
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Χειρουργικές Επιστήμες» της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του.

2 Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Διδακτο-
ρικών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

3 Ίδρυση του Εργαστηρίου Κλασικών Σπουδών του 
Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και έγκριση του εσω-
τερικού κανονισμού λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7390 (1)
   Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Χειρουργικές Επιστήμες» 

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης 

και έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 408η/16-05-2019)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/1973) περί καθο-

ρισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυ-
θέντος Πανεπιστημίου, το 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 (Α΄ 310), 
το ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25/τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσε-
ως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θρά-
κης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του 
π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/τ.Α΄/15.04.1983) - Αυτοδύναμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της 
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/06-09-2011) «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμά-

των», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4076/2012 
Φ.Ε.Κ. 159/τ.Α΄/10.08.2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και 
άλλες διατάξεις» και τις διατάξεις του ν. 4115/2013 Φ.Ε.Κ. 
24/τ.Α΄/30.1.2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2, εδ. ιη σε συν-
δυασμό με το άρθρο 32 καθώς και το άρθρο 45 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 1, 3, 5, του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα.

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

6. Το ΦΕΚ 82/τ.ΥΟΔΔ/18-02-2016) και την αριθμ. πρωτ. 
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπι-
στωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο 
Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

7. Την αριθμ. Γενικού Πρωτοκόλλου 11436/03.09.2018 
Πράξη με [ΑΔΑ: 90ΖΝ469Β7Γ-ΟΒΨ] Πράξη συγκρότησης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακα-
δημαϊκό Έτος 2018-2019.

8. Το με αριθμ. Γενι. Πρωτ.: 5591/14-05-2019 έγγρα-
φο της Προϊσταμένης του Τμήματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης α/α  
Ιωάννας Τζανταρολάκη.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της με ημερομηνία 
18-04-2019 Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με το παρόν θέμα.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ. 3ης/
14-05-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με 
το παρόν θέμα.

11. Το γεγονός ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη 
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φοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδί-
ως παρ. 1, 3,5, του ν. 4485/2017, αποφασίζει και εγκρίνει:

α) την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Χειρουργικές Επιστήμες» της Ιατρι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χειρουργικές Επι-
στήμες» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 144/τ.Α΄).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» είναι 
η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευ-
σης σε κοινές θεματικές των Χειρουργικών Επιστημών, 
με έμφαση στην ολιστική αντιμετώπιση του τραύματος, 
τις καινοτόμες εφαρμογές των Βασικών Επιστημών στη 
μελέτη και θεραπεία των παθήσεων των Χειρουργικών 
Επιστημών και την ερευνητική μεθοδολογία. Σκοπός 
του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώση και την 
έρευνα σε θεμελιώδη, αλλά και νεωτερικά πεδία των 
Χειρουργικών Επιστημών και να προετοιμάσει άριστα 
εκπαιδευμένα στελέχη για σταδιοδρομία στον Ακαδη-
μαϊκό Χώρο, σε υψηλού επιπέδου νοσηλευτικές μονάδες 
της Τριτοβάθμιας Περίθαλψης του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και σε Ερευνητικά Ιδρύματα στην χώρα μας και 
διεθνώς.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» απονέμει Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ):

Α) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical 
Sciences),

Β) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical 
Sciences), με κατεύθυνση «Χειρουργική»,

Γ) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical 
Sciences), με κατεύθυνση «Ορθοπεδική».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Εισακτέων Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» γίνονται δεκτοί 
πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών και Τμημάτων και Τμημάτων 
Οδοντιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για την 
απονομή του τίτλου ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Προσφερόμενα Μαθήματα

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και 
την απονομή του Δ.Μ.Σ. ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέ-
πει να συγκεντρώσει τουλάχιστον εξήντα (60) Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS), και συγκεκριμένα τουλάχιστον εξήντα 
(60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση των υποχρε-
ωτικών και των κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων. 
Οι παραπάνω πιστωτικές μονάδες (ECTS) κατανέμονται 
σε 30 ECTS ανά εξάμηνο.

Το ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» προσφέρει δύο 
κατευθύνσεις: Α) Χειρουργική, για όσους σκοπεύουν να 
ειδικευθούν σε μια από τις παρακάτω ειδικότητες: Γενική 
Χειρουργική, Χειρ/κή Θώρακα-Αγγείων-Καρδιάς, Ουρο-
λογία, Γυναικολογία και Β) Ορθοπεδική. Επιπροσθέτως, 
δίνεται η δυνατότητα στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές 
να μην επιλέξουν κατεύθυνση. Το (ενδεικτικό) πρόγραμ-
μα σπουδών ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29759Τεύχος B’ 2593/28.06.2019

Τίτλος μαθήματος Υποχρεωτικό (Υ)/
Επιλογής (Ε) ΕCTS Κατεύθυνση 

Χειρ/κή
Κατεύθυνση 
Ορθ/κή

Α' εξάμηνο
SSC -101 Αρχές των Χειρουργικών Επιστημών Υ 4 Υ Υ
SSC - 102 Γενική Τραυματολογία Υ 6 Υ Υ
SSC -103 Χειρουργικές λοιμώξεις Υ 4 Υ Υ
SSC - 104 Ερευνητική Μεθοδολογία - Βιοστατιστική Υ 5 Υ Υ
SSC - 105 Ειδική τραυματολογία Ι (Γεν. Χειρουργική/Α-Χ) Ε 6 Υ Ε
SSC - 106 Ειδική τραυματολογία II (Ορθοπεδική) Ε 6 Ε Υ
SSC - 107 Χειρουργική Ανατομία Μυοσκελετικού Ε 5 Ε Υ
SSC - 108 Χειρουργική Ανατομία Κοιλιάς Ε 5 Υ Ε
Σύνολο Α΄ εξαμήνου τουλάχιστον 30
Β' εξάμηνο
SSC-201 Η πολυδιάστατη προσέγγιση του χειρουργικού 
ασθενούς Υ 5 Υ Υ

SSC - 202 Εργαστήριο Κλινικών δεξιοτήτων Υ 6 Υ Υ
SSC - 203 Γενική - Περιοχική αναισθησία και
Μετεγχειρητική αναλγησία -ανάνηψη Υ 4 Υ Υ

SSC - 204 Ο χειρουργικός ασθενής στη ΜΕΘ-ΜΑΦ Υ 5 Υ Υ
SSC - 205 Επαγγελματική ανάπτυξη στις
Χειρουργικές Επιστήμες Υ 5 Υ Υ

SSC - 206 Εργαστήριο απεικόνισης κοιλιάς Ε 5 Ε Ε
SSC - 207 Ελάχιστες Επεμβατικές Τεχνικές στην Ορθοπε-
δική Ε 5 Ε Υ

SSC - 208 Κλινικο-παθολογοανατομικές συζητήσεις
στην ογκολογία της κοιλιάς Ε 5 Υ Ε

Σύνολο Β΄εξαμήνου τουλάχιστον 30

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, 
ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορι-
σμός ή τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) 
ανά μάθημα καθώς και προσθήκη μαθημάτων, μπορούν 
να επέλθουν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. Ως 
Γλώσσα του Προγράμματος στη διδασκαλία ορίζεται η 
ελληνική ή/και η αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ «Χειρουργικές Επι-
στήμες» ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε (25) 
φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» διδάσκουν μέλη 
Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής καθώς και άλλων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλων Τμημάτων Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης διαθέτει 

την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδα-
σκαλίας, αίθουσα πολυμέσων, τεχνικό και εργαστηρι-
ακό εξοπλισμό, βιβλιοθήκη κλπ) για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του Προγράμματος.

Οι εκπαιδευτικές και οι ερευνητικές δραστηριότητες 
των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ διεξάγονται στις 
Κλινικές και τα Εργαστήρια των μελών ΔΕΠ που συμμετέ-
χουν στο ΠΜΣ καθώς και των συνεργαζόμενων ειδικών 
επιστημόνων του ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» σε 
άλλα πανεπιστήμια, νοσοκομεία ή ερευνητικά κέντρα 
της χώρας.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδη-
μαϊκό έτος 2023-24 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα-
γράφου 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος εκτιμάται 
ότι θα ανέλθει στο ποσό των 18.300 ευρώ για το πρώτο 
έτος και 17.300 για τα επόμενα έτη, το οποίο αναλύεται 
ως εξής:
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Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2019-20 2020 -21 2021-22 2022-23 2023-24

Ποσό σε Ευρώ

1 Χαρτικά- Γραφική ύλη 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2 Δαπάνες μετακίνησης - ανθρώπινο δυναμικό 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

3 Κατασκευή Ιστοσελίδας ΠΜΣ/συντήρηση 1300 300 300 300 300

4 Άλλες δαπάνες (π.χ. δημοσιότητα) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

5 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (έντυπο,  
ηλεκτρονικό κ.λπ.) 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

6 Δαπάνες προμήθειας/συντήρησης εξοπλι-
σμού

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

ΣΥΝΟΛΟ 18.300 17.300 17.300 17.300 17.300

Μέρος του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ «Χειρουργι-
κές Επιστήμες» θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και το υπόλοιπο από άλλες πηγές 
όπως: χορηγίες, δωρεές διαφόρων φορέων, ερευνητικά 
προγράμματα, αναπτυξιακά προγράμματα κ.λπ.

Άρθρο 12
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-

ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Προγράμματος καθώς και από τα αρμόδια 
όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

και,
β) τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: με τίτ-
λο «Χειρουργικές Επιστήμες» της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017, ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 1
Γενικά

1.1 Εισαγωγή
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώ-

νει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«Χειρουργικές Επιστήμες» σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 144/τ.Α').

Τη διοικητική στήριξη του ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστή-
μες» έχει η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

1.2 Αντικείμενο - Σκοπός του ΠΜΣ
Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή υψη-

λού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε κοινές 
θεματικές των Χειρουργικών Επιστημών, με έμφαση 
στην ολιστική αντιμετώπιση του τραύματος, στις και-
νοτόμες εφαρμογές των Βασικών Επιστημών στη με-
λέτη και θεραπεία των παθήσεων των Χειρουργικών 
Επιστημών και την ερευνητική μεθοδολογία. Σκοπός 
του Προγράμματος είναι να προάγει τη γνώση και την 
έρευνα σε θεμελιώδη αλλά και νεωτερικά πεδία των 
Χειρουργικών Επιστημών και να προετοιμάσει άριστα 
εκπαιδευμένα στελέχη για σταδιοδρομία στον Ακα-
δημαϊκό Χώρο, σε υψηλού επιπέδου νοσηλευτικές 
μονάδες της Τριτοβάθμιας Περίθαλψης του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας και σε Ερευνητικά Ιδρύματα στην 
χώρα μας και διεθνώς.

1.3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Μ.Σ):
Α) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical 

Sciences),
Β) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical 

Sciences), με κατεύθυνση «Χειρουργική»
Γ) Στις «Χειρουργικές Επιστήμες» (MSc. In Surgical 

Sciences), με κατεύθυνση «Ορθοπεδική»

Άρθρο 2
Όργανα ΠΜΣ και αρμοδιότητες τους

2.1 Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του 
ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» αρμόδια όργανα είναι 
τα εξής:

- Διευθυντής Σπουδών
- Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών
- Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ.)
- Επιτροπή Επιλογής
- Ολομέλεια
2.2 Συντονιστική Επιτροπή: Η Συντονιστική Επιτροπή 

(Σ.Ε.) απαρτίζεται από 5 μέλη τα οποία εκλέγονται από τη 
Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής ως ορίζει ο ν. 4485/2017, 
άρθρου 31, παρ. 5.

Η ΣΕ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το 
συντονισμό της λειτουργίας του Προγράμματος.

2.3 Διευθυντή ς Σπουδών: Ο Διευθυντής Σπουδών 
εκλέγεται από τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής ως ορί-
ζει ο ν. 4485/2017, άρθρου 31, παρ. 8, είναι μέλος της Σ.Ε. 
και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συγκαλεί την Σ.Ε. 
και την Ολομέλεια του Προγράμματος, καταρτίζει την 
ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών τους, 
β) εισηγείται στη Συνέλευση της Σχολής για τα θέματα της 
αρμοδιότητας του και της Σ.Ε.για τα οποία δεν απαιτείται 
εισήγηση από άλλο όργανο, γ) μεριμνά για την εφαρμογή 
των αποφάσεων της Συνέλευσης της Σχολής και της Σ.Ε., 
δ) κατ' εξουσιοδότηση της Σ.Ε. ή της Συνέλευσης της Σχο-
λής συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση 
συγκεκριμένων θεμάτων.

2.4 Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών: Ο Αναπληρω-
τής Διευθυντής Σπουδών εκλέγεται από τη Συνέλευση 
της Ιατρικής Σχολής και σε περίπτωση κωλύματος του 
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Διευθυντή έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Διευθυντή 
Σπουδών.

2.5 Ολομέλεια του ΠΜΣ: Η Ολομέλεια αποτελείται 
από το σύνολο των διδασκόντων του Προγράμματος 
ανεξαρτήτως Τμήματος ή Πανεπιστημίου από το οποίο 
προέρχονται. Συνέρχεται μετά από απόφαση της Σ.Ε. 
για την προώθηση της συνεργασίας και αλληλεπίδρα-
σης των μελών του Προγράμματος. Εξετάζει, μελετά και 
παρακολουθεί την εύρυθμη και επιτυχή λειτουργία του 
Προγράμματος Σπουδών. Δίνει τη δυνατότητα σε όλα 
τα μέλη του ΠΜΣ ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» να εκ-
φράσουν τις απόψεις τους και να κάνουν συγκεκριμέ-
νες προτάσεις για την βελτίωση του Προγράμματος. Οι 
αποφάσεις της Ολομέλειας λαμβάνονται υπόψη κατά τις 
συνεδριάσεις της Σ.Ε., η οποία και το αρμόδιο όργανο για 
να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση της Σχολής σχετικά 
με το Πρόγραμμα.

Άρθρο 3
Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών

3.1 Εισακτέοι στο ΠΜΣ
Στο ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» γίνονται δεκτοί 

πτυχιούχοι Ιατρικών Σχολών και Τμημάτων και Τμημάτων 
Οδοντιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής. Για τελειόφοιτους που δεν έχουν πάρει 
ακόμα το πτυχίο τους πρέπει να προσκομίσουν βεβαί-
ωση από τη γραμματεία της σχολής ότι έχουν ολοκλη-
ρώσει τις σπουδές τους.

3.2 Αριθμός Εισακτέων
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτη-

τών (Μ.Φ.) στο ΠΜΣ Χειρουργικών Επιστημών καθορί-
ζεται στους 25 ανά έτος. Λόγω της φύσης του ΠΜΣ «Χει-
ρουργικών Επιστημών» (σεμινάρια και εργαστηριακές 
ασκήσεις) ο μέγιστος αριθμός Μ.Φ. ανά διδάσκοντα της 
Ιατρικής Σχολής είναι περίπου 1:1, καθώς οι διδάσκο-
ντες συμμετέχουν και σε άλλα ΠΜΣ της Σχολής πέραν 
των υποχρεώσεων τους στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής.

Η αναλογία προπτυχιακών προς τον μέγιστο αριθμό 
Μ.Φ. στην Ιατρική Σχολή δεν υπερβαίνει το 3 προς 1. Η 
αναλογία μεγίστου αριθμού Μ.Φ. προς τους διδάσκοντες 
του τμήματος είναι περίπου 3 προς 1. Οι ανωτέρω ανα-
λογίες αναφέρονται στα εγκεκριμένα ΠΜΣ από τη Συνέ-
λευση της Σχολής μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2019.

3.3 Διαδικασία επιλογής
Το ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» διοργανώνει δι-

αδικασία επιλογής κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος που αναρτάται στη Διαύγεια και στην 
ιστοσελίδα του ΠΜΣ κατά το εαρινό εξάμηνο.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω:
1) αίτηση συμμετοχής, 2) αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχί-

ων και Πιστοποιητικό Ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ για πτυ-
χιούχους ΑΕΙ του Εξωτερικού, 3) Πιστοποιητικό Σπουδών 
με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, 4) Βιογραφικό 
Σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπου-
δές, η διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία, η επιστη-
μονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου 
ή της υποψηφίας, 5) Πιστοποιητικό Ξένης Γλώσσας σε 
επίπεδο τουλάχιστον Β2 και 6) 2 Συστατικές Επιστολές.

Οι νέοι Μ.Φ. επιλέγονται επί τη βάσει των κατωτέρω 
κριτηρίων: 1) ο βαθμός του πτυχίου, 2) η βαθμολογία 
στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το ΠΜΣ «Χει-
ρουργικές Επιστήμες», 3) η τυχόν ερευνητική δραστηρι-
ότητα του υποψηφίου, 4) η αξιολόγηση συστατικών επι-
στολών, 5) η επαρκής γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο 
τουλάχιστον Β2 με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο 
αναφοράς για τις γλώσσες και 6) η επίδοση στην προ-
σωπική συνέντευξη. Η αξιολόγηση για την αποδοχή 
Μ.Φ. στο Πρόγραμμα γίνεται από Επιτροπή Επιλογής 
με τουλάχιστον 5 μέλη, η οποία συγκροτείται από τη 
Συνέλευση κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. Οι υποψήφιοι 
που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το Πρόγραμμα 
καλούνται σε συνέντευξη. Η προφορική συνέντευξη 
αποβλέπει στη διαπίστωση του κατά πόσο τα προσόντα 
που αναφέρονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και 
στις συστατικές επιστολές του υποψηφίου ανταποκρί-
νονται στη γενική κατάρτιση και τις ικανότητες του. 
Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων αυτών μπορεί να 
είναι παρόντες και διδάσκοντες του Προγράμματος που 
δεν είναι μέλη της Επιτροπής Επιλογής, χωρίς όμως να 
έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις στους υπο-
ψηφίους. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, η 
Σ.Ε. καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων και τυχόν 
επιλαχόντων με βάση τη σειρά κατάταξης. Ένσταση 
κατά του συγκεκριμένου πίνακα μπορεί να γίνει μέσα 
σε 7 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσής του. Η 
ένσταση, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη και 
συγκεκριμένη, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του ΠΜΣ 
«Χειρουργικές Επιστήμες» κρίνεται τελεσίδικα από τη 
Συνέλευση της Σχολής. Τα οριστικά αποτελέσματα επι-
λογής των Μ.Φ. αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

3.4 Διαδικασία Εγγραφής -Αναστολής Φοίτησης
Οι εγγραφές των Μ.Φ. στο Πρόγραμμα διεξάγονται 

το Σεπτέμβρη. Οι Μ.Φ. έχουν δικαίωμα να ζητήσουν με 
πλήρως αιτιολογημένη αίτηση τους, πριν την έναρξη των 
μαθημάτων του Α εξαμήνου, αναστολή φοίτησης για ένα 
έτος. Τα αιτήματα αναστολής εγκρίνονται η απορρίπτο-
νται από τη Συνέλευση έπειτα από εισήγηση της ΣΕ και 
μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (θέματα υγείας). Οι υποψή-
φιοι που γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα αναμένεται να 
είναι πλήρους και αποκλειστικής φοίτησης. Δεν υπάρχει 
δυνατότητα μερικής φοίτησης στο ΠΜΣ «Χειρουργικές 
Επιστήμες».

Άρθρο 4
Αναλυτικό Πρόγραμμα

4.1 Διάρθρωση Μαθημάτων - Χρονοδιάγραμμα
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δι-

πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Χειρουργικές 
Επιστήμες ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και 
την απονομή του Δ.Μ.Σ ο Μ.Φ. πρέπει να συγκεντρώσει 
τουλάχιστον εξήντα (60) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) από 
την επιτυχή παρακολούθηση των υποχρεωτικών και των 
κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων. Ο συνολικός 
αριθμός πιστωτικών μονάδων ECTS που κατανέμεται 
ανά εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30.
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Το ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» προσφέρει δύο 
κατευθύνσεις: Α) Χειρουργική, για όσους σκοπεύουν να 
ειδικευθούν σε μια από τις παρακάτω ειδικότητες: Γενική 
Χειρουργική, Χειρ/κή θώρακα-Αγγείων-Καρδιάς, Ουρο-
λογία, Γυναικολογία και Β) Ορθοπεδική. Επιπροσθέτως, 

δίνεται η δυνατότητα στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές 
να μην επιλέξουν κατεύθυνση.

Το (ενδεικτικό) πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:

Τίτλος μαθήματος Υποχρεωτικό (Υ)/
Επιλογής (Ε) ΕCTS Κατεύθυνση 

Χειρ/κή
Κατεύθυνση 
Ορθ/κή

Α' εξάμηνο
SSC -101 Αρχές των Χειρουργικών Επιστημών Υ 4 Υ Υ
SSC - 102 Γενική Τραυματολογία Υ 6 Υ Υ
SSC -103 Χειρουργικές λοιμώξεις Υ 4 Υ Υ
SSC - 104 Ερευνητική Μεθοδολογία - Βιοστατιστική Υ 5 Υ Υ
SSC - 105 Ειδική τραυματολογία Ι (Γεν. Χειρουργική/Α-Χ) Ε 6 Υ Ε
SSC - 106 Ειδική τραυματολογία II (Ορθοπεδική) Ε 6 Ε Υ
SSC - 107 Χειρουργική Ανατομία Μυοσκελετικού Ε 5 Ε Υ
SSC - 108 Χειρουργική Ανατομία Κοιλιάς Ε 5 Υ Ε
Σύνολο Α΄ εξαμήνου τουλάχιστον 30
Β' εξάμηνο
SSC-201 Η πολυδιάστατη προσέγγιση του χειρουργικού 
ασθενούς Υ 5 Υ Υ

SSC - 202 Εργαστήριο Κλινικών δεξιοτήτων Υ 6 Υ Υ
SSC - 203 Γενική - Περιοχική αναισθησία και
Μετεγχειρητική αναλγησία - ανάνηψη Υ 4 Υ Υ

SSC - 204 Ο χειρουργικός ασθενής στη ΜΕΘ-ΜΑΦ Υ 5 Υ Υ
SSC - 205 Επαγγελματική ανάπτυξη στις
Χειρουργικές Επιστήμες Υ 5 Υ Υ

SSC - 206 Εργαστήριο απεικόνισης κοιλιάς Ε 5 Ε Ε
SSC - 207 Ελάχιστες Επεμβατικές Τεχνικές στην 
Ορθοπεδική Ε 5 Ε Υ

SSC - 208 Κλινικο-παθολογοανατομικές συζητήσεις
στην ογκολογία της κοιλιάς Ε 5 Υ Ε

Σύνολο Β΄εξαμήνου τουλάχιστον 30

Η παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων 
και των εργαστηριακών ασκήσεων που ορίζονται από 
το Πρόγραμμα Σπουδών είναι υποχρεωτική.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα γίνεται με την τήρηση της 
αλληλουχίας των εξαμήνων.

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων, 
ανακατανομή μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων, ορι-
σμός ή τροποποίηση των πιστωτικών μονάδων (ECTS) 
ανά μάθημα καθώς και προσθήκη μαθημάτων, μπορούν 
να επέλθουν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Δεν προβλέπεται η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.
Ως Γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος ορίζεται 

η ελληνική ή/και η αγγλική αφού ορισμένες εκ των δια-
λέξεων από διδάσκοντες της αλλοδαπής θα πραγματο-
ποιούνται στην αγγλική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με τη φυσική 
παρουσία των Μ.Φ. και των διδασκόντων (δια ζώσης) 
είτε με την φυσική παρουσία των ΜΦ και τη διαδικτυα-
κή παρουσία του διδάσκοντα (έως 30% των συνολικών 
ωρών του προγράμματος).

4.2. Αναστολή φοίτησης

Σε περιπτώσεις όπου ένας Μ.Φ. δεν παρακολουθήσει 
καθόλου μαθήματα (αναστολή φοίτησης κ.λπ.), θα πρέπει 
να τα παρακολουθήσει σε επόμενη διδακτική περίοδο.

4.3 Παρακολούθηση και αναγνώριση μαθημάτων από 
άλλα τμήματα

Ο Μ.Φ. μπορεί να παρακολουθήσει μαθήματα συναφή 
με το αντικείμενο του ΠΜΣ «Χειρουργικές Επιστήμες» 
(μεταπτυχιακά) της ιδίας Σχολής ή άλλων Τμημάτων με 
την έγκριση της Σ.Ε. Ο αριθμός των μεταπτυχιακών μα-
θημάτων που θα αναγνωριστεί δεν μπορεί να υπερβαί-
νει το 1 μάθημα ανά εξάμηνο και η βαθμολογία τους θα 
συνεκτιμηθεί στον τελικό μέσο όρο του Μ.Φ.

4.4 Καθορισμός και Διάρκεια εξεταστικών περιόδων
Οι εξεταστικοί περίοδοι για τα μαθήματα των δύο 

εξαμήνων καθορίζονται με απόφαση της Σ.Ε. του Προ-
γράμματος.

4.5 Κανόνες εξετάσεων και Αξιολόγηση επιδόσεων 
Μ.Φ.

Τα μαθήματα εξετάζονται με γραπτές εξετάσεις ή/ και 
παρουσίαση εργασιών. Στις εργαστηριακές ασκήσεις ο 
φοιτητής αξιολογείται από τον υπεύθυνο καθηγητή βάσει 
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της παρουσίας του, της θεωρητικής κατάρτισης του και 
τις εργαστηριακές τεχνικές επιδόσεις του.

4.6 Επανεξέταση μαθημάτων (σε περίπτωση αποτυ-
χίας).

Σε περίπτωση αποτυχίας ο Μ.Φ. έχει τη δυνατότητα 
να επανεξεταστεί άλλη μια φορά. Σε περίπτωση δεύ-
τερης αποτυχίας ο Μ.Φ. εξετάζεται, ύστερα από αίτηση 
του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, 
οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικεί-
μενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη 
Συνέλευση της Σχολής. Από την επιτροπή εξαιρείται ο 
υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (ν. 4485/2017, αρθρ. 
34, παρ. 6).

Άρθρο 5
Ακαδημαϊκές Υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών

5.1 Υποχρεώσεις για τη λήψη Δ.Μ.Σ
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος και 

την απονομή του Δ.Μ.Σ ο Μ.Φ. πρέπει να συγκεντρώσει 
τουλάχιστον εξήντα (60) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) από 
την επιτυχή παρακολούθηση των υποχρεωτικών και των 
κατ' επιλογή μαθημάτων.

5.2 Βαθμολογία μαθημάτων/εργαστηρίων/εργασιών 
και Βαθμολογική κλίμακα.

Ο Μ.Φ. βαθμολογείται με την κλίμακα του 10 με προ-
βιβάσιμο βαθμό το 5.0.

5.3 Τρόπος υπολογισμού βαθμού πτυχίου.
Ο βαθμός του πτυχίου υπολογίζεται με βάση το μέσο 

όρο της βαθμολογίας των επιμέρους μαθημάτων ανάλο-
γα με τον συντελεστή βαρύτητας (ECTS) που αντιστοιχεί 
σε καθένα από αυτά (σταθμισμένος μέσος όρος).

5.4 Προϋποθέσεις λήψης πτυχίου.
Ο Μ.Φ. θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές 

του και του απονέμεται Δ.Μ.Σ. εφόσον:
Α. Εξεταστεί επιτυχώς στα απαιτούμενα μαθήματα και 

εργαστηριακές ασκήσεις
Β. Ο ελάχιστος αριθμός των πιστωτικών μονάδων 

(ECTS) που έχει αποκομίσει να είναι 60.
Γ. Έχει βαθμό πτυχίου πάνω από 6.5. Για όσους δεν 

έχουν βαθμό πτυχίου πάνω από 6.5 προβλέπεται η επα-
νεξέταση σε 2 μαθήματα που θα επιλέξουν αυτοί.

Η Σ.Ε. εξετάζει την πορεία του Μ.Φ. ανά εξάμηνο.
5.5 Κανονική διάρκεια φοίτησης/Ανώτατη διάρκεια 

φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών για την 

απονομή του τίτλου ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα. Ο χρόνος της αναστολής της φοιτητικής ιδιό-
τητας δεν προσμετράται στην προβλεπόμενη ανώτατη 
διάρκεια κανονικής φοίτησης.

5.6 Υποχρέωση Παρακολούθησης μαθημάτων και ερ-
γαστηρίων/ ποσοστό παρουσιών

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική με ποσοστό 
παρουσιών 90%.

Άρθρο 6
Δικαιώματα Μ.Φ.

6.1 Υποτροφίες/τα δικαιολογητικά και η διαδικασία 
χορήγησης υποτροφιών.

Υποτροφίες θα δίνονται με βάση ακαδημαϊκά ή άλλα 
αντικειμενικά κριτήρια εφόσον το ΠΜΣ «Χειρουργικές 
Επιστήμες» έχει την οικονομική δυνατότητα.

6.2 Παράταση σπουδών.
Σε περίπτωση καθυστέρησης σπουδών δίδεται παρά-

ταση ενός επιπλέον έτους με απόφαση της Σ.Ε. και της ΓΣ.
6.3 Διακοπή φοίτησης/Οι λόγοι και η διαδικασία δια-

γραφής από το Π.Μ.Σ.
Η ΣΕ μπορεί να διαγράψει έναν Μ.Φ. στις εξής περι-

πτώσεις:
Όταν η επίδοσή του δεν είναι επαρκής (βλέπε 5.4) ή 

μη επαρκής παρακολούθηση (Βλέπε 5.6).

Άρθρο 7
Διδάσκοντες

Η διδασκαλία των μαθημάτων από ενεργά ή μη μέλη 
ΔΕΠ της Σχολής είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017, άρθρου 36, παρ. 1-6.

Το Πρόγραμμα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνερ-
γασία με εξωτερικούς συνεργάτες, η επιλογή των οποίων 
είναι αυστηρή και βασίζεται στο βιογραφικό του κάθε 
υποψήφιου μέλους μέσω της έγκρισης της συμμετοχής 
τους από τη Σ.Ε. του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπ' 
όψη τη διάθεσή τους να συνεισφέρουν στην θεωρητική 
και πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών 
του Προγράμματος.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες διδάσκουν εθελοντικά χω-
ρίς αμοιβή διδασκαλίας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 άρθρου 36, παρ. 5.

Άρθρο 8
Αξιολόγηση

8.1 Αξιολόγηση μαθήματος
Τα μαθήματα και οι διδάσκοντες του ΠΜΣ αξιολογού-

νται από τους Μ.Φ. αφού ολοκληρωθεί η διδασκαλία και 
η εξέταση του μαθήματος. Οι Μ.Φ. συμπληρώνουν, ανώ-
νυμα, ερωτηματολόγια κατά τα πρότυπα της ΑΔΙΠ. Με τον 
ίδιο τρόπο αξιολογούνται και οι εργαστηριακές ασκήσεις.

8.2 Αναλυτικός απολογισμός ερευνητικού και εκπαι-
δευτικού έργου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 άρθρου 
44 παρ 3, το ΠΜΣ θα αξιολογηθεί από εξωτερική επι-
στημονική επιτροπή.

Σύμφωνα με το ν. 4485/2017, αρθρ. 44, παρ. 2 με τη 
λήξη της θητείας τις Σ.Ε. θα γίνεται επιστημονικός και 
οικονομικός απολογισμός του προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάφορα 

Το τελετουργικό αποφοίτησης
Η τελετή απονομής του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών γίνεται στις προγραμματισμένες τελετές απο-
νομής Πτυχίων, Δ.Μ.Σ. και Διδακτορικών Διπλωμάτων 
της Σχολής τρεις φορές το έτος.

Ο τύπος του Διπλώματος οφείλει να είναι σύμφωνος 
με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του /της Συ-
γκλήτου Πανεπιστημίου Κρήτης.

Στον απόφοιτο του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν 
από την απονομή, βεβαίωση περάτωσης των σπουδών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Το Παράρτημα Διπλώματος θα περιέχει όλες τις πρό-

σθετες πληροφορίες σχετικά με το Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών, όπως αναλυτική βαθμολογία μετα-
πτυχιακών μαθημάτων, ανταπόκριση στην εκμάθηση 
προχωρημένων εργαστηριακών τεχνικών έρευνας και 
ερευνητική εργαστηριακή εργασία, ενδεχόμενη συμ-
μετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS +, και επικουρικό 
εκπαιδευτικό έργο. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπου-
δών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν 
έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα να με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Το πρόγραμμα αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο.
Κόστος Λειτουργίας
Μέρος του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ «Χειρουργι-

κές Επιστήμες» θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και το υπόλοιπο από άλλες πηγές 
όπως: χορηγίες, δωρεές διαφόρων φορέων, αναπτυξιακά 
προγράμματα κ.λπ.

Γραμματειακή Υποστήριξη
Η γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος γίνε-

ται από τη γραμματεία προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 12 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 7391 (2)
Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Διδα-

κτορικών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πα-

νεπιστημίου Κρήτης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Συνεδρίαση 408η/16-05-2019)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/1973) περί καθο-

ρισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυ-
θέντος Πανεπιστημίου, το 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 Πανε-
πιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως 
διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α΄ 310), το 
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, (Φ.Ε.Κ. 48/τ.Α΄/15.04.1983) - Αυτοδύναμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της 
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το ΦΕΚ 82/τ.ΥΟΔΔ/18-02-2016) και την αριθμ. πρωτ. 
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπι-
στωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο 
Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
112/τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε-
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/
τ.Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση 
αυτού εκδοθείσα αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/
30-09-2010 απόφαση.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 13, παρ. 2 σημείο (ιε) σε 
συνδυασμό με το άρθρο 31 παρ. 1 σημείο (α), το άρ-
θρο 45 παρ.(2) και το άρθρο 85 παρ. 6 σημείο (β) του 
ν. 4485/2017.

5. Την αριθμ. Γενικού Πρωτοκόλλου 11436/03.09.2018 
Πράξη με [ΑΔΑ: 90ΖΝ469Β7Γ-0ΒΨ] Πράξη συγκρότησης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το Ακα-
δημαϊκό Έτος 2018-2019.

6. Το με αριθμ. Γεν. Πρωτ.: 5592/14-05-2019 έγγρα-
φο της Προϊσταμένης του Τμήματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης α/α  
Ιωάννας Τζανταρολάκη.

7. Το απόσπασμα πρακτικών της 3ης/14-05-2019 συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με το παρόν θέμα.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της με ημερομηνία 
26-03-2019 Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με το παρόν θέμα.

9. Την αριθμ. 2286/27-02-2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 806/
τ.Β΄/07.03.2018) με τίτλο: «έγκριση Κανονισμού Διδακτο-
ρικών Σπουδών της Σχολής Επιστημών Υγείας - Τμήμα 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης».

10. Την αριθμ. 57356/Ζ1 υπουργική απόφαση που δη-
μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1413/τ.Β΄/25-04-2018.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζει και εγκρίνει:

τις κάτωθι τροποποιήσεις στην υπ' αριθμ. Γεν. Πρωτ.: 
2286/27-02-2018 απόφαση της Συγκλήτου (ΦΕΚ 806/
τ.Β’/07-03-2018) που αφορά στον Κανονισμό Διδακτορικών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης:

Η παρ. 1 του άρθρου 5 «Εισακτέοι -Διαδικασία έγκρι-
σης αιτήσεων για εκπόνηση ΔΔ» του κανονισμού αντι-
καθίσταται ως εξής:

1 (Εισακτέοι)
Για εκπόνηση ΔΔ γίνονται δεκτοί/ες όσοι έχουν γνώ-

ση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2: 
α) Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημε-
δαπής ή αλλοδαπής, β) Κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου 
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated 
master) της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 
γ) κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής δ) κάτοχοι πτυχίου Πανεπι-
στήμιου οι οποίοι πληρούν τουλάχιστον δύο (2) από τα 
εξής τέσσερα (4) κριτήρια: 

(1) Ο βαθμός πτυχίου του/της υποψηφίου/ας είναι 
μεγαλύτερος από 8.
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(2) Ο/Η υποψηφίας/α έχει 1 πρωτότυπη ερευνητική δημο-
σίευση σε περιοδικό στο Medline (ή στο Scopus εφόσον το 
αντικείμενο της προτεινομένης διατριβής έγκειται αντικείμε-
νου που δεν περιλαμβάνεται στο Medline) ή 2 παρουσιάσεις 
με διαφορετικό αντικείμενο σε συνέδρια διεθνών επιστημο-
νικών οργανώσεων ανεξαρτήτως σειράς ονόματος.

(3) Ο/Η υποψήφιος/α έλαβε υποτροφία αριστείας για 
2 τουλάχιστον έτη προπτυχιακών σπουδών (ΙΚΥ ή άλλος 
φορέας).

(4) Ο/Η υποψήφιος/α είναι κάτοχος και δεύτερου τίτ-
λου σπουδών από ΑΕΙ σχετικού με το αντικείμενο της ΔΔ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται βρί-
σκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Σχολής.

Η παρ. 4, του άρθρου 11 «Προϋποθέσεις επιτυχούς 
ολοκλήρωσης» του κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

4 Δημοσιεύσεις
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωσης της 

ΔΔ ενός/μιας ΥΔ και την αίτηση για σύσταση 7Μ αποτελεί 
η δημοσίευση όλων ή μέρους των αποτελεσμάτων της 
ερευνητικής εργασίας του σε διεθνές περιοδικό μετά από 
διαδικασία κρίσης (peer review) το οποίο να αναφέρεται 
στη διεθνή βάση δεδομένων ISI.

Για τη δημοσίευση αυτή, που πρέπει να έχει γίνει μέσα 
στη διάρκεια της εκπόνησης της ΔΔ, θα πρέπει να ισχύ-
ουν τα παρακάτω:

• Ο/Η ΥΔ είναι πρώτος συγγραφέας ή με ίση συμμετοχή 
(«equal contribution») με τον πρώτο συγγραφέα.

• Ο/Η ΥΔ πρέπει να εμφανίζεται στην δημοσίευση αυτή 
(affiliations) και με την ιδιότητα του μέλους του της Ια-
τρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Κρήτης, ακόμα και 
στις περιπτώσεις όπου το ίδρυμα στο οποίο πραγμα-
τοποιήθηκε μέρος ή το σύνολο του έργου της ΔΔ είναι 
διαφορετικό από το Πανεπιστήμιο Κρήτης

• Η δημοσίευση πρέπει να είναι πρωτότυπο άρθρο και 
όχι άρθρο ανασκόπησης.

• Το περιοδικό στο όποιο γίνεται η δημοσίευση θα πρέπει 
να έχει Δείκτη Απήχησης (Impact Factor) από το Journal 
Citation Reports μεγαλύτερο του 0,5 (μισό) ή να είναι άνω 
από την 20η εκατοστιαία θέση των περιοδικών της κατη-
γορίας (δηλαδή από το 20% έως το 100%) όπως αυτά εμ-
φανίζονται στο Scopus (https://www.scopus.com/sources ).

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά όπου ο επιβλέπων ή μέλος 
της 3Μ είναι ο εκδότης (editor) δεν θα γίνονται δεκτές.

Στις περιπτώσεις όπου δύο (ή περισσότεροι/ες) ΥΔ εί-
ναι πρώτοι συγγραφείς με ίση συμμετοχή σε δημοσίευση 
στα πλαίσια της ΔΔ τους, μόνο ο ένας/η μία θα μπορεί να 
κάνει αίτηση για σύσταση 7Μ χρησιμοποιώντας την εν 
λόγω δημοσίευση. Η Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει σε 
δεύτερο/η ΥΔ (πρώτο/η συγγραφέα με ίση συμμετοχή) να 
χρησιμοποιήσει την ίδια δημοσίευση με άλλον/η ΥΔ, εφό-
σον κρίνει ότι πρόκειται περί εξαιρετικής δημοσίευσης.

Η παρ. 1, του άρθρου 12 «Συγγραφή, υποστήριξη και 
αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής» του κανονι-
σμού αντικαθίσταται ως εξής:

1. Συγγραφή ΔΔ
Το σύγγραμμα της διδακτορικής εργασίας πρέπει να 

παρουσιάζει αναλυτικά και εκτεταμένα το έργο του/της 
ΥΔ κατά την διάρκεια των σπουδών του/της. Η συγγρα-
φή της διατριβής πραγματοποιείται - σύμφωνα με την 

εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης - είτε εξ' ολοκλή-
ρου στην ελληνική γλωσσά και περιέχει εκτενή περίληψη 
στην αγγλική (τουλάχιστον 2 σελίδες) ή εξ' ολοκλήρου 
στην Αγγλική γλώσσα, με εκτενή περίληψη στην Ελληνι-
κή γλώσσα (τουλάχιστον 2 σελίδες). Η δομή της διατριβή 
συστήνεται να περιλαμβάνει:

Πρόλογο (και ευχαριστίες - αφιερώσεις, προαιρετικά), 
Πίνακα περιεχομένων,

Κατάλογο πινάκων και εικόνων, Περιλήψεις, Εισαγωγή 
(ανασκόπηση του πεδίου με με κατανομή κατά κεφά-
λαια, υποκεφάλαια), Σκοπό, Υλικά και Μεθοδολογία, 
Αποτελέσματα, Συζήτηση, Συμπεράσματα, Βιβλιογρα-
φία, Παραρτήματα.

Η έκταση του κειμένου πέραν των επιγραφών των ει-
κόνων (λεζάντες), παραρτημάτων, βιβλιογραφίας κλπ, 
αναμένεται να είναι 25000-50000 λέξεις.

Στο τελικό ανάτυπο της ΔΔ, σε χωριστό παράρτημα, 
περιλαμβάνεται και ανάτυπο της δημοσίευσης ή των 
δημοσιεύσεων που έγιναν στο πλαίσιο της ΔΔ (ή στην 
περίπτωση που δεν υπάρχουν τα ανάτυπα, αντίγραφο 
της δημοσίευσης ή των δημοσιεύσεων στην τελική τους 
μορφή).

Αναλυτικές οδηγίες για την συγγραφή της διατριβής 
όπως αυτές διευκρινίζονται από σχετικές αποφάσεις των 
ΓΣ της Σχολής αναρτώνται στη ιστοσελίδα της Γραμμα-
τείας Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στο Άρθρο 19 «Μεταβατικές διατάξεις-Άλλες διατά-
ξεις» του κανονισμού προστίθεται παράγραφος 5 ως 
εξής:

5. Οι αλλαγές που επήλθαν στον κανονισμό με από-
φαση της ΓΣ της 26/3/2019 θα ισχύσουν για όλους τους 
Υποψήφιους Διδάκτορες πλην αυτών που έχουν ορισμέ-
νη 7μελή κατά τη δημοσίευση αυτών των τροποποιή-
σεων σε ΦΕΚ.

Στο Άρθρο 19 «Μεταβατικές διατάξεις-Άλλες διατάξεις» 
του κανονισμού προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

6. Όπου στον παρόν κανονισμό αναφέρεται η Σχολή 
Επιστημών Υγείας εννοείται η Ιατρική Σχολή όπως μετο-
νομάστηκε με την αριθμ. 57356/Ζ1 υπουργική απόφαση 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1413/τ.Β΄/25-04-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 12 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 7389 (3)
    Ίδρυση του Εργαστηρίου Κλασικών Σπουδών του 

Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Κρήτης και έγκριση του εσω-

τερικού κανονισμού λειτουργίας του. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/τ.Α΄/1973) περί καθο-

ρισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέ-
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ντος Πανεπιστημίου, το 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 
διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α' 310), το 
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/τ.Α΄/15.04.1983) - Αυτοδύναμη 
λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της 
λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί 
ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του 
άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) 
"Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις".

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 του άρθρου 28 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) "Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις").

4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 
Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά 
με την ίδρυση Ερευνητικού Εργαστηρίου (απόσπασμα 
πρακτικών με ημερομηνία 15-04-2019).

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης κατά την αριθμ. 408η/16-05-2019 τακτική συ-
νεδρίαση της σχετικά με το παρόν θέμα.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε 
και εγκρίνουμε:

την ίδρυση ερευνητικού εργαστηρίου με τίτλο «Ερευ-
νητικό Εργαστήριο Κλασικών Σπουδών» του Τομέα 
Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φι-
λοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, και τον 
καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού του ως ακολού-
θως:

Άρθρο 1 
Ίδρυση-Αντικείμενο

Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης εργαστήριο με την 
επωνυμία «Ερευνητικό Εργαστήριο Κλασικών Σπουδών» 
και τη διεθνή ονομασία "Research Centre for Classical 
Studies". To εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές, ακαδη-
μαϊκές, ερευνητικές και επιμορφωτικές ανάγκες στην 
επιστημονική περιοχή της Κλασικής Φιλολογίας και γε-
νικότερα στο πεδίο μελέτης της Αρχαιότητας, ειδικώς 
της ελληνικής, ελληνορωμαϊκής και ρωμαϊκής. Το ερ-
γαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Κλασικών Σπουδών 
του Τμήματος.

Άρθρο 2 
Σκοπός - Αντικείμενο εργασιών - Αποστολή

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
(α) Την υποστήριξη ή και συμπλήρωση των ερευνητι-

κών και διδακτικών δραστηριοτήτων του Τομέα Κλασικών 

Σπουδών σε επίπεδο διδακτορικών, μεταπτυχιακών και 
προπτυχιακών σπουδών, σε θέματα που εμπίπτουν στην 
περιοχή του γνωστικού αντικειμένου του εργαστηρίου.

(β) Τη στήριξη και ανάπτυξη των γνωστικών αντικειμέ-
νων και μεθόδων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή έρευνας 
στο επιστημονικό πεδίο του εργαστηρίου.

(γ) Τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημε-
δαπής και αλλοδαπής, εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα, 
επιστημοτεχνικούς και άλλους σχετικούς φορείς κρατι-
κούς και ιδιωτικούς σε περιοχές κοινού ενδιαφέροντος.

(δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων, παντοειδών παρεμφερών συναντήσεων και 
εκδηλώσεων με Έλληνες και ξένους ειδικούς, καθώς και 
την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, υπό 
τύπον σειρών, βιβλίων, άρθρων και περιοδικών.

(ε) Τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας 
(ραδιοτηλεόρασης, πολυμέσων) με δημιουργία ειδικών 
προγραμμάτων εκπομπής και διάδοσης, αυτόνομα ή σε 
συνεργασία.

(στ) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα 
στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/Α΄).

(ζ) Τη συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς οργα-
νισμούς, δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (και ιδιαιτέρως την Περιφέρεια Κρήτης) 
και άλλους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής και της αλ-
λοδαπής, καθώς και με διακρατικούς φορείς δημόσιους 
και ιδιωτικούς, μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων στο 
πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου του εργαστηρίου.

(η) Την ανάληψη (αυτοτελώς ή από κοινού με άλλους 
φορείς), διεξαγωγή και εκτέλεση ερευνητικών, αναπτυ-
ξιακών και επιμορφωτικών προγραμμάτων (εθνικών, 
ευρωπαϊκών ή/και διεθνών) που πραγματοποιούνται 
για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.

(θ) Την ανάπτυξη και εκπόνηση, αυτοδύναμα ή σε συ-
νεργασία, προγραμμάτων διά βίου μάθησης σχετικών με 
το αντικείμενο του εργαστηρίου.

ι) Κάθε άλλη επιστημονική, ερευνητική και επιμορφω-
τική πρωτοβουλία ή δραστηριότητα που εμπίπτει στο 
γνωστικό αντικείμενο του άρθρου 1 του παρόντος.

Άρθρο 3 
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται βάσει της κείμενης νο-
μοθεσίας

- από Καθηγητές (όλων των βαθμίδων) και Λέκτορες του 
τμήματος Φιλολογίας που το γνωστικό αντικείμενο της θέ-
σης τους εμπίπτει στα ερευνητικά πεδία του εργαστηρίου,

- από μέλη Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και από 
μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσω-
πικού που τοποθετούνται σ' αυτό με τις διαδικασίες των 
άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και 13 παρ. 
3 (β) του ν. 2817/2000 (Α΄ 78) αντίστοιχα

- από εξωτερικούς συνεργάτες - ειδικούς επιστήμονες,
- από υποψήφιους διδάκτορες και μέλη του λοιπού 

επιστημονικού προσωπικού.
Μέλη του εργαστηρίου, με τριετή ανανεώσιμη θητεία, 

μπορούν επίσης να γίνονται και ερευνητές/τριες (υπο-
ψήφιοι διδάκτορες ή κάτοχοι διδακτορικού) κατόπιν 
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έγκρισης της συνέλευσης του τμήματος, καθώς και πα-
νεπιστημιακοί υπότροφοι, δόκιμοι ερευνητές και λοιπό 
προσωπικό που ορίζεται κατά το άρθρο 5 του παρόντος, 
καθώς και λοιπό επιστημονικό προσωπικό και διοικητικό 
προσωπικό που τοποθετείται στο Εργαστήριο σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει.

Άρθρο 4 
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγητή (όλων 
των βαθμίδων) του τμήματος Φιλολογίας, που ορίζεται 
με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 
(Α' 159) όπως ισχύει. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται Ανα-
πληρωτής Διευθυντής του Εργαστηρίου, που αναπληρώ-
νει τον Διευθυντή σε περιπτώσεις αδυναμίας άσκησης 
των αρμοδιοτήτων του.

2. Ο Διευθυντής ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προ-
βλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα, στις 
αρμοδιότητες του διευθυντή περιλαμβάνονται:

(α) ο συντονισμός του διδακτικού και ερευνητικού 
έργου του εργαστηρίου,

(β) η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του 
Τομέα προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και 
η μέριμνα για την τήρησή του,

(γ) η μέριμνα για τη στελέχωση του εργαστηρίου με 
το αναγκαίο προσωπικό,

(δ) η μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των εσό-
δων του εργαστηρίου,

(ε) η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του ερ-
γαστηρίου,

(στ) ο ορισμός των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά 
και τον κινητό εξοπλισμό,

(ζ) η υπογραφή κάθε εγγράφου και γενικά η ευθύνη για 
την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 5 Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του πανεπιστη-
μίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό 
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Πανεπιστημίου 
και τις κείμενες διατάξεις.

2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρήση των διαθέσιμων 
υλικών πόρων (χώρων, τεχνικού εξοπλισμού και λοιπών 
υλικών) που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργα-
ζομένων (προσωπικού, μελών, φοιτητών, επισκεπτών) 
στους χώρους του, καθώς και την προστασία του εξοπλι-
σμού και των εν γένει εγκαταστάσεων του εργαστηρίου.

3. Κινητά όργανα και σκεύη τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησι-
μοποίηση τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

4. Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου, είναι 
δυνατή η συμμετοχή στο έργο και τις δραστηριότητες 
του Εργαστηρίου καθηγητών, ερευνητών, ειδικών επι-
στημόνων και διδακτόρων από ελληνικά και αλλοδαπά 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή κέντρα ερευνών, ως ερευνητών 
(«Research Fellows»), καθώς και υποψηφίων διδακτό-
ρων, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών του 

Τμήματος Φιλολογίας, ως δόκιμων ερευνητών («Trainee 
Researchers») με ή χωρίς αμοιβή.

5. Η απασχόληση επισκεπτών καθηγητών, ερευνητών, 
ειδικών επιστημόνων, διδακτόρων, υποψηφίων διδακτό-
ρων, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών καθο-
ρίζεται με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου, 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασής τους.

6. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων 
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 του ν. 1268/1982 και 5 
του π.δ. 407/1980).

7. Ο Διευθυντής μπορεί να αναθέτει σε μέλος του προ-
σωπικού του Εργαστηρίου, τη διοικητική, γραμματειακή 
και τεχνική υποστήριξή του.

8. Η χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων και του εξο-
πλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται στο προσωπικό 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6 
Εγκατάσταση

Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του πανεπι-
στημίου. Χώροι του εργαστηρίου είναι εκείνοι στους 
οποίους εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την 
αποστολή του, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών 
εγκαταστάσεων με τον τεχνικό εξοπλισμό, για τη διε-
νέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι θεω-
ρούνται επίσης το γραφείο του διευθυντή, καθώς και 
κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για τη λειτουργία του. 
Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με την 
επωνυμία του εργαστηρίου.

Άρθρο 7 
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου συμμορφώνονται με την 
εκάστοτε κείμενη νομοθεσία και προέρχονται κυρίως από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και επιμορφωτικών 
προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογα-
ριασμό ή λογαριασμό τρίτων.

2. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (Α' 53) και εν γένει την κείμενη 
νομοθεσία.

3. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

4. Τη διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων, επιστημονι-
κών συναντήσεων κ.λπ.

5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις που προ-
έρχονται από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

6. Τις χορηγίες, κληρονομιές, δωρεές, κληροδοσίες και 
άλλες οικονομικές ενισχύσεις προς το Πανεπιστήμιο για 
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8 
Τηρούμενα βιβλία

1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου, τηρούνται τα ακό-
λουθα "βιβλία" - ψηφιακά ή έντυπα - και στοιχεία:
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02025932806190012*

• Βιβλίο πρωτοκόλλου
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται ακό-

μα κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχεία που προβλέπονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνονται απαραίτητα για το 
εργαστήριο.

Άρθρο 9 
Σφραγίδα - Τίτλος

Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι " Ερευνητικό Εργα-
στήριο Κλασικών Σπουδών " (Πανεπιστημίου Κρήτης)

Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα στρογγυλή με τα παρακάτω στοιχεία:

(α) Στο κέντρο: το λογότυπο του Πανεπιστημίου Κρή-

της, (β) σε εξωτερικό κύκλο: τον τίτλο του εργαστηρίου 
'Ερευνητικό Εργαστήριο Κλασικών Σπουδών' (Πανεπι-
στήμιο Κρήτης)

Το εργαστήριο χρησιμοποιεί για την ξενόγλωσση αλ-
ληλογραφία τον εξής αγγλόφωνο τίτλο: "Research Centre 
for Classical Studies" (University of Crete)

Άρθρο 10 
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 12 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   
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