
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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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 άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», καθώς και τις διατάξεις 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 μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

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

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

10. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» και ιδίως 
του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε με το άρ-
θρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130) και αντικα-
ταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ τ.Α΄ 156/04-09-2009), του άρθρου 14 και του 
άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. Φ5/89656/
Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστή-
ματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ τ.Β΄
1466/13-08-2007).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010
(ΦΕΚ τ.Α΄ 112/13-07-2010) «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 τ.Α΄254/21-11-2013), του άρθρου 

197 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄160/8-8-2014), του 
άρθρου 31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-3-2015) 
περί «κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε 
δημόσια έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του 
ν. 4412/2016» (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) 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 Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση 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 σπου-
δών», αριθμ. 26407/Ζ1/15-02-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(114 Α΄)», αριθμ. 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίηση δια-
τάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» - Αποστολή ενδεικτι-
κού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017».

14. Την αριθμ. 175418/Β7 (ΦΕΚ 3020/Β΄/07-10-2014) 
υπουργική απόφαση που αφορά στο «Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών στην Περιβαλλοντική Βιολογία - Δι-
αχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» 
του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις.

15. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνε-
δρίαση με ημερομηνία 30.03.2018) σχετικά με την εισή-
γηση επανίδρυσης του Διϊδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

16. Την εισήγηση της με αριθμ. 5/17.04.2018 συνεδρί-
ασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Κρήτης που αφορά στην επανίδρυση του Διϊ-
δρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

17. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης συνεδρίαση αριθμ. 386/19-04-2018. 

18. Το απόσπασμα πρακτικών της 275/27-03-2018 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΕΘΕ.

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

20. Το αριθμ. 750/24-06-2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το 
οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολό-
γηση του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

21. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της 
παρούσας απόφασης θα λειτουργήσει με τέλη φοίτησης.
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22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Επανιδρύουμε το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στην «Περιβαλλοντική Βιολογία» στο Τμήμα Βιο-
λογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη μετατροπή 
του σε Διϊδρυματικό Πρόγραμμα με τη συμμετοχή του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), 
εις αντικατάσταση της αριθμ. 175418/Β7 (ΦΕΚ 3020/Β΄/
07-10-2014) υπουργικής απόφασης που αφορά στο «Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Περιβαλλοντική 
Βιολογία - Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογι-
κών Πόρων» του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις, βά-
σει του ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και το 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) λει-
τουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διϊδρυ-
ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Περιβαλλοντική Βιολογία» σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017. Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμ-
ματος και απονομή διπλώματος αναλαμβάνει το Τμήμα 
Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ειδικότερα θέματα 
διοικητικής οργάνωσης του Προγράμματος ρυθμίζονται 
στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης 
και της έρευνας στους τομείς αιχμής, που περιλαμβάνο-
νται στο ευρύτερο φάσμα της Δομής και λειτουργίας των 
Θαλάσσιων, Παράκτιων και Χερσαίων Οικοσυστημάτων, 
της Εφαρμοσμένης Οικολογίας, της Αλιείας, των Υδατο-
καλλιεργειών, της Εξελικτικής Βιολογίας, της Βιοποικιλό-
τητας καθώς και της Μαθηματικής Βιολογίας.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση άριστα εκπαι-
δευμένων επιστημόνων, με γνώση της τρέχουσας επιστη-
μονικής και τεχνολογικής προόδου (cutting-edge), των 
σύγχρονων ερευνητικών τεχνικών και προσεγγίσεων και 
με ικανότητα υλοποίησης έρευνας σε κρίσιμα σύγχρονα 
θέματα που αφορούν στα οικοσυστήματα, στη βιοποικι-
λότητα και στους βιολογικούς πόρους, τόσο στο θαλάσσιο 
όσο και στο χερσαίο περιβάλλον. Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί 
επίσης στην προετοιμασία ικανών και άρτια εκπαιδευμέ-
νων επιστημόνων για τη στελέχωση των ακαδημαϊκών 
κι ερευνητικών ιδρυμάτων καθώς και σχετικών μονάδων 
παραγωγής στη χώρα μας και διεθνώς, επενδύοντας στο 
ανθρώπινο δυναμικό, στην αριστεία και στην καινοτομία.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Περιβαλλοντική Βιολογία» (Master's 
Degree, MSc in Environmental Βιοlogy).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής προ-
ερχόμενοι από πανεπιστημιακά Τμήματα: Βιολογικών, 
Χημικών, Ιατρικών και συναφών Επιστημών, απόφοιτοι 
Φαρμακευτικών, Κτηνιατρικών και Γεωπονικών Σχολών, 
καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφών ειδικοτήτων.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται 
σε ενενήντα (90). Το πρότυπο πρόγραμμα διαμορφώ-
νεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Χερσαία και
Θαλάσσια

Οικοσυστήματα
12

Εργαστηριακές
Ασκήσεις

και Δεξιότητες
5

Βιοποικιλότητα,
Εξέλιξη και

Προσαρμογές
6

Βιβλιογραφική
Έρευνα

10

Ανάλυση Βιολογικών
Δεδομένων

6
Εκπόνηση

Ερευνητικού 
Σχεδίου

15

Υδατοκαλλιέργειες
και Αλιευτική Βιολογία

6 ΣΥΝΟΛΟ 30

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

30

ΣΥΝΟΛΟ 30

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: 
(α) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή 
παρακολούθηση μαθημάτων, (β) τριάντα (30) πιστω-
τικές μονάδες από την επιτυχή συμμετοχή του σε ερ-
γαστηριακές ασκήσεις και δεξιότητες κατά το δεύτερο 
εξάμηνο σπουδών, καθώς και από την επιτυχή εκπόνη-
ση του ερευνητικού του έργου και της βιβλιογραφικής 
έρευνας, και (γ) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από 
τη συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας.

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων μπορεί 
να επέλθει με αποφάσεις οργάνων και με αναφορά στον 
κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.
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Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας
και εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

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

Άρθρο 8
Αριθμός Εισακτέων

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

Άρθρο 9
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν 
μέλη Δ.Ε.Π. και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Βιολογίας, ερευνητές του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, καθώς και 
ειδικοί επιστήμονες από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 
Κρήτης - Πανεπιστήμιο Κρήτης. Με γνώμονα την ποιό-
τητα, τη συνάφεια, τη συμπληρωματικότητα και τις ανά-
γκες του Δ.Π.Μ.Σ., δύναται να συμμετάσχουν και μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων, Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών 
Ινστιτούτων της ημεδαπής και αλλοδαπής, συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου, σε ποσοστό μικρότερο του 20% 
των διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
36 του ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2017.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. - Περιβαλλοντική Βι-
ολογία διατίθενται οι αίθουσες διδασκαλίας του Τμή-
ματος Βιολογίας (http://www.biology.uoc.gr) καθώς και 
η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν τα 
συνεργαζόμενα μέλη του προγράμματος (Τμήμα Βιο-
λογίας, http://www.biology.uoc.gr και ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε, http://
www.hcmr.gr/). Ο υπάρχων, υψηλής τεχνολογίας, εξοπλι-
σμός, ο οποίος θα χρησιμοποιείται και για το Δ.Π.Μ.Σ.-

Περιβαλλοντική Βιολογία, περιλαμβάνει εγκαταστάσεις 
Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου (Θεσμοθετημένο Εργαστή-
ριο, 135 m2), ακτινών Χ για μελέτες δομικής Βιολογίας, 
ICP-MS, Αυτόματος Ζυμωτήρας για μεσαίας κλίμακας 
μικροβιακές καλλιέργειες, Αυτόματος αναλυτής αλλη-
λουχιών DNA και συσκευές Νέας Γενιάς Αλληλούχιση, 
Ζωοτροφείο (275 m2), Ολοκληρωμένα συστήματα ενυ-
δρείων, Εντομοτροφείο (190 m2) και Θερμοκήπιο (800 m2), 
κατάλληλο Υπολογιστικό εξοπλισμό και Βιοϋπολογιστική 
υποδομή. Επίσης υπάρχουν και γενικές εγκαταστάσεις 
καθαρισμού/απιονισμού ύδατος και υγρής/ξηράς απο-
στείρωσης, ψυκτικοί θάλαμοι/εργαστήρια για βιοχημι-
κές/μοριακές εργασίες και Ηλεκτρονικό εργαστήριο. Στα 
ερευνητικά εργαστήρια διατίθεται σύγχρονος εξοπλισμός 
για γενετικές, δομικές, βιοχημικές, βιοενεργητικές, φυσι-
ολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Ο εργαστηριακός 
εξοπλισμός και οι διαθέσιμες υποδομές καλύπτουν όλες 
τις ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Βιολογίας και του 
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., καθώς και τις απαιτήσεις του Δ.Π.Μ.Σ.- Π.Β. με 
τον καλύτερο τρόπο. Τέλος, οι διαθέσιμες στο πρόγραμμα 
υλικοτεχνικές υποδομές συμπληρώνονται από τα εξοπλι-
σμένα εργαστήρια, την υποδομή σε οχήματα και σκάφη 
και τις συλλογές του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 
- Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα χρησιμοποιεί τις οργανωμέ-
νες βιβλιοθήκες της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών και του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης που περιέχουν τα κυριότερα περιοδικά και 
πολλά συγγράμματα και μονογραφές στις συναφείς επι-
στημονικές περιοχές καθώς και ηλεκτρονική πρόσβαση 
μέσω του παγκόσμιου ιστού σε επιστημονικά περιοδικά.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

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

Κατηγορία δαπάνης 2018 -19 2019 - 20 2020 - 21 2021 - 22 2022 - 23

Ποσό σε €

Υποτροφίες 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Αναλώσιμα και χημικά 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Μετακινήσεις διδασκόντων 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Μετακινήσεις φοιτητών 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000

Συντήρηση εξοπλισμού 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Λοιπές δαπάνες 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Σύνολο 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, επι-
χορήγηση 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, από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα (προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών) των συνεργαζομένων ιδρυμάτων, μέρος των εσόδων των 
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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.
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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 
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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.

11. 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 Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση 
του ν. 4485/2017 (Α΄114), 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 αριθμ. 175419/Β7 (ΦΕΚ 3021/Β΄/2014) υπουργι-
κής απόφασης που αφορά στην αναμόρφωση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρωτεϊ-
νική Βιοτεχνολογία».

14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Βιολογίας (συνεδρίαση 08.02.2018) και του 
Τμήματος Χημείας (συνεδρίαση 06.02.2018).

15. Το αριθμ. 750/24-06-2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης και το αριθμ. 113/01.02.2011 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Χημείας του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης.

16. Την εισήγηση με αριθμ. 2η/13.02.2018 της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης περί της επανίδρυσης του ΠΜΣ.

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 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» 
των Τμημάτων Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, σε αντικατάσταση της αριθμ. 175419/Β7 (ΦΕΚ 
3021/Β΄/2014) υπουργικής απόφασης όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με νεότερες αποφάσεις και σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα τμήματα Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδ. έτος 
2018-19 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία» σύμφω-
να με τις διατάξεις της απόφασης και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμ-
ματος αναλαμβάνει, σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας, το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (στο εξής Προγράμματος) είναι η παροχή υψηλού 
επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην περιοχή 
της Πρωτεϊνικής Βιοτεχνολογίας και Πρωτεϊνωματικής. 
Σκοπός του Προγράμματος είναι η προετοιμασία άριστα 
εκπαιδευμένων στελεχών για σταδιοδρομία στην πα-
ραγωγή, στην έρευνα και στη διδασκαλία, στους τομείς 
αιχμής που καλύπτονται από το ΠΜΣ.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην Πρωτεϊνική Βι-
οτεχνολογία. Ο τύπος του Διπλώματος προσδιορίζεται 
στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Εισακτέων

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστη-
μίου της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής στη 
Βιολογία, τη Χημεία ή σε συγγενές αντικείμενο (Ιατρική, 
Φαρμακευτική, Γεωπονία, Φυσική κ.λπ.), καθώς επίσης 
και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσε-
ρα (4) διδακτικά εξάμηνα με τη δυνατότητα παράτασης 
μέχρι δύο (2) ακόμη εξαμήνων.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του ΔΜΣ ανέρχονται σε εκατόν 
είκοσι (120).

6.1 Οι θεματικές ενότητες, η ερευνητική απασχόληση, 
οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτι-
κές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή 
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως και οι 
αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) ορίζονται ως εξής:

1ο Εξάμηνο (30 ECTS συνολικά).

Μεταπτυχιακά Μαθήματα 
(υποχρεωτικά)

ECTS

1. Δομή και λειτουργία πρωτεϊνών 4

2.  Οι πρωτεΐνες στο ενδο- και εξωκυτταρικό 
περιβάλλον

3

3. Δομική Βιοτεχνολογία 3
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4. Νανοβιοτεχνολογία 4

5. Βιοπληροφορική 3

6. Τεχνολογίες παραγωγής πρωτεϊνών 3

7.  Εφαρμογές πρωτεϊνών στη Βιοτεχνολογία 
και στις επιστήμες υγείας

4

8. Τεχνολογίες ανάπτυξης φαρμάκων 4

9. Επιχειρηματικότητα και καινοτομία 2

2ο Εξάμηνο (30 ECTS συνολικά).

Προχωρημένη εργαστηριακή άσκηση 1 15

Προχωρημένη εργαστηριακή άσκηση 2 15

3ο Εξάμηνο (30 ECTS συνολικά).

Πειραματική - εργαστηριακή έρευνα 15

Βιβλιογραφική έρευνα 15

4ο Εξάμηνο (30 ECTS συνολικά)

Συγγραφή Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας

30

6.2 Οι τίτλοι και το περιεχόμενο μαθημάτων και ασκή-
σεων μπορούν να τροποποιούνται και να αναπροσαρμό-
ζονται μετά από έγκριση της ΕΔΕπ. Το περιεχόμενο των 
μαθημάτων, η εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS) και η 
διαδικασία απόκτησης ΔΜΣ περιγράφονται αναλυτικά 
στον Κανονισμό του Προγράμματος.

6.3 Γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η 
ελληνική ή και η αγγλική. Η συγγραφή αναφορών και 
εργασιών μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή αγγλική 
γλώσσα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' 
ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ετησίως.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ συμμετέχουν ως μέλη καθηγητές (όλων των 
βαθμίδων) των Τμημάτων Βιολογίας και Χημείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιπροσθέτως συμμετέχουν ως 
συνεργαζόμενα μέλη, Καθηγητές ή Ερευνητές από άλλα 
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι Μ.Φ. του Προγράμματος θα έχουν πρόσβαση στη 
σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν τα 
συνεργαζόμενα Τμήματα Βιολογίας και Χημείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Για το Πρόγραμμα διατίθενται 
αμφιθέατρα εξοπλισμένα με σύγχρονα οπτικοακουστι-
κά μέσα, αίθουσες σεμιναρίων και τα απαραίτητα ερευ-
νητικά εργαστήρια υψηλής τεχνολογίας στα οποία θα 
ασκούνται οι Μ.Φ. του προγράμματος. Ο υπάρχων εξο-

πλισμός υψηλής τεχνολογίας ο οποίος χρησιμοποιείται 
για το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδεικτικά:

- Εξοπλισμό φυγοκέντρησης: Υπερφυγοκέντρους, 
Ψυκτικές φυγόκεντρους. Εξοπλισμό χρωματογραφίας 
μακρομορίων τύπου HPLC και FPLC.

- Εξοπλισμό ηλεκτροφόρησης και ηλεκτρομεταφοράς 
μακρομορίων.

- Εξοπλισμό για ηλεκτροφόρηση δύο διαστάσεων.
- Εξοπλισμό για αναλυτική και παρασκευαστική ισο-

ηλεκτρική εστίαση.
- Φασματοφωτόμετρο UV-Vis. Και φασματοφωτόμετρο 

UV-Vis δύο δεσμών.
- Time resolved FTIR φασματοφωτόμετρο
- Time resolved Resonance Raman φασματοφωτόμετρο.
- 500 MHz NMR.
- Electron spin resonance φασματοφωτόμετρο.
- GC/MS και LC/MS.
- Μονάδα στοιχειακής ανάλυσης.
- ESI-TOF φασματογράφος μάζας.
- Εξοπλισμό για αυτόματη σύνθεση πεπτιδίων και DNA.
-  Συστήματα προσδιορισμού αλληλουχίας DNA και 

πρωτεϊνών.
-  Εξοπλισμό για κυτταροκαλλιέργειες και διαμολύνσεις 

κυττάρων με DNA.
-  Κυτταροκαλλιέργειες μεγάλης κλίμακας (κυλιόμενες 

φιάλες).
-  Εξοπλισμό για χρήση ραδιοϊσοτόπων και τεχνικών 

αυτοραδιογραφίας.
-  Εξοπλισμό για δομική ανάλυση μακρομορίων: Περι-

θλασίμετρο ακτινών Χ, Area Detector, κ.α.
- Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης.
- Ηλεκτρονικό μικροσκόπιο διέλευσης.
-  Ερευνητικά φωτονικά μικροσκόπια με εξοπλισμό 

επιφθορισμού.
- Συνεστιακό μικροσκόπιο.
- Ζυμωτήρες για καλλιέργειες βακτηρίων.
- Μονάδες εκτροφής πειραματόζωων.
-  Μεγάλο αριθμό ψυκτικών θαλάμων, καταψυκτών, 

υπερκαταψυκτών και θαλάμων σταθερών συνθηκών.
-  Υπολογιστικό εξοπλισμό: Μικροϋπολογιστές, σταθ-

μοί εργασίας και servers συνδεδεμένοι με τοπικό δί-
κτυο μεγάλων ταχυτήτων και με το internet.

-  Βιοϋπολογιστική υποδομή: Βάσεις δεδομένων Μορι-
ακής Βιολογίας και Βιβλιογραφίας( οη line και μέσω 
παγκόσμιου ιστού), λογισμικό ανάλυσης δεδομένων 
και εικόνας κ.α.

- Φασματοφθορισμόμετρο.
- Σαρωτής λέιζερ μικροσυστοιχιών.
- Μηχάνημα κατασκευής μικροσυστοιχιών.
- Βιοαισθητήρας συντονισμού πλασμονίων.
- Συσκευή μετασχηματισμού με ηλεκτροπώρωση.
- Θερμικός κυκλοποιητής 96 θέσεων.
- Ψυχόμενος επωαστικός θάλαμος.
- Συστήματα οπτικών και ακουστικών βιοαισθητήρων.
Παρά την αξιόλογη υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, 

είναι αναγκαία η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός μέρους 
του εξοπλισμού, με την προμήθεια συμπληρωματικών 
οργάνων και την αντικατάσταση παλαιών.
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Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημα-
ϊκό έτος 2027-28 με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 44 του 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος για 
τους κατά μέσον όρο 20 φοιτητές του υπολογίζεται σε 
50 χιλιάδες ευρώ που κατανέμονται ως εξής:

1. Δαπάνες μετακινήσεων 6.000
2.  Δαπάνες για αναλώσιμα 
και άλλες προμήθειες 35.000
3.  Δαπάνες συντήρησης/ανανέωσης υλικοτεχνικής 

υποδομής 9.000
    Συνολικό Κόστος ευρώ 50.000
Πηγές χρηματοδότησης θα είναι:
- Ενίσχυση από τον τακτικό προϋπολογισμό των Τμη-

μάτων Βιολογίας και Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης.
- Ανταγωνιστικά Προγράμματα.
- Υποτροφίες Ι.Κ.Υ.
- Υποτροφίες ή χορηγίες από άλλους φορείς.
-  Χρηματοδοτήσεις από παραγωγικούς φορείς (βιο-

μηχανίες, επιχειρήσεις κ.λπ.)
-  Πιθανές ειδικές χρηματοδοτήσεις μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων από κρατικούς φορείς.

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 κείμενη 
νομοθεσία. Οι εισακτέοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του ακα-
δημαϊκού έτους 2017-18 θα ακολουθήσουν τις διατάξεις 
του ΦΕΚ που ίσχυε κατά την εγγραφή τους στο ΠΜΣ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 26 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 5021/26.04.2018 (4)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών ως Διϊδρυματικού ΠΜΣ με τίτλο: «Μο-

ριακή Βιολογία - Βιοϊατρική» των Τμημάτων Βιο-

λογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

καθώς και του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας 

και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τε-

χνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) σε εφαρμογή του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-2017).

  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 συμπληρώσεως 
των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων 
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 Πιστοποιη-
τικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλά-
δας και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής 
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχο-
λής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», παράγραφος 4.

3. Την αριθμ. 57356/Ζ1 υπουργική απόφαση ΦΕΚ 
1413/τ.Β΄/25-04-2018 περί Μετονομασίας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Ιατρική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.

4. 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.

5. 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.

6. 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:

7. 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.

8. 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».

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

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

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/Α΄/23-3-2015) περί «κωδι-
κοποίησης 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. 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 Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση 
του ν. 4485/2017 (Α΄114), αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄114).

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

14. Την αριθμ. 194730/Ζ1 ΦΕΚ 3326 Β΄(11.12.2014) 
υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες 
αποφάσεις που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Μοριακή Βιολογία -Βιοϊατρική» των Τμη-
μάτων Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

15. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Βιολογίας (συνεδρίαση 08.02.2018 και Γενι-
κής Συνέλευσης της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών 
Υγείας- Τμήματος Ιατρικής (9.2.2018) σχετικά με την ει-
σήγηση επανίδρυσης του ΠΜΣ.

16. Την εισήγηση με αριθμ. 2η/13.02.2018 της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης περί της επανιδρύσεως του ΠΜΣ στην «Μοριακή 
Βιολογία - Βιοϊατρική».

17. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης αριθμ. 383/15-02-2018.

18. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αριθμ. 
370/27-26/21-2-2018 του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
'Ερευνας.

18. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Ιδρυμάτων για το εν λόγω Πρόγραμμα, το οποίο προ-
σαρτάται στην παρούσα απόφαση.

19. Το αριθμ. 750/24-06-2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης και το αριθμ. 350/08-04-2010 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης.

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

Επανιδρύουμε ως Διϊδρυματικό το Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με «Μοριακή Βιολογία -Βιοϊατρική» 
των Τμημάτων Βιολογίας και Ιατρικής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, καθώς και του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας 
και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας 
και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), εις αντικατάσταση της αριθμ. 194730/
Ζ1 (Φ.Ε.Κ. 3326/11-12-2014) υπουργική απόφαση όπως 
έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις και σε εφαρμογή 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04-08-2017), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα τμήματα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνο-
λογικών Επιστημών και Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (Π.Κ.) και το Ινστιτούτο Μοριακής 
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (Ι.Μ.Β.Β.) του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) λειτουργούν από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Διϊδρυματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μοριακή 
Βιολογία - Βιοϊατρική» σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (άρθρο 31
ν. 4485/2017 ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) και του άρθρου 35 
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Τη διοικητική υποστήριξη του 
Προγράμματος και απονομή διπλώματος αναλαμβάνει 
το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ειδικό-
τερα θέματα διοικητικής οργάνωσης του Προγράμματος 
ρυθμίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Το 
Πρόγραμμα μπορεί να συνάπτει συμφωνίες συνεργασί-
ας με ερευνητικούς φορείς, οργανισμούς, κ.λπ., για την 
υλοποίηση των σκοπών του, μετά από απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Δ.Σ. του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η παροχή υψη-
λού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην περιοχή 
της Μοριακής Βιολογίας-Βιοϊατρικής. Σκοπός του Προ-
γράμματος είναι η προετοιμασία άριστα εκπαιδευμένων 
στελεχών για σταδιοδρομία στη Βιολογική/Βιοϊατρική 
έρευνα, εκπαίδευση, δημόσιες υπηρεσίες και στον πα-
ραγωγικό τομέα. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται η περαιτέρω 
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προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και 
η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνι-
κών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Μοριακή Βιολογία- Βιοϊατρική» (Master's 
Degree, MSc, in Molecular Βιοlogy and Βιοmedicine).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Εισακτέων Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημί-
ων της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου πανεπιστημίων της 
αλλοδαπής στα αντικείμενα Ιατρικής, Βιολογίας, Γενετι-
κής, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, 
Κτηνιατρικής, Γεωπονικής, Φαρμακευτικής, Χημείας, 
Πληροφορικής, Φυσικής, Μαθηματικών, Στατιστικής, και 
συναφών ειδικοτήτων, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων 
Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορί-
ζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα για φοιτητές 

πλήρους φοίτησης και σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα 
για φοιτητές μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

6.1 Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται 
σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, ο μεταπτυχια-
κός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: (α) τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση 
υποχρεωτικών μαθημάτων, (β) τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες από την επιτυχή συμμετοχή του σε εργαστηρι-
ακές ασκήσεις και εξειδικευμένες διαλέξεις κατά το τρίτο 
εξάμηνο σπουδών, (γ) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 
από την επιτυχή συμμετοχή σε πειραματική-εργαστη-
ριακή και βιβλιογραφική έρευνα, και (δ) τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες από τη συγγραφή και παρουσίαση 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως μερικής φοίτησης. 
Η κατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα μερικής 
φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις οργάνων και θα πε-
ριλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο πλήρους φοί-
τησης διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ECTS ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ECTS

Βιοεπιστήμες και Τεχνολογία 7 Εργαστηριακή Άσκηση Α Εξειδικευμένες διαλέξεις 10

Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία 2 Εργαστηριακή Άσκηση Β Εξειδικευμένες διαλέξεις 10

Μοριακή Οργάνωση της Ζωής 7 Εργαστηριακή Άσκηση Γ Εξειδικευμένες διαλέξεις 10

Κυτταρική Οργάνωση της Ζωής 7 ΣΥΝΟΛΟ 30

Πολυκυτταρική Οργάνωση της Ζωής 7

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

                               ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πειραματική - Εργαστηριακή Έρευνα 15
Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής

Εργασίας Ειδίκευσης και Παρουσίαση
30Βιβλιογραφική Έρευνα 15

ΣΥΝΟΛΟ 30

6.2 Οι τίτλοι και το περιεχόμενο μαθημάτων και ασκή-
σεων μπορούν να εκσυγχρονίζονται και να αναπροσαρ-
μόζονται, καθώς ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων 
(ECTS) ανά μάθημα μπορεί να μεταβάλλεται μετά από 
έγκριση της Ε.Δ.Επ.

Οι εξειδικευμένες διαλέξεις αφορούν σε επιμέρους 
σύγχρονα θέματα όπως, Ηθικής της Έρευνας, Βιοηθικής, 
Επιχειρηματικότητας, κ.α. Οι εργαστηριακές ασκήσεις και 
η εργαστηριακή έρευνα πραγματοποιούνται στα εργα-
στήρια των μελών του προγράμματος.

6.3 Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και αγγλική 
(εφόσον παρακολουθούν αλλοδαποί φοιτητές, τα μα-
θήματα γίνονται στην αγγλική). Η συγγραφή αναφορών 
και εργασιών μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή στην 
αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ' 
ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών θα απασχοληθούν τα μέλη του προγράμματος 
(μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων του Π.Κ., 
ερευνητές και συνεργάτες του Ι.Μ.Β.Β. - Ι.Τ.Ε., και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων και ερευνητών σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, Φ.Ε.Κ. Α΄ 
114/04.08.2017 και άρθρου 16 του ν. 4386, 11-05-2016). 
Επίσης, με γνώμονα την ποιότητα του Δ.Π.Μ.Σ., περιστα-
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σιακά δύναται να συμμετάσχουν και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων 
Τμημάτων, Πανεπιστημίων ή Ερευνητικών Ινστιτούτων της 
ημεδαπής και αλλοδαπής, συναφούς γνωστικού αντικει-
μένου, σε ποσοστό μικρότερο του 20% των διδασκόντων.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος θα έχουν 
πρόσβαση στη σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή που δια-
θέτουν τα συνεργαζόμενα Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ι.Μ.Β.Β. - Ι.Τ.Ε. Συνολικά 
υπάρχουν επτά (7) αμφιθέατρα εξοπλισμένα με σύγχρονα 
οπτικοακουστικά μέσα, δεκαεπτά (17) αίθουσες σεμιναρί-
ων, δύο (2) αίθουσες τηλεδιάσκεψης, αίθουσα ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών και τα απαραίτητα ερευνητικά εργα-
στήρια υψηλής τεχνολογίας στα οποία θα ασκούνται οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές του Προγράμματος. Ο υπάρχων 
εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας, ο οποίος χρησιμοποι-
είται για το πρόγραμμα, περιλαμβάνει σύγχρονες πλατ-
φόρμες ανάλυσης μακρομορίων, συστήματα φωτονικής 
και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, μονάδες εκτροφής και 
γενετικής πειραματόζωων και φυτών, μονάδες κυτταρο-
καλλιέργειας, μονάδες καλλιέργειας μικροοργανισμών, 
μονάδες ανάλυσης κυττάρων, κατάλληλο υπολογιστικό 
εξοπλισμό και βιοϋπολογιστική υποδομή. Ασύρματο δί-
κτυο καλύπτει τον χώρο και των τριών κτηρίων στα οποία 
βρίσκονται οι κοινόχρηστοι χώροι και τα ερευνητικά ερ-
γαστήρια των καθηγητών και ερευνητών.

Επιπλέον, το Πρόγραμμα χρησιμοποιεί με ενιαίο σύ-
στημα δανεισμού τις οργανωμένες βιβλιοθήκες της Σχο-
λής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, της Σχολής 
Επιστημών Υγείας, του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολο-
γίας και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που περι-
έχουν τα κυριότερα περιοδικά και πολλά συγγράμματα 
και μονογραφίες στην περιοχή Μοριακής Βιολογίας - Βι-
οϊατρικής καθώς και ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω του 
παγκόσμιου ιστού σε επιστημονικά περιοδικά.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2026-2027 (με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρα-
γράφου 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 σχετικά με 
την αξιολόγηση και ανανέωση των Π.Μ.Σ).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμ-
ματος υπολογίζεται σε εκατόν δέκα (110) χιλιάδες ευρώ, 
και κατανέμεται ως εξής (με προβλεπόμενη προσαύξηση 
5% κατά έτος):

1. Υποτροφίες Μ.Φ.  20.000
2. Δαπάνες μετακινήσεων   5.000
3.  Δαπάνες για εργαστηριακά αναλώσιμα κ.α. προμή-

θειες   60.000
4.  Δαπάνες συντήρησης/ανανέωσης υλικοτεχνικής 

υποδομής   20.000
5. Λοιπές Δαπάνες    5.000
    Συνολικό Κόστος       ευρώ  110.000

Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης, χρηματο-
δότηση από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, τον τακτικό προϋπολογισμό του Ι.Μ.Β.Β., 
ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα (προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών) 
μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., συνεργασίες με παραγωγι-
κούς φορείς, δωρεές και χορηγίες του ιδιωτικού τομέα ή 
φορέων του δημόσιου τομέα, καθώς και από κάθε άλλη 
νόμιμη αιτία, όπως οριοθετείται στην περίπτωση Α΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Στο παρόν δεν προβλέπεται αποζημίωση των διδα-
σκόντων, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο 
Δ.Π.Μ.Σ. ως μέρος των συμβατικών τους κατά νόμον 
υποχρεώσεων.

Στο παρόν δεν προβλέπεται καταβολή διδάκτρων 
ελλήνων και αλλοδαπών φοιτητών. Δεν αποκλείεται να 
καταστεί αναγκαίο στο μέλλον εάν οι παραπάνω χρημα-
τοδοτήσεις αποδειχθούν μη επαρκείς.

Άρθρο 12 
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 διατάξεις, 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 και από τα αρμόδια όργανα 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. 5020/26.04.2018 (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 Τεχνολο-

γίας Τροφίμων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτι-

κού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης, σε εφαρμογή του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 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 
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(ΦΕΚ 310 τ.Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως του ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί 
ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» 
και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα 
ΑΕΙ..., του ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) περί τροπο-
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων 
Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις 
του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/τ.Α΄/15.04.1983, ) - Αυτοδύ-
ναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου 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 Πιστοποιη-
τικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλά-
δας και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής 
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχο-
λής 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 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 ΚΕΦ.  ΣΤ΄ «Δεύ-
τερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.

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

8. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/06.09.2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/
02-08-2005) «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 άρθρ. 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 τ.Α΄ 156/04-09-2009), του άρθρου 14
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. 
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή 
του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών 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 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/Α΄/23-3-2015) περί "κωδι-
κοποίησης 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.

11. 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 δημο-
σίευση του ν. 4485/2017» (Α΄114), 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 αριθμ. 194693/Ζ1/2014 (ΦΕΚ 3326/τ.Β΄/
11-12-2014) υπουργική απόφαση που αφορά στο 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες 
και Μηχανική Περιβάλλοντος» του Τμήματος Χημείας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, που συνδιοργανώνεται σε 
συνεργασία με τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
Τ.Ε και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τε-
χνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης.

14. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρί-
αση 06.02.2018) και της Συνέλευσης των Τμημάτων Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε (συνεδρίαση 234/08.02.2018) 
και Τεχνολόγων Γεωπόνων (συνεδρίαση 98/07.02.2018) 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης σχε-
τικά με την εισήγηση επανίδρυσης του ΠΜΣ.
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15. Την εισήγηση με αριθμ. 2η/13.02.2018 της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρή-
της περί της επανιδρύσεως ΠΜΣ στην «Επιστήμες και 
Μηχανική Περιβάλλοντος» του Τμήματος Χημείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα Τμήματα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογι-
κών Εφαρμογών και Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του 
ΤΕΙ Κρήτης.

16. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης συνεδρίαση αριθ. 383/15-02-2018.

17. Την απόφαση της Συγκλήτου Του Τ.Ε.Ι. Κρήτης συ-
νεδρίαση αριθμ. 480/22.2.2018.

18. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Ιδρυμάτων για το εν λόγω Πρόγραμμα, το οποίο προ-
σαρτάται στην παρούσα απόφαση.

19. Το αριθμ. 113/01.02.2011, 1743/24.11.2011 και 
865/17.12.2008 έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύ-
πτει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εξωτερικές αξιολογήσεις 
του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών TE της Σχο-
λής Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τεχνολόγων Γεωπό-
νων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας 
Τροφίμων του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Κρήτης, αντίστοιχα.

20. 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.

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

Επανιδρύουμε Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες και Μηχανική Περι-
βάλλοντος» του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τεχνολόγων 
Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνο-
λογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Κρήτης εις αντικατάσταση της 
υπ' αριθμό 194693/Ζ1/2014 (ΦΕΚ 3326/τ.Β΄/11-12-2014) 
όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις, σύμφωνα 
με το ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα 
Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τε-
χνολογικών Εφαρμογών και Τεχνολόγων Γεωπόνων της 
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφί-
μων του ΤΕΙ Κρήτης λειτουργούν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ, στο εξής Πρόγραμμα) με τίτλο «Επιστήμες και 
Μηχανική Περιβάλλοντος», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/Α΄/04.04.2017) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τη 

διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει 
το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ειδικότερα 
θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προσδιο-
ρίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση 
νέων επιστημόνων στην ειδικότητα των Επιστημών και 
της Μηχανικής Περιβάλλοντος. Το Πρόγραμμα οδηγεί 
στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.). Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση 
υψηλού επιπέδου (θεωρητικού και τεχνολογικού) ειδι-
κών στις Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος οι οποί-
οι θα συμβάλουν στην προαγωγή του νέου, σύγχρονου 
και ταχύτατα αναπτυσσόμενου αυτού διεπιστημονικού 
κλάδου και της αντίστοιχης τεχνολογίας στη χώρα μας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
στις «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχο-
λών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πολυτεχνι-
κών Σχολών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) 
Εξάμηνα με δυνατότητα παράτασης όπως αυτή προσ-
διορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 6
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τείται ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, ο 
φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει:

α) εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων του Α΄ και 
Β' Εξαμήνου,

β) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή 
παρακολούθηση σεμιναρίων νομικών περιβάλλοντος, 
οικονομικών περιβάλλοντος και διαχείρισης περιβάλ-
λοντος και την προχωρημένη εκμάθηση εργαστηριακών 
τεχνικών έρευνας και πραγματοποίηση ερευνητικής ερ-
γαστηριακής εργασίας και

γ) τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από τη συγγραφή 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο έχει 
ως εξής:

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19534 Τεύχος Β’ 1789/21.05.2018

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

                           ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Χημεία και Φυσική της αέριας και της υδάτινης φάσης στο 
περιβάλλον Κλιματική Αλλαγή

10
Επεξεργασία Υγρών 
Αποβλήτων

10

Αναλυτική Χημεία Περιβάλλοντος 10
Συστήματα Ελέγχου 
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ : 2 από τα παρακάτω συνολικά κατά προτίμηση 1 ανά εξάμηνο ή από άλλα Π.Μ.Σ. του Τμήματος 
Χημείας ή της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης *

Ανάλυση Δεδομένων 10

Χρήση Μαθηματικών 
Μοντέλων Προσομοί-
ωσης Ατμοσφαιρικών 
Διεργασιών 
(θεωρία και εργαστήριο)

10

Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Διεργασιών 10
Σύγχρονη Ενόργανη 
Ανάλυση

10

Περιβαλλοντική Μικροβιολογία εργαστήριο 10

Έλεγχος ποιότητας
Περιβαλλοντικών
Παραμέτρων σε Νερά 
και Υγρά Απόβλητα
(εργαστηριακό μάθημα)

10

Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων 10
Περιβαλλοντική
Οργανική Χημεία

10

Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας 
(θεωρία και εργαστήριο)

10

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

                                                 Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ             Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Σεμινάρια Νομικών Περιβάλλοντος 2
Συγγραφή

Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας 

Ειδίκευσης 

30

Σεμινάρια Οικονομικών Περιβάλλοντος 2

Σεμινάρια Διαχείρισης Περιβάλλοντος 2

Εκμάθηση Προχωρημένων Εργαστηριακών Τεχνικών Έρευνας 9

Πραγματοποίηση Ερευνητικής Εργαστηριακής Εργασίας 15

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανα-
κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με 
αποφάσεις οργάνων σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 
κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης
Μεταπτυχιακής Εργασίας

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική ή 
στην αγγλική γλώσσα. Η γλώσσα συγγραφής της μετα-
πτυχιακής εργασίας είναι η ελληνική. Υπάρχει η δυνατό-
τητα συγγραφής στην αγγλική γλώσσα μετά τη σύμφωνη 
γνώμη του Επιβλέποντα και την έγκριση της ΕΔΕπ. Σε 
περίπτωση κατά την οποία η μεταπτυχιακή εργασία συ-
ντάσσεται στην αγγλική γλώσσα, ο υποψήφιος πρέπει 

να συμπεριλάβει εκτεταμένη περίληψη της εργασίας του 
στην ελληνική.

Άρθρο 8 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο 
όριο στους δέκα (10) φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 9
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του τμήμα-
τος χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλη ΔΕΠ των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
TE και Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης καθώς 
και ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου και 
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άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Επίσης στο Π.Μ.Σ. 
μπορούν να απασχοληθούν άλλες κατηγορίες διδα-
σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/04.08.2017).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2025-2026, με την επιφύλαξη των κείμενων διατάξεων 
του νόμου περί αξιολόγησης.

Άρθρο 11
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς 
και τα συνεργαζόμενα Τμήματα του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης δια-
θέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την 
υλοποίηση του Προγράμματος.

Το Τμήμα Χημείας διαθέτει το θεσμοθετημένο Εργα-
στήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών, άρτια 
εξοπλισμένο, με σύγχρονα ερευνητικά εργαστήρια και 
χώρους επιστημονικών οργάνων για την εκπόνηση των 
ερευνητικών τους υποχρεώσεων, καθώς και τον Σταθμό 
Περιβαλλοντικών Μετρήσεων στο Φινοκαλιά Λασιθίου, 
πιστοποιημένο μέλος διεθνών δικτύων ατμοσφαιρικών 
μετρήσεων ΕΜΕΡ, ACTRIS,GAW, μέσω των οποίων υπο-

στηρίζεται το εργαστηριακό και ερευνητικό έργο των 
μεταπτυχιακών φοιτητών.

Επιπλέον, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες του ΠΜΣ 
έχουν πρόσβαση στα παρακάτω:

1. Στη Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κρήτης όσο και του 
Τ.Ε.Ι Κρήτης.

- Πρόσβαση χρήσης στα επιστημονικά όργανα του 
Τμήματος Χημείας και τα μεγάλα επιστημονικά όργανα 
της σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και των Σχολών Τεχνολογικών 
Εφαρμογών και Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας 
Τροφίμων του ΤΕΙ Κρήτης.

1. Υπολογιστικά μηχανήματα (cluster blade technology) 
του Τμήματος Χημείας και του Υπολογιστικού κέντρου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Πρόσβαση στον σταθμό Περιβαλλοντικών Μελετών 
στη Φινοκαλιά του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

Άρθρο 12
Κόστος λειτουργίας

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

Κατηγορία δαπάνης 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23

Ποσό σε €

Αγορά βιβλίων (έντυπων, ηλεκτρονικών), 
προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού,

χαρτικά- γραφική ύλη
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Αναλώσιμα εργαστηρίου 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Δαπάνες μετακινήσεων 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Δαπάνες υλικοτεχνικής υποδομής, προμήθεια 
και συντήρηση εξοπλισμού

8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Άλλες δαπάνες εκπαίδευσης 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Σύνολο 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Μέρος του ανωτέρω κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
θα καλυφθεί

α. Από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και του ΤΕΙ Κρήτης.

β. Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

γ. Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετεί-
ται στην περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα.

δ. Πόρους από τοπικά, περιφερειακά ή εθνικά ερευνη-
τικά προγράμματα.

ε. Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή άλλων διεθνών οργανισμών.

στ. Μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
του ΤΕΙ Κρήτης καθώς από κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εγγραφεί έως και 
το ακαδ. έτος 2017-18 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές 
τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της προηγού-
μενης υπουργικής απόφασης έως την έναρξη ισχύος του 
ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/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 Τμήμα-
τος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 26 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ  
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*02017892105180020*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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