
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση ως Διϊδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «Περι-
βαλλοντική Βιολογία» του Τμήματος Βιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού 
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), εις 
αντικατάσταση της αριθμ. 175418/Β7 (ΦΕΚ 3020/
Β΄/07-10-2014) υπουργικής απόφασης και σε 
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

2 Επανίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη «Βιοηθι-
κή» των Τμημάτων Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και της Νομι-
κής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.

3 Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρωτεϊνική Βιο-
τεχνολογία» των Τμημάτων Βιολογίας και Χημείας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

4 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών ως Διϊδρυματικού ΠΜΣ με τίτλο: «Μορι-
ακή Βιολογία - Βιοϊατρική» των Τμημάτων Βιολογί-
ας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς 
και του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιο-
τεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-2017).

5 Επανίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες και 
Μηχανική Περιβάλλοντος» του Τμήματος Χημεί-
ας του Πανεπιστημίου Κρήτης και των Τμημάτων 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνο-
λογικών Εφαρμογών και Τεχνολόγων Γεωπόνων 
της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνο-
λογίας Τροφίμων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτι-
κού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης, σε εφαρμογή του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 5023/23.04.2018 (1)
Επανίδρυση ως Διϊδρυματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τον τίτλο «Περιβαλ-

λοντική Βιολογία» του Τμήματος Βιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Κέ-

ντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), εις αντι-

κατάσταση της αριθμ. 175418/Β7 (ΦΕΚ 3020/Β΄/

07-10-2014) υπουργικής απόφασης και σε εφαρ-

μογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

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

περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη 
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 
τ.Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπι-
στημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως δια-
τάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν. 259/1976 
(ΦΕΚ 25 τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσε-
ως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμέ-
νων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/
15.04.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπι-
στημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το αριθμ. π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/05.06.2013) 
για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονο-
μασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με το αριθμ. π.δ. 128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/
τ.Α΄/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ' αυτού διαπιστω-
τικές πράξεις του Πρύτανη, αριθμ. 10.953/31.07.2013, 
10.954/31.07.2013 και 10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/
τ.Β΄/12.08.2013). Το ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/15.02.2017) 
«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσο-
μάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες 
διατάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης», παράγραφος 4.

3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την αριθμ. 31460/
Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική 
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Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των 
Α.Ε.Ι. καθώς από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 12
Χρονική Διάρκεια

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028, σύμφωνα και με την κείμενη νομοθεσία σχε-
τικά με την αξιολόγηση και ανανέωση των Π.Μ.Σ..

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εγγραφεί έως 
και το ακαδ. έτος 2017-18 θα ολοκληρώσουν τις σπου-
δές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες έως την έναρξη του 
ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/04.08.2017, βάσει του άρθρου 
85 παρ. 2 (β) του ν. 4485/2017.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 26 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 5026/26.04.2018 (2)
Επανίδρυση Διϊδρυματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη «Βιοηθι-

κή» των Τμημάτων Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 

Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας 

του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και της Νομι-

κής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-

νεπιστημίου Αθηνών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

   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 Θράκης και Κρή-
της κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, 
(ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθε-
σίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το αριθμ. π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/05.06.2013) για 
την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία 
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει με το αριθμ. π.δ. 128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α΄/
17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ' αυτού διαπιστω-
τικές πράξεις του Πρύτανη, αριθμ. 10.953/31.07.2013, 

10.954/31.07.2013 και 10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 
1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/
15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιη-
τικού 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 82/τ.ΥΟΔΔ/18-02-2016 και την αριθμ. 31460/
Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική 
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 Πρύτα-
νης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη θητεία, από 
23/02/2016.

4. Την αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) 
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

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

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», καθώς και τις διατάξεις των άρθρ. 32 «Ίδρυση 
Π.Μ.Σ.» έως και άρθρ. 37 «Πόροι χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.» 
και άρθρ. 43 «Διατμηματικά ή διϊδρυματικά Π.Μ.Σ. Διδα-
κτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη» του ΚΕΦ.  ΣΤ΄ «Δεύ-
τερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 85 «Τελικές και μεταβατικές δι-
ατάξεις Κεφαλαίου  ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ.  38/Α΄/02-03-2018)
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις», και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 19 «Λοιπές 
διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση», παρ. 7 και 8 και 
του άρθρου 42 παρ. 3.

9. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/Α΄/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

10. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη 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 130/τ.Α΄) 
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του 
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/ τ.Α΄/04-09-2009), του άρθρου 14 και 
του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. Φ5/89656/
Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήμα-
τος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ 1466/τ.Β΄/
13-08-2007).
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11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά-
ξεις», όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροπο-
ποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/8-8-2014), του άρθρου 
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/23-3-2015) περί «κω-
δικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016» 
(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα 
αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

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

13. Την αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017) 
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την 
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής αριθμ. 
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά 
θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, αριθμ. 164530/Ζ1/
03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα 
όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.» μετά τη δημοσί-
ευση του ν. 4485/2017 (Α΄114) (ΑΔΑ:6ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4), 
αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), αριθμ. 
227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», 
αριθμ. 26407/Ζ1/15-02-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ 
σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (114 Α΄)».

14. Την με αριθμ. 209763/Ζ1 (ΦΕΚ 3606/31-12-2014) 
υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βιοηθική» όπως έχει 
τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση.

15. Το απόσπασμα πρακτικών της με αριθμ. 
192/17.01.2018 Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφι-
κών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτη.

16. Το απόσπασμα πρακτικών της από 27/03/2018 Συ-
νέλευσης Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

17. Το απόσπασμα πρακτικών της από 22/3/2018 Συ-
νέλευσης του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

18. Το απόσπασμα πρακτικών της με αριθμ. 325/
21-3-2018 Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

19. Το απόσπασμα πρακτικών της από 14/3/2018 Συ-
νέλευσης της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

20. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεδρίαση αριθμ. 
4/27.03.2018 περί της επανίδρυσης του ΔΠΜΣ.

21. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης 385/20.03.2018 τακτική συνεδρίαση.

22. Την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 4-4-2018.
23. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 

συνεργαζομένων Τμημάτων και Ιδρυμάτων το οποίο 
προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.

24. Το με αριθμ. 399/29-01-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινω-
νικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το με αριθμ. 
750/24-06-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύ-
πτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του 
Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, το με 
αριθμ. 3213/10-12-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο 
προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση 
του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρή-
της, το με αριθμ. 350/08-04-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης, καθώς και το με αριθμ. 0087/28-03-2014 
(εμπιστευτικό) έγγραφο του πρώην αντιπρύτανη και 
προέδρου της ΜΟΔΙΠ του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή Αστέριου Δουκου-
δάκη, από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του πρώην Τμήματος Νομικής 
του ως άνω Πανεπιστημίου.

25. 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.

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

Επανιδρύουμε το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη «Βιοηθική» των Τμημάτων 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογί-
ας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς 
και της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών σε αντικατάσταση της με αριθμ. 
209763/Ζ1 (ΦΕΚ 3606/31-12-2014) υπουργικής απόφα-
σης και σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, το 
Τμήμα Ιατρικής, το Τμήμα Βιολογίας και το Τμήμα Κοινω-
νιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με 
τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, οργανώνουν και λειτουργούν, από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Διϊδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), στη γνωστική πε-
ριοχή «Βιοηθική», σε συνέχεια του Διατμηματικού Προ-
γράμματος το οποίο λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2002-2003, και το οποίο διέπεται από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος έχει 
το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19523Τεύχος Β’ 1789/21.05.2018

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοποί

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η γνωστική περιοχή 
της Βιοηθικής. Συγκεκριμένα, αντικείμενό του είναι η 
διεπιστημονική προσέγγιση των ηθικών ζητημάτων 
που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, τις Επιστήμες 
της Ζωής, τις Ιατρικές εφαρμογές τους και τις κοινωνι-
κές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Βασίζεται στη 
συνθετική αξιοποίηση της έρευνας που διεξάγεται στη 
φιλοσοφία, το δίκαιο, τις βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνο-
λογία, και την κοινωνιολογία όσον αφορά το γνωστικό 
πεδίο της Βιοηθικής.

Το Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί συνδυασμένη εκπαιδευτική 
ενέργεια των Τμημάτων Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με τη Νομική 
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

Το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προώθηση της σύγχρονης 
έρευνας στη Βιοηθική, στην ανάπτυξη και προαγωγή της 
γνώσης, στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης στο αντικείμενο αυτό, και κατ' επέκταση 
στην προετοιμασία επιστημόνων για άριστη σταδιοδρο-
μία στον ακαδημαϊκό χώρο, σε ερευνητικά ιδρύματα, 
σε δημόσιες υπηρεσίες και στον παραγωγικό τομέα. 
Μέσω της εκπαίδευσης και εξειδίκευσης επιστημόνων - 
ερευνητών/τριών, θα συνεισφέρει στην προώθηση 
της έρευνας και την ανάπτυξη της γνώσης, και, μέσω 
αυτής, θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του 
επιστημονικού δυναμικού στελέχωσης των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων, 
της Δημόσιας Διοίκησης, των επιχειρήσεων τεχνολογιών 
αιχμής, των οργανισμών υγείας, και κατ' επέκταση θα 
συμβάλει στην τόνωση της εργασιακής απασχόλησης 
στη χώρα μας.

Σκοπός του είναι η απονομή Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών, του οποίου οι κάτοχοι θα είναι καταλ-
λήλως καταρτισμένοι να εργαστούν ως στελέχη του 
κρατικού μηχανισμού, δημοσίων και ιδιωτικών επιχει-
ρήσεων και οργανισμών, ως εκπαιδευτικοί ΔΕ με αυξη-
μένα προσόντα, ως στελέχη διεθνών οργανισμών, αλλά 
και να συνεχίσουν την ερευνητική δραστηριότητα στο 
πεδίο της Βιοηθικής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη Βιοηθική.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμη-
μάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αντίστοιχων 
αναγνωρισμένων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλο-
δαπής καθώς και συναφών Τμημάτων ΤΕΙ αντίστοιχων 
ειδικοτήτων με συνάφεια στη Βιοηθική, με τις προϋπο-
θέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους της 
ανώτατης εκπαίδευσης.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακα-
δημαϊκά εξάμηνα. Η αντίστοιχη χρονική διάρκεια για 
μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης ορίζεται σε 
οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα, η διδακτική και η ερευνητική απασχόλη-
ση, οι εργαστηριακές και οι πρακτικές ασκήσεις, και κάθε 
άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριό-
τητες για την απονομή του κατά το άρθρο 3 οριζόμενου 
τίτλου προσδιορίζονται ως εξής:

(α) Το σύνολο των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων 
(ECTS) που απαιτείται για τη λήψη του ΔΜΣ ανέρχεται 
σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες 
πρέπει να συγκεντρώσουν:

ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων/σεμιναρί-
ων των Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμήνων σπουδών, εκ των οποίων 
εξήντα πιστωτικές μονάδες (60 ECTS) από υποχρεωτικά 
μαθήματα και τριάντα πιστωτικές μονάδες (30 ECTS) από 
μαθήματα/σεμινάρια επιλογής, και τριάντα (30) πιστωτι-
κές μονάδες από τη συγγραφή και επιτυχή υποστήριξη 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Τα μαθήματα είναι διάρκειας τριών διδακτικών ωρών 
εβδομαδιαίως.

Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο έχει 
ως εξής:

Α΄ εξάμηνο σπουδών (Χειμερινό εξάμηνο)

Υποχρεωτικά μαθήματα

Τίτλος μαθήματος ECTS

ΦΙΛ.101 Τα εννοιολογικά θεμέλια της Βιοηθικής: 
Ηθικές θεωρίες

6

ΦΙΛ.102 Βιοηθική: Μέθοδοι, Αρχές, Προβλήματα 6

ΙΑΤ.101 Εισαγωγή στη Βιο-Ιατρική
Ηθική/Βιοηθική

6

ΒΙΟ.101 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία Ι 6

ΚΟΙΝ.101 Κοινωνία και Βιοηθική Ι: Περιβάλλον, 
Υγεία και Νέες Τεχνολογίες

6

Σύνολο 30

Β΄ εξάμηνο σπουδών (Εαρινό εξάμηνο)

Υποχρεωτικά μαθήματα

Τίτλος μαθήματος ECTS

ΦΙΛ.103 Βιοηθική: Μέλλοντα Πρόσωπα
και Μελλοντικές Γενεές

6

ΙΑΤ.102 Η Βιοηθική στη Δημόσια Υγεία 6

ΒΙΟ.102 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία II 6

ΔΙΚ.10 Δίκαιο, Ηθική και Βιοηθική 4

Μαθήματα επιλογής
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ΦΙΛ.104 Περιβαλλοντική Βιοηθική 4

ΦΙΛ.105 Εξελικτική Ηθική/Βιοηθική 4

ΔΙΚ.102 Ιδιωτική Αυτονομία και Αστικό Δίκαιο 4

ΙΑΤ.103 Στοιχεία Νευροβιολογίας 4

ΙΑΤ.104 Ιστορία της Ιατρικής και της Ιατρικής 
Δεοντολογίας

4

ΚΟΙΝ.103 Κοινωνιολογία και Δίκαιο
της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής

4

Σύνολο 30

Γ' εξάμηνο σπουδών (Χειμερινό εξάμηνο)

Υποχρεωτικά μαθήματα

Τίτλος μαθήματος ECTS

ΔΙΚ.103 Βιοηθική και Αστικό Δίκαιο 4

ΚΟΙΝ.102 Κοινωνία και Βιοηθική ΙΙ: 
Αρχές δεοντολογίας και ηθικής, 

διαδικασίες και θεσμοί αξιολόγησης
της έρευνας στη Βιοηθική

4

Μαθήματα επιλογής

ΦΙΛ.106 Θεωρητικές Προσεγγίσεις
και Πρακτικά Προβλήματα Βιοηθικής

4

ΦΙΛ.107 Επιστήμη και Βιοηθική 4

ΦΙΛ.108 Ηθική της 'Ερευνας
(έρευνα σε ανθρώπινα υποκείμενα,

ζώα, βλαστοκύτταρα, κ.λπ.)
4

ΦΙΛ.109 Φιλοσοφία της Ιατρικής και 
της Βιολογίας

4

ΔΙΚ.104 Συνταγματικά θεμέλια και Διεθνείς
Διαστάσεις του Πολιτικού Συστήματος. 

Μια Κανονιστική Προσέγγιση
4

ΔΙΚ.105 Ειδικά θέματα στο Βιοδίκαιο 4

ΔΙΚ. 106 Σεμινάριο: Βιοτεχνολογία - το κοινωνι-
κό, πολιτικό, ηθικό και νομικό πλαίσιο

2

ΙΑΤ.105 Βιοηθική και τέλος της ζωής 4

ΙΑΤ.106 Κλινικές Μελέτες: Βιοηθικά Προβλήματα 4

ΒΙΟ.103 Βιολογικά Επιτεύγματα και Βιοηθική 2

Σύνολο 30

Δ' εξάμηνο σπουδών (Εαρινό εξάμηνο)

Τίτλος μαθήματος ECTS

Εκπόνηση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής
Εργασίας (20.000-25.000 λέξεων)

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120

(β) Ως γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται η 
ελληνική ή και η αγγλική.

(γ) Καθένα από τα προσφερόμενα μαθήματα μπορεί 
να διαιρείται σε επιμέρους γνωστικά πεδία, που καθο-
ρίζονται από την Ε.Δ.Ε. Ο Κανονισμός Σπουδών, όπως 
διαμορφώνεται από την Ε.Δ.Ε, εξειδικεύει το αναλυτικό 
πρόγραμμα, την επιμέρους κατανομή των μαθημάτων 
(υποχρεωτικών και επιλογής), καθώς και την κατανομή 

των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων στα επιμέρους 
θέματα ή γνωστικά πεδία.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώ-
τατο όριο σε είκοσι (20) κατ' έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στα μεταπτυχιακά μαθήματα θα απασχοληθούν πέντε 
(5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών 
Σπουδών, πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής, 
πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας, δύο (2) μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, πέντε (5) μέλη ΔΕΠ της Νομικής Σχολής του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς 
και συνεργαζόμενοι Καθηγητές από Πανεπιστήμια της 
χώρας, ειδικοί ερευνητές, καθώς και Επισκέπτες Καθηγη-
τές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που έχουν συναφείς 
με το Δ.Π.Μ.Σ. ειδικότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 
και οι συνεργαζόμενοι Ακαδημαϊκοί Φορείς διαθέ-
τουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Θα χρη-
σιμοποιηθούν το Εργαστήριο Βιοηθικής (ΦΕΚ Β 1968/
10-09-2009)-ΚΕΜΕ, καθώς και Εργαστήρια των Τμημά-
των Ιατρικής και Βιολογίας, συναφή προς το πρόγραμμα 
μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν 
οι εξοπλισμένες με οπτικο-ακουστικά μέσα αίθουσες 
σεμιναρίων των συνεργαζομένων Τμημάτων, καθώς 
και η επαρκώς ενημερωμένη Βιβλιοθήκη του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, στις Πανεπιστημιουπόλεις Ρεθύμνου 
και Ηρακλείου.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 2027-2028, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 και της παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017, όπως ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. υπολογίζε-
ται σε 12.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

Μετακινήσεις 7.000

Αναλώσιμα 2.000

Μη αναλώσιμα προϊόντα - εξοπλισμός 1.000

Προμήθεια- Συντήρηση Λογισμικού 2.000

ΣΥΝΟΛΟ 12.000
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Το ανωτέρω κόστος θα καλυφθεί εν μέρει από τον τακτι-
κό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, χρημα-
τοδότηση από το ΥΠΠΕΘ και το υπόλοιπο από χορηγίες, 
ερευνητικά προγράμματα και δωρεές, κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι εισαχθέντες πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με 
την προηγούμενη υπουργική απόφαση.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση 
θα ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουρ-
γίας του Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και από την Ειδική Διϊδρυματι-
κή Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 26 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 5022/26.04.2018 (3)
Επανίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρωτεϊνική Βι-

οτεχνολογία» των Τμημάτων Βιολογίας και Χη-

μείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή 

του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(αριθμ. συνεδρίασης 383/15-02-2018)

   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 25τ.Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρή-
της κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, 
(ΦΕΚ 48/τ.Α΄/15.04.1983) - Αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθε-
σίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2.Το αριθμ. π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/05.06.2013) 
για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονο-
μασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με το αριθμ. π.δ. 128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/
τ.Α΄/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ' αυτού διαπιστω-
τικές πράξεις του Πρύτανη, αριθμ. 10.953/31.07.2013, 
10.954/31.07.2013 και 10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/
τ.Β΄/12.08.2013). Το ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/
15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιη-
τικού 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 82/18-02-2016 και την αριθμ. 31460/
Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική 
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 Πρύτα-
νης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη θητεία, από 
23/02/2016.

4. Την αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) 
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

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

6. Τις διατάξεις του άρθρ. 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 32 «Ίδρυση 
Π.Μ.Σ.» έως και άρθρ. 37 «Πόροι χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.» 
και άρθρ. 43 «Διατμηματικά ή διϊδρυματικά Π.Μ.Σ. Διδα-
κτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη» του ΚΕΦ.  ΣΤ΄ «Δεύ-
τερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 85 «Τελικές και μεταβατικές δι-
ατάξεις Κεφαλαίου  ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/Α΄/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/02-08-2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύ-
στημα 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 156/τ.Α΄/
04-09-2009), του άρθρου 14 και του άρθρου 15 καθώς 
και την εκδοθείσα αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης Πι-
στωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ 1466/τ.Β΄/13-08-2007).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112 τ.Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, 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 254/τ.Α΄/21-11-2013), του άρθρου 
197 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/8-8-2014), του 
άρθρου 31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α΄/23-3-2015) 
περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε 




