
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 12043/13.9.2018 
Επανίδρυση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Masters στην Επιχειρημα-

τική Οικονομική / Διαχείριση Τεχνολογικών Και-

νοτομιών και Επιχειρηματικότητα» (Technology, 

Innovation Management and Entrepreneurship - 

ΤΙΜΕ ΜΒΕ), του Τμήματος Οικονομικών Επιστη-

μών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία 

με το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύ-

πρου και το Business Economics του Wageningen 

University της Ολλανδίας, σε εφαρμογή του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(τακτική συνεδρίαση 391/19.7.2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) 

περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη 
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 
τ.Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπι-
στημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως δια-
τάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν. 259/1976 
(ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώ-
σεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κει-
μένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 
48/15.4.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανε-
πιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας 
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το υπ’ αριθμόν π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/5.6.2013) 
για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημάτων ‐ Μετο-
νομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν π.δ. 128/2013 
(ΦΕΚ 195/τ.Α’/17.9.2013), και τις εκδοθείσες μετ’ αυ-
τού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη, υπ’ αριθμόν 
10.953/31.7.2013, 10.954/31.7.2013 και 10.955/31.7.2013 
(ΦΕΚ 1959/τ.Β΄/12.8.2013). Το ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/
15.2.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητι-
κού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλά-
δας και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνι-
κής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ‐ Μετονομασία 
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», παράγραφος 4.

3. Το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18.2.2016 και την υπ’ αριθμ. 
31460/Ζ1/23.2.2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπι-
στωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο 
Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει 
εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη 
θητεία, από 23.2.2016.

4. Την υπ’ αριθμ. 17070/1.12.2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, στις 1.12.2017 σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) για το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:

6. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 32 «Ίδρυση 
Π.Μ.Σ.» και άρθρ. 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά 
Π.Μ.Σ. Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη» του 
ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του 
ως άνω νόμου.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38/2.3.2018) 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις», και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 19 «Λοιπές 
διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση», παρ. 7 και 8 και 
του άρθρου 42 παρ. 3.

9. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/6.9.2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

10. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και 
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ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε 
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130) 
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του 
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ τ.Α΄ 156/4.9.2009), του άρθρου 14 
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του 
Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ 
τ.Β΄ 1466/13.8.2007).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
τ.Α΄ 112/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄254/21.11.2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 160/8.8.2014), του άρθρου 31 
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄/23.3.2015) περί «κωδικοποί-
ησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 
147/8.8.2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 
Δ6 1127865/ΕΞ2010/30.9.2010 απόφαση.

12. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.

13. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12.12.2017) 
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτι-
σης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ’ 
αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - λοι-
πά θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπ’ αριθμ. 164530/
Ζ1/3.10.2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα 
όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημο-
σίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) (ΑΔΑ:6ΕΜ04653ΠΣ-
ΥΑ4), υπ’ αριθμ. 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), υπ’ αριθμ. 227378/Ζ1/22.12.2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών», υπ’ αριθμ. 26407/Ζ1/15.2.2018 
«Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν. 4485/2017 (114 Α΄)», υπ’ αριθμ. 45070/
Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλ-
λες διατάξεις» - Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος 
συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017», απόφαση υπ’ αριθμ. 41931/Ζ1/13.3.2018 
ΦΕΚ 972/Β΄/19.3.2018) «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοι-
νών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με 
συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμέ-
νων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων της αλλοδαπής».

14. Την υπ’ αριθμ. 8882/17.7.2015 (ΦΕΚ 1710/17.8.2015) 
απόφαση Πρύτανη περί της ίδρυσης Κοινού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιχειρηματική Οικο-
νομική με τίτλο: «Technology Innovation Management 

and Entrepreneurship -TIME MBE) του Τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συ-
νεργασία με το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και το Business Economics του Wageningen 
University της Ολλανδίας.

15. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 347/12.7.2018) σχετικά 
με την εισήγηση επανίδρυσης του Κοινού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

16. Το γεγονός ότι τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα, 
ήτοι το Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Οικονομικών, 
Wageningen University- Department of Social Sciences, 
είναι ομοταγή σύμφωνα με το μητρώο του Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π..

17. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας του Προγράμ-
ματος το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.

18. Το υπ’ αριθμ. 624/13.2.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ με 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

19. Την εισήγηση της με αριθμ. 7/17.7.2018 συνεδρία-
σης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Κρήτης που αφορά στην επανίδρυση του Κοι-
νού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Masters 
στην Επιχειρηματική Οικονομική / Διαχείριση Τεχνολογι-
κών Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα» (Technology, 
Innovation Management and Entrepreneurship - ΤΙΜΕ 
ΜΒΕ) στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Οικο-
νομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Business 
Economics του Wageningen University της Ολλανδίας.

20. Την με αριθμό 137493/Ζ1/22.8.2018 Επιστολή του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γα-
βρόγλου με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», που αφορά στο εν λόγω 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σχετ. υπ’ αριθμ.
πρωτ. 10449/26.7.2018 έγγραφο Πανεπιστημίου Κρή-
της).

21. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της 
παρούσας απόφασης θα λειτουργήσει με τέλη φοίτησης.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την επανίδρυση και λειτουργία υφιστά-
μενου Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Masters στην Επιχειρηματική 
Οικονομική / Διαχείριση Τεχνολογικών Καινοτομιών 
και Επιχειρηματικότητα» (Technology, Innovation 
Management and Entrepreneurship - ΤΙΜΕ ΜΒΕ) στο 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και το Business Economics του 
Wageningen University της Ολλανδίας, εις αντικατάστα-
ση της υπ’ αριθμ. 8882/17.7.2015 (ΦΕΚ 1710/17.8.2015) 
απόφασης Πρύτανη που αφορά στο Κοινό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιχειρηματική Οικονομική/
Νέες Τεχνολογίες Διαχείριση Καινοτομιών και Επιχειρη-
ματικότητα, Technology, Innovation Management and 
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Entrepreneurship -TIME Master in Business Economics» 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης σε συνεργασία με τα ως άνω Ιδρύματα, σε 
εφαρμογή του ν. 4485/2017 ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και το Business Economics του 
Wageningen University της Ολλανδίας, θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Κοινό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Masters 
στην Επιχειρηματική Οικονομική / Διαχείριση Τεχνολογι-
κών Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα» (Technology, 
Innovation Management and Entrepreneurship - ΤΙΜΕ 
ΜΒΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα στόχο έχει την εξειδίκευση των φοι-
τητών σε θέματα επιχειρηματικής οικονομικής με έμ-
φαση στην διαχείριση καινοτομιών και την επιχειρημα-
τικότητα, λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό 
που στελεχώνει το Τμήμα. Έρχεται να θεραπεύσει τις 
ανάγκες σε προσφορά εκπαιδευτικού και ερευνητικού 
έργου υψηλής στάθμης από πλευράς των μελών Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος και, παράλληλα, να ικανοποιήσει τη ζή-
τηση για μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιχειρηματική 
Οικονομική στην Ελλάδα. Ο χαρακτήρας του Προγράμ-
ματος προβάλλει την αναγκαιότητα μιας πολύπλευρης 
ανάλυσης των ζητημάτων που εστιάζονται σε θέματα 
επιχειρηματικής οικονομικής με έμφαση στην διαχείριση 
καινοτομιών και την επιχειρηματικότητα. Βασικός στόχος 
είναι Α) να προσφέρει εξειδικευμένες επιχειρηματικές 
γνώσεις για την δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που 
να στοχεύουν σε μικρομεσαίες εταιρείες και νεοφυείς 
επιχειρήσεις, Β) να προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών 
αντίστοιχο των μεγάλων σχολών στις Η.Π.Α. και Η.Β. με 
δίδακτρα τα οποία να είναι σημαντικά μικρότερα, Γ) να 
προσελκύσει φοιτητές από το εξωτερικό ενισχύοντας 
την οικονομία της Κρήτης και Δ) να θέσει τις βάσεις για 
να δημιουργηθεί στην Κρήτη ένα επιχειρηματικό οικο-
σύστημα που να στοχεύει την υψηλή τεχνολογία.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Επιχειρηματική Οικονομική / 
Διαχείριση Τεχνολογικών Καινοτομιών και Επιχειρημα-
τικότητα «Technology, Innovation Management and 
Entrepreneurship -TIME Master in Business Economics».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί οι πτυχιούχοι οποιουδήποτε 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. καθώς και ομοταγούς Ιδρύματος 

της αλλοδαπής ανεξαρτήτου αντικειμένου υπό τον όρο 
να έχει αναγνωρισθεί το πτυχίο τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
ως ισότιμο ή αντίστοιχο. Ο κατώτατος βαθμός πτυχίου 
με τον οποίο μπορούν να γίνουν δεκτοί οι υποψήφιοι 
είναι έξι και μισό (6,5). Για τους απόφοιτους Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής το Π.Μ.Σ προσδιορίζει την αντιστοιχία 
του βαθμού τους με αυτόν των ελληνικών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 
Για το IELTS ο ελάχιστος βαθμός εισαγωγής ορίζεται στο 
6,5 ενώ για το TOEFL το 230 (90 εάν η εξέταση γίνεται 
μέσω διαδικτύου).

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε 
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους 
φοίτησης. Το Π.Μ.Σ. δεν παρέχει την δυνατότητα μερικής 
φοίτησης.

Άρθρο 6
Ειδίκευση - θεματικές περιοχές

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην 
Επιχειρηματική Οικονομική / Διαχείριση Τεχνολογι-
κών Καινοτομιών και Επιχειρηματικότητα «Technology, 
Innovation Management and Entrepreneurship -TIME 
Master in Business Economics», είναι η μοναδική ειδί-
κευση του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 7
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το Π.Μ.Σ. χωρίζεται σε τρεις (3) ακαδημαϊκές ενότητες 
(modules), στην ακαδημαϊκή πρακτική άσκηση των φοι-
τητών/τριών (academic internship) και στη συγγραφή 
της μεταπτυχιακής διατριβής (master thesis). Οι ακα-
δημαϊκές ενότητες του Π.Μ.Σ. διδάσκονται κατά την 
περίοδο Σεπτεμβρίου - Απριλίου κάθε έτους στις εγκα-
ταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης από διδάσκοντες 
των Πανεπιστημίων Κρήτης και Wagenningen αλλά και 
από εξωτερικούς συνεργάτες.

Από τον Μάιο μέχρι και τον Ιούλιο ακολουθεί η πρα-
κτική άσκηση των φοιτητών του προγράμματος στην 
Ολλανδία και στην Ελλάδα, ενώ η συγγραφή της με-
ταπτυχιακής διατριβής πρέπει να ολοκληρωθεί και να 
κατατεθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι την πρώτη 
Δεκεμβρίου.

Συνολικά το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τη διδασκαλία δε-
καέξι (16) μαθημάτων (courses) τα οποία επιμερίζονται 
σε τρεις θεματικές ενότητες. Η πρώτη θεματική ενότητα 
περιλαμβάνει τέσσερα (4) μαθήματα που σχετίζονται με 
την Επιχειρηματική Οικονομική και τις Ποσοτικές Μεθό-
δους, η δεύτερη έξι (6) μαθήματα που σχετίζονται με την 
Επιχειρηματική Διοίκηση και Χρηματοοικονομική και η 
τρίτη έξι (6) μαθήματα που σχετίζονται με τις Τεχνολο-
γικές Καινοτομίες και την Επιχειρηματικότητα.

Κάθε μάθημα διδάσκεται μέσα σε 24 διδακτικές ώρες 
με εξαίρεση το ΜΒΑ103 που διδάσκεται 36 ώρες. Η δι-
άρκεια της διδασκαλίας είναι δύο εβδομάδες από 12 
ώρες την εβδομάδα για κάθε μάθημα με εξαίρεση πάλι 
το ΜΒΑ103 η διδασκαλία του οποίου διαρκεί τρεις εβδο-
μάδες.
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Ο κατάλογος των μαθημάτων ανά θεματική ενότητα 
έχουν ως εξής:

Module A: Business Economics and Quantitative 
Methods

MBE5101: Business Economics (4 ECTS)
MBE5102: Economics of innovation and R&D Spending 

(4 ECTS)
MBE5103: Data Analytics and Quantitative Methods 

(4 ECTS)
MBE5104: Behavioral Economics (4 ECTS)
Module B: Business Skills for Innovative Ventures
MBE5201: Finance and Accounting for decision making 

(4.0 ECTS)
MBE5202: Marketing and Management for Innovative 

Firms (4.0 ECTS)
MBE5203: Competitive Decision Making and 

Negotiations (3.0 ECTS)
MBE5204: Financial Management for Innovative Firms 

(3.0 ECTS)
MBE5205: Global Economic Challenges (4.0 ECTS)
MBE5206: Firm Performance Evaluation (4.0 ECTS)
Module C: Innovation, Commercialization and 

Entrepreneurship for R&D Intensive Firms
MBE5301: Strategy for R&D Intensive Firms (4.0 ECTS)
MBE5302: Decision Making for Innovative Ventures 

(4.0 ECTS)
MBE5303: Intellectual Property Rights and Technology 

Transfer (4.0 ECTS)
MBE5304: Use of Innovation and Knowledge in R&D 

Intensive Firms (4.0 ECTS)
MBE5305: Skills for Small Firm Development (3.0 ECTS)
MBE5306: New Technology Ventures (3.0 ECTS)
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) για τη 

λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι 
120, εκ των οποίων οι 60 πιστώνονται με την επιτυχή 
συμμετοχή στις εξετάσεις των μαθημάτων, οι 30 με την 
επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και οι 30 
με την επιτυχή υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας.

Άρθρο 8
Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης 
Μεταπτυχιακής Εργασίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Αγγλική 
γλώσσα όπως επίσης και η χρησιμοποιούμενη βιβλιο-
γραφία και αρθρογραφία κατά τη διάρκεια των παρα-
δόσεων. Επίσης, η διπλωματική εργασία εκπονείται στην 
Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 9
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζε-
ται σε τριάντα πέντε (35) κατ’ έτος. Πλέον του αριθμού 
αυτού των εισακτέων κάθε χρόνο γίνεται δεκτός ένας 
επιπλέον φοιτητής υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό 
για μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 
ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και ένας αλ-
λοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.

Άρθρο 10
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν κατά 
κύριο λόγο τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης, με γνώμονα 
την ποιότητα του Π.Μ.Σ., θα συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
καθώς και ερευνητές ερευνητικών κέντρων της ημεδα-
πής ή της αλλοδαπής. Επίσης, στο Π.Μ.Σ. μπορούν να 
απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ Α΄ 114).

Άρθρο 11
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. αξιοποιεί πλήρως τις υποδομές του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(βιβλιοθήκες, εργαστήρια Η/Υ της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών), του ΔΙ.Ε.Στα.Π. (Διατμηματικό Εργαστήριο 
Στατιστικής και Πληροφορικής) και του Κ.Ε.Μ.Ε. (Κέντρο 
Ερευνών και Μελετών) του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Άρθρο 12
Κόστος Λειτουργίας

Ακολουθεί ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας του προγράμματος κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη 
όπως αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών:

Κατηγορίες Δαπανών 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 € 3,000 €

Δαπάνες αναλωσίμων 1,500 € 1,500 € 1,500 € 1,500 € 1,500 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές - € - € - € - € - €

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
του Π.Μ.Σ. 2,500 € 5,500 € 5,500 € 6,500 € 9,000 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς
σκοπούς 4,000 € 7,000 € 10,000 € 12,000 € 12,000 €
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Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και 
ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην
οργάνωση του Π.Μ.Σ. - € - € - € - € - €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του
Π.Μ.Σ. - € - € - € -  € - €

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών 
συνεργατών από την ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή (παρ. 5 άρθρο 36 
ν. 4485/2017) 10,000 € 16,000 € 20,000 € 30,000 € 36,000 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 € 15,000 €

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών
πεδίου. 10,200 € 10,800 € 16,400 € 20,200 € 24,300 €

Λειτουργικές δαπάνες (70%) 46,200 € 58,800 € 71,400 € 88,200 € 100,800 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) 
με προτεραιότητα στην κάλυψη των 
αναγκών των Π.Μ.Σ. που
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. 19,800 € 25,200 € 30,600 € 37,800 € 43,200 €

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 66,000 € 84,000 € 102,000 € 126,000 € 144,000 €

Πλασματικά Έσοδα 96,000 € 120,000 € 150,000 € 180,000 € 210,000 €

Μείον υποτροφίες για οικονομικούς
λόγους 30,000 € 36,000 € 48,000 € 54,000 € 66,000 €

Πραγματικά Έσοδα 66,000 € 84,000 € 102,000 € 126,000 € 144,000 €

Φοιτητές 16 20 25 30 35

Υπότροφοι 5 6 8 9 11

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφτεί από τέλος φοιτήσεως το οποίο είναι 6,000€ ανά φοιτητή, από 
δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται στην 
περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από πόρους 
από ερευνητικά προγράμματα, από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, μέρος 
των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. καθώς από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Δεδομένων των πάγιων πηγών εξόδων, όπως αυτές περιγράφονται στο ανωτέρω πινάκιο εξόδων, η επιβολή 
τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία γιατί αποτελεί τη μόνη σταθερή πηγή εσόδων για το Π.Μ.Σ. βάσει 
της οποίας καθίστανται δυνατές οι παρακάτω παροχές προς τους φοιτητές και φοιτήτριες:

1. Λειτουργία αποκλειστικής γραμματείας του Π.Μ.Σ.
2. Εξασφάλιση σταθερών συνεργασιών με διακεκριμένους καθηγητές και ερευνητές πανεπιστημίων του εξωτε-

ρικού που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ.
3. Δυνατότητα κάλυψης εξόδων για διοργάνωση ημερίδων και διαλέξεων στα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. 

(excellence lectures)
4. Κάλυψη δαπανών των πρακτικών
5. Κάλυψη λοιπών δαπανών για χρήση εξειδικευμένων λογισμικών, παροχή πλήρους εξοπλισμένου αναγνωστη-

ρίου κλπ.
6. Διαφήμιση του ΤΙΜΕ ΜΒΕ
Το ύψος των διδάκτρων (6.000€) είναι μικρό σε σχέση με άλλα αντίστοιχα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα και Ν.Α. 

Μεσόγειο.
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Άρθρο 13 
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
44 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει.

Άρθρο 14 
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εγγραφεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα ολοκληρώσουν τη 
φοίτησή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έως την έναρξη του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114), βάσει του άρ-
θρου 85 παρ. 2 (β).

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα υπουργική απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

- Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας / Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας
- Τμήμα Πρωτοκόλλου και Αρχείου

COOPERATION AGREEMENT FOR THE STRUCTURE AND 
RUNNING OF THE TIME INTRA-UNIVERSITY MBE PROGRAM

SECTION 1
THE GENERAL AIMS OF THE PROGRAM

The Department of Economics, University of Crete (herinafter referred as UOC), the Department of Economics, 
University of Cyprus (herinafter referred as UCY) and the Business Economics Group of the Department of Social 
Sciences of Wageningen University (herinafter referred as WU-DSS) declare their will to cooperate in order to run 
an Intra-University Masters in Business Economics (MBE) Program (henceforth the program). This agreement puts 
down the terms and conditions for the award of an MBE degree to perspective MBE students after the completion 
of their studies, within the Academic program formed by the three partnering institutions. This agreement specifies 
the contributions of each partnering institutions to the MBE Program. The specific academic regulations that deal 
with the practical aspects of the MBE program are listed in full detail in the program’s internal regulations which 
comprises an inextricable part of the present document.

SECTION 2
THE CORE COMPETENCIES OF THE PROGRAM

The core competencies of the MBE’s academic curriculum are within the range of competencies offered by the 
three partnering institutions, as described by their academic syllabus, and focuses on Business Economics and 
Management. Specifically, the name of this Intra-University MBE program is “Technology, Innovation Management 
and Entrepreneurship-TIME MBE”.

SECTION 3
DURATION, AMENDMENTS, REVISIONS AND TERMINATION THE INTRAUNIVERSITY PROGRAM

The present agreement is signed for five (5) years, starting from the date the last of the three partnering institutions 
with a midterm review after three (3) to discuss if all partner fulfill the conditions set in this cooperation agreement. 
Any modification of the present agreement must be approved by the Head of the Department of Economics at 
the UOC and UCY and the General Director of the Social Sciences Group of Wageningen University. If the present 
agreement needs to be renewed this will be carried out following the same procedure that was in force when 
initially drafting the agreement and in accordance with the law. The agreement can be denounced by any of the 
three institutions, by sending a registered letter that informs the coordinator of the Intra- University Committee 
that governs the program at least six months before the end of the respective academic year. Such an act does not 
affect all actions involving decisions taken prior to the termination date.

SECTION 4
FUNDING

The structure and the everyday running of the program can be financed, as indicated in the Special Action Contract, 
by EU funds, funds pertaining to each individual institution, public or private sources, public and private benefactors, 
other means of funding inflows that must be legal and fully transparent, as well as student fees, as is indicated, or 
as it will be indicated, by the individual MBE regulations. All funding will be administrated by individual Institution’s 
Research Committees. Each Institution will handle its own budget depending on the number of students in each
pool.
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SECTION 5
STUDENTS’ RIGHTS AND RESPONSIBILITIES

The rights and responsibilities of the MBE students participating in the program run in accordance with the 
regulations of each of the three partnering institutions, as indicated by the MBE regulations of each institution.

SECTION 6
TRANSPORTING TEACHING STAFF AND MBE STUDENTS

The part of the program that involves academic teaching will be carried out in the facilities of the University of 
Crete and the University of Cyprus. Each of the two institutions will follow an identical curriculum. WU-DSS will 
be responsible for the supervision of students who do their internship. The teaching part of the program will be 
taught by staff members from the three partnering institutions and, if needed, by visiting experts who must hold 
an academic post. The transportation cost, fees for teaching the modules and the cost of living for WU-DSS staff 
members that need to travel to the University of Crete, or to the University of Cyprus, to specifically fulfill their 
teaching obligations, or to take part in managing the program, will be paid by the program’s budget. The details 
of the reimbursement of transportation costs and costs of living, fees for teaching the modules and supervision 
of the internships by WU-DSS will be specified in a separate agreement between the three institutions. All other 
traveling expenses involving staff members from the three partnering institutions will be paid in full by their 
respective institution. All exchanges of teaching staff are governed by the relevant leave of absence regulations 
of the three partnering institutions.

SECTION 7
THE DEGREE’S TITLE

After the successful completion of their studies students will be awarded with an MBE degree from the respective 
Institution that they have attended their curriculum (UOC or UCY) drafted in Hellenic and English. This degree will 
include the program’s title (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship-TIME MBE) as well as the 
title of each of the two institutions and their respective Departments. The degree will be independently awarded 
by UOC or UCY signed by the Dean and the Chariman of each of the two institutions (i.e., University of Crete and 
University of Cyprus), and it will indicate that it is awarded through a program that involves the scientific cooperation 
of all three participating Departments.

SECTION 8
DEFINING THE LANGUAGE USED IN TEACHING AND IN WRITTEN ASSIGNMENTS

The language used in teaching the MBE program and in drafting all written assignments including dissertations 
is English and Greek. For all MBE dissertations an abstract in Hellenic will be respectively included.

SECTION 9
THE STRUCTURE OF THE COORDINATING BODY

The MBE In total the IUC is comprised of five members i.e. the three representatives of the three institutions and the 
two elect members. We henceforth refer to the three representatives of the three institutions as the representatives, 
and to the two elect members as the coordinators. The tenure of appointment of each representative is a minimum 
of two years. Every second year, and before the start of the academic year, WU-DSS, the University of Cyprus, and 
the University of Crete must decide who their representative will be. If they make no decision, or they do not 
convey their decision to the other institutions, it is assumed that their existing representative remains in her post 
for an additional year. There is no upper limit on the number of years for which a representative can hold her post.

The tenure of appointment of each coordinator is two years. At the end of the two years, and before the start of the 
respective academic year, the three representatives must unanimously decide on who to appoint as coordinators. 
If they make no decision, or they fail to reach a decision, it is assumed that the existing coordinators remain in their 
post for an additional two years. There is no upper limit on the number of years for which a coordinator can hold 
her post.

The role of the coordinators is to direct all aspects of the program. In doing so the coordinators oversee the 
Coordinating Committee (CC) of the program, which is comprised by the three representatives, who act as contact 
members with each respective partner. The role of the CC is to manage the program. Specifically, the CC oversees 
the Exams Committee (EC), the MSc Dissertations Coordinator (MDC), the Program’s Assessment Committee (AC), 
and the Internship Coordinator (IC).

The role of the EC is to supervise and coordinate the exams procedure and it is comprised by two members, one 
from the University of Crete and one from the University of Cyprus. Additionally, the EC oversees the Progress Board 
(PB), whose role is to review marks on the courses completed, to consider whether the students need to undertake 
some form of re-assessment, and decide on whether they may proceed to the internship stage and the dissertation. 
The members of the PB, at the end of the academic term, act as a Final Board (FB), which considers student marks 
and makes decisions as to whether a Masters or a Diploma is awarded.
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The role of MDC is to appoint dissertation supervisors, and to manage the whole process of dissertation writing. 
The MDC is comprised by two members, one from the University of Crete and one from the University of Cyprus. 
The IC is responsible for overseeing the internship program and it comprised by one member from Wageningen 
University.

The AC is comprised of three members, one from each of the three partnering institutions. The role of AC is to 
assess and evaluate the running of the program. Specifically, AC is responsible for drafting quality indexes that can 
advise the CC and the IUC as to the quality of all aspects of the program. These quality indexes include (but are not 
limited to), student satisfaction, student employment, student participation, teaching quality and financial issues. 
These quality indexes are drafted at the end of every academic year.

Strategic decisions, and decisions that venture beyond the day to day running of the program must be jointly 
taken by the IUC. Accordingly, the IUC meets at least three times a year, either in person or through teleconferencing. 
However, every member of the IUC has the right to call a meeting whenever she chooses to. For a decision to be 
valid at least four out of the five members must be present. At the end of every academic year the IUC must make 
a brief assessment of the program and set out milestones and goals for the next academic year. In details the chain 
of command can be graphically depicted as follows.

Coordinator - Assistant coordinator
Coordinating committee
(Representatives of the three institutions) 
Exams Committee
MSc Dissertations Coordinator 
Program’s Assessment Committee 
Progress Board Internship Coordinator 
(Final Board)

SECTION 10
INTERNAL REGULATIONS

The further specialization of this agreement to the particular regulations of the program (involving, for example, 
issues such as the assessment of the program, student enrolment, the practicalities of the internship, and exams) 
is determined by the internal rules and regulations of the program, when these are approved by the relevant 
departmental committees/meetings of the partnering departments in the three partnering institutions.

For the University of Crete 
The Rector
Evripidis Stefanou
Signature 
Date, Place
For the University of Cyprus 
The Rector
Konstantinos Christofidis
Signature 
Date, Place
For Wageningen University-Department of Social Sciences 
The General Director
Ir. L. van Staalduinen
Signature 
Date, Place

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 26 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043910210180008*
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