
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμή-
ματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο 
«Φωτονική και Νανοηλεκτρονική» - Επανίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμ-
φωνα με το ν. 4485/2017.

2 Έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του 
Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μα-
θηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο 
«Μαθηματικά και Εφαρμογές τους» - επανίδρυση 
του Προγράμματος σύμφωνα με το ν. 4485/2017.

3 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στη Χημεία του Τμήματος Χημείας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, σε αντικατάσταση της 
αριθμ. 206603/Ζ1/2014 υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 
3519/ τ. Β΄/29-12-2014 όπως αυτή έχει τροποποιη-
θεί με νεότερες αποφάσεις, σύμφωνα με το ν. 4485/ 
2017 Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/04.08.2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4042/30.03.2018 (1)
  Έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρή-
της με τίτλο «Φωτονική και Νανοηλεκτρονική» -
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών σύμφωνα με το ν. 4485/2017.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(αριθμ. τακτικής 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 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΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώ-

σεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κει-
μένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 
48/15.04.1983, τ. Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανε-
πιστημίου 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 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 Διαπι-
στωτικές 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 Γλωσσομάθειας, 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», 
άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστή-
μιο 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 Πανεπιστημίου 
Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017) για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄) «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
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΄ «Δεύ-
τερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρ. 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

25 Απριλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1399

15213

Vassilis Charmandaris




ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ15214 Τεύχος Β’ 1399/25.04.2018

8. Τις διατάξεις του ν.  4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/ 
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ-
τικών 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. 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 Συστήμα-
τος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ τ.Β΄ 1466/
13-08-2007).

10. 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 κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄ 254/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ. Α΄ 160/8-8-2014), του άρθρου 31 
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34Α΄/23-3-2015) περί «κωδικοποί-
ησης 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.

11. Την αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12-12-2017) 
Υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την έκ-
θεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής αριθμ. 163204/
Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπό-
νησης 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 δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/17 (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. 35688/Β7/11-03-20014 (ΦΕΚ 713Β΄/
20-3-2014) υπουργική απόφαση «Αντικατάσταση της 
αριθμ. Β1/722 (ΦΕΚ 785/τ.  Β΄/6.10.1993) υπουργικής 
απόφαση που αφορά στην «Αντικατάσταση της αριθμ. 
328/Β7 (ΦΕΚ 628/Β΄/ 23-06-1998) υπουργικής απόφασης, 
όπως τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση και αφορά στο 
«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μικροηλεκτρονι-
κής - Οπτοηλεκτρονικής» του Τμήματος Φυσικής του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης - Αναμόρφωση του Προγράμματος.

14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 
15-1-2018) σχετικά με την εισήγηση ίδρυσης του ΠΜΣ.

15. Το αριθμ. 148/13.02.2009 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 

αξιολόγηση του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

16. Την εισήγηση με αριθμ. 2η/13.02.2018 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης περί της ιδρύσεως ΠΜΣ με τίτλο «Φωτονική 
και Νανοηλεκτρονική» στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

17. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της 
παρούσας απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη 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:

Εγκρίνουμε την επανίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Φωτονική και Νανοηλε-
κτρονική», σύμφωνα με το ν. 4487/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄), ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις - Τίτλος Προγράμματος

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης θα λει-
τουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το επανι-
δρυόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο: «Φωτονική και Νανοηλεκτρονική», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ. Α΄), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. «Φωτονική και Νανοηλεκτρονική» έχει ως αντι-
κείμενο σπουδών τις εφαρμογές της Σύγχρονης Φυσικής 
στους, συνδεόμενους μεταξύ τους, επιστημονικούς και 
τεχνολογικούς κλάδους της Φωτονικής, της Νανοτεχνο-
λογίας και της Μικρο και Νανο Ηλεκτρονικής. Στόχος του 
είναι να προσφέρει σε αποφοίτους βασικής τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης άρτια εξειδίκευση με μαθήματα και έρευνα 
σε επίπεδο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
ώστε να μπορούν να απασχοληθούν ως ειδικευμένο επι-
στημονικό προσωπικό ή στελέχη σε δημόσιες και ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και σε πανεπιστήμια 
και ερευνητικά κέντρα ή ως εκπαιδευτικοί με αυξημένα 
προσόντα και δυνατότητες προσφοράς.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη Φωτονική και Νανοηλεκτρονική.

Άρθρο 3
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών 
Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστη-
μίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων 
Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) 
εξάμηνα.
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Άρθρο 5
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα Μαθημάτων περιλαμβάνει Υποχρεωτικά 
μαθήματα που αντιστοιχούν σε 6 ECTS έκαστο, Μαθήματα 
Επιλογής που αντιστοιχούν σε 5 ECTS έκαστο, καθώς και 
μαθήματα Υποχρεωτικής Επιλογής. Το πρόγραμμα δια-
μορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ECTS Μαθήματα ECTS

Εφαρμοσμένη 
Κβαντική Φυσική 6

Φυσική 
Ημιαγωγικών 
Διατάξεων

6

Κβαντική 
Ηλεκτρονική Ι - 
Θεωρία και 
Τεχνολογία Λέιζερ

6

Σύγχρονα 
Ερευνητικά 
Θέματα και 
Τεχνικές

16

Διδακτική 
Εργαστηρίων Ι 3 Διδακτική 

Εργαστηρίων II 3

Μάθημα Επιλογής 5 Μάθημα 
Επιλογής 5

Μάθημα Επιλογής 5 Σύνολο 30
Μάθημα Επιλογής 5
Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο ECTS
Εκπόνηση 
Διπλωματικής 
Εργασίας

30

Σύνολο 30

Παρατίθεται κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής κατανε-
μημένων ενδεικτικά ανά εξάμηνο.

Μαθήματα Επιλογής
Τίτλος Εξάμηνο ECTS

Θεμέλια της Σύγχρονης Οπτικής Α΄ 5
Επιστήμη Λεπτών Υμενίων και 
Νανοδομών Ηλεκτρονικής Α΄ 5

Προχωρημένη Ατομική και 
Μοριακή Φυσική Α΄ 5

Εργαστήριο Φυσικής Ημιαγωγών Α΄ 5
Κβαντική Οπτική και Κβαντική 
Πληροφορία Α΄ 5

Ειδικά Κεφάλαια Φυσικής της 
Συμπυκνωμένης Ύλης Α΄ 5

Ειδικά θέματα Μικρό και Νάνο 
Ηλεκτρονικής Α΄ 5

Ειδικά θέματα Φωτονικής Β΄ 5
Λέιζερ Υψηλής Ισχύος Στενών 
Παλμών Β΄ 5

Ημιαγωγικές Οπτοηλεκτρονικές 
Διατάξεις Β΄ 5

Φυσική διατάξεων δισδιάστατων 
ημιαγωγών Β΄ 5

Εναλλακτικά των μαθημάτων επιλογής που προαναφέρ-
θηκαν, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. μπορούν να κατοχυρώσουν 

μέχρι 10 ECTS από μαθήματα του Π.Μ.Σ. «Προχωρημένη 
Φυσική» του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρή-
της η άλλων Π.Μ.Σ. της Σχολής θετικών Επιστημών ή από 
μαθήματα του προγράμματος Erasmus.

Άρθρο 6
Γλώσσα

Τα μεταπτυχιακά μαθήματα διδάσκονται στην Ελληνική 
ή Αγγλική γλώσσα και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Ερ-
γασία συγγράφεται στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε δέκα πέντε (15) φοιτητές κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Οι διδάσκοντες μαθημάτων του Π.Μ.Σ. θα είναι σε ποσο-
στό άνω του 60% μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. ή διδάσκοντες σύμφωνα 
με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) του Τμήματος Φυσικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης μπορούν να απασχολη-
θούν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, όπως προβλέ-
πεται στις διατάξεις του αρθρ. 36, του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Στη διάθεση του ΠΜΣ είναι:
α) Δύο αίθουσες διδασκαλίας
β) Χώροι εργασίας (γραφεία) μεταπτυχιακών φοιτητών.
γ) Βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Κρήτης
δ) Τα Υπολογιστικά Συστήματα του Πανεπιστημίου 

Κρήτης
ε) Εργαστήρια: η υποδομή των εργαστηρίων που ακο-

λουθούν ανήκει είτε στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης είτε στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και 
Λέιζερ του Ι.Τ.Ε.

ε1) Εργαστήριο Λέιζερ Υψηλής Ισχύος και Στενών Παλ-
μών

ε2) Εργαστήριο Φυσικής Ατόμων, Μορίων και Συσσω-
ματωμάτων

ε3) Εργαστήριο Εφαρμογών Φωτονικής
ε4) Εργαστήριο Κβαντικής Φυσικής και Κβαντικής Βι-

ολογίας
ε5) Εργαστήριο Ατομικών Κρούσεων και Ηλεκτρονικής 

Φασματοσκοπίας
ε6) Εργαστήριο Μικρό και Νάνο Ηλεκτρονικής
ε7) Εργαστήριο Διαφανών Αγώγιμων Υλικών και Δια-

τάξεων
ε8) Εργαστήριο Μαγνητικών Υλικών
(ε9) Εργαστήριο Υβριδικών Νανοδομών
ε10) Εργαστήριο Μεταϋλικών

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για 10 έτη μέχρι και το ακα-
δημαϊκό έτος 2027-2028, με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄).
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Άρθρο 11
Αναλυτικός προϋπολογισμός

Τα αναμενόμενα ετήσια έσοδα κι έξοδα του Π.Μ.Σ. ανέρ-
χονται στο ποσό των 20.000,00 ευρώ και αναλύονται σε 
κατηγορίες ως εξής:

ΕΤΗΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ 
ΕΤΟΣ (για πέντε συνεχή έτη) Ποσά (Ευρώ)

Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού 
και λογισμικού 12.000,00

Εργαστηριακά αναλώσιμα 5.000,00
Μετακινήσεις διδασκόντων 1.500,00
Λοιπές Δαπάνες 1.500,00
Σύνολο εξόδων 20.000,00

2. Έσοδα: Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. εκτιμάται σε 
20,000,00 € ανά έτος, και θα προέρχεται από τις παρακάτω 
πηγές:

- από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης.
- από τον προϋπολογισμό/χρηματοδότηση του Υπουρ-

γείου Παιδείας.
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο πρό-
γραμμα μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περα-
τώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της 
προηγούμενης υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 30 Μαρτίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 4034/30.03.2018 (2)
Έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο 
«Μαθηματικά και Εφαρμογές τους» - επανίδρυση 
του Προγράμματος σύμφωνα με το ν. 4485/2017.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(αριθμ. τακτικής 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 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΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώ-
σεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κει-
μένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 
48/15.04.1983, τ. Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανε-
πιστημίου 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 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 Διαπι-
στωτικές 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 Γλωσσομάθειας, 
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», 
άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστή-
μιο 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 Πανεπιστημίου 
Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/04-08-2017) για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄) «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
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΄ «Δεύ-
τερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς 
και τις διατάξεις του άρθρ. 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.

7. Τις διατάξεις του Άρθρου 85 «Τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄) «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 σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.  Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστω-
τικών 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 αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ τ. Α΄ 156/04-09-2009), του άρθρου 14 και του άρ-
θρου 15 καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. Φ5/89656/

Vassilis Charmandaris





