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Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η 

 
ΘΕΜΑ: Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Φιλοσοφία: Γνώση, 

Αξίες και Κοινωνία» του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης. 

 
Η    Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ    

ΤΟΥ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ   Κ Ρ Η Τ Η Σ 
(Υπ΄ αριθμ. 384η/08-03-2018 τακτική συνεδρίαση) 

 
      Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:  
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239τ. 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΄/73) «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΄/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 
Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης. 

2. Το υπ΄αριθμόν Π.Δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/05.06.2013) για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημάτων ‐ 
Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’αριθμόν Π.Δ. 
128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ΄ αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του 
Πρύτανη, υπ΄αριθμόν 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 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης», παράγραφος 4. 

3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την υπ’ 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 Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη θητεία, από 23/02/2016. 

4. Την υπ΄αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-ΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 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΄) «Οργάνωση 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΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, 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 μεταβατικές 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». 
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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 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. 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 
τ.Α΄ 130) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚτ.Α΄ 156/04-09-2009), 
του άρθρου 14 και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 Υπουργική 
Απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚτ.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 κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε, 
συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4210/2013 
(ΦΕΚτ.Α΄254/21-11-2013), του άρθρου 197 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚτ.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 (ΦΕΚτ.Α΄147/08-08-2016 καθώς και την 
εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30−09−2010 απόφαση. 

11.  Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ4334/Β΄/12-12-2017) Υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την έκθεση βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ΄αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-
2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπ΄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. 4485/17 (Α΄114) (ΑΔΑ:6ΕΜ04653ΠΣ-
ΥΑ4), υπ΄αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 
4485/17 (Α΄114), υπ’ αριθμ. 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών». 

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 υπ’ αριθμ. 194668/Z1 (ΦΕΚ 3327/Β΄/11-12-2014) Υπουργική Απόφαση που αφορά στo Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών με τίτλο «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» του Τμήματος Φιλοσοφικών και 
Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

14. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 
(συνεδρίαση 192/17-01-2018) σχετικά με την εισήγηση επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. 

15. Το υπ’ αριθµ. 399/29-01-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

16.  Την εισήγηση με αριθμ. 3η/06.03.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης περί της επανιδρύσεως του ΠΜΣ με τίτλο «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και 
Κοινωνία» στο Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

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. 4485/17. 

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις  της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

Ε γ κ ρ ί ν ο υ μ ε  την επανίδρυση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία 
του Τμήματος Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε αντικατάσταση της υπ’ 
αριθμ. 194668/Z1 (ΦΕΚ 3327/Β΄/11-12-2014) Υπουργικής Απόφασης που αφορά στο αναμορφωμένο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία» του Τμήματος 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εξής: 
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Άρθρο 1 
              Γενικές διατάξεις 
 
To Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΦΚΣ) του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 επανιδρυμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/04-08-2017).    

 
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 
συμβάλλουν 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) στη γνωστική περιοχή «Φιλοσοφία: 
Γνώση, Αξίες και Κοινωνία».  
 

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων 

 
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 οκτώ (8) 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, και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας.  
 
Το Πρόγραμμα παρέχεται και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η κατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό 
μεταπτυχιακών σπουδών.  
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Ειδικότερα, για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να εξετασθούν επιτυχώς σε έξι 
(6) μαθήματα /σεμινάρια. Εξ αυτών τα τέσσερα (4) είναι υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν 
μαθήματα/σεμινάρια. Δύο (2) μαθήματα/σεμινάρια επιλέγονται ελεύθερα από τον/την φοιτητή 
/τρια. Κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών τους (4ο εξάμηνο), οι φοιτητές/τριες εκπονούν 
διπλωματική εργασία στο ευρύτερο αντικείμενο του ΠΜΣ.   
 

Το Πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο έχει ως εξής 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 

Παρατίθεται κατάλογος μαθημάτων /σεμιναρίων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός Τίτλος μαθήματος ECTS 

10 Γνωσιοθεωρία και μεταφυσική 15 

11 Οντολογία 15 

12 Φιλοσοφία της επιστήμης/Επιστήμη και ηθική 15 

13 Φιλοσοφία του νου/συνείδησης και της γλώσσας 15 

14 Ηθική φιλοσοφία 15 

15 Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία 15 

16 Αισθητική και φιλοσοφία της τέχνης 15 

17 Φιλοσοφία του πολιτισμού 15 

18 Φιλοσοφία των αξιών  15 

19 Φιλοσοφία των συναισθημάτων/επιθυμιών/κινήτρων 15 

 

 Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν τα δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από μαθήματα/σεμινάρια που 
προσφέρονται στο πλαίσιο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ. Ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ 

ΠΜΣ: «Φιλοσοφία: Γνώση, αξίες και κοινωνία» 
Μαθήματα/σεμινάρια ECTS 
Α΄ εξάμηνο σπουδών  
Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας  15 
Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας 15 
Σύνολο  30 
Β΄ εξάμηνο σπουδών  
Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας 15 
Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας 
(επιλογής) 

15 

Σύνολο  30 
Γ΄ εξάμηνο σπουδών  
Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας 15 
Μάθημα/σεμινάριο Φιλοσοφίας 
(επιλογής) 

15 

Σύνολο  30 
Δ΄ εξάμηνο σπουδών  
Διπλωματική εργασία σε θέμα 
Φιλοσοφίας 

30 

Σύνολο:  120 
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των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

Άρθρο 7 
Γλώσσα διδασκαλίας 

 
Ως γλώσσα διδασκαλίας στο ΠΜΣ ορίζεται η Ελληνική. Είναι δυνατό με απόφαση των αρμοδίων 
οργάνων να γίνονται μαθήματα ή να ανατίθεται διπλωματική εργασία στην Αγγλική.   
 
 

Άρθρο 8 
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 9 

Προσωπικό 
 

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν  καθηγητές 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 του άρθρου 36 του Ν. 
4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α’/04-08-2017). 
   

Άρθρο 10 
Υλικοτεχνική υποδομή 

 
Το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών διαθέτει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Θα 
χρησιμοποιηθούν το Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος, αίθουσες 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 11 
Διάρκεια Λειτουργίας 

 
Το Π.Μ.Σ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-28, με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 32 
του Ν. 4485/2017 - ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις». 
 
 

Άρθρο 12 
 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: 
 

ΕΞΟΔΑ: 
α) δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού  2000 Ευρώ  
β) δαπάνες αναλωσίμων     2000 Ευρώ 
γ) δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 2500 Ευρώ 
δ) αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης  1000 Ευρώ 
ε) έξοδα δημοσιότητας-προβολής       500 Ευρώ 
στ) δαπάνες αγοράς βιβλίων και περιοδικών   3500 Ευρώ 
ζ) έξοδα οργάνωσης συνεδρίων    2500 Ευρώ 
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η) έξοδα μετακίνησης ομιλητών    3000 Ευρώ 
                                        Σ Υ Ν Ο Λ Ο                             17.000 Ευρώ 
                                                                
 
Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Μέρος του κόστους λειτουργίας δύναται να καλυφθεί από τον  προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΘ, καθώς 
και από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες και δωρεές, μέρος των εσόδων του Ειδικού 
Λογαριασμού και κάθε άλλη νόμιμη αιτία.  

 
 

Άρθρο 13 
Μεταβατικές Διατάξεις 

 
Οι εισακτέοι του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 και παλαιότερων αυτού ετών θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ’ 194668/Z1 (ΦΕΚ 3327/Β΄/11-12-2014)  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. 

 

 
 
 
 
 
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ: 
-Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης - Εθνικό Τυπογραφείο  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:  
-Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

- Πρυτανεία 
- Κοσμήτορα Φιλοσοφικής Σχολής  
- Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 
- Διεύθυνση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού 
-Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
- Μ.Ο.Δ.Υ. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 
- Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Έρευνας 
- Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας 
-Τμήμα Πρωτοκόλλου & Αρχείου 
 

 
Ο  Π Ρ Υ Τ Α Ν Η Σ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ 
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