
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, 
Μετασχηματισμοί» του Τμήματος Κοινωνιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης σε αντικατάσταση της 
υπ’ αριθμ. 3490/14.3.2017 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1408/26.4.2017) 
υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία» του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρή-
της - Αναμόρφωση του Προγράμματος», όπως τρο-
ποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις, σύμφωνα με 
το ν. 4485/2017.

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Οικονομική Θεωρία και Πο-
λιτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄).

3 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: «Μοριακή 
και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βι-
οτεχνολογία» σε αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
194676/Ζ1 (ΦΕΚ 3326/Β΄/11.12.2014) υπουργι-
κής απόφασης και σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/Α΄).

4 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Αιματολο-
γία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων» βάσει του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4131/3.4.2018 (1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πο-

λιτισμός, Μετασχηματισμοί» του Τμήματος Κοι-

νωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε αντι-

κατάσταση της υπ’ αριθμ. 3490/14.3.2017 (ΦΕΚ 

τ.Β΄ 1408/26.4.2017) υπουργικής απόφασης που 

αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-

δών «Κοινωνιολογία» του Τμήματος Κοινωνιολο-

γίας του Πανεπιστημίου Κρήτης - Αναμόρφωση 

του Προγράμματος», όπως τροποποιήθηκε με νε-

ότερες αποφάσεις, σύμφωνα με το ν. 4485/2017.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 383/15.2.2018)

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

περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρή-
τη 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 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτά-
σεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του 
ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θρά-
κης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του 
π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/15.4.1983/τ.Α΄) - Αυτοδύναμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της 
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/5.6.2013) για την 
«Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημάτων ‐ Μετονομα-
σία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμόν π.δ. 128/2013 
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(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/τ.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/τ.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.» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπου-
δών» 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/τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

8. 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.

9. 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 
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).

10. 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/τ.Α΄/23.3.2015) περί «κωδικο-
ποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγρα-
φα 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.

11. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
12.12.2017) υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργί-
ας και την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής 
υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξε-
ων 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), υπ’ αριθμ. 203446/
Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

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. 3490/14.3.2017 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1408/
26.4.2017) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοινωνιολογία» του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης - 
Αναμόρφωση του Προγράμματος.

14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(συνεδρία 323/17.1.2018) σχετικά με την εισήγηση ίδρυ-
σης του Π.Μ.Σ.

15. Το υπ’ αριθμ. 198/26.1.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

16. Την εισήγηση με αριθμ. 2η/13.2.2018 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης περί της ιδρύσεως ΠΜΣ με τίτλο στην «Κοι-
νωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

17. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως παρ. 1, 
3,5, του ν. 4485/2017.

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

Επανιδρύουμε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στην «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματι-
σμοί» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης εις αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 3490/14.3.2017 
(ΦΕΚ τ.Β΄ 1408/26.4.2017) υπουργικής απόφασης που 
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοι-
νωνιολογία» του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης - Αναμόρφωση του Προγράμματος», 
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όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις, σύμφωνα 
με το ν. 4485/2017 ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρή-
της οργανώνει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία: 
Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχηματισμοί» είναι η κοινωνι-
ολογική θεωρία και οι κοινωνιολογικές θεωρητικές και 
ερευνητικές προσεγγίσεις των πεδίων του πολιτισμού 
και των κοινωνικών μετασχηματισμών.

Γενικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να συνεισφέρει στην 
προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο 
επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας. Στρατηγικός 
στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει κοινωνιολογική 
εκπαίδευση και εξειδίκευση στους/στις μεταπτυχιακούς/
ές φοιτητές/φοιτήτριες και να τους/τις εξοικειώσει με 
την κριτική κατανόηση των κοινωνικών και πολιτισμι-
κών διαφοροποιήσεων και ανισοτήτων στο πλαίσιο των 
μεταβαλλόμενων κοινωνικών συνθηκών της σύγχρονης 
παγκοσμιοποιημένης πραγματικότητας. Επίσης, απο-
σκοπεί στο να εκπαιδεύσει ειδικευμένους επιστήμονες 
που θα έχουν την ικανότητα να σχεδιάσουν και να υλο-
ποιήσουν εμπειρικές κοινωνικές έρευνες αξιοποιώντας 
ποσοτικές, ποιοτικές και μεικτές μεθόδους. Οι απόφοι-
τοι του Π.Μ.Σ. θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ώστε 
να μπορούν να εργαστούν ως στελέχη της κεντρικής 
διοίκησης του Κράτους, ως στελέχη σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, ως επιστημο-
νικοί συνεργάτες σε ερευνητικά προγράμματα καθώς 
και σε φορείς που χαράσσουν και ασκούν κοινωνικές 
και αναπτυξιακές πολιτικές.

Άρθρο 3
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανε-
πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημά-
των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζε-
ται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα με δυνατότητα 
παράτασης όπως αυτή προσδιορίζεται στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας.

Άρθρο 5
Ειδικεύσεις

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) στην «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, 
Μετασχηματισμοί» στις εξής ειδικεύσεις:

• Α: Θεωρία, Ιδεολογία και Πολιτική στην Κοινωνική 
Επιστήμη

• Β: Πολιτισμός, Εξουσία και Κοινωνικές Ανισότητες
• Γ: Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικονομικοί Μετασχηματι-

σμοί.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. έχουν τη μορφή σεμιναρί-
ου και διακρίνονται: (α) σε μαθήματα υποχρεωτικά για 
όλους/όλες τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ., 
(β) σε μαθήματα ειδίκευσης κατ’ επιλογήν υποχρεωτι-
κά (κατ’ ελάχιστον τρία μαθήματα ειδίκευσης οφείλει 
να ολοκληρώσει επιτυχώς κάθε φοιτητής/φοιτήτρια 
για τη λήψη του Μ.Δ.Ε.), και (γ) σε μαθήματα επιλεγό-
μενα. Η επιλογή ειδίκευσης είναι υποχρεωτική, γίνεται 
κατά την έναρξη του Β΄ εξαμήνου σπουδών, σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που ορίζει ο Κανονισμός του Π.Μ.Σ., 
και προϋποθέτει ότι ο/η φοιτητής/φοιτήτρια κατά το Α΄ 
εξάμηνο έχει παρακολουθήσει και αξιολογηθεί επιτυ-
χώς στο Εισαγωγικό μάθημα της ειδίκευσης στην οποία 
εγγράφεται. Η ειδίκευση αναγράφεται στο Μ.Δ.Ε. Το 
σύνολο των ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (ECTS) 
που απαιτούνται για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 
εκατόν είκοσι (120), οι οποίες επιμερίζονται ως εξής ανά 
φοιτητή/φοιτήτρια: (Α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 
συγκεντρώνονται κατά το Α΄ εξάμηνο σπουδών από την 
επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση σε τρία μα-
θήματα γενικού και εισαγωγικού χαρακτήρα (10 ECTS 
έκαστο), εκ των οποίων, το ένα μάθημα είναι υποχρεω-
τικό και τα άλλα δυο υποχρεωτικώς επιλεγόμενα μεταξύ 
των εισαγωγικών μαθημάτων που προσφέρει καθεμία εκ 
των τριών ειδικεύσεων. (Β) Εξήντα (60) πιστωτικές μο-
νάδες συγκεντρώνονται ομού κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνο 
σπουδών από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολό-
γηση σε τέσσερα μαθήματα πιο ειδικά και μεγαλύτερων 
απαιτήσεων (15 ECTS έκαστο): δυο εξ αυτών επιλέγονται 
υποχρεωτικά, κατά το Β΄ εξάμηνο σπουδών, μεταξύ των 
προσφερομένων μαθημάτων από την επιλεχθείσα ειδί-
κευση, ενώ τα άλλα δυο αφορούν στο Γ΄ εξάμηνο σπου-
δών, και συνίστανται σε ένα υποχρεωτικό μάθημα που 
προετοιμάζει για την ερευνητική εμπειρία της Μ.Δ.Ε. και 
σε ένα μάθημα το οποίο μπορεί να επιλεγεί είτε μεταξύ 
ειδικών μεθοδολογικών μαθημάτων που απευθύνονται 
στους/τις φοιτητές/φοιτήτριες όλων των ειδικεύσεων 
είτε μεταξύ μαθημάτων όμοιας βαρύτητας (15 ECTS) που 
τυχόν προσφέρονται στο Π.Μ.Σ., είτε, κατόπιν ειδικής 
διαδικασίας που ορίζεται στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ., 
μεταξύ μαθημάτων όμοιας βαρύτητας (15 ECTS) που 
προσφέρονται από άλλα Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και τα οποία έχουν κριθεί από την Συντονιστική 
Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. ως μαθήματα συναφή με το 
Π.Μ.Σ. «Κοινωνιολογία: Θεωρία, Πολιτισμός, Μετασχη-
ματισμοί». (Γ) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την 
εκπόνηση, τη συγγραφή και την υποστήριξη Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας. Βάσει των ανωτέρω, το 
πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ανά ακαδημαϊκό 
εξάμηνο ως εξής:
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν τρία (3) μαθήματα: το Υποχρεωτικό για όλες τις Ειδικεύσεις και δυο 
μαθήματα από τα τρία (κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά) Εισαγωγικά των Ειδικεύσεων

Υποχρεωτικό Μάθημα (όλων των Ειδικεύσεων)
Βασικές αρχές κοινωνικής έρευνας 10ECTS

Εισαγωγικά Μαθήματα Ειδικεύσεων:
• Εισαγωγικό Ειδίκευσης Α:
• Εισαγωγικό Ειδίκευσης Β:
• Εισαγωγικό Ειδίκευσης Γ:

10ECTS
10ECTS
10ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν Ειδίκευση και εγγράφονται σε δύο από τα προσφερόμενα κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά μαθήματα της επιλεχθείσας Ειδίκευσης

Ειδίκευσης Α1 
Ειδίκευσης Α2 
Ειδίκευσης Α3 
[…]

Ειδίκευσης Β1 
Ειδίκευσης Β2 
Ειδίκευσης Β3 
[…]

Ειδίκευσης Γ1 
Ειδίκευσης Γ2 
Ειδίκευσης Γ3 
[…]

15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: Οι φοιτητές/τριες δηλώνουν δυο μαθήματα: το Υποχρεωτικό σεμινάριο εκπόνησης Μεταπτυχια-
κής Διπλωματικής Εργασίας και ένα εκ των επιλεγόμενων μαθημάτων

Υποχρεωτικό Μάθημα (όλων των Ειδικεύσεων)
Σεμινάριο εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 15 ECTS

Επιλογή μεταξύ των παρακάτω μαθημάτων:
• Σχεδιασμός ποιοτικών ερευνών και ανάλυση δεδομένων
• Σχεδιασμός ποσοτικών ερευνών και ανάλυση δεδομένων
• Μάθημα μεταξύ άλλων τυχόν προσφερόμενων μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. ή (κατόπιν έγκρισης από 
τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.) μάθημα συναφές με το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Κοινωνιολογίας μεταξύ προσφε-
ρομένων μαθημάτων σε άλλο Π.Μ.Σ. του ΠΚ

15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 CTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Σύνολο ECTS για την ολοκλήρωση του ΜΔΕ: 120

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Μαθήματα γενικά για όλους τους/τις φοιτητές/φοιτή-

τριες του Π.Μ.Σ.
• Βασικές αρχές κοινωνικής έρευνας (υποχρεωτικό)
• Σχεδιασμός ποιοτικών ερευνών και ανάλυση δεδο-

μένων
• Σχεδιασμός ποσοτικών ερευνών και ανάλυση δεδο-

μένων
• Σεμινάριο εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας (υποχρεωτικό)
Μαθήματα Ειδίκευσης Α: Θεωρία, Ιδεολογία και Πολι-

τική στην Κοινωνική Επιστήμη
• Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών
• Κοινωνική Θεωρία και νεωτερικότητα
• Κοινωνική και Πολιτική Φιλοσοφία
• Ιδεολογία και Πολιτικός Λόγος
• Κοινωνική Θεωρία και Ιστορικότητα
• Θεωρίες του Υποκειμένου
• Ιστορική Κοινωνιολογία
• Κοινωνιολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μαθήματα Ειδίκευσης Β: Πολιτισμός, Εξουσία και Κοι-
νωνικές Ανισότητες

• Πολιτισμός και κοινωνική ανισότητα: θεωρητικές και 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις

• Κοινωνικές ανισότητες και φτώχεια
• Αστικές ανισότητες και πολιτισμοί
• Κοινωνικά κινήματα και συλλογική δράση
• Φύλο, ανισότητες, εξουσία
• Εθνικισμός και ετερότητα
• Τοπική ανάπτυξη και κοινοτισμός: κοινωνική και αλ-

ληλέγγυα οικονομία
• Βιοπολιτικά σώματα και υποκείμενα
• Κοινωνικά συναισθήματα: κοινωνιολογικές και ιστο-

ρικές προσεγγίσεις
• Όψεις του λαϊκού πολιτισμού
• Πέρα από τον ανθρωποκεντρισμό: η ανθρωπολογία 

σήμερα
Μαθήματα Ειδίκευσης Γ: Κοινωνικοί, Πολιτικοί, Οικο-

νομικοί Μετασχηματισμοί
• Ερευνώντας την Κοινωνική Μεταβολή
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• Πολιτική Κοινωνιολογία: Κόμματα και Κοινωνία των 
Πολιτών στην Ελλάδα.

• Κοινωνιολογία της Εργασίας.
• Ειδικά θέματα στην Κοινωνική Αλλαγή: Η Μετεξέλιξη 

της Εργασίας και της Απασχόλησης.
• Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας: 

Οπτικός Πολι τισμός - Φωτογραφία.
• Αγροτική Κοινωνιολογία: Μετασχηματισμός και Ανά-

πτυξη της Υπαίθρου.

Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.)

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Κατ’ εξαίρεση, 
διαλέξεις επισκεπτών διδασκόντων μπορούν να διεξάγο-
νται στην αγγλική ή και σε άλλη γλώσσα εφόσον υπάρχει 
η δυνατότητα διερμηνείας. Η Μ.Δ.Ε. μπορεί να εκπονείται 
σε γλώσσα άλλη πέραν της ελληνικής με έγκριση της
συνέλευσης του τμήματος. Σε περίπτωση κατά την 
οποία η Μ.Δ.Ε. συντάσσεται σε άλλη γλώσσα πλην της 
ελληνικής, ο υποψήφιος υποχρεούται να συμπεριλάβει 
σε αυτήν εκτεταμένη περίληψη της μελέτης του στην 
ελληνική.

Άρθρο 8 
Αριθμός Εισακτέων

O αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ., ο οποίος δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους είκοσι (20) κατ’ έτος, προσδιορίζεται 
επακριβώς από την Συνέλευση ετησίως και αναγράφεται 
στην προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο Πρόγραμ-
μα.

Άρθρο 9 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν κατά 
κύριο λόγο τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και αφυπηρετήσαντα μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία επαρκούν για την λειτουρ-
γία του Προγράμματος. 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΄ 114/4.8.2017.

Άρθρο 10 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμή-
ματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με την 
υπάρχουσα υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, ηλεκτρονι-
κή πληροφοριακή υπηρεσία, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, 
κ.λπ.). Το Τμήμα Κοινωνιολογίας διαθέτει κατάλληλη υλι-
κοτεχνική υποδομή, η οποία συμπεριλαμβάνει και τα δυο 
θεσμοθετημένα εργαστήρια: «Εργαστήριο Κοινωνικής 
Ανάλυσης και Εφαρμοσμένης Κοινωνικής Έρευνας» και 
«Εργαστήριο για το Κοινωνικό Φύλο». Επίσης για τις ανά-
γκες του προγράμματος χρησιμοποιείται η υλικοτεχνική 
υποδομή του Πανεπιστημίου Κρήτης (Βιβλιοθήκη, δί-
κτυο για την παροχή προηγμένων διαδικτυακών υπη-
ρεσιών, εργαστήρια Η/Υ κ.ά.).

Άρθρο 11 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2024-2025, με την επιφύλαξη του άρθρου 44 «Αξι-
ολόγηση», παρ. 6 του ν. 4485/2017 ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017.

Άρθρο 12 
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος ανέρχεται 
στο ποσό των 14.000,00 ευρώ και αναλύεται στις ακό-
λουθες κατηγορίες δαπανών.

α) Ανθρώπινο Δυναμικό - Εξωτερικοί 
Συνεργάτες

6.000,00 €

β) Δαπάνες μετακινήσεων στο πλαίσιο 
διοργάνωσης θεματικών εργαστηρίων / 
ημερίδων / συνεδριών / διαλέξεων, κ.λπ.

5.000,00 €

γ) Δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού, υλι-
κών και αναλωσίμων

1.500,00 €

δ) Δαπάνες συντήρησης εξοπλισμού και 
λογισμικού

500,00 €

ε) Δαπάνες δημοσιότητας/δημοσίευσης 500,00 €

στ) Άλλες δαπάνες 1.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 14.500,00 €

Μέρος του κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από 
τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, επιχο-
ρηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας και το υπόλοιπο 
από ερευνητικά προγράμματα του ιδρύματος, χορηγίες, 
δωρεές κ.λπ.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτη-
σης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 37 «Πόροι - χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.» και ιδί-
ως τις παρ. 1, 3 και 5 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/
4.8.2017).

Άρθρο 13 
Μεταβατικές και άλλες Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο 
πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 
θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις έως την έναρξη του ν. 4485/2017 ΦΕΚ 
Α΄ 114/4.8.2017, βάσει του άρθρου 85 παρ. 2 (β) του 
ν. 4485/2017.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος 
Κοινωνιολογίας, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 3 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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Αριθμ. 4133/3.4.2018 (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Οικονομική Θεωρία και Πο-

λιτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 383/15.2.2018)

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

περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρή-
τη 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 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτά-
σεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του 
ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θρά-
κης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του 
π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/15.4.1983/τ.Α΄) - Αυτοδύναμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου 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/τ.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/τ.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.» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπου-
δών» 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/τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

8. 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.

9. 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 
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).

10. 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/τ.Α΄/23.3.2015) περί «κωδικο-
ποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγρα-
φα 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.

11. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
12.12.2017) υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργί-
ας και την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής 
υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξε-
ων 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), υπ’ αριθμ. 203446/
Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

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. 140575/Β7 (ΦΕΚ 2468/Β΄/16.9.2014) 
υπουργική απόφαση που αφορά στο «Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονομική Θεωρία και 
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Πολιτική» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

14. Το απόσπασμα πρακτικών της συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (συνεδρία 341-24.1.2018) σχετικά με την εισή-
γηση ίδρυσης του ΠΜΣ.

15. 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.

16. Την εισήγηση με αριθμ. 2η/13.2.2018 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης περί της ιδρύσεως ΠΜΣ στην «Οικονομική 
Θεωρία και Πολιτική» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

17. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως παρ. 1, 
3, 5, του ν. 4485/2017.

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

Εγκρίνουμε την επανίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών στην «Οικονομική Θεωρία και 
Πολιτική» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης - Επανίδρυση Προγράμματος σε 
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 140575/Β7 (ΦΕΚ 2468/
τ.Β΄/16.9.2014) υπουργικής απόφασης που αφορά στο 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Οικονο-
μική Θεωρία και Πολιτική» του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης όπως τροποποι-
ήθηκε με νεότερες αποφάσεις βάσει του ν. 4485/2017 
ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με 
τίτλο «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική», 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 φοιτη-
τών σε θέματα οικονομικής ανάλυσης και οικονομικής 
πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη το ανθρώπινο δυναμικό 
που στελεχώνει το τμήμα. Έρχεται να θεραπεύσει τις ανά-
γκες σε προσφορά εκπαιδευτικού και ερευνητικού έρ-
γου υψηλής στάθμης από πλευράς των μελών Δ.Ε.Π. του 
τμήματος και, παράλληλα, να ικανοποιήσει τη ζήτηση 
για μεταπτυχιακές σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες 
στην Ελλάδα. Ο χαρακτήρας του προγράμματος προ-
βάλλει την αναγκαιότητα μιας πολύπλευρης ανάλυσης 
των ζητημάτων που εστιάζονται σε θέματα οικονομικής 
ανάλυσης και οικονομικής πολιτικής. Βασικός στόχος 

είναι οι φοιτητές του προγράμματος να διευρύνουν τις 
γνώσεις τους ως προς: α) τα θεωρητικά εργαλεία με σκο-
πό την κατανόηση των προβλημάτων της οικονομικής 
ανάλυσης β) τις πρακτικές ικανότητες σχεδιασμού και 
εφαρμογής οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, κα-
θώς και γ) τα μεθοδολογικά εργαλεία αξιολόγησης της 
εφαρμογής των οικονομικών προγραμμάτων.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οικονομική Θεωρία και Πολι-
τική».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών γί-
νονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών Οικονο-
μίας και Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών, και Θετικών 
Επιστημών ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και από-
φοιτοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, 
γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων 
της αλλοδαπής υπό τον όρο να έχει αναγνωρισθεί το 
πτυχίο τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμο ή αντίστοιχο.

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 πλή-
ρους φοίτησης και πέντε (5) εξάμηνα για το πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Ειδίκευση - θεματικές περιοχές

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην 
«Οικονομική Θεωρία και Πολιτική», είναι η μοναδική 
ειδίκευση του ΠΜΣ.

Άρθρο 7 
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Πρόγραμμα Μαθημάτων Α΄ Κύκλου 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Πλήρους Φοίτησης

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε 
ενενήντα (90). Συγκεκριμένα, ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
πρέπει να συγκεντρώσει εξήντα (60) πιστωτικές μονά-
δες από την παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση 
μαθημάτων, και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από τη 
συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας Ειδίκευσης.

Το πρόγραμμα παρέχεται και ως μερικής φοίτησης. Η 
κατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής θα 
γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβά-
νονται μεταπτυχιακών σπουδών.

Κατά το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών οι φοι-
τητές πρέπει να επιλέξουν τέσσερα (4) μαθήματα ανά 
εξάμηνο τα οποία πιστώνονται με 7,5 πιστωτικές μονά-
δες έκαστο.

Ο κατάλογος μαθημάτων αποτυπώνεται στους ακό-
λουθους πίνακες.
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Α΄ Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

E.C.T.S. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

OIK5001 Μακροοικονομική Ι Παράδοση 7,5 4
OIK5002 Μικροοικονομική Ι Παράδοση 7,5 4
OIK5003 Οικονομετρία Ι Παράδοση 7,5 4
OIK5004 Πολιτική Οικονομία Ι Παράδοση 7,5 4

Β΄ Εξάμηνο

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

E.C.T.S. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

OIK5006 Μικροοικονομική ΙΙ Παράδοση 7,5 4

OIK5005 Μακροοικονομική ΙΙ Παράδοση 7,5 4

OIK5201 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Παράδοση 7,5 4

OIK5302 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Παράδοση 7,5 4

OIK5305 Νεότερη Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία Παράδοση 7,5 4

OIK5101 Νομισματική Θεωρία και Ανάλυση Ανοικτής 
Οικονομίας

Παράδοση 7,5 4

OIK5202 Ανάλυση Χρηματαγορών Παράδοση 7,5 4

OIK5008 Οικονομετρία ΙΙ Παράδοση 7,5 4

OIK5102 Οικονομικά του Αγροτικού Χώρου Παράδοση 7,5 4

OIK5306 Πολιτική Οικονομία ΙΙ Παράδοση 7,5 4

ΟΙΚ5104 Οικονομικά του Επαγγελματικού Αθλητισμού Παράδοση 7,5 4

ΟΙΚ5105 Οικονομικά της Εργασίας Παράδοση 7,5 4

ΟΙΚ5106 Δημόσια Οικονομική Παράδοση 7,5 4

ΟΙΚ5203 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παράδοση 7,5 4

ΟΙΚ5107 Διεθνή Χρηματοδότηση Παράδοση 7,5 4
Κατά το Γ΄ εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές συγγράφουν την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με 

αποφάσεις οργάνων και αναφορά στον Κανονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Πρόγραμμα Μαθημάτων Α’ Κύκλου Μεταπτυχιακών Σπουδών Μερικής Φοίτησης
Στην περίπτωση μερικής φοίτησης, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το στάδιο 

της διδασκαλίας καλύπτει τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ η εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας ένα (1) 
εξάμηνο.

Σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο στο στάδιο της διδασκαλίας πρέπει να επιλεγούν δύο μαθήματα που ισοδυναμούν 
με 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Το πρόγραμμα μερικής φοίτησης που οδηγεί σε Δ.Μ.Σ. ολοκληρώνεται σε δυο στάδια. Το στάδιο της διδασκαλίας 
μαθημάτων και το στάδιο της Μεταπτυχιακής Εργασίας.

Α΄ και Γ΄ Εξάμηνα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

E.C.T.S. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

OIK5001 Μακροοικονομική Ι Παράδοση 7,5 4

OIK5002 Μικροοικονομική Ι Παράδοση 7,5 4

OIK5003 Οικονομετρία Ι Παράδοση 7,5 4

OIK5004 Πολιτική Οικονομία Ι Παράδοση 7,5 4

Κατά το Α΄ εξάμηνο πρέπει να επιλεγούν δύο (2) μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS).

Κατά το Γ΄ εξάμηνο πρέπει να επιλεγούν δύο (2) μαθήματα που δεν επελέγησαν κατά το Α΄ εξάμηνο, τα οποία 
αντιστοιχούν σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
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Β΄ και Δ’ Εξάμηνα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

E.C.T.S. ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

OIK5006 Μικροοικονομική ΙΙ Παράδοση 7,5 4

OIK5005 Μακροοικονομική ΙΙ Παράδοση 7,5 4

OIK5201 Βιομηχανική Οργάνωση και Πολιτική Παράδοση 7,5 4

OIK5302 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Παράδοση 7,5 4

OIK5305 Νεότερη Ευρωπαϊκή Οικονομική Ιστορία Παράδοση 7,5 4

OIK5101 Νομισματική Θεωρία και Ανάλυση Ανοικτής
Οικονομίας

Παράδοση 7,5 4

OIK5202 Ανάλυση Χρηματαγορών Παράδοση 7,5 4

OIK5008 Οικονομετρία ΙΙ Παράδοση 7,5 4

OIK5102 Οικονομικά του Αγροτικού Χώρου Παράδοση 7,5 4

OIK5306 Πολιτική Οικονομία ΙΙ Παράδοση 7,5 4

ΟΙΚ5104 Οικονομικά του Επαγγελματικού Αθλητισμού Παράδοση 7,5 4

ΟΙΚ5105 Οικονομικά της Εργασίας Παράδοση 7,5 4

ΟΙΚ5106 Δημόσια Οικονομική Παράδοση 7,5 4

ΟΙΚ5203 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παράδοση 7,5 4

ΟΙΚ5107 Διεθνή Χρηματοδότηση Παράδοση 7,5 4

Κατά το Β΄ εξάμηνο οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν δύο (2) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε δεκαπέντε 
(15) πιστωτικές μονάδες

Κατά το Δ΄ εξάμηνο οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν δύο (2) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε δεκαπέντε 
(15) πιστωτικές μονάδες

Ε΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Άρθρο 8
Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης Μεταπτυχιακής Εργασίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται στην αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα. Γλώσσα εκπόνησης και 
συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να είναι η αγγλική ή η ελληνική.

Άρθρο 9 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο σε είκοσι πέντε (25) 
ετησίως.

Άρθρο 10 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν κατά κύριο λόγο τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος τα οποία επαρκούν για τη λειτουργία του 
Προγράμματος. Με γνώμονα την ποιότητα του ΠΜΣ, περιστασιακά θα συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων 
του ιδίου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και ερευνητές ερευνη-
τικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, Επίσης, στο ΠΜΣ μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα 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 και του ΔΙ.Ε.Στα.Π. (Διατμηματικό Εργαστήριο 
Στατιστικής και Πληροφορικής).

Άρθρο 12 
Κόστος Λειτουργίας

Ακολουθεί ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας του προγράμματος κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη 
όπως αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23
ΠΟΣΟ ΣΕ €

Δαπάνες Επισκευής - Συντήρησης Εξοπλισμού 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 €
Δαπάνες Αναβάθμισης λογισμικού 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Δαπάνες Δημοσιότητας-Προβολής 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 €
Δαπάνες Αγοράς Βιβλίων 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €
Δαπάνες Αναλώσιμων 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 €
Πρόσκληση Εξωτερικών Συνεργατών 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
Δαπάνες Μετακίνησης 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 € 1.600,00 €
Δαπάνες Οργάνωσης Συνεδριών/ Ημερίδων 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 €
Λοιπές Δαπάνες 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 €
Σύνολο λειτουργικών εξόδων 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 €

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, χρηματοδότηση 
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 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 Ευ-
ρωπαϊκής 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.

Άρθρο 13 
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, 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.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 3 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 4135/3.4.2018 (3)

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας της 

Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: «Μοριακή 

και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βι-

οτεχνολογία» σε αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

194676/Ζ1 (ΦΕΚ 3326/Β΄/11.12.2014) υπουργι-

κής απόφασης και σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/Α΄).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 383/15.2.2018)

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

περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρή-

τη 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 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτά-
σεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του 
ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θρά-
κης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του 
π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/15.4.1983/τ.Α΄) - Αυτοδύναμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου 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 
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(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/τ.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/τ.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.» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπου-
δών» 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/τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

8. 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.

9. 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 
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).

10. 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/τ.Α΄/23.3.2015) περί «κωδικο-
ποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγρα-
φα 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.

11. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
12.12.2017) υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργί-
ας και την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής 
υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξε-
ων 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), υπ’ αριθμ. 203446/
Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

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. 194676/Ζ1 (ΦΕΚ 3326/τ.Β΄/
11.12.2014) υπουργική απόφαση, που αφορά στο Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιο-
λογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Μοριακή 
Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών».

14. Το απόσπασμα πρακτικών της συνέλευσης του 
Τμήματος Βιολογίας (συνεδρίαση 8.2.2018).

15. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ (Μάρτιος 2010) από τα οποία 
προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση 
του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

16. Την εισήγηση με αριθμ. 2η/13.2.2018 της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρή-
της περί της οργάνωση και λειτουργίας ΠΜΣ με τίτλο 
«Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσι-
νη Βιοτεχνολογία» - Επανίδρυση προγράμματος με νέο 
τίτλο στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

17. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως παρ. 1, 
3, 5, του ν. 4485/2017

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

Εγκρίνουμε την επανίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας 
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης με νέο τίτλο: «Μοριακή και Εφαρ-
μοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βιοτεχνολογία» σε 
αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 194676/Ζ1 (ΦΕΚ 3326/τ.
Β΄/11.12.2014) υπουργικής απόφασης που αφορά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βι-
ολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Μοριακή 
Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών» και σε εφαρμογή του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄), ως ακολούθως:
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Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 αναμορφω-
μένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη 
Βιοτεχνολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει. Το πρόγραμμα μπορεί να συνάπτει 
συμφωνίες συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς, ορ-
γανισμούς, κ.λπ., για την υλοποίηση των σκοπών του, 
μετά από απόφαση του Τμήματος και της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Μοριακή και Εφαρμοσμένη 
Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βιοτεχνολογία» είναι η προ-
αγωγή της γνώσης και της έρευνας σε τομείς αιχμής της 
Βιολογίας Φυτών, όπως Μοριακή Βιολογία και Γενετική 
Φυτών, Μοριακή Φυσιολογία και Βιοχημεία Φυτών, Βιο-
ενεργητική, Αναπτυξιακή Βιολογία Φυτών και Μοριακή 
Φυτοπαθολογία καθώς και των Βιοτεχνολογικών και 
Περιβαλλοντικών τους Εφαρμογών.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση άριστα εκπαι-
δευμένων επιστημόνων, με γνώση της τρέχουσας επι-
στημονικής και τεχνολογικής προόδου (cutting-edge), 
σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών και προσεγγίσεων και 
ικανότητα υλοποίησης έρευνας για την ανάπτυξη βιο-
τεχνολογικών εφαρμογών και καινοτόμων προϊόντων, 
τεχνολογιών και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον. 
Το ΠΜΣ αποσκοπεί στη προετοιμασία ικανών και άρτια 
εκπαιδευμένων επιστημόνων για τη στελέχωση των ακα-
δημαϊκών, ερευνητικών ιδρυμάτων και σχετικών μονάδων 
παραγωγής στη χώρα μας και διεθνώς, επενδύοντας στο 
ανθρώπινο δυναμικό, την αριστεία και την καινοτομία.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στη «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυτών - 
Πράσινη Βιοτεχνολογία».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Εισακτέων Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων των 
Σχολών Θετικών Επιστημών, όπως Τμημάτων Βιολογίας, 
Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, κ.λπ. 
καθώς επίσης και απόφοιτοι Γεωπονικών, Δασολογικών, 
Περιβαλλοντικών, Κτηνιατρικών, Φαρμακευτικών και Ια-
τρικών Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και 
πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΤΕΙ.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε Μεταπτυχιακούς 
Φοιτητές πλήρους φοίτησης ορίζεται σε δύο (2) διδα-
κτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε εξήντα 
(60). Συγκεκριμένα, ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής πρέπει 
να συγκεντρώσει: α) τριάντα (30) ECTS από την παρακο-
λούθηση και επιτυχή εξέταση όλων των υποχρεωτικών 
μαθημάτων, β) πέντε (5) ECTS από την πραγματοποίηση 
μίας διμηνιαίας προχωρημένης εργαστηριακής άσκησης 
στα γνωστικά αντικείμενα των τομέων ειδίκευσης, γ) εί-
κοσι (20) ECTS από την Ερευνητική Εργασία σε Ερευνη-
τικό Εργαστήριο, και δ) πέντε (5) ECTS για τη συγγραφή 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σε ένα από τα 
επιστημονικά πεδία του ΠΜΣ.

Α΄ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακά Μαθήματα (υποχρεωτικά) ECTS

1. Φυτικά Γονιδιώματα: Δομή, Ρύθμιση, 
Χαρτογράφηση και Κλωνοποίηση

4

2. Μοριακή / Γενετική Βελτίωση Φυτών 5

3. Φωτοσύνθεση - Από την Βιοενεργητική 
στη Βιοτεχνολογία

3

4. Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία 
Αβιοτικών και Βιοτικών Καταπονήσεων

5

5. Μεταβολισμός - Μεταβολική Γενετική 3

6. Νέες Τεχνολογίες Μοριακής Βιολογίας 
και Βιοτεχνολογίας Φυτών

5

7. Φαρμακευτικά, Αρωματικά, Διατροφικά 
και Κτηνοτροφικά Φυτά - Περιβαλλοντική 
Διαχείριση και Καινοτομία

5

Σύνολο Α΄ Εξαμήνου 30

Β΄ Εξάμηνο

Προχωρημένη εργαστηριακή άσκηση 5

Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία

20

Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας

5

Σύνολο Β΄ Εξαμήνου 30

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ- Μοριακή και Εφαρμοσμένη Βιολογία Φυ-
τών - Πράσινη Βιοτεχνολογία μπορούν να διδάσκουν 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας, άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, άλλων Πανεπιστημίων και Ερευ-
νητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ- Μοριακή και Εφαρμοσμέ-
νη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βιοτεχνολογία διατίθενται 
οι αίθουσες διδασκαλίας και ο σύγχρονος εργαστηρια-
κός εξοπλισμός του Τμήματος Βιολογίας. Το Τμήμα Βι-
ολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο οποίο ανήκει 
το ΠΜΣ, αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο κέντρο 
έρευνας στις Βιολογικές Επιστήμες με σύγχρονη υποδο-
μή και ευρύ δίκτυο διεθνών συνεργασιών, με συμμετοχές 
σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και πρωτοβουλίες. 
Σ’ αυτό το ερευνητικό/ακαδημαϊκό περιβάλλον, οι Μετα-
πτυχιακοί Φοιτητές του ΠΜΣ μπορούν να αξιοποιήσουν 
όλα τα πλεονεκτήματα, που τους προσφέρονται από το 
ανθρώπινο ερευνητικό δυναμικό και την υπάρχουσα 
ερευνητική υποδομή. Στο Τμήμα Βιολογίας λειτουρ-
γούν τόσα ερευνητικά εργαστήρια όσα και τα μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος, ενώ μεταξύ άλλων υπάρχουν σύγχρονες 
εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου σάρωσης 
και διέλευσης, ακτίνων X για μελέτες δομικής Βιολογίας, 
Φασματόμετρο Μάζας με πηγή Επαγωγικά Συζευγμένο 
Πλάσμα (ICP-MS), αυτόματος αναλυτής αλληλουχιών 
DNA, θάλαμοι ρυθμιζόμενης θερμοκρασίας, υγρασίας 
και φωτισμού για την ανάπτυξη φυτών και θερμοκήπιο 
(800 m2) για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
του Τμήματος. Στα ερευνητικά εργαστήρια υπάρχει μο-
ντέρνος εξοπλισμός κατάλληλος για μοριακές, βιοχημι-
κές, δομικές, βιοενεργητικές, φυσιολογικές και περιβαλ-
λοντικές πειραματικές προσεγγίσεις. Ο εργαστηριακός 
εξοπλισμός και οι διαθέσιμες υποδομές καλύπτουν όλες 
τις ερευνητικές ανάγκες του μελών του Τμήματος και φυ-
σικά και τις απαιτήσεις του ΠΜΣ με τον καλύτερο τρόπο.

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ- Μοριακή και Εφαρ-
μοσμένη Βιολογία Φυτών - Πράσινη Βιοτεχνολογία

Είδος Δαπάνης Κόστος

1. Δαπάνες μετακινήσεων (οδοιπορικά, 
έξοδα διαμονής και ημερήσια αποζημίωση)

4.500 €

2. Αναλώσιμα - Συντήρηση εξοπλισμού 
(χημικά και αναλώσιμα εργαστηρίου, έξοδα 
αναλύσεων, καθώς επίσης και έξοδα 
συντήρησης και επιδιόρθωσης του 
υπάρχοντος εξοπλισμού)

24.000 €

3. Υποτροφίες άριστων μεταπτυχιακών 
φοιτητών

4.500 €

4. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης μη μελών ΔΕΠ του Τμήματος

4.000 €

5. Λοιπές Δαπάνες 3.000 €

ΣΥΝΟΛΟ 40.000 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ είναι ο τακτικός 
προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανταγω-
νιστικές και άλλες ερευνητικές επιχορηγήσεις, χορηγίες, 
δωρεές, κλπ.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 3 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 4139/3.4.2018 (4)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών της Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρι-

κής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Αιμα-

τολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων» βάσει 

του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 383/15.2.2018)

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

περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρή-
τη 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 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτά-
σεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του 
ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θρά-
κης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του 
π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/15.4.1983/τ.Α΄) - Αυτοδύναμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου 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-

tdoukoum
Highlight
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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/τ.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/τ.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.» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπου-
δών» 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/τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

8. 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.

9. 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 
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).

10. 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/τ.Α΄/23.3.2015) περί «κωδικο-
ποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγρα-
φα 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.

11. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
12.12.2017) υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργί-

ας και την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής 
υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξε-
ων 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), υπ’ αριθμ. 203446/
Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

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. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμή-
μα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 
9.2.2018) σχετικά με την εισήγηση ίδρυσης του ΠΜΣ.

14. Το υπ’ αριθμ. 350/8.4.2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

15. Την εισήγηση με αριθμ. 2/13.2.2018 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης που αφορά στην ίδρυση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας - Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο 
«Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Σχολής Επιστημών - Τμήματος Ιατρικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Αιματολογία - Ογκολο-
γία Παιδιών και Εφήβων» σύμφωνα με το ν. 4485/2017.

16. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της παρούσας απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη 
φοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως 
παρ. 1, 3, 5, του ν. 4485/2017.

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

Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας - Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο 
«Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων», από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Επιστημών Υγείας - Τμήμα Ιατρικής του Πανε-
πιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «ΑΙΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΑ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ» σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με 
έναρξη από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδικευμένη εκπαίδευση, μέσω της 
επιστημονικής διδασκαλίας και έρευνας για την προαγω-
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γή της γνώσης και την απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα 
έγκαιρης διάγνωσης, θεραπευτικής αντιμετώπισης και 
ολιστικής προσέγγισης αιματολογικών νοσημάτων και 
καρκίνου στα παιδιά, τους εφήβους και νεαρούς ενή-
λικες (μέχρι 21 ετών) με την παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Οι θεματικές ενότητες του 
προγράμματος καλύπτουν τη θεωρία και πράξη α) της 
έγκαιρης κλινικοεργαστηριακής διάγνωσης με ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην αξιολόγηση των σημείων και συμπτω-
μάτων που θέτουν την υποψία για αιματολογικό ή για 
νεοπλασματικό νόσημα, β) της πολυπαραγοντικής θε-
ραπευτικής αντιμετώπισης των νοσημάτων με σύγχρονα 
χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα, στοχευμένη θεραπεία, 
χειρουργική αντιμετώπιση ή και ακτινοθεραπεία και των 
άμεσων επιπλοκών της θεραπείας, γ) της πρόληψης, προ-
γεννητικής διάγνωσης και συμβουλευτικής της οικογέ-
νειας, δ) της παρακολούθησης των απώτερων επιπλοκών 
μέχρι και την ενήλικο ζωή, αντιμετωπίζοντας έγκαιρα θέ-
ματα γονιμότητας και καρδιαγγειακών επιπλοκών καθώς 
και ψυχοκοινωνικής ευεξίας και κοινωνικής επανένταξης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών στην «ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ» το οποίο απονέμεται από την 
Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης

Άρθρο 4
Κατηγορίες Εισακτέων Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι τμημάτων Σχο-
λών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών 
Θετικών Επιστημών ΑΕΙ (Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ), (π.χ. 
Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, 
Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πε-
δίων των Επιστημών της Υγείας) της ημεδαπής καθώς 
και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για την 
απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ορίζονται τα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του ΜΔΕ ο φοιτητής πρέπει να συ-
γκεντρώσει τουλάχιστον ενενήντα (90) Πιστωτικές Μονά-
δες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS), και συγκε-
κριμένα: τουλάχιστον εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή 
παρακολούθηση μαθημάτων κατά τη διάρκεια των δύο 
πρώτων εξαμήνων σπουδών και 30 (ECTS) από την επι-
τυχή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Κωδικός Μαθήματος  Ενδεικτικό ς τίτλος μαθήματος

Α’ εξάμηνο ECTS

ΑΟΠ-101 Εισαγωγή στην Αιματολογία 
νεογνών, παιδιών και εφήβων

10

ΑΟΠ-102 Εισαγωγή στην Ογκολογία νεογνών, 
παιδιών και εφήβων

10

ΑΟΠ-103 Βασικές εργαστηριακές τεχνικές. 
Μοριακές και γενετικές μέθοδοι στην 
αιματολογία - ογκολογία. Ερευνητικά 
ενδιαφέροντα στο πεδίο

10

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

ΑΟΠ-104 Κλινικά και εργαστηριακά 
ευρήματα στην Αιματολογία Νεογνών, 
Παιδιών και Εφήβων

5

ΑΟΠ-105 Κλινικά και εργαστηριακά 
ευρήματα στην Ογκολογία Νεογνών, 
Παιδιών και Εφήβων

5

ΑΟΠ-106 Έγκαιρη διάγνωση 5

ΑΟΠ-107 Σύγχρονες θεραπευτικές 
προσεγγίσεις

5

ΑΟΠ-108 Πρόληψη και αντιμετώπιση 
παρενεργειών - Υποστηρικτική αγωγή

5

ΑΟΠ-109 Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 
και παρακολούθηση μετά την ίαση

5

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

ΑΟΠ-110 Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία

30

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων, ανα-
κατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορισμός 
ή τροποποίηση των ECTS ανά μάθημα και προσθήκη 
μαθημάτων επιλογής μπορεί να επέλθει με αποφάσεις 
της συνέλευσης του τμήματος και αναφορά στην ιστο-
σελίδα του προγράμματος.

Η τελική Βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης διαμορφώνεται ως εξής: κατά 60% από το 
μέσο όρο της συνολικής βαθμολογίας των μαθημάτων 
και κατά 40 % από το βαθμό της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας.

Μεταπτυχιακή Εργασία
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των Α’ και Β’ διδακτι-

κών εξαμήνων κάθε ΜΦ εκπονεί μεταπτυχιακή εργασία 
σε συναφές με το πρόγραμμα ερευνητικό αντικείμενο.

Η διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας 
δύναται να παραταθεί μέχρι το τέλος του δεύτερου ακα-
δημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που συντρέχουν ειδικοί 
λόγοι, η ΣΕ αποφασίζει για την περαιτέρω παράταση 
αυτής της προθεσμίας.

Άρθρο 7 
Επίσημη γλώσσα

Ως γλώσσα του προγράμματος ορίζεται η ελληνική. Η 
συγγραφή της μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει 
και στην αγγλική.
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Άρθρο 8 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται ετησίως 
κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι 20.

Άρθρο 9 
Προσωπικό

Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα είναι μέλη ΔΕΠ με συ-
ναφή γνωστικά αντικείμενα από την Ιατρική Σχολή ή άλλα 
τμήματα του Πανεπιστημίου Κρήτης και άλλων Πανεπι-
στημίων της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Επίσης θα διδά-
ξουν ως συνεργάτες επιστήμονες κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος με εμπειρία και γνώση στο αντικείμενο του 
Προγράμματος και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 10 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα χρησιμο-
ποιηθούν:

(α) αίθουσες διδασκαλίας, Εργαστήρια και Κλινικές του 
Ιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης και του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

(β) οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Κρήτης και του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου 

Για την υλοποίηση της Διπλωματικής Εργασίας θα 
χρησιμοποιηθούν:

(α) Το «Εργαστήριο Βιολογίας Αιματολογικών Νόσων 
και Καρκίνου στα Παιδιά» του Ιατρικού Τμήματος του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (β) Τα ερευνητικά εργαστήρια 
των μελών ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΠΜΣ και των συ-
νεργαζομένων επιστημόνων από άλλα Τμήματα ΑΕΙ ή 
ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή και του εξωτερικού.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται στα 
15.000 €, το οποίο αναλύεται ως εξής:

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κόστος (ευρώ)

Γραμματειακή υποστήριξη 1.000,00

Έξοδα μετακινήσεων 3.000,00

Αναλώσιμα 5.000,00

Εκπαιδευτικό Υλικό 1.000,00

Προμήθεια/συντήρηση Εξοπλισμού 4.000,00

Άλλες δαπάνες 1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 15.000,00

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από 
τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης ή του 
Τμήματος καθώς και χορηγίες, δωρεές διαφόρων φο-
ρέων, και ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Άρθρο 12 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδη-
μαϊκό έτος 2024-25, με την επιφύλαξη της παραγράφου 
8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 3 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

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