
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης – Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-
γείου με ΜΦΠΑΔ.

2 Τροποποίηση Άδειας του «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΛ-
ΛΕΓΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-BCA COLLEGE» της εταιρείας 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προς την κατάργηση υπάρχουσας 
δομής.

3 Ανάκληση άδειας λειτουργίας του Οργανισμού 
Συλλογικής Διαχείρισης (πλέον ανεξάρτητης 
οντότητας διαχείρισης του α. 50 ν. 4481/2017) 
με την επωνυμία «ΑΕΠΙ -Ελληνική Εταιρεία προς 
Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΑΕ.» και 
με το διακριτικό τίτλο ΑΕΠΙ.

4 Τροποποίηση απόφασης για την ίδρυση Σχολής 
Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ’ Κατηγορίας στην 
Αθήνα.

5 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξε-
νίας και Τουρισμού».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 72075/Ν1 (1)
  Χορήγηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθ-

μιας Εκπαίδευσης – Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-

γείου με ΜΦΠΑΔ.

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/1977 (ΦΕΚ 244/τ.Α΄/

1-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222τ.Α΄/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής … 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/

25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 
107/τ.Α΄/9-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και 
4127/2013» και του άρθρου 33 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 
193/τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 
του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (Α΄268) «Κύρωση 
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες δι-
ατάξεις», του άρθρου 11 του ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/
10-01-14) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου 
παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 
48 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15-05-14) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012» (ΦΕΚ 
3057/τ.Β΄/3057/18-10-2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3-04-2013).

4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ» 
(ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12-12-2012).

5. Την από 17-1-2018 αίτηση του Γραμμένου Αστέριου.
6. Τη με αρ. πρωτ. 1481/5-9-2016 απόφαση χορήγησης 

άδειας και λειτουργίας Παιδικού Σταθμού στον Γραμμένο 
Αστέριο.

7. Τη με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/18289/18-04-2018 διατύπω-
ση θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση.

9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διο-
ρισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, απο-
φασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στον 
ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΣΤΕΡΙΟ, άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου συστεγαζόμε-
νου με τη ΜΦΠΑΔ ιδιοκτησίας της, για μια (1) αίθουσα 
διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι οχτώ (28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Το ιδιωτικό Στεγαζόμενο Νηπιαγωγείο θα λειτουρ-
γήσει στην οδό Παρνασσού 2 και Φαρσάλων 227, στην 
Λάρισα.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 7 Μαΐου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

      Αριθμ. 75111/Κ1 (2)
Τροποποίηση Άδειας του «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΟΛ-

ΛΕΓΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-BCA COLLEGE» της εταιρείας 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προς την κατάργηση υπάρχουσας 

δομής.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των υποπαραγράφων Θ4 και Θ7 της 

παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 –Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α΄) 
όπως ισχύουν.

2. Την υποπαράγραφο Θ3 της παραγράφου Θ, περ. 
14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 33/Α’/2-3-2011) 
«Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδι-
καιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση 
επαγγελμάτων» παρ. 1 του άρθρου 3 «Κατάργηση αδι-
καιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενης διοικητικής 
άδειας για την άσκηση επαγγελμάτων».

4. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Θ19, περ. 1α, 2α 
και β, της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 –Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α΄) 
όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 1,2 και 3 του
ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις » (ΦΕΚ 193/Α΄/17-9-2013)

6. Το αριθμ. 70 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) προεδρικό δι-
άταγμα που αφορά στην ανασύσταση του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Το αριθμ. 125 ( ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) προεδρικό 
διάταγμα που αφορά στον διορισμό του Κωνσταντίνου 
Γαβρόγλου του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στον διορισμό 
του Δημητρίου Μπαξεβανάκη του Σόλωνα στη θέση 
του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄) από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 

τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέ-
ντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ».

9. Τη με αρ. 34566/ΙΑ/12-3-2013 (ΦΕΚ 756 Β΄) απόφαση 
«Τροποποίηση της αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012».

10. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας (ΦΕΚ 
3818/Β΄/28-11-2016) που αφορά στην «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».

11. Την αριθμ. 93258/Α1/12-6-2015 ( ΦΕΚ 1185/Β΄/
19-6-2015) απόφαση του Υπουργού Παιδείας περί « Με-
ταβίβασης δικαιώματος υπογραφής με εντολή Υπουρ-
γού στον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας 
Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων και στους Προϊσταμένους Δ/σεων και Τμη-
μάτων της ΓΓΔΒΜΝΓ».

12. Την αριθμ. 110757/ΙΑ/12-8-2013 (ΦΕΚ 2067/Β΄/
26-8-2013) απόφαση χορήγησης άδειας Κολλεγίου με 
τον διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-
BCA COLLEGE»» της εταιρείας «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα την Κηφισιά.

13. Την με αρ. πρωτ. 222818/18-12-2017/Κ1 αίτηση 
για τροποποίηση άδειας, της εταιρείας με επωνυμία 
«Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών ΑΕ (BCA Gollege)», με 
τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά

14. Την αριθμ. ΔΑ/1808/26-01-2018 απόφαση της 
293ης/25-01-2018 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ 
«Διατύπωση Γνώμης προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων ως προς τη συνδρομή των κτι-
ριολογικών προϋποθέσεων του ν.4093/2012, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει για χορήγηση άδειας Κολλεγίου 
και αναφέρεται στον πίνακα 1.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 110757/ΙΑ/12-8-2013 (ΦΕΚ 
2067/Β΄/26-8-2013) χορηγηθείσα άδεια Κολλεγίου με 
διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-
BCA COLLEGE» της εταιρείας «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα την Κηφισιά, επί 
της οδού Τατοϊου 2 και Όθωνος 77 , Τ. Κ. 14561.

Η τροποποίηση της άδειας συνίσταται στην κατάργη-
ση της υπάρχουσας δομής επί της ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΤΑΤΟΪΟΥ 
2 και ΟΘΩΝΟΣ 77,στην Κηφισιά, όπως αποτυπώνεται 
στον Πίνακα 1, της αριθμ.ΔΑ/1808/26-01-2018 απόφα-
σης του ΕΟΠΠΕΠ της 293ης/25-01-2018 συνεδρίασής 
του.

Τα έγγραφα διατύπωσης θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ, 
ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων 
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του κτιρίου του Κολλεγίου, προσαρτώνται στην παρούσα 
τροποποίηση άδειας, της οποίας αποτελούν οργανικό 
τμήμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Μαΐου 2018

Ο Υφυπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Ι

        Aριθμ. ΥΠΠΟΑ/Γρ.Υπ./224747/4952 (3)
Ανάκληση άδειας λειτουργίας του Οργανισμού 

Συλλογικής Διαχείρισης (πλέον ανεξάρτητης 

οντότητας διαχείρισης του α. 50 ν. 4481/2017) 

με την επωνυμία «ΑΕΠΙ -Ελληνική Εταιρεία προς 

Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας ΑΕ.» 

και με το διακριτικό τίτλο ΑΕΠΙ.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον νόμο 4481/2017 (ΦΕΚ Α' 100/20.7.2017) και ει-

δικότερα τα άρθρα 4 παρ. 3, 6 παρ. 1,19 παρ. 1, 46 και 
50 αυτού.

2. Τα άρθρα 54 παρ. 1 και 4, 55 παρ. 1 και 57 παρ. 5 
του ν. 2121/1993, όπως ίσχυαν πριν από την κατάργησή 
τους με το α. 54 παρ. 1 ν. 4481/2017.

3. Την άδεια λειτουργίας του οργανισμού συλλογικής 
διαχείρισης (πλέον ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης 
του α. 50 ν. 4481/2017) με την επωνυμία «ΑΕΠΙ - Ελληνι-
κή Εταιρεία προς Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτη-
σίας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΕΠΙ», η οποία είχε 
χορηγηθεί με τη με αριθμό 9485/16.10.1997 απόφαση 
του Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 939 Β'/22.10.1997), και 
αφορούσε στη διαχείριση και προστασία του περιου-
σιακού δικαιώματος των δημιουργών μουσικών έργων 
(μουσικοσυνθέτες και στιχουργοί).

4. Τη με αρ. πρωτ. ΟΠΙ 31583/20.11.2017 Έκθεση Ευρη-
μάτων του Διαχειριστικού Ελέγχου της ΑΕΠΙ που διενερ-
γήθηκε από την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών 
Ernst & Young για τις χρήσεις 2015-2016, η οποία κοινο-
ποιήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με 
το με αρ. πρωτ. ΟΠΙ 31584/20.11.2017 έγγραφο.

5. Τη με αρ. πρωτ. 32323/06.02.2018 επιστολή του ΟΠΙ 
προς την ΑΕΠΙ με την οποία της κοινοποιήθηκε η ως άνω 
έκθεση και κλήθηκε προς ακρόαση σύμφωνα με το α. 6 
ΚΔΔ και την παρ. 7 του α. 46 ν. 4481/2017.

6. Τη με αρ. πρωτ. ΑΕΠΙ 318937/20.2.2018 (αρ. 
πρωτ. ΟΠΙ 32458/20.2.2018) επιστολή της ΑΕΠΙ με την 
οποία κατέθεσε τις απόψεις της και τις με αρ. πρωτ. 
ΑΕΠΙ 309740/13.3.2017 (αρ. πρωτ. ΟΠΙ 29619) και 
310667/6.4.2017 (αρ. πρωτ. ΟΠΙ 29841) προηγούμενες 
επιστολές της, στις οποίες παρέπεμψε η ΑΕΠΙ. 

7. Το με αρ. πρωτ. 32506/27.02.2018 έγγραφο του ΟΠΙ 
με το οποίο κοινοποιήθηκαν στην Υπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού οι απόψεις της ΑΕΠΙ στο πλαίσιο της παρ. 
7 του α. 46 ν. 4481/2017.

8. Το με αρ. 275/14.5.2018 απόσπασμα πρακτικού του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΙ, το οποίο περιλαμβάνει 
την αιτιολογημένη εισήγηση του ΟΠΙ σύμφωνα με την 
παρ. 7 του α. 46 ν. 4481/2017.

9. Τη με αρ. 33422/14.05.2018 Έκθεση του ΟΠΙ σύμ-
φωνα με την παρ. 7 του α. 46 ν. 4481/2017, αποφασίζει:

Την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του 
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης (πλέον ανεξάρτητης 
οντότητας διαχείρισης του α. 50 ν. 4481/2017) με την 
επωνυμία «ΑΕΠΙ - Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν 
της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.» και με τον διακριτικό 
τίτλο «ΑΕΠΙ», η οποία είχε χορηγηθεί με τη με αριθμό 
9485/16.10.1997 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού 
(ΦΕΚ 939 Β'/22.10.1997), λόγω παραβίασης των υποχρε-
ώσεων της που απορρέουν,

α. από τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 54, την 
παρ. 1 του άρθρου 55 και ιδίως την περ. γ' και την παρ. 5 
του άρθρου 57 ν. 2121/1993 (όπως ίσχυαν πριν από την 
κατάργησή τους με το α. 54 παρ. 1 ν. 4481/2017) για το 
χρονικό διάστημα της δραστηριοποίησης της ΑΕΠΙ πριν 
την έναρξη ισχύος του ν. 4481/2017 και

β. από την παρ. 3 του α. 4, την παρ. 1 του α. 6 και ιδίως 
τις περ. α' και δ' και την παρ. 1 του α. 19 ν. 4481/2017 
για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του
ν. 4481/2017 οι οποιες τεκμηριώνουν έλλειψη βιωσιμό-
τητας και αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης των 
δικαιωμάτων των δικαιούχων,

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 15 Μαΐου 2018

Η Υπουργός

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Ι

      Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/ 
221342/8718/3984/1324 (4)
Τροποποίηση απόφασης για την ίδρυση Σχολής 

Προπονητών Πετοσφαίρισης Γ' Κατηγορίας στην 

Αθήνα.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 

Α΄121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 
του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, 
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

γ) Του ν.3861/09-07-2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
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πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» όπως ισχύει (ΦΕΚ/7/Α΄/2018).

ε) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτ. Υπουργών και Υφυπουργών». (ΦΕΚ 210/Α΄/
5-11-2016).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώρ-
γιο Βασιλειάδη» (ΦΕΚ 3672/Β΄/11.11.2016) και την 
τροποποίηση αυτής με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/ 
97295/4796/434/325 (ΦΕΚ 852/Β΄/9/03/2018) περί ανά-
θεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Γεώργιο Βασιλειάδη.

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/108471/ 
5201/552/439/13-3-2018 (ΦΕΚ 987/Β΄/20/03/2018) περί 
μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 
Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον 
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητι-
σμού, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων 
της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και των υπαγομένων 
στον Υφυπουργό υπηρεσιακών μονάδων

4. Το αριθμ. πρωτ. 133562/21-04-2016 έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική Ομο-
σπονδία Πετοσφαίρισης.

5. Το με αριθμ. πρωτ. εισερχ: 407241/6-12-2016 έγ-
γραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και 
το με αριθμ πρωτ. εισερχ: 9249/13-01-2017 Πρόγραμμα 
σπουδών Σχολών Προπονητών Πετοσφαίρισης.

6. Την αριθμ. 36123/02-08-2006 απόφαση του Υφυ-
πουργού Πολιτισμού (Φ.Ε.Κ. 1223/τ.Β΄/05-09-2006 «Κα-
νονισμός Προπονητών Πετοσφαίρισης»).

7. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

8. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό 
στο άθλημα, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕ-
ΑΣΠ/155850/9049/1810/1414/2.5.2017, (ΦΕΚ 1543/Β΄/
4.5.2017) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του 
διαστήματος λειτουργίας της Σχολής Προπονητών Πε-
τοσφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας, που θα λειτουργήσει στη 
Αθήνα, η οποία ορίζεται στις 30/6/2019.

Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Μαΐου 2018

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

      Αριθ. 3171/Φ120 (5)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Φιλοξενίας και Τουρισμού».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 181/22-03-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, και 

το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ» του ν. 4485/4.8.2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

3. Τη με αριθ. πρωτ. 7826/Φ20/27.12.2017 απόφαση 
του Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα: «Συγκρότηση της 
Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».

4. Τη με αρ. πρωτ. 882/Φ20/12-02-2018 απόφαση του 
Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης με θέμα «1η Τροποποίηση της 
συγκρότησης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κρήτης».

5. Τις διατάξεις του ν. 4142/2013 άρθρο 7, παρ.4 και τις 
διατάξεις του π.δ. 104/2013 (Φ.Ε.Κ. 137/5-6-2013) «Μετο-
νομασία Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργη-
ση Παραρτημάτων και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Ίδρυ-
ση Τμήματος - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης».

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το με αρ. πρωτ. 1453/27-06-2017 έγγραφο του Τμή-
ματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με τη συνημμένη Έκθεση 
Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Κρήτης προς την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων (με έδρα το Ηράκλειο) στη συνεδρία-
ση με αρ. πράξης 32/08-03-2018 με θέμα «Ίδρυση Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Διοίκηση 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού”».

9. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του TEI Κρήτης με θέμα Ίδρυση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρή-
σεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» του Τμήματος Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων (με έδρα το Ηράκλειο) του ΤΕΙ Κρήτης.

10. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254 Α΄)
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

11. Τη με αρ. 216772/Ζ1 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
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12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

12. Το με αρ. πρωτ. 2951/04-05-2018/Φ120 έγγραφο 
του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 32 του ν.4485/2017 (Α΄ 114).

13. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανι-
σμός του ΤΕΙ Κρήτης.

14. Τη με αρ. 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 633/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-11-2017) με την οποία διαπιστώθηκε η 
εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
ΤΕΙ Κρήτης.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφάσισε:

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και 
Τουρισμού» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με 
έδρα το Ηράκλειο, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 
του ΤΕΙ Κρήτης από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηρά-
κλειο, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Κρή-
της, θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018−2019 
το Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 
και Τουρισμού», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής. Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό 
έτος 2025-2026, με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με 
την τότε κείμενη νομοθεσία. Τη διοικητική υποστήριξη 
του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο, της Σχολής Διοίκη-
σης και Οικονομίας, του ΤΕΙ Κρήτης.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο – Σκοπός

1. Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και 
Τουρισμού» εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων.

2. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέ-
δου εκπαίδευσης στους εργαζομένους στον κλάδο του 
τουρισμού και της φιλοξενίας και ο εφοδιασμός τους 
με γνώσεις και δεξιότητες σε σύγχρονες μεθόδους και 
εργαλεία της διοίκησης επιχειρήσεων αλλά και με γνώ-
σεις απαραίτητες για να ανταποκριθούν στις συνεχείς 
εξελίξεις που χαρακτηρίζουν τον κλάδο του τουρισμού. 
Πρόσθετος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία επι-
χειρηματικών στελεχών με σύγχρονη διοικητική σκέψη 
και ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων οργάνωσης και 
διοίκησης για το σχεδιασμό, την προώθηση και τη λήψη 
αποφάσεων σε μια τουριστική επιχείρηση ή οργανισμό. 
Τέλος, το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. στοχεύει και στην ανάπτυ-
ξη της διοικητικής σκέψης και στην παροχή γνώσεων 
σχετικών με τον κλάδο του τουρισμού και της διοίκησης 
επιχειρήσεων σε αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, 

οι οποίοι δε διαθέτουν κατ' ανάγκη εκπαιδευτικό υπό-
βαθρο συναφές με τη διοίκηση επιχειρήσεων, δίνοντάς 
τους έτσι τη δυνατότητα να αναπτύξουν περαιτέρω τις 
επιχειρήσεις τους και να τις καταστήσουν βιώσιμες και 
ανταγωνιστικές στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλ-
λον. Δηλαδή, η δημιουργία του εν λόγω Π.Μ.Σ. βασίζε-
ται αφενός στην ανάγκη των τουριστικών επιχειρήσε-
ων για στελέχωση με εργαζομένους εκπαιδευμένους 
στις σύγχρονες τάσεις της τουριστικής βιομηχανίας, και 
αφετέρου, στην ανάγκη των ιδίων των εργαζομένων και 
αυτοαπασχολούμενων στον τουρισμό για την απόκτηση 
βασικών εργαλείων και μεθόδων διοίκησης, παράλληλα 
με την επαγγελματική τους απασχόληση, που θα τους 
βοηθήσουν στην μελλοντική τους εξέλιξη και στην ενί-
σχυση της απασχολησιμότητας τους.

3. Στους επιμέρους στόχους του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνονται:

• Η παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων στους φοιτητές 
για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
καινοτόμων τουριστικών προϊόντων και επιχειρήσεων.

• Η εκπαίδευση σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία 
λήψης σημαντικών επαγγελματικών αποφάσεων.

• Η ανάπτυξη εργαζομένων που θα μπορούν να ανα-
λάβουν θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, 
εστίασης και τουρισμού, καθώς και η παροχή γνώσεων 
και δεξιοτήτων σε αυτοαπασχολούμενους – ιδιοκτήτες 
μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, οι οποίοι εί-
ναι πολλές φορές απόφοιτοι κλάδων μη συναφών με τη 
διοίκηση και την οικονομία, και έχουν μόνο εμπειρική 
γνώση σε θέματα τουρισμού και διοίκησης.

• Η εκπαίδευση σε μεθόδους και βασικές αρχές που 
θα καταστήσουν τους αποφοίτους ικανούς για συνεχή 
εκμάθηση και προσωπική βελτίωση, σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο επαγγελματικό περιβάλλον.

• Η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας σε επιστη-
μονικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων, και πιο 
συγκεκριμένα στον τομέα της φιλοξενίας και του του-
ρισμού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στην «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και 
Τουρισμού».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων υποψηφίων για το Π.Μ.Σ.

Υποψήφιοι φοιτητές του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Διοίκη-
σης Επιχειρήσεων της ΣΔΟ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης δύνανται να 
είναι απόφοιτοι Τμημάτων και Σχολών Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων και Οικονομικών Επιστημών (Διοίκησης Τουρι-
σμού, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Σπουδών κ.τ.λ.), 
και άλλων συναφών ειδικοτήτων, καθώς και απόφοιτοι 
άλλων τμημάτων / σχολών μη συναφών με τη Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων, οι οποίοι διαθέτουν όμως σημαντική 
επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο του τουρισμού. Για 
άλλες περιπτώσεις υποψηφίων αποφασίζει η Συντονιστι-
κή Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
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Άρθρο 5
Φύση Σπουδών και Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Του-
ρισμού» είναι καταρχήν πλήρους παρακολούθησης και 
η διάρκεια φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. 
Ωστόσο, η χρονική διάρκεια για την απονομή του Με-
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ανέρχεται 
σε 24 ημερολογιακούς μήνες: δύο χειμερινά ακαδημαϊκά 
εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο εκπόνησης της 
μεταπτυχιακής εργασίας κατά τη διάρκεια του εαρινού 
εξαμήνου του δεύτερου έτους κάθε κύκλου εισαγωγής. 
Επιτρέπεται η φοίτηση μερικής απασχόλησης μετά από 
απόφαση της Σ.Ε., με μέγιστη διάρκεια φοίτησης τους 
48 ημερολογιακούς μήνες, ανάλογα με τον αριθμό των 
μαθημάτων που επιλέγουν οι φοιτητές μερικής φοίτησης 
ανά εξάμηνο διδασκαλίας.

Άρθρο 6
Δομή σπουδών

1. Κατά την διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι 
φοιτητές θα παρακολουθούν συνολικά 8 υποχρεωτικά 
μαθήματα, που περιλαμβάνουν διδασκαλία δεκατριών 
(13) εβδομάδων και φροντιστήρια, συζητήσεις, ασκή-
σεις ή εργασίες όπου αυτό απαιτείται, ενώ το τελευταίο 
εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής 
εργασίας.

2. Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχούν 7.5 πι-
στωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Μεταφοράς Μονάδων (ECTS), ενώ συνολικά αντιστοιχούν 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. 
Για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. απαιτείται η εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας, στην οποία αντιστοιχούν 30 
πιστωτικές μονάδες. Ως ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης 
της διπλωματικής εργασίας ορίζονται οι έξι (6) ημερο-
λογιακοί μήνες, και ως μέγιστη οι δώδεκα (12) μήνες. Τα 
μαθήματα, όπως και η διπλωματική εργασία θα βαθμο-
λογούνται στην κλίμακα 0-10 με διαβαθμίσεις του 0.5.

3. Το Π.Μ.Σ. θα παρέχεται στην Ελληνική ή την Αγγλική 
γλώσσα. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας του 
Π.Μ.Σ. μπορεί να γίνει είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλι-
κή Γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση η διπλωματική εργασία 
θα πρέπει να περιέχει περίληψη τόσο στα Ελληνικά όσο 
και στα Αγγλικά.

4. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απο-
νέμεται μετά την συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. 
Αναλυτικά τα μαθήματα κατανέμονται ως εξής:
Α/Α Τίτλος Μαθήματος Μονάδες ECTS

1ο εξάμηνο
1 Τουριστική Βιομηχανία και 

Ανάλυση Δεδομένων Τουρι-
σμού

7.5

2 Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις 
Τουριστικές και Ξενοδοχειακές 
Επιχειρήσεις

7.5

3 Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουρι-
στικών Υπηρεσιών

7.5

4 Διοικητική Λογιστική για Του-
ριστικές Επιχειρήσεις

7.5

2ο εξάμηνο
1 Revenue Management – 

Διαχείριση Εσόδων
7.5

2 Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθη-
σης και Διανομής στις Τουρι-
στικές Επιχειρήσεις

7.5

3 Στρατηγική Διοίκηση Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων και Επιχει-
ρηματικότητα

7.5

4 Διαχείριση Ποιότητας και 
Customer Service

7.5

3ο εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία

30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 
τριανταπέντε (35) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο. Επιπλέον 
του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότρο-
φος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέ-
τυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών 
εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και 
ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3685/2008 
(Α’148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του
ν. 4485/2017. Τέλος, μπορεί να γίνει δεκτός ως υπερά-
ριθμος ένας (1) φοιτητής ανά έτος, μέλος ΕΔΙΠ ή ΕΤΕΠ 
του ΤΕΙ Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Διαδικασίες Επιλογής Φοιτητών

Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ., γίνε-
ται με βάση σύστημα μορίων, για τον υπολογισμό των 
οποίων λαμβάνονται υπόψη ο βαθμός πτυχίου, η γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία στο 
αντικείμενο και η προσωπική συνέντευξη. Επιλέγονται οι 
υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια.

Άρθρο 9
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και 
Τουρισμού» μπορούν να διδάξουν:

• Μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
με έδρα το Ηράκλειο, ή άλλων Τμημάτων του οικείου ή 
άλλου Τ.Ε.Ι., επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες 
ή Συμβασιούχοι ή Ωρομίσθιοι Επιστημονικοί Συνεργάτες 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

• Μέλη Δ.Ε.Π. Ελληνικών ή Αλλοδαπών Πανεπιστημίων 
ή διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ Α’ 112), οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

• Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημο-
νική δραστηριότητα.
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• Στελέχη από τον τουριστικό κλάδο με πολύ υψηλή 
επαγγελματική εμπειρία σε ειδικευμένα θέματα σε γνω-
στικά πεδία σχετικά με το Π.Μ.Σ.

• Με απόφαση της Σ.Ε. μπορεί να ανατίθεται επικου-
ρικό έργο σε Καθηγητές Εφαρμογών ή και σε Εργαστη-
ριακούς Συνεργάτες με τα πλήρη εκ του νόμου προβλε-
πόμενα προσόντα.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία, το 60% των μαθημά-
των διδάσκονται από μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο. Η επιλογή των εξω 
τερικών συνεργατών όλων των παραπάνω κατηγοριών 
βασίζεται στο γνωστικό αντικείμενο τους και καθορίζεται 
από καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια. Η διδασκαλία μπορεί 
να υποστηρίζεται μερικώς από εξωτερικούς συνεργάτες 
υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων, με την υποστήριξη 
να αφορά στην εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη. Το 
παραπάνω προσωπικό μπορεί να οριστεί και σε θέση επι-
βλέποντα διπλωματικής εργασίας, εφόσον κατέχει τα πλή-
ρη εκ του νόμου προβλεπόμενα ακαδημαϊκά προσόντα 
τουλάχιστον για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή

Αναφορικά με την υλικοτεχνική υποδομή, το Π.Μ.Σ. 
«Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού» 
θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοί-
κησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης, στο Ηράκλειο. Πιο 
συγκεκριμένα θα χρησιμοποιείται αίθουσα σεμιναρίων 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (χωρητικότητας 
70 ατόμων), η οποία είναι πλήρως εξοπλισμένη με τα 
κατάλληλα εποπτικά μέσα. Στις αίθουσες του τμήματος 
Δ.Ε. παρέχεται επίσης η δυνατότητα live streaming για 
τη μετάδοση του μαθήματος και σε φοιτητές που δεν 
μπορούν να παρακολουθούν τις διαλέξεις δια ζώσης, 
αλλά και για την παρακολούθηση σεμιναριακών διαλέ-
ξεων που προσφέρονται από καθηγητές άλλων πανεπι-
στημιακών ιδρυμάτων ή από στελέχη του τουρισμού, 
των οποίων η έδρα δεν είναι το Ηράκλειο. Το Π.Μ.Σ. θα 
αξιοποιεί την υποδομή του Ιδρύματος που αφορά στα 
ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας (πλατφόρμα τηλεκπαί-
δευσης) καθώς και την Κεντρική Βιβλιοθήκη.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

1. Το ετήσιο λειτουργικό κόστος κατά την πλήρη λει-
τουργία του προγράμματος, μετά την εισαγωγή και του 
2ου κύκλου, για 35 φοιτητές συνολικά, εκ των οποίων 
έως 11 απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης, στα τρία 
εξάμηνα λειτουργίας υπολογίζεται σε 79.200 ευρώ και 
κατανέμεται ως εξής:

Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος 
(Ποσοστό 70% του προϋπολογισμού)

55.400,00€

Παρακράτηση υπέρ του Ιδρύματος (Πο-
σοστό 30% του προϋπολογισμού)

23.760,00€

ΣΥΝΟΛΟ 79.200,00€
2. Οι λειτουργικές δαπάνες κατανέμονται στις κατη-

γορίες Δαπάνες Διδασκαλίας, Δαπάνες Διοικητικής και 
Τεχνικής Υποστήριξης, Δαπάνες Μετακινήσεων, Δαπάνες 
Εξοπλισμού, Λογισμικού και Αναλωσίμων, Δαπάνες Δη-
μοσιότητας, Αγοράς Εκπαιδευτικού Υλικού, Οργάνωσης 
και Συμμετοχής σε συνέδρια και Υποτροφίες ανάλογα 
με τις αντικειμενικές ανάγκες του Π.Μ.Σ., μετά από τεκ-
μηριωμένη πρόταση της Σ.Ε. και έγκριση της Επιτροπής 
Ερευνών.

3. Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από:
α) τέλη φοίτησης που καταβάλλονται από φοιτητές, τα 

οποία θα ανέρχονται σε 1.100,00€ ευρώ ανά εξάμηνο, 
ήτοι 3.300 ευρώ για το σύνολο της φοίτησης στο Π.Μ.Σ.

β) τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος και των συνερ-
γαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων, σύμφωνα με 
το άρθρο 43 του ν.4485/2017,

γ) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων,

δ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

ε) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
στ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
ζ) μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης,
η) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του 

ν.4485/2017, όπως τροποποιείται και ισχύει.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα και Κα-
νονισμούς του ΤΕΙ Κρήτης σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 8 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ    
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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