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ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΜΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ: ΓΝΩΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ   

 

 

Θέμα: Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 138033/B7 (ΦΕΚ 192/Β΄/20-02-2003) όπως 

τροποποιήθηκε από νεότερη απόφαση, και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Φιλοσοφία, Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» του Τμήματος Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων -  αναμόρφωση Προγράμματος  

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 (ΦΕΚ 148/Α’) «Θεσμικό 

Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α’) του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 117/Α΄/ 

25-08-2008), του άρθρου 27 του Ν. 37 94/2009 (ΦΕΚ 159/Α΄/04-09-2009) και του 

άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄) 

2. τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 α του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄) «Δομή, 

λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης των 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του 

Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 

24/Α΄) 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) και ιδίως τα άρθρα 13, παρ. 2, 14 

και 15 (ΦΕΚ 189/Α΄/02-08-2005)«∆ιασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων − 

Παράρτηµα ∆ιπλώµατος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 

98/ Α΄) 

5. την  υπ’ αριθμ’ 138033/B7 (ΦΕΚ 192/Β΄/20-02-2003) υπουργική απόφαση όπως 

τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ’ απόφαση 41871/Β7 (ΦΕΚ 1068/Β΄/03-06-

2009), και αφορά στην έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών με τίτλο 

«Φιλοσοφία, Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» του Τμήματος Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα 

Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Ε.Δ.Επ (συνεδρία 76/11-6-2014) σύμφωνα με την 

οποία λύεται ο διατμηματικός χαρακτήρας του Προγράμματος  

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.)  

του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης (συνεδρία, ………………………………….) 

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του 

Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία, ……………………………………………..) 
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9. Το υπ’ αριθµ ………… έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει 

ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φιλοσοφικών και 

Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη 

εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,  

 

Αποφασίζουμε  

 

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. Β7/138033 (ΦΕΚ 192/τ. Β’/20.2.2003) όπως 

τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση, και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Φιλοσοφία, Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» του Τμήματος 

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία 

με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, ως εξής:  

 

Άρθρο 1 

Γενικές διατάξεις 

To Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΦΚΣ) - Τομέας Φιλοσοφίας, του 

Πανεπιστημίου Κρήτης θα οργανώσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 ως 

μονοτμηματικό, αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 

«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής και τις διατάξεις του ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄/16-07-2008), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει.    

 

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο-Σκοποί 

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η ειδική γνωστική περιοχή «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και 

Κοινωνία». Στρατηγικός στόχος του είναι η εξειδίκευση και η εκπαίδευση 

επιστημόνων-ερευνητών που θα συνεισφέρουν στην προώθηση της φιλοσοφικής 

έρευνας στη χώρα μας, και, μέσω αυτής, θα συμβάλουν στην εμβάθυνση της 

αυτοκατανόησης της κοινότητας των επιστημόνων και του ευρύτερου κοινωνικού 

συνόλου, καθώς και στην τόνωση της εργασιακής απασχόλησης.  

 Συγκεκριμένα, σκοποί του είναι: α) η απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης (ΜΔΕ), του οποίου οι κάτοχοι θα είναι κατάλληλοι να εργαστούν ως 

εκπαιδευτικοί με αυξημένα προσόντα και ως στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών 

επιχειρήσεων και οργανισμών, και β) η προετοιμασία επιστημόνων-ερευνητών, 

ικανών να εκπονήσουν διδακτορικές διατριβές υψηλού επιπέδου στο αντικείμενο της 

Φιλοσοφίας και να ακολουθήσουν ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.   

 

 

Άρθρο 3 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τις εξής κατευθύνσεις:  

1) Αρχαία φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία, 2) Νεώτερη και σύγχρονη 

φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία.  

 

 

Άρθρο 4 

Κατηγορίες Πτυχιούχων 
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Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων πανεπιστημίων της 

ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ως και των Τ.Ε.Ι. 

συναφούς με το ΠΜΣ γνωστικού αντικειμένου. 

 

 

Άρθρο 5 

Χρονική διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 

εξάμηνα προκειμένου για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, και σε έξι (6) ακαδημαϊκά 

εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.  

 

 

Άρθρο 6 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ο μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει 

συνολικά εκατόν (120) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS). Συγκεκριμένα, ο 

μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές 

μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση μαθημάτων/σεμιναρίων, και τριάντα (30) 

πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.  

 

Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως μερικής φοίτησης. Η κατανομή των μαθημάτων στο 

πρόγραμμα μερικής φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις  των οργάνων και θα 

περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.  

 

 Ειδικότερα, για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να εξετασθούν 

επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα /σεμινάρια. Εξ αυτών τα τρία (3) είναι υποχρεωτικά κατ’ 

επιλογήν μαθήματα /σεμινάρια που ανήκουν στο αντικείμενο της κατεύθυνσης, την 

οποία επιλέγει ο φοιτητής, ενώ ένα (1) μάθημα/σεμινάριο είναι υποχρεωτικό κατ’ 

επιλογήν από την άλλη κατεύθυνση του ΠΜΣ (σύνολο υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν 

μαθημάτων = τέσσερα [4]). Τέλος, δύο (2) μαθήματα/σεμινάρια επιλέγονται ελεύθερα 

από τον/την φοιτητή /τρια. Η επιλογή της κατεύθυνσης γίνεται στην αρχή του 

δευτέρου εξαμήνου με δήλωση του φοιτητή. Κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών 

τους (4
ο
 εξάμηνο), οι φοιτητές/τριες εκπονούν διπλωματική εργασία στο ευρύτερο 

αντικείμενο της κατεύθυνσης που έχουν επιλέξει.  

 

 

 

Το Πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει ως εξής:  

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 
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Κατεύθυνση Α΄: «Αρχαία φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες 

και κοινωνία» 

 

Μαθήματα/σεμινάρια ECTS 

1
ο
 εξάμηνο σπουδών  

Μάθημα/σεμινάριο Αρχαίας Φιλοσοφίας  15 

Μάθημα/σεμινάριο Νεώτερης και 

Σύγχρονης Φιλοσοφίας 

 

15 

Σύνολο  30 

2
ο
 εξάμηνο σπουδών  

Μάθημα/σεμινάριο Αρχαίας φιλοσοφίας 15 

Θέματα αρχαίας φιλοσοφίας ή θέματα 

νεώτερης και σύγχρονης φιλοσοφίας ή άλλο 

συναφές μάθημα/σεμινάριο από άλλα ΠΜΣ 

του Π.Κ. (ελεύθερη επιλογή) 

 

 

 

15 

Σύνολο  30 

3
ο
 εξάμηνο σπουδών  

Μάθημα/σεμινάριο Αρχαίας φιλοσοφίας  15 

Θέματα αρχαίας ή θέματα νεώτερης και 

σύγχρονης φιλοσοφίας ή άλλο συναφές 

μάθημα/σεμινάριο από άλλο ΠΜΣ του Π.Κ. 

(ελεύθερη επιλογή) 

 

 

 

15 

Σύνολο  30 

4
ο
 εξάμηνο σπουδών  

Διπλωματική εργασία σε θέμα της Αρχαίας 

Φιλοσοφίας 

 

30 

Γενικό σύνολο:  120 

Κατεύθυνση Β΄: Νεώτερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία: 

Γνώση, αξίες και κοινωνία» 

 

Μαθήματα/σεμινάρια ECTS 

1
ο
 εξάμηνο σπουδών  

Μάθημα/σεμινάριο Αρχαίας Φιλοσοφίας  15 

Μάθημα/σεμινάριο Νεώτερης και 

Σύγχρονης Φιλοσοφίας 

 

15 

Σύνολο 30 

2
ο
 εξάμηνο σπουδών  

Μάθημα/σεμινάριο Νεώτερης και 

Σύγχρονης Φιλοσοφίας 

 

15 

Θέματα αρχαίας φιλοσοφίας ή θέματα 

νεώτερης και σύγχρονης φιλοσοφίας ή άλλο 

συναφές μάθημα/σεμινάριο από άλλο ΠΜΣ 

του Π.Κ. (ελεύθερη επιλογή) 

 

 

 

15 

Σύνολο 30 

3
ο
 εξάμηνο σπουδών  

Μάθημα/σεμινάριο Νεώτερης και 

Σύγχρονης Φιλοσοφίας 

 

15 

Θέματα αρχαίας φιλοσοφίας ή θέματα 

νεώτερης και σύγχρονης φιλοσοφίας ή άλλο 

συναφές μάθημα/σεμινάριο από άλλο ΠΜΣ 

του Π.Κ. (ελεύθερη επιλογή) 

 

 

 

15 

Σύνολο 30 

4
ο
 εξάμηνο σπουδών  

Διπλωματική εργασία σε θέμα της Νεώτερης 

και Σύγχρονης Φιλοσοφίας 

 

30 

Γενικό σύνολο:  120 
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Παρατίθεται κατάλογος των μαθημάτων/σεμιναρίων ανά κατεύθυνση σπουδών:  

 

Μαθήματα Κατεύθυνσης Αρχαίας Φιλοσοφίας: 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS 

10 Αρχαία γνωσιοθεωρία και μεταφυσική 15 

11 Αρχαία οντολογία 15 

12 Αρχαία επιστήμη και φιλοσοφία 15 

13 Αρχαία ηθική φιλοσοφία 15 

14 Αρχαία κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία 15 

15 Αρχαία αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης 15 

16 Ερμηνευτική κειμένων αρχαίας φιλοσοφίας 15 

  

Μαθήματα Κατεύθυνσης Νεώτερης και Σύγχρονης Φιλοσοφίας: 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS 

20 Νεώτερη και σύγχρονη γνωσιοθεωρία και μεταφυσική 15 

21 Νεώτερη και σύγχρονη φιλοσοφία της επιστήμης/Επιστήμη 

και ηθική 

 

15 

22 Φιλοσοφία του νου και της γλώσσας 15 

23 Νεώτερη και σύγχρονη ηθική φιλοσοφία 15 

24 Νεώτερη και σύγχρονη κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία 15 

25 Νεώτερη και σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης 15 

26 Φιλοσοφία των αξιών και του πολιτισμού 15 

  

 

Τα φοιτητές μπορούν να επιλέγουν τα δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής είτε από 

μαθήματα/σεμινάρια που προσφέρονται στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του ΠΜΣ είτε 

από συναφή μαθήματα/σεμινάρια που προσφέρονται από άλλα ΠΜΣ του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων για την 

ένταξή τους στο πρόγραμμα προσφερόμενων μαθημάτων.   

 Ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με 

αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 

Σπουδών.  

 

Άρθρο 7 

Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε ορίζεται κατ’ ανώτατο 

όριο σε είκοσι (20) κατ’ έτος.  

 

 

Άρθρο 8 

Προσωπικό 

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν  καθηγητές και λέκτορες του Τομέα 

Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, άλλων Τμημάτων του ιδίου ΑΕΙ ή άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και άλλες 

κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του 

Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α). 

   

Άρθρο 9 

Υλικοτεχνική υποδομή 

Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών διαθέτει την αναγκαία υλικοτεχνική 

υποδομή. Θα χρησιμοποιηθούν το Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος, αίθουσες 
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διδασκαλίας και σεμιναρίων της Φιλοσοφικής Σχολής εξοπλισμένες με οπτικο-

ακουστικά μέσα, καθώς και η επαρκώς ενημερωμένη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου 

Κρήτης στην πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου. Επίσης θα αξιοποιηθούν οι υποδομές του 

θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης του Τομέα 

Φιλοσοφίας, ιδιαιτέρως για την υποστήριξη της ερευνητικής δραστηριότητας των 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.  

 

 

Άρθρο 10 

Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Π.Μ.Σ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 με την επιφύλαξη 

των διατάξεων της παρ. 11 α του άρθρου 80 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄) όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

 

Άρθρο 11 

 Κόστος Λειτουργίας 

Το ετήσιο συνολικό κόστος λειτουργίας του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές 

δαπάνες και  εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των 17.000 ευρώ, το οποίο αναλύεται 

ως εξής: 

Α)  Δαπάνες μετακινήσεων     5.000 ευρώ 

Β) Δαπάνες συντήρησης εξοπλισμού     3.000  ευρώ 

Γ)   Δαπάνες αγοράς βιβλίων/περιοδικών                                         4.000      ευρώ 

Δ) Δαπάνες αναλώσιμων     3.500 ευρώ 

Ε) Δαπάνες δημοσιότητας        500 ευρώ 

ΣΤ) Άλλες δαπάνες     1.000       ευρώ

                                                             Σ Υ Ν Ο Λ Ο    17.000 ευρώ 

 

Μέρος του κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες και 

δωρεές.  

 

Άρθρο 12 

Μεταβατικές Διατάξεις 

Οι εισακτέοι του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ 138033/B7 (ΦΕΚ 192/Β΄/20-02-2003)   

υπουργική απόφαση.   

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον 

Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία.  

 

 

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, …………………………………………….. 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

         


