
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Βιολο-
γία» του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 
Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) σύμφωνα με το ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄).

2 Τροποποίηση στον πίνακα του άρθρου 6 
«Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων» της από-
φασης αριθμ. 4823/25.04.2018 ΦΕΚ  1657/τ.Β’/
11.05.2018 του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Απομόνωση 
και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική 
Δραστικότητα» του Τμήματος Χημείας και του 
Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9213 (1)
Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Βιολο-

γία» του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων 

Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) σύμφωνα με το ν. 4485/17 

(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 
(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 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/05.06.2013) για 
την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία 
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με το αριθμ. π.δ. 128/2013 (ΦΕΚ 195/
τ.Α’/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ΄ αυτού  Δι-
απιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη, αριθμ. 10.953/ 
31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 10.955/31.07.2013 
(ΦΕΚ 1959/τΒ΄/12.08.2013). Το ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/ 
τ.Α’/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστο-
ποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδας και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυ-
τεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ‐ Μετονο-
μασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», παρ. 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 Πανεπι-
στημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των δια-
τάξεων 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΄) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:

6. Τις διατάξεις του Άρθρου 13 «Σύγκλητος» παρ. 2, εδ. 
ιε, ιζ, ιη, του ΚΕΦ. Δ΄ «ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑ-
ΔΩΝ ΤΟΥΣ» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

7. 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 εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», 
καθώς και άρθρ. 32-37 και άρθρο 43 του ιδίου νόμου. 

8. Τις διατάξεις του Άρθρ. 45 «Εξουσιοδοτικές διατά-
ξεις» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπου-
δών» του ως άνω νόμου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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9. Τις διατάξεις του Άρθρου 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».

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

11. 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 Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» 
(ΦΕΚ 1466/τ.Β’/13-08-2007).

12. 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 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες δια-
τάξεις», 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.

13. Την αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.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. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα 
ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2 και ιδίως το εδ. 3, αριθμ. 164530/
Ζ1/03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμ-
μα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαρια-
σμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη 
δημοσίευση του ν. 4485/17 (Α΄114), αριθμ. 203446/Ζ1/
22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατά-
ξεων του ν. 4485/17 (Α΄114), αριθμ. 227378/Ζ1/22.12.2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

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

15. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 386η/
19-04-2018 και την πράξη της 275/27-03-2018 συνε-
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΕΘΕ με 

τις οποίες εγκρίνεται η επανίδρυση ως Διιδρυματικού 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Περιβαλλοντική Βιολογία» του Τμήματος Βιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Κέντρου Θα-
λασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) και το Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας σε ε φαρμογή του ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114/ 
τ.Α΄) και σ ύμφωνα με την εισήγηση της με ημερομηνία 
30.03.2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Βιολογίας, όπως αυτή διαβιβάζεται δια της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος (συνεδρίαση 
με αριθμ. 5/17.04.2018).

16. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (συ-
νεδρίαση με ημερομηνία 31-05-2018) σχετικά με την 
κατάρτιση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Περιβαλλοντική Βιολογία» του Τμήματος Βιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΕΚΛΕΘΕ και το απόσπα-
σμα πρακτικών της με αριθμ. 6/19.06.2018 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

17. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε) 
συνεδρίαση αριθμ. 280/30-05-2018.

18. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης Συνεδρίαση αριθμ. 389η/21-06-2018.

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

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «Περιβαλλοντική Βιολογία» του 
Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), 
όπως αυτός κατατέθηκε και έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Πληροφορίες

Το Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνο-
λογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και το 
Ε λληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Κρήτης (ΕΛ.
ΚΕ.Θ.Ε.) οργανώνουν και λειτουργούν το Διϊδρυματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην 
Περιβαλλοντική Βιολογία. Οι μεταπτυχιακές σπουδές 
οργανώνονται σύμφωνα με το ν. 4485/2017 ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/04.08.2017 και διέπονται από την ισχύουσα νομο-
θεσία και από τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει σκοπό α) να προάγει τη γνώση και 
την έρευνα στους τομείς αιχμής, που περιλαμβάνονται 
στο ευρύτερο φάσμα των Θαλάσσιων, Παράκτιων και 
Χερσαίων Βιολογικών Πόρων, της Εφαρμοσμένης Οι-
κολογίας, της Διαχείρισης Οικοσυστημάτων, της Αλιεί-
ας, των Υδατοκαλλιεργειών, της Εξελικτικής Βιολογίας, 
της Βιοποικιλότητας και της Μαθηματικής Βιολογίας 
και β) να δημιουργεί στελέχη με άρτια εκπαίδευση και 
ευρεία γνώση του επιστημονικού πεδίου. Επιπρόσθετα, 
το Δ.Π.Μ.Σ. έχει διαμορφώσει μια σειρά από προϋποθέ-
σεις που εξασφαλίζουν σημαντικά πλεονεκτήματα για 
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τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (Μ.Φ.), όπως: ερευνητικά 
προγράμματα και συνεργασία με ερευνητικούς φορείς 
στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο, πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας ερευνητική - εργαστηριακή υποδομή του Τμή-
ματος και των συνεργαζόμενων φορέων, εξειδίκευση και 
ευρύτητα, και διαρκής επιδίωξη της αριστείας.

Άρθρο 2
Όργανα Διοίκησης και προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ.

Τα διοικητικά όργανα που είναι υπεύθυνα για τις μετα-
πτυχιακές σπουδές καθορίζονται από το άρθρο 31 του 
ν. 4485/2017 και είναι η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή, 
η Συντονιστική Επιτροπή και ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ..

1) Η Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Επ.) σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, άρθρο 31, παρ. 4 ασκεί 
τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
και, συγκεκριμένα είναι αρμόδια για την κατάρτιση του

Προγράμματος Σπουδών, τη συγκρότηση των επιτρο-
πών αξιολόγησης των υποψηφίων Μ.Φ., τον ορισμό των 
μελών των εξεταστικών επιτροπών, την απονομή μετα-
πτυχιακών διπλωμάτων, την έγκριση των διδασκόντων 
του Δ.Π.Μ.Σ. και κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από 
επί μέρους διατάξεις.

Η Ε.Δ.Επ. είναι εννεαμελής (9μελής) και κατ΄ αναλογία 
με τον τρέχοντα αριθμό μελών Δ.Ε.Π. και ερευνητών που 
συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. (ο αριθμός αυτός μπορεί να 
μεταβάλλεται) συγκροτείται από: τέσσερα (4) μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος Βιολογίας, που εκλέγονται από τη Γενική 
Συνέλευση του Τμήματος, και τρεις (3) ερευνητές που 
υποδεικνύονται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων 
Ερευνών, για διετή θητεία, καθώς και δυο εκπροσώπους 
των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ., που εκλέγονται από τους 
φοιτητές του οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος, για 
ετήσια θητεία.

Η Ε.Δ.Επ. εκλέγει με απλή πλειοψηφία τον Πρόεδρό της 
ο οποίος ανήκει στην βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή και προέρχεται από το Τμήμα Βιολογίας 
που έχει και τη διοικητική στήριξη του προγράμματος. 
Πρόεδρος της Ε.Δ.Επ. μπορεί να είναι ο Διευθυντής του 
Προγράμματος και της Συντονιστικής Επιτροπής.

Η Ε.Δ.Επ. συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέ-
δρου της στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Βιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρ-
τία αν είναι παρόντα τουλάχιστον πέντε (5) μέλη της. Η 
Επιτροπή συγκροτείται και λειτουργεί νομίμως ακόμα και 
αν οι φοιτητές δεν εκλέξουν εκπροσώπους τους.

2) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. αποτε-
λείται από πέντε (5) μέλη και απαρτίζεται από τέσσερα 
(4) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας (τα δύο μέλη είναι 
ο Διευθυντής του Προγράμματος και ο Αναπληρωτής 
Διευθυντής) και έναν ερευνητή του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., που εκλέ-
γονται από την Ε.Δ.Επ..

Η Σ.Ε. είναι αρμόδια να παρακολουθεί και να συντονί-
ζει τη λειτουργία του προγράμματος, να προτείνει τους 
επιβλέποντες και τις τριμελείς εξεταστικές επιτροπές για 
τις μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες των φοιτητών 
του Π.Μ.Σ., καθώς και να ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα 
που προκύπτει από τις διατάξεις του ν.4485/2017 και 
τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Η Σ.Ε. συνεδριάζει κατόπιν πρόσκλησης του Προέ-
δρου της στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Βιολογίας 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Συντονιστική Επιτροπή 
βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία 
(3) μέλη της. Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής 
είναι ταυτόχρονα Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

3) Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε., ανή-
κει στην βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθη-
γητή, προέρχεται από το Τμήμα Βιολογίας, που έχει τη 
διοικητική στήριξη του Προγράμματος, έχει συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Προγράμματος, εκλέ-
γεται από την Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Επ.) του 
Προγράμματος και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Διευθυ-
ντής του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στην Ε.Δ.Επ., καθώς και στα 
αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων για κάθε θέμα που αφο-
ρά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος 
και δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχό-
μενες θητείες. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής, ανήκει στην 
βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και 
προέρχεται από το Τμήμα Βιολογίας, αναπληρώνει τον 
Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε 
λόγο ή προσωρινού κωλύματος, καθώς και αν παραι-
τηθεί ή εκλείψει μέχρι τη συμπλήρωση του υπολοίπου 
της θητείας. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζεται επίσης 
από την Ε.Δ.Επ. με διετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί.

O Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. (και σε περίπτωση κωλύ-
ματος ο Αναπληρωτής του) έχει τις ακόλουθες αρμοδι-
ότητες: α) συγκαλεί την Ε.Δ.Επ και τη Σ.Ε., καταρτίζει την 
ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των εργασιών τους, 
β) εισηγείται στην Ε.Δ.Επ για τα θέματα της αρμοδιότη-
τάς της για τα οποία δεν απαιτείται εισήγηση από άλλο 
όργανο, γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων 
της Ε.Δ.Επ και της Σ.Ε., δ) κατ’ εξουσιοδότηση της Σ.Ε. ή 
της Ε.Δ.Επ συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπε-
ραίωση συγκεκριμένων θεμάτων, ε) έχει την ευθύνη για 
την καταγραφή των πρακτικών, στ) μαζί με τα υπόλοιπα 
μέλη της Σ.Ε. έχει την ευθύνη για τον ετήσιο οικονομικό 
απολογισμό του προγράμματος, ζ) κατά τη λήξη της θη-
τείας του, έχει την ευθύνη για τον αναλυτικό απολογισμό 
ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Δ.Π.Μ.Σ.

Προσωπικό. Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και συ-
νεργαζόμενοι Ερευνητές του ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε. που έχουν συνα-
φείς με το Δ.Π.Μ.Σ. ειδικότητες. Ο τρέχον αριθμός μελών 
του προγράμματος είναι 10 μέλη Δ.ΕΠ. του Τμήματος 
Βιολογίας και 7 Ερευνητές του ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε. Νέα μέλη από 
τ ο συνεργαζόμενο Τμήμα/ Ίδρυμα ορίζονται μετά από 
πρόταση δύο μελών του προγράμματος και την έγκριση 
της Ε.Δ.Επ.. Προϋπόθεση για συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. 
είναι το νέο μέλος να έχει ερευνητική δραστηριότητα 
στο Ηράκλειο.

Μέλη του Δ.Π.Μ.Σ. που δεν συμμετείχαν σε καμία 
δραστηριότητα του Προγράμματος (διαλέξεις, επίβλε-
ψη φοιτητών, αξιολόγηση φοιτητών, επιλογή υποψηφί-
ων, συμμετοχή στην Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής 
Έρευνας, κλπ) για μια τριετία διαγράφονται αυτομάτως 
από το Πρόγραμμα.

Οι διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται, σε ποσοστό 
τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%), από μέλη Δ.Ε.Π. 
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ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιολογίας 
και ερευνητές του ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε.. Με γνώμονα την ποιότητα, 
τη συνάφεια, τη συμπληρωματικότητα και τις ανάγκες 
του Δ.Π.Μ.Σ., συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες από το 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης-Πανεπιστήμιο Κρή-
της, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων, Πανεπιστη-
μίων ή Ερευνητικών Ινστιτούτων της ημεδαπής και αλλο-
δαπής, συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σε ποσοστό 
μικρότερο του 20% των διδασκόντων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/04.08.2017.

Άρθρο 3
Τίτλοι Σπουδών

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Περιβαλλοντική Βιολογία» (Master’s 
Degree, MSc in Environmental Biology) στο οποίο θα 
αναγράφονται το Τμήμα Βιολογίας - Σχολής Θετικών και 
Τεχνολογικών Επιστημών σε συνεργασία με το Ελληνικό 
Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, το όνομα και επώνυμο του 
Μ.Φ. και η ημερομηνία απονομής. Το Δίπλωμα υπογρά-
φεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον 
Πρόεδρο του Τμήματος Βιολογίας και τον Γραμματέα του 
Τμήματος Βιολογίας. Ο τύπος του Διπλώματος οφείλει 
να είναι σύμφωνος με τα κανονιστικά κείμενα του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης. Το Δ.Μ.Σ. απονέμεται σε επίσημη 
τελετή που οργανώνει το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

Άρθρο 4
Διάρκεια Σπουδών

Oι μεταπτυχιακές σπουδές αρχίζουν κατά κανόνα την 
πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. H ακριβής ημερομη-
νία καθορίζεται από την Ε.Δ.Επ.. Η χρονική διάρκεια 
σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία 
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε περίπτωση υπέρβασης των 
χρονικών αυτών ορίων, ο Μ.Φ. χάνει όλα τα δικαιώμα-
τα και τις χορηγίες που απορρέουν από τη φοιτητική 
του ιδιότητα και η Σ.Ε. εξετάζει τη διαγραφή του από το 
Πρόγραμμα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατό, 
μετά από δικαιολογημένη αίτηση του Μ.Φ. και σχετική 
απόφαση της Σ.Ε., να γίνεται «προσωρινή αναστολή των 
σπουδών», η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) 
συνεχόμενα εξάμηνα (σύμφωνα με τον ν. 4485/2017, 
άρθρο 33, παρ. 3) και δεν προσμετράται στα παραπά-
νω αναφερόμενα χρονικά όρια. Οποιαδήποτε αίτηση 
για διακοπή σπουδών πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 30 
ημέρες πριν την πρώτη ημέρα έναρξης του εξαμήνου, 
όπως αυτή ορίζεται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του 
Πανεπιστημίου.

Άρθρο 5
Κανονισμός και Πρόγραμμα Σπουδών

α) Πρόγραμμα και αξιολόγηση σπουδών για Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακό Σπουδών

 1. Οι Μ.Φ. είναι υποχρεωμένοι να συγκεντρώσουν συ-
νολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), 30 ανά εξάμηνο. 
Ο Μ.Φ. θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς τις σπουδές 
του και του απονέμεται Δ.Μ.Σ. εφ’ όσον παρακολούθη-

σε επιτυχώς τα μεταπτυχιακά μαθήματα, που αντιστοι-
χούν στον ελάχιστο αριθμό προβλεπόμενων πιστωτι-
κών μονάδων (ECTS), και ολοκλήρωσε ένα πλήρες έτος 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το πρώτο έτος 
μεταπτυχιακών σπουδών θεωρείται δοκιμαστικό. H αξι-
ολόγηση της απόδοσης στα μαθήματα (βλ. παρακάτω), 
καθώς και η συνολική εκτίμηση της απόδοσης του Μ.Φ., 
αποτελούν βασικά κριτήρια για την ανανέωση της απο-
δοχής του στο Π.Μ.Σ. μετά την πάροδο των δύο εξαμή-
νων. Η ανανέωση της αποδοχής γίνεται από τη Σ.Ε.

2. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου οι Μ.Φ. είναι 
υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν επιτυχώς μαθήμα-
τα που αντιστοιχούν συνολικά σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδας (ECTS) (βλ. Πρόγραμμα Μαθημάτων).

Οι παρουσίες στα μαθήματα είναι υποχρεωτικές. Αν 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι Μ.Φ. μπορούν να χάσουν 
μέχρι και το 1/5 των ωρών διδασκαλίας κάθε μαθήματος. 
Σε αντίθετη περίπτωση δεν εξετάζονται στο μάθημα. 
Για να θεωρηθεί η παρακολούθηση των μαθημάτων ως 
επιτυχής, είναι αναγκαίο ο μέσος όρος της βαθμολογίας 
να είναι τουλάχιστον 7/10. Υπάρχει η δυνατότητα επα-
νεξέτασης σε δύο (2) μαθήματα, το ανώτερο, μέσα σε 
διάστημα δύο μηνών από την έναρξη της διπλωματικής 
εργασίας, μετά από αίτησή του Μ.Φ. στην Σ.Ε..

Το περιεχόμενο και η διάρκεια των μαθημάτων μπο-
ρεί να εκσυγχρονίζεται και να αναπροσαρμόζεται κάθε 
χρόνο από την Ε.Δ.Επ.. Το περιεχόμενο και ο τρόπος εξέ-
τασης του κάθε μαθήματος καθορίζεται από τον εκάστο-
τε διδάσκοντα, με τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε. και την 
έγκριση της Ε.Δ.Επ. Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί 
να γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα η οποία 
καθορίζεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα.

Τα μαθήματα και οι διδάσκοντες αξιολογούνται από 
τους Μ.Φ. μετά το τέλος του κάθε μαθήματος ως προς 
το περιεχόμενο, την αποτελεσματικότητα και τον βαθμό 
επίτευξης των στόχων του, μέσω ειδικού ερωτηματο-
λογίου.

3. Πριν το πέρας του πρώτου εξαμήνου πραγματοποι-
ούνται τα Σεμινάρια Γνωριμίας. Πρόκειται για διαλέξεις-
παρουσιάσεις των ερευνητικών τομέων του Προγράμ-
ματος, που αποσκοπούν στην ενημέρωση των φοιτητών 
για τις παρεχόμενες ερευνητικές δυνατότητες και το σω-
στότερο σχεδιασμό του υπόλοιπου των σπουδών τους. 
Οι παρακολουθήσεις των Σεμιναρίων Γνωριμίας είναι 
υποχρεωτικές.

4. Kατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου εξαμήνου 
ο/η Μ.Φ. εκπονεί Διπλωματική Εργασία σε Εργαστήριο 
της επιλογής του. Η Σ.Ε. μετά από αίτηση του υποψηφί-
ου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της 
διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος Επιβλέπων και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, 
ορίζει τον Επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμε-
λή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, 
ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο Επιβλέπων. Ο 
Επιβλέπων πρέπει να είναι μέλος του Προγράμματος και 
δεν μπορεί να έχει περισσότερους από 2 Μ.Φ. από κάθε 
έτος εισακτέων στο εργαστήριό του.

H συγγραφή της Διατριβής γίνεται στην ελληνική ή 
αγγλική γλώσσα. Η μεταπτυχιακή εργασία πρέπει να 
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συνοδεύεται από περίληψη στην γλώσσα συγγραφής 
(300-500 λέξεις) και εκτενή περίληψη στην άλλη γλώσσα 
(ενδεικτικά, γύρω στις 1500 λέξεις).

Ο υποψήφιος παραδίδει το κείμενο της εργασίας στα 
μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής το αργότερο 15 ημέρες 
πριν από την ημερομηνία της εξέτασης. Η αξιολόγηση 
γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή μετά από δη-
μόσια παρουσίαση της Διατριβής. Η τριμελής επιτροπή 
αποτελείται από τον επιβλέποντα και από άλλα δυο μέλη 
που ορίζονται από την Σ.Ε. Η αξιολόγηση της μεταπτυ-
χιακής εργασίας αποτελεί εξέταση τόσο του περιεχο-
μένου όσο και της παρουσίασης της εργασίας. Για να 
θεωρηθεί η εξέταση επιτυχής θα πρέπει να αξιολογη-
θεί με τουλάχιστον 7/10. Αν η εξέταση είναι επιτυχής, ο 
υποψήφιος καταθέτει σε ηλεκτρονική μορφή το τελικό 
κείμενο της εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος Βι-
ολογίας και στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και ένα 
έντυπο αντίγραφο της Διατριβής, υπογεγραμμένο από 
τον επιβλέποντα, στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Οι 
μεταπτυχιακές εργασίες καταχωρούνται στη Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης και αναρτώνται 
στον ιστότοπο του Τμήματος. Διαφορετικά θεωρείται 
ότι ο Μ.Φ. δεν έχει ακόμη περατώσει τις μεταπτυχιακές 
του σπουδές.

5. O Μ.Φ. θεωρείται ότι περάτωσε τις σπουδές του και 
του απονέμεται το Δ.Μ.Σ., εφ’ όσον συμπλήρωσε τρία (3) 
εξάμηνα σπουδών, περάτωσε επιτυχώς τα μαθήματα (με 
μέσο όρο, σταθμισμένος με βάση τις πιστωτικές μονάδες 
κάθε μαθήματος, βαθμολογίας τουλάχιστον 7/10) και συ-
νέγραψε Διατριβή με το ερευνητικό του έργο. Ο τελικός 
βαθμός του Δ.Μ.Σ. υπολογίζεται ως μέσος όρος από τη 
βαθμολογία στα μαθήματα και στη Διατριβή.

6. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται και η 
Ετήσια Συνάντηση Μεταπτυχιακής Έρευνας (Ε.Σ.Μ.Ε.). 
Σκοπός της συνάντησης είναι

• η προαγωγή της επιστημονικής πρακτικής,
• η εκπαίδευση των Μ.Φ. στην παρουσίαση επιστημονι-

κών εργασιών (παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας στα 
πλαίσια Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών),

• η ενημέρωση των μελών του Δ.Π.Μ.Σ. και των Μ.Φ. 
για την διεξαγόμενη έρευνα,

• η αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. ως προς το περιεχόμενο, 
την αποτελεσματικότητα και τον βαθμό επίτευξης των 
στόχων του.

Η συμμετοχή των Μ.Φ. στην Ε.Σ.Μ.Ε. είναι υποχρεω-
τική. Οι Μ.Φ. του Δ.Π.Μ.Σ. που δεν μπορούν να συμμε-
τάσχουν στην Ε.Σ.Μ.Ε., θα παρουσιάζουν την εργασία 
τους στην Ολομέλεια του Δ.Π.Μ.Σ.. Η παρουσίαση θα 
γίνεται μετά από συνεννόηση του φοιτητή με τα μέλη 
της Σ.Ε., εντός διαστήματος 15 ημερών από την ημέρα 
της Ε.Σ.Μ.Ε.

β) Πρόγραμμα σπουδών
Το Πρόγραμμα εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων 
(ECTS), σύμφωνα με το ν. 3374/2005. Οι πιστωτικές μο-
νάδες εκφράζουν τον φόρτο εργασίας που απαιτείται 
για την ολοκλήρωση των στόχων ενός ακαδημαϊκού 
προγράμματος από κάθε φοιτητή.

To πρότυπο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Χερσαία και Θαλάσσια Οικοσυστήματα 12

Βιοποικιλότητα, 
Εξέλιξη και Προσαρμογές 6

Ανάλυση Βιολογικών Δεδομένων 6

Υδατοκαλλιέργειες 
και Αλιευτική Βιολογία 6

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Εργαστηριακές Ασκήσεις και Δεξιότητες 5

Βιβλιογραφική Έρευνα 10

Εκπόνηση Ερευνητικού Σχεδίου 15

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30

ΣΥΝΟΛΟ 30

γ) Κανονισμός εξετάσεων, αξιολόγηση, βαθμολόγηση
Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών στα μαθή-

ματα γίνεται με εξετάσεις (γραπτές ή προφορικές) ή/
και με εκπόνηση εργασίας με ανάθεση ύλης. Η εξέτα-
ση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται 
από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται από τη Σ.Ε. και 
εγκρίνεται από την Ε.Δ.Επ. σύμφωνα με το ν. 4485/2017.

δ) Επικουρικό Εκπαιδευτικό Έργο
Oι Μ.Φ. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν επικουρικό 

εκπαιδευτικό έργο που τους ανατίθενται από το Τμήμα 
στα πλαίσια της διεξαγωγής μαθημάτων και εργαστη-
ρίων, επίβλεψης εξετάσεων, και όλων των εκπαιδευτι-
κών διαδικασιών. Οι επικουρίες εκπαιδευτικού έργου 
είναι υποχρεωτικές στο δεύτερο και τρίτο εξάμηνο του 
Π.Μ.Σ. κατά τα οποία ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος 
στο Π.Μ.Σ.. Οι κυρώσεις σε περιπτώσεις πλημμελούς 
εκτέλεσης των καθηκόντων της Επικουρίας αποφασί-
ζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
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 ε) Κανόνες Δεοντολογίας
Οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να τηρούν τον Κώδικα 

Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου. Κάθε αντιδεοντολογι-
κή συμπεριφορά των μεταπτυχιακών φοιτητών εξετάζε-
ται από τη Συνέλευση του Τμήματος που καθορίζει και 
τις ανάλογες κυρώσεις.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται 
δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή τελειόφοιτοι Α.Ε.Ι. της ημεδα-
πής ή ισότιμου πτυχίου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής προερχό-
μενοι από Τμήματα Βιολογίας, Χημείας, Περιβάλλοντος 
και συναφών Επιστημών, καθώς και απόφοιτοι Ιατρικών, 
Φαρμακευτικών, Κτηνιατρικών και Γεωπονικών Σχολών 
και Τμημάτων.

α) Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος
H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Προκήρυ-

ξη) για συμμετοχή στο Δ.Π.Μ.Σ. αναρτάται το Φεβρου-
άριο/Μάρτιο κάθε έτους στο διαδίκτυο (www.biology.
uoc.gr). Στην προκήρυξη αναφέρονται: α) Ο τίτλος του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος, που προκηρύσσεται, 
β) τα δικαιολογητικά, που πρέπει να υποβληθούν, γ) η 
διεύθυνση και οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογη-
τικών και η ημερομηνία αξιολόγησης των υποψηφίων, 
καθώς και δ) οι διευθύνσεις Διαδικτύου του Δ.Π.Μ.Σ. και 
του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Υπόδειγμα προκήρυξης και αντίγραφα των εντύπων, που 
οφείλουν να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι, παρατίθενται 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος Βιολογίας.

β) Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων
Η αξιολόγηση για την αποδοχή Μ.Φ. στο Δ.Π.Μ.Σ.- ΠΒ 

γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Α.) η οποία 
είναι εννεαμελής (9μελής) και συγκροτείται από: 1) ένα 
μέλος του Προγράμματος από το Τμήμα Βιολογίας ορι-
ζόμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος, 2) ένα μέλος 
του Προγράμματος οριζόμενο από το ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε., 3) δύο 
μέλη του Προγράμματος από το Tμήμα Bιολογίας και 
δύο από το ΕΛ.Κ.Ε.Θ.Ε. επιλεγόμενα κατ’ έτος με κλήρω-
ση που διενεργείται από την Ε.Δ.Επ. και 4) το Διευθυντή 
Σπουδών του Προγράμματος και τον Aναπληρωτή του. 
Kατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων υποψηφίων Μ.Φ., 
οι διδάσκοντες του Προγράμματος μπορούν να είναι 
παρόντες χωρίς δικαίωμα να υποβάλλουν ερωτήσεις.

Για την επιλογή των Μ.Φ. συνεκτιμώνται: α) τα προσό-
ντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβληθέντα δι-
καιολογητικά (βαθμός πτυχίου ή βεβαίωση αναλυτικής 
βαθμολογίας για τους τελειόφοιτους, επίδοση σε προ-
πτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο 
του Προγράμματος, η επίδοση σε τυχόν διπλωματική 
εργασία, συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, συμμε-
τοχή σε συνέδρια), β) η επίδοση τους κατά τη διάρκεια 
προφορικής συνέντευξης, και γ) η άρτια γνώση της Αγ-
γλικής γλώσσας.

Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτε-
ρου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: α) 
στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης 
του υποψηφίου, β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτη-
ριστικών του υποψηφίου, και γ) στον προσδιορισμό 

πιθανών ελλείψεων, που θα επέβαλαν παρακολούθη-
ση συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων κλπ. 
Πραγματοποιείται κατ’ ιδίαν από δύο ή τρία μέλη της 
Ε.Α. του Δ.Π.Μ.Σ.- ΠΒ, και στη συνέχεια από την ολομέ-
λεια της Ε.Α. του Δ.Π.Μ.Σ.. Προς τούτο, συγκροτούνται 
από την Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και επικυρώνονται από την 
Ε.Δ.Επ., διαφορετικές ή επικαλυπτόμενες ομάδες εξε-
ταστών για το σύνολο των υποψηφίων. Στις κατ’ ιδίαν 
συνεντεύξεις οι υποψήφιοι απαντούν, εκτός των άλλων, 
σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, που βοηθούν τους εξετα-
στές να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο (επισυνάπτε-
ται σε παράρτημα στον παρόντα Κανονισμό), στο οποίο 
αναγράφεται και η βαθμολόγηση των υποψηφίων Μ.Φ. 
από τους εξεταστές. Υποψήφιοι από χώρες με σύστημα 
GRE, που αδυνατούν να παραστούν στις συνεντεύξεις, 
υποχρεούνται να υποβάλουν, επί πλέον των απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών, αποτελέσματα εξετάσεων GRE στις 
Βιολογικές Επιστήμες. Η απόφαση για τον αριθμό των 
εισακτέων Μ.Φ. και τη σειρά επιτυχίας τους λαμβάνεται 
από την Ε.Α. του Δ.Π.Μ.Σ.- ΠΒ και επικυρώνεται από την 
Ε.Δ.Επ.. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 
σε είκοσι (20) φοιτητές. Ο ακριβής αριθμός φοιτητών 
καθορίζεται ετησίως από την Ε.Δ.Επ..

Οι Μ.Φ. που γίνονται αποδεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι 
πλήρους και αποκλειστικής φοίτησης. Προϋπόθεση για 
οριστική εγγραφή των υποψηφίων στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι η 
κατάθεση αναγνωρισμένου πτυχίου ή βεβαίωσης πε-
ράτωσης σπουδών μέχρι την 15η Οκτωβρίου του ιδίου 
ακαδημαϊκού έτους. 

Άρθρο 7
Δυνατότητες Χρηματοδότησης

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Βιολογία» δεν έχει δί-
δακτρα. Οι Μ.Φ. δικαιούνται όλων των παροχών των 
προπτυχιακών φοιτητών, όπως αυτές καθορίζονται 
από το ν. 4485/2017, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Υπάρχει δε δυνατό-
τητα παροχών ανάλογα με συγκεκριμένα κριτήρια που 
θεσπίζονται από τη Σύγκλητο και κατ΄ εξουσιοδότηση 
Υπουργικών Αποφάσεων, ειδικά για σίτιση και στέγαση.

Οι δαπάνες για την εκτέλεση της διεξαγόμενης έρευνας 
στα πλαίσια της Μεταπτυχιακής Διατριβής καλύπτονται 
από τον τακτικό προϋπολογισμό και από ανταγωνιστικά 
προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας που διεκδικούν 
και υλοποιούν τα μέλη Δ.Ε.Π. και οι Ερευνητές που συμ-
μετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ..

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της Μεταπτυχιακής 
Διατριβής οι Μ.Φ. δύναται να χρηματοδοτούνται από 
τη συμμετοχή τους σε προγράμματα Έρευνας και Τε-
χνολογίας. Επίσης, το Δ.Π.Μ.Σ.- ΠΒ ενθαρρύνει τους/τις 
Μ.Φ., που δεν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, 
να επιτύχουν εξωτερική χρηματοδότηση από διάφορα 
Ιδρύματα (πχ. Ι.Κ.Υ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 4 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9212 (2)
Τροποποίηση στον πίνακα του άρθρου 6 

«Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων» της από-

φασης αριθμ. 4823/25.04.2018 ΦΕΚ  1657/

τ.Β’/11.05.2018 του Διατμηματικού Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Απομό-

νωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιο-

λογική Δραστικότητα» του Τμήματος Χημείας και 

του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(389η/21-06-2018 τακτική συνεδρίαση)

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 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 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/05.06.2013) 
για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων 
- Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρή-
της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αριθμ. 
π.δ.  128/2013 (ΦΕΚ  195/τ.Α’/17.09.2013), και τις εκ-
δοθείσες μετ΄ αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύ-
τανη, αριθμ. 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 
και 10.955/31.07.2013 (ΦΕΚ 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το 
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμά-
των 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», παρ. 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 Άρθρου 31 «Όργανα διοίκη-
σης 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.» έως και Άρθρ. 37 «Πόροι χρηματο-
δότηση Π.Μ.Σ.», Άρθρ. 44 «Αξιολόγηση» και Άρθρ. 45 
«Εξουσιοδοτικές διατάξεις» 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 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν.  4009/2011 (ΦΕΚ  195/τ.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 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 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 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21‐11‐2013), του άρ-
θρου 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 «κωδικοποίησης 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. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ‐34Ι

12.Το αριθμ. 113/01.02.2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης και το αριθμ. 350/08-04-2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής.

13. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης συνεδρίαση αριθμ. 383/
15‐02‐ 2018 και την απόφαση αριθμ. 4823/25.04.2018 
ΦΕΚ 1657/τ.Β’/11.05.2018 για την επανίδρυση του Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με 
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Βιολογική Δραστικότητα» του Τμήματος Χημείας και του 
Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης.

14. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Χημεί-
ας του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 08‐05‐2018) 
για την έγκριση τροποποίησης (διόρθωσης) στον πίνακα 
μαθημάτων του προγράμματος.

15. Την εισήγηση με αριθμ. 6η/19.06.2018 συνεδρία-
σης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Κρήτης.

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

Τροποποιούμε τον πίνακα μαθημάτων αριθμ. 
4823/25.04.2018 ΦΕΚ 1657/τ.Β’/11.05.2018 για την επα-
νίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Απομόνωση και Σύνθεση 
Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα» του 
Τμήματος Χημείας και του Τμήματος Ιατρικής Πανεπι-
στημίου Κρήτης (διόρθωση κωδικού μαθήματος) και 
το άρθρο 6 της εν λόγω απόφασης διαμορφώνεται ως 
ακολούθως:

Άρθρο 6
Ενδεικτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τείται για την απονομή του διπλώματος 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 προχωρημένη 
εκμάθηση εργαστηριακών τεχνικών έρευνας και πραγ-
ματοποίηση ερευνητικής εργαστηριακής εργασίας και

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

Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο έχει 
ως εξής:

 Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

ΑΣΦΔ 13 - Χημεία Φυσικών Προϊόντων 10

ΑΣΦΔ 14 - Συνθετική Οργανική Χημεία 10

ΑΣΦΔ 16 -Στερεοχημεία -Μηχανισμοί 
Οργανικών Αντιδράσεων 10

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β. ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

ΕΜΦ‐04  Φασματοσκοπία Πυρηνικού 
Μαγνητικού Συντονισμού (NMR).
Θεωρία και Εφαρμογές

10

ΑΣΦΔ - 17 Οργανική Φωτοχημεία 10

ΑΣΦΔ - 19 Φαρμακευτική Χημεία 10

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Εκμάθηση Προχωρημένων
Εργαστηριακών Τεχνικών Έρευνας 15

Πραγματοποίηση Ερευνητικής
Εργαστηριακής Εργασίας 15 

ΣΥΝΟΛΟ 30

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Συγγραφή Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης 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.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ρέθυμνο, 04 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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