω-
ματικής εργασίας.

Την επίβλεψη της μεταπτυχιακής διπλωματικής ανα-
λαμβάνει ένα μέλος ΔΕΠ του Δ.Π.Μ.Σ. που διδάσκει στο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Εάν ο επιβλέπων δεν είναι μέ-
λος ΔΕΠ του Δ.Π.Μ.Σ., τότε την μεταπτυχιακή διπλωματι-
κή συν-επιβλέπει και ένα μέλος ΔΕΠ του οικείου Δ.Π.Μ.Σ.

Η διαδικασία εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματι-
κών είναι η ακόλουθη:

α) Ύστερα από αίτηση του φοιτητή ή φοιτήτριας και 
με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος (και του συν-
επιβλέποντος εφόσον έχει οριστεί), η Ε.Δ.Ε. εγκρίνει το 
θέμα και την τριμελή εξεταστική επιτροπή. Η επιτροπή 
αποτελείται από τον επιβλέποντα και δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. 
του Δ.Π.Μ.Σ. ή ένα (1) μέλος ΔΕΠ του Δ.Π.Μ.Σ. και ένα (1) 
μέλος ΔΕΠ άλλου τμήματος ή πανεπιστημίου ή μέλος ΕΠ 
των ΤΕΙ ή ερευνητές (των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄), οι οποίοι 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο 
συγγενές προς το αντικείμενο της διπλωματικής. Σε κάθε 
περίπτωση στην εξεταστική επιτροπή θα πρέπει να συμ-
μετέχει τουλάχιστον ένα μέλος ΔΕΠ που διδάσκει στο 
αντίστοιχο Δ.Π.Μ.Σ.

β) Με το πέρας της συγγραφής, ανακοινώνεται ο χρό-
νος εξέτασης της διπλωματικής, με σύμφωνη γνώμη της 
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

γ) Η μεταπτυχιακή διπλωματική κατατίθεται ηλεκτρο-
νικά στα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η 
κατάθεση θα πρέπει να γίνει το αργότερο δέκα (10) μέρες 
πριν την τελική εξέταση. Η διαδικασία της τελικής εξέ-
τασης πριν τις δέκα (10) ημέρες μπορεί να προχωρήσει 
μόνον αν συμφωνήσουν όλα τα μέλη της εξεταστικής 
επιτροπής.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική αξιολογείται από την 
τριμελή εξεταστική επιτροπή ως προς το ερευνητικό της 
προσανατολισμό, την παρουσίαση της βιβλιογραφικής 
αναδρομής, την επιστημονική μεθοδολογία, τη χρησιμό-
τητα των αποτελεσμάτων και τον τρόπο της γραπτής και 
προφορικής της παρουσίασης. Η διπλωματική κρίνεται 
ως “ικανοποιητική” ή “μη ικανοποιητική”. Εάν η διπλω-
ματική κριθεί ως “ικανοποιητική” μπορεί ο υποψήφιος 
ή η υποψήφια να ανακηρυχθεί κάτοχος Δ.Μ.Σ. από την 
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Ε.Δ.Ε., αφού προηγουμένως κάνει τις διορθώσεις που 
ενδεχομένως έχει προτείνει η επιτροπή.

Εάν η διπλωματική κριθεί ως “μη ικανοποιητική”, τότε 
ο υποψήφιος οφείλει να την ολοκληρώσει σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της επιτροπής και να υποστεί δεύτερη και 
τελευταία εξέταση σε ημερομηνία που καθορίζεται από 
τα μέλη της εξεταστικής του επιτροπής και εντός το πολύ 
ενός (1) μηνός από την πρώτη εξέταση.

Βαθμός Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών απαιτείται η συμπλήρωση εβδομήντα πέντε 
(75) πιστωτικών μονάδων η οποία επιτυγχάνεται με την 
επιτυχή παρακολούθηση 8 μαθημάτων, την επιτυχή 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής και συνολικό 
βαθμό τουλάχιστον επτά και μισό (7.5).

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Η έγκαιρη ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. γίνεται 
με ευθύνη του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Στο Δ.Μ.Σ., ο τελικός βαθμός είναι ο σταθμισμένος, 
με βάση τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων, μέσος 
όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων.

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. θα πρέπει ο τελικός βαθ-
μός να είναι τουλάχιστον επτά και μισό (7,5).

Πιστωτικές Μονάδες
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη 

‘Διοίκηση της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας - MSc 
in Technology & Innovation Management’ είναι εντα-
τικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΦΕΚ 1466/ 
13.8.2007) απονέμεται δε μετά την επιτυχή συμπλήρωση 
εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικών μονάδων.

Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει επτάμισι (7.5) πι-
στωτικές μονάδες (credits) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS) ενώ η μεταπτυ-
χιακή διπλωματική έχει δέκα πέντε (15) μονάδες. Για την 
απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτείται η συμπλήρωση εβδομήντα 
πέντε (75 πιστωτικών μονάδων (8 μαθήματα και μετα-
πτυχιακή διπλωματική).

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Δικαιώματα
Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές δικαιούνται όλες τις πα-

ροχές των προπτυχιακών Φοιτητών όπως αυτές καθο-
ρίζονται από τους Νόμους 3685/2008, 1268/1982 και 
2083/1992 (κάρτα σίτισης, φοιτητικό εισιτήριο, μειω-
μένα έξοδα συμμετοχής σε πολιτιστικές-ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις, ασφάλιση μέσω του Πανεπιστημίου, κ.λπ.), 
πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγ-
γραμμάτων. Τα Ιδρύματα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν 
στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμ-
ματα και τη διδασκαλία.

Υποτροφίες
Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε φοι-

τητές και φοιτήτριες που διακρίνονται για τις σπουδές 
τους. Η χορήγηση γίνεται μετά από αξιολόγηση των 

υποψηφίων βάσει διαδικασίας και κριτηρίων που κα-
θορίζονται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι πάσης μορφής υποτροφίες χορηγούνται εφόσον 
υπάρχουν σχετικά κονδύλια βάσει κριτηρίων και διαδι-
κασίας που ορίζει κατά περίπτωση η Ε.Δ.Ε.

Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να απασχολού-

νται σε ερευνητικά προγράμματα μελών Δ.Ε.Π. του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης που διδάσκουν στο Δ.Π.Μ.Σ. και να 
λαμβάνουν αμοιβή από αυτά ή να συμμετέχουν σε επι-
κουρική διδακτική και εργαστηριακή εργασία, εφόσον 
διατίθενται σχετικά κονδύλια.

Διάφορες άλλες Παροχές
Οι διατάξεις του άρθρου 13, του ν.  2640/1998 

(ΦΕΚ 206 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως στους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές του Προγράμματος, κατά τη διάρκεια 
της παρακολούθησης του, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
σπουδών τους.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί 
να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 8, του 
άρθρου 43, του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α΄) για τη χορή-
γηση φοιτητικών δανείων.

Υποχρεώσεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι:
• Να ολοκληρώνουν μέσα στις προβλεπόμενες προ-

θεσμίες:
• την εγγραφή τους στο Δ.Π.Μ.Σ.,
• τις δηλώσεις πλήρους ή μερικής φοίτησης,
• τις οριστικές δηλώσεις παρακολούθησης μαθημάτων,
• την καταβολή των τελών φοίτησης, και
• την υποβολή αιτήσεων για παράταση ή αναστολή 

φοίτησης το αργότερο δύο (2) εβδομάδες πριν την έναρ-
ξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου στο 
οποίο αναφέρονται. Αναστολή φοίτησης δεν δικαιούνται 
όσοι εγγράφονται στο Α’ εξάμηνο του Δ.Π.Μ.Σ.

• Να παρακολουθούν επιτυχώς τα μεταπτυχιακά μα-
θήματα.

• Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
• Να συγγράψουν διπλωματική εργασία σε θέμα συ-

ναφές με τα μαθήματα του προγράμματος, μετά από 
έγκριση της Ε.Δ.Ε.

• Να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μέσα στα προ-
βλεπόμενα χρονικά όρια.

• Να προσφέρουν επικουρικό έργο στην υποστήριξη 
μαθημάτων, σε επιτηρήσεις, στα εργαστήρια της Σχολής 
και γενικότερα όπου υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση 
της Ε.Δ.Ε.

• Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των ορ-
γάνων του Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντο-
λογία.

Διαγραφή από το Δ.Π.Μ.Σ.
Φοιτητής ή φοιτήτρια που:
• υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό χρόνο φοίτησης,
• απουσιάζει αδικαιολόγητα ένα (1) εξάμηνο από τις 

σπουδές και τις υποχρεώσεις του μεταπτυχιακού φοι-
τητή,

• συμπληρώνει τρεις (3) αποτυχίες στα μαθήματα,
• αποτυγχάνει δύο (2) φορές στην προφορική εξέταση 

της μεταπτυχιακής διατριβής,
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• δεν καταβάλει τα τέλη εγγραφής του στο προβλεπό-
μενο χρονικό διάστημα,

διαγράφεται από το πρόγραμμα, αλλά δικαιούται να 
λάβει πιστοποιητικό παρακολούθησης για όσα μαθήμα-
τα έχει επιτυχώς ολοκληρώσει.

Συμμετοχή σε αντιγραφή ή εν γένει φαλκίδευση της 
διαδικασίας εξέτασης μεταπτυχιακού μαθήματος ή της 
συγγραφής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της μετα-
πτυχιακής διατριβής, συνεπάγεται διαγραφή από το πρό-
γραμμα μετά από σχετική απόφαση της Ε.Δ.Ε. Στις ίδιες 
περιπτώσεις, προβλέπεται αφαίρεση του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών όταν η παράβαση διαπιστωθεί 
μετά την αποφοίτηση.

Διδάσκοντες στο Δ.Π.Μ.Σ.
Οι διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζονται σύμφωνα 

με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017 τ.Α΄).

Η ανάθεση της διδασκαλίας γίνεται με απόφαση της 
Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 
36 του ν. 4485/2017.

Η πρόσκληση επισκεπτών διδασκόντων ακολουθεί 
τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ.5 του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017.

Οι δύο συμβαλλόμενες Σχολές θα υποστηρίζουν με 
όλα τα δυνατά μέσα τους φιλοξενούμενους επισκέπτες 
του Δ.Π.Μ.Σ., κατά τα διάρκεια της παραμονής τους στο 
Πολυτεχνείο Κρήτης.

Η ανταλλαγή επισκεπτών γίνεται μετά από πρόσκληση, 
όπου ορίζονται οι λόγοι της επίσκεψης, καθώς και το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, καθο-
ρίζονται οι οικονομικοί όροι, η κάλυψη δαπανών μετα-
κίνησης, παραμονής και αποζημίωσης καθώς και κάθε 
άλλο θέμα, που έχει σχέση με τη φιλοξενία, με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία. Το κόστος αυτών βαρύνει τον προ-
ϋπολογισμό του Δ.Μ.Π.Σ.

Οι μετακινήσεις των διδασκόντων υπάγονται στο γε-
νικό καθεστώς αδειών απουσίας και αποζημιώσεων που 
διέπουν το Πολυτεχνείο Κρήτης και τον ΕΛΚΕ/Π.Κ.

Άρθρο 9
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Δ.Π.Μ.Σ.

Αποτίμηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, 
των μαθημάτων και των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. γί-
νεται κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο με ευθύνη της Ε.Δ.Ε. σε 
συνεργασία με την Ο.Μ.Ε.Α. της επισπεύδουσας Σχολής 
και τα αποτελέσματά της περιλαμβάνονται στην ετήσια 
έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης.

Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης 
της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 4009/2011 
(Α΄ 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των 
Δ.Π.Μ.Σ. και των διδακτορικών σπουδών κάθε Σχολής, 
διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επι-
τροπή (Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
44 του ν. 4485/2017.

Η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι υπεύθυνη 
έναντι της Ε.Δ.Ε. για την συνολική αξιολόγηση του προ-
γράμματος και την υποβολή προτάσεων προς αυτήν κα-
θώς και για την αξιολόγηση των μαθημάτων από τους 

φοιτητές, τη σύνταξη των απολογιστικών εκθέσεων των 
διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και για τη σύνταξη 
των Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης που αφορούν 
την Α.Δ.Ι.Π. Για την επίτευξη των στόχων της, η Ομάδα 
Αξιολόγησης του Δ.Π.Μ.Σ. συνεργάζεται με όλες τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ενός μαθήματος, οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές το αξιολογούν ανώνυμα, συ-
μπληρώνοντας ερωτηματολόγιο που τους χορηγείται 
σύμφωνα με διαδικασία που ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Το 
σχετικό έντυπο συντάσσεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της ΑΔΙΠ και καλύπτει το μάθημα ως προς το περιεχόμε-
νο, τον τρόπο διδασκαλίας, το βαθμό συσχέτισής του με 
την πράξη, τις αρχές και τη φιλοσοφία του Δ.Π.Μ.Σ. και 
το οποίο έχει εγκριθεί από την Ε.Δ.Ε.

Η αξιολόγηση των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές διενεργείται κατά την 8η – 10η 
εβδομάδα και τα συμπληρωμένα έντυπα σφραγίζονται 
σε ειδικό φάκελο. Η ανάλυση των εντύπων αξιολόγη-
σης με τις παρατηρήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών 
και οι συγκριτικοί πίνακες ετοιμάζονται με ευθύνη της 
Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης του Δ.Π.Μ.Σ. Μετά 
την ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης για 
το μάθημα, παραδίδεται και στο διδάσκοντα ο πίνακας 
της αξιολόγησης με τις τυχόν παρατηρήσεις καθώς και 
συγκριτικός πίνακας.

Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, η Ε.Δ.Ε. θα συζη-
τεί αναλυτικά τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και τις 
προτάσεις της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης και θα 
λαμβάνει μέτρα βελτίωσης του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ

Η απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται από την Ε.Δ.Ε. 
του Δ.Π.Μ.Σ.

Η αποφοίτηση όλων γίνεται σε ειδική τελετή, η οποία 
λαμβάνει χώρα κάθε Νοέμβριο παρουσία των Πρυτανι-
κών Αρχών, των Κοσμητόρων των Σχολών και των Διευ-
θυντών των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 11
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι εισαχθέντες φοιτητές συνεχίζουν τις σπουδές τους 
σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν κατά το έτος 
εισαγωγής τους στο Δ.Π.Μ.Σ.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ρυθμίζονται από την Ε.Δ.Ε. 
καθώς και από τα άλλα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 12
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του εντατικού Δ.Μ.Σ. 
ανέρχονται στις εβδομήντα πέντε (75).

2. Για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτη-
τές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν οκτώ (8) μαθή-
ματα που θα αντιστοιχούν σε φόρτο εργασίας 30 ECTS 
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ανά διδακτικό εξάμηνο και να εκπονήσουν μεταπτυχιακή 
διπλωματική ελάχιστης διάρκειας τριών μηνών και φόρ-
του εργασίας που θα αντιστοιχεί σε 15 ECTS.

Τo ενδεικτικό πρόγραμμα των προσφερόμενων μα-
θημάτων είναι:

Α’ Εξάμηνο

Μάθημα
Ώρες/

Εβδομάδα
ECTS

1.  Innovation Management & 
Entrepreneurship

3 7.5

2.  Building and Sustaining a 
Successful Enterprise

3 7.5

3.  Entrepreneurship, Innovation 
and Evolution of Firms

3 7.5

4.  Production & Operations 
Management

3 7.5

5.  Decision Analysis & Risk 
Management

3 7.5

6.  Business Economics and 
Finance

3 7.5

7.  Marketing Management in 
Technology Firms

3 7.5

Σύνολα Α’ Εξαμήνου: 30

B’ Εξάμηνο

8.  New Product & Service 
Development

3 7.5

9.  Market Analysis & Consumer 
Behavior

3 7.5

10. Innovation Economics 3 7.5

11.  Legal Aspects of 
Entrepreneurship and 
Intellectual Property

3 7.5

12. Disruptive Technologies 3 7.5

13. Big Data and Data Analytics 3 7.5

14.  Business Intelligence & 
Knowledge Management

3 7.5

15.  Digital Entrepreneurship & 
Innovation

3 7.5

Σύνολα Β’ Εξαμήνου: 30

MASTER THESIS 15

Σύνολο ECTS 75

3. Τα μαθήματα προσφέρονται με τη μορφή εξαμηνι-
αίων, εντατικών, σύντομων μαθημάτων και σεμιναρίων, 
όπως αυτά καθορίζονται κάθε φορά από την Ε.Δ.Ε. του 
Δ.Π.Μ.Σ., κατανέμονται δε σε εξάμηνα ενώ ο αριθμός 
των ωρών διδασκαλίας τους και ο φόρτος εργασίας τους 
εκφράζεται μέσω των πιστωτικών μονάδων που τους 
αποδίδεται.

4. Το Δ.Π.Μ.Σ. είναι διεθνές και η διδασκαλία των μα-
θημάτων όπως και η συγγραφή των διπλωματικών μετα-
πτυχιακών εργασιών γίνεται στην Αγγλική ή την Ελληνική 
γλώσσα κατά περίπτωση με απόφαση της Ε.Δ.Ε

5. Μαθήματα που προσφέρονται στα υπόλοιπα Π.Μ.Σ. 
και Δ.Π.Μ.Σ. των δύο συνεργαζόμενων Σχολών, μπορούν 
να περιλαμβάνονται στη λίστα των προσφερόμενων 
μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του 
Δ.Π.Μ.Σ.

6. Τα μαθήματα μπορεί να προσφέρονται και εξ απο-
στάσεως με χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών μεθόδων 
και τεχνολογικού εξοπλισμού (e-learning). Η διδασκα-
λία αυτή θα γίνεται μέσα στα προβλεπόμενα από την 
παρ. 3, άρθρο 30 του ν. 4485/2017 πλαίσια.

7. Στα πλαίσια του Δ.Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιούνται 
εκπαιδευτικές επισκέψεις και άσκηση των φοιτητών σε 
Ιδρύματα και επιχειρήσεις τόσο του εσωτερικού όσο και 
του εξωτερικού, για απόκτηση γνώσεων και εμπειριών.

8. Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και αναφορά 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να 
γίνεται ανά ακαδημαϊκό έτος τόσο ανακατανομή των μα-
θημάτων στα εξάμηνα σπουδών, αλλαγή στις κατηγορίες 
μαθημάτων όσο και τροποποίηση του προγράμματος 
των μαθημάτων.

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των προσφερό-
μενων μαθημάτων με το περιεχόμενό τους:
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ. 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - 2019 

ΥΛΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

Innovation Management & Entrepreneurship 

Project life cycle. Project selection. Project organization, scheduling, planning, budgeting, monitoring and 
control. Outsourcing and contract management. Project appraisal. Project team dynamics. This module 
equips you with the knowledge to understand, and the skills to manage, innovation at operational and 
strategic levels. The management of innovation is inherently interdisciplinary and multi-functional, so we aim 
here to provide you with an integrative approach to the management of innovation. Specifically, we aim to 
integrate the management of market, technological and organizational change to improve the 
competitiveness of firms and effectiveness of other organizations. You will explore the argument that the 
process of innovation management is essentially generic, although organization, technological and market 
specific factors will constrain choices and actions. 

Entrepreneurship, Innovation and Evolution of Firms 

This course examines the interaction between the development of innovative capabilities (ie, technology 
sourcing, corporate innovation, corporate entrepreneurship, and internal corporate venturing) and the 
enactment of technology strategy (ie, new product development, learning cycles, design-build-test cycles), 
particularly from the manager's perspective. Integrates the roles of innovation strategy and technology 
strategy into a strategic management perspective. 

Recognizing and evaluating opportunities, forming teams, preparing business and technology 
commercialization plans, obtaining resources, execution scenarios, exit strategies. From innovation to 
industrialization; Investigates the sequential process of transforming a technology-driven idea into a 
customer-driven product, and then capturing the value of this innovative product through an entrepreneurial 
startup venture. This course examines the process both from the perspective of the entrepreneur and from 
the perspective of the corporation pursuing a model of open innovation wherein external ideas are acquired 
from, or internal ideas are spun-off to, entrepreneurial ventures. Based largely on case study discussions, the 
course focuses on intellectual property, high-tech product development, venture finance, high-tech market 
strategy, strategic alliances, and entrepreneurial leadership skills; case studies that are representative of the 
most common technology transfer issues and challenges 

Building and Sustaining a Successful Enterprise 

The focus of this course is to learn how to use well-researched theories about strategy, innovation and 
management to understand why things happen the way they do in businesses, and to understand what 
management tools, strategies and methods will and will not be effective, in the different circumstances in 
which our students find themselves. We will introduce models about the key jobs of the general manager, 
who must integrate the marketing, product development, operations, strategic planning, financial, and 
human dimensions of the enterprise. 

Business cycles and business evolution: Scientific theory is used to illuminate chronic business problems and 
seek new solutions by seeing the "big picture" in terms of "seasons" and "cycles" and make decisions based 
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on the business "season”. The notion that natural laws—those drawn from biology, mathematics and 
physics—are introduced and substantiated with clarity and detail readily apply to and explain economic 
trends, and business cycles, that form an intuitive framework for understanding the unpredictability of the 
business environment. It is presented a way for business people to analyze the business cycles to allow them 
to make the right decisions at the appropriate time. Useful guidelines and insights are presented for dealing 
with changes and problems and opportunities which accompany them by using of S-curves. 

Business Negotiations: Negotiations is the art and science of creating agreements or recognizing the 
boundaries of disagreements between two or more parties operating in the same space. Designed to 
improve negotiation skills, this class develops your ability to: identify opportunities to negotiate, prepare for 
negotiations, build your confidence in negotiations, and analyze and manage the negotiation process. Legal, 
tactical, and structural elements of deal making; problem-solving negotiation techniques; disputes 
mitigation. Since negotiations occur in all kinds of organizations, and in many functional areas within an 
organization, a wide variety of case examples are used, most of which students practice negotiating in-class 
or through assignments. Ultimately, this course should not only enhance your bargaining skills, but also 
increase your ability to recognize opportunities for joint gains and to manage interdependent relationships 

Production & Operations Management 

i. Production & Operations Management: This course emphasizes processes and the management of
these processes to improve quality. Τhe course concentrates on process analysis: learning how to
measure key process parameters, like capacity and lead time, and how to improve a process through
approaches such as finding and removing bottlenecks or instituting better division and allocation of
work. The second part focuses on variability and its effect on quality and process improvement efforts:
examining the foundations of queuing theory, simulation as an analysis tool, and various quality
management and control principles.

ii. Supply Chain Management: the role of the supply chain management in every enterprise and every
organization is analyzed. All stages of the supply chain are presented and the most important problems
of the supply chain are formulated. Que management, quality assurance, production systems, project
management, inventory management, logistics management, Supply Chain Management for Innovative
products.

iii. Organizational Behavior and Human Resources Management: The course examines all levels in the
hierarchy and the ramifications of policy formulation, recruitment and selection, training and
development, wage and salary administration, morale, absenteeism, turnover, and union-management
relations.

Decision Analysis & Risk Management 

The purpose of this course is to provide students with various methods and tools for the structuring, 
representation, analysis, and evaluation of decision-making problems. Emphasis will be given to situations 
involving risk and uncertainty. Students will be introduced to Multicriteria Decision Making Methods and 
how it can be applied to problems involving multiple conflicting objectives. Case studies from management, 
finance, and engineering. Risk Management addresses this emergent field of conceptually, technically and 
speculatively by examining the tools, techniques and approaches used to identify measure and manage 
business risks, which are designed to enable managers to create value in the face of the ever-changing 
environment confronting them. The course makes extensive use of case studies and research reports. 

Business Economics & Finance 

Fundamental economics knowledge (standard MBA course): supply and demand, consumer behavior, firm 
behavior, market structure, long-run economic growth, economic cycle, financial system, monetary policy, 
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and fiscal policy, price theory, production theory, trade theory, taxation and business law. Fundamental 
corporate finance: corporate finance, investor protection, corporate governance, financial information, 
financial markets. 

Marketing Management in Technology Firms 

Understanding the Market, Marketing Environment, SWOT Analysis, Process, market analysis, Market 
research, Competition and Competitive Advantage, Environment, Five Forces, Segmentation and Targeting, 
Diversification, Positioning, forecasting methods, Marketing Planning Processes, models, analytical 
techniques and computer models in solving strategic marketing decisions, marketing decision support 
systems. 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

New Product and Service Development 

Introduction, market environment, market trends, product requirements, development methods, 
competitive analysis, Competitive Maps, market opportunities,  market share analysis, simulation, marketing 
of new products and systems, product launch (product features and benefits, pricing, channel selection, 
communications). 

Market Analysis & Consumer Behavior 

Introduction to market research, Consumer Behavior, Consumer Decision Making, Market research types, 
Basic market research tools, Sampling and special topics in measurement, Quantitative data analysis 
methods, Data Analysis and interpretation, Basic consumer behavior models, Post-purchase consumer 
behavior and customer satisfaction, Customer satisfaction surveys 

Innovation Economics 

Origin and circulation of ideas; evolution of ideas into firms; economic value of innovative firms; the 
migration of managed economies towards entrepreneurial economies; impact of innovative firms on job 
creation, labor mobility. EF constraints: information asymmetry, moral hazard, borrowing capacity; Cash flow 
in startups; Financing instruments: grants, angels, incubators, VCs, strategic partners, crowdfunding. 
Financial markets and technology companies. Social Enterpeneurship: Business models, design thinking and 
personal leadership in social ventures, role of civil society, social value, science shops, etc. 

Legal Aspects of Entrepreneurship and Intellectual Property 

Practical and intensive, this course examines the critical legal issues confronting start-up and emerging 
growth companies. Equally applicable to more mature, established companies, the context of the course is 
early stage companies, providing perspective on how to use the law strategically to manage risk, deploy 
resources, and maximize shareholder value. Topics include the enforceability of confidentiality, non-
competition, and other restrictive covenants in employment agreements; choice of business form including 
the legal, financial, and tax advantages/disadvantages of general/limited partnerships, corporations, and 
limited liability companies; tax and securities law aspects of raising capital; structuring venture capital, and 
private equity financing; letters of intent and mergers/acquisitions; employment law; and intellectual 
property law. 

Invention in a scientific research environment and its protection, Inventor’s qualities; duties and rights, 
benefits. IP management in start-ups; Patents, trade secrets, designs, trademarks; Evaluating Intellectual 
Property for Commercialization; The process of patenting; Contracts with employees, partners, service 
providers; government support, investments, company failure. Alternative vanues of IP monitization: open 
innovation networks. 
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Disruptive Technologies: Telecommunications, Multimedia, Environment, ... 

State of Art in the technology development in this field; research projects at TUC; draft proposal of a 
product/service based on department research 

Big Data and Data Analytics 

Storage, retrieval, analysis of Big Data; programs and algorithms for processing; graphical models, spatio-
temporal analysis and cognitive analytics platforms 

Business Intelligence and Knowledge Management 

Introduction, Business Intelligence, Business Intelligence and Decision Making, Design and Development of 
Business Intelligence Systems, Optimizing Business Performance with Business Intelligence Systems, 
Knowledge Management, Importance of Knowledge Management, Data representation (relational and 
OLAP), Data Mining, Structured and Unstructured Information, Knowledge capture, acquisition and 
elicitation, Knowledge representation methods, Transformation, Data Analysis and Reporting, Statistical 
Analysis Methods. Knowledge Management Systems. 

Digital Entrepreneurship & Innovation 

Introduction. Information Technology and Electronic Commerce. Internet, intranets, extranets. 
Electronic Marketing. On-line market research. eServices. eCommerce business models and concepts, 
eMarketplaces. Electronic commerce & customer modeling. Electronic Commerce & Positioning. 
Virtual Enterprises. Workflow Management. Tele-work. Distance Learning. Electronic payment systems. 
Electronic documents management. ebanking. eDemocracy. eGovernment. Search Engines. Information 
retrieval and filtering. User modeling. Security-Authentication. Web-based IS. Electronic Commerce 
Applications. 

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02041192009180016*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χανιά, 27 Αυγούστου 2018

Ο Πρύτανης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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