
H Υπουργική Απόφαση Έγκρισης έχει ως εξής:

Αριθµός απόφασης 77102/Β7
(ΦΕΚ 1195/26-8-2003)

όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 23124/Β7
(ΦΕΚ 1144/9-7-2007)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ159/Α') «Εκσυγ-
χρονισµός των Ανωτάτης Εκπαίδευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του Ν.
2327/1995 (ΦΕΚ 156/A') «Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας ... και άλλες διατάξεις»,
και του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν.2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α') «∆ιάρθρωση της
ανώτατης εκπαίδευσης και θέσπιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π. δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98Α').

3) Την υπ' αριθµ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ.Β'/26.4.2004)κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Καθο-
ρισµός αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευµάτων».

4) Την υπ' αριθµ. Β7/77102 (ΦΕΚ 1195/τ.Β'/26.8.2003) Υπουργική Απόφαση
«Έγκριση ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµή-
µατος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, του Τµήµατος Ιατρικής, του
Τµήµατος Βιολογίας και του Τµήµατος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου
Κρήτης στη γνωστική περιοχή «Βιοηθική».

5) Την υπ' αριθµ. πρωτ. 3940/30.4.2002 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων
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∆́ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
ΒΙΟΗΘΙΚΗ



ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την χρηµατοδότηση έργων «Νέα Προγράµµατα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Κρήτης».

6) Την υπ' αριθµ. Πρωτ. 2879/14.2.2006 απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα του
ΕΠΕΑΕΚ που αφορά στην χρονική επέκταση των έργων στο πλαίσιο της µε
αριθµ. πρωτ. 3940/30.4.2002. πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

7) Το υπ' αριθµ. πρωτ. 7942/12.4.2006 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχεί-
ρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ που αφορά την έγκριση αι-
τήµατος επέκτασης Φυσικού Αντικειµένου και Αναµόρφωσης Π/Υ του έργου
µε τίτλο: «Νέα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου
Κρήτης» το ποίοι εντάσσεται στην κατηγορία πράξης 2.2.3.α «Προγράµµατα
Μεταπτυχιακών Σπουδών» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

8) Το απόσπασµα πρακτικού της Ειδικής ∆ιατµηµατικής Επιτροπής (συνεδρία
23.10.2006).

9) Το απόσπασµα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης (συνε-
δρία 26.10.2006).

10)Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπά-
νη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:

Τροποποιούµε την Β7/77102 (ΦΕΚ 1195/τ.Β726.8.2003) Υπουργική Απόφα-
ση, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές ∆ιατάξεις

Το Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών οργανώνει και λειτουργεί, σε
συνεργασία µε το Τµήµα Ιατρικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης, το Τµήµα Βιολογίας
του Πανεπιστηµίου Κρήτης και το Τµήµα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρή-
της, ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), στην γνωστική
περιοχή «Βιοηθική», το οποίο λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003. Τη
διοικητική και οικονοµική υποστήριξη του Προγράµµατος έχει το Τµήµα Φιλοσο-
φικών και Κοινωνικών Σπουδών.

Άρθρο 2
Αντικείµενο - Σκοποί

Αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η γνωστική περιοχή της Βιοηθικής. Συγκεκριµένα,
αντικείµενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστηµονική προσέγγιση των ηθικών ζητηµάτων
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που προκύπτουν από, ή σχετίζονται µε, τις Επιστήµες της Ζωής, τις Ιατρικές εφαρ-
µογές τους και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Βασίζεται στην
συνθετική αξιοποίηση της έρευνας που διεξάγεται στην φιλοσοφία, στις ανθρωπι-
στικές και κοινωνικές επιστήµες, στις επιστήµες της ζωής και τη βιο-τεχνολογία.

Το Π.Μ.Σ. αποτελεί συνδυασµένη εκπαιδευτική ενέργεια των Τµηµάτων Φιλο-
σοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Βιολογίας, Ιατρικής και Κοινωνιολογίας του-
Πανεπιστηµίου Κρήτης.

Στοχεύει στην εξειδίκευση και την εκπαίδευση επιστηµόνων - ερευνητών/τριών,
οι οποίοι θα συνεισφέρουν στην προώθηση της βιοηθικής έρευνας στη χώρα µας
και, µέσω αυτής, θα συµβάλουν στην βελτίωση της ποιότητας του επιστηµονικού
δυναµικού στελέχωσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, των Ερευνητι-
κών Ιδρυµάτων, της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, των Επιχειρήσεων Τεχνολογιών Αιχµής,
των Οργανισµών Υγείας, και κατ' επέκταση θα συµβάλουν στην τόνωση της ερ-
γασιακής απασχόλησης στη χώρα µας.

Σκοπός του είναι: 1) η απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, του
οποίου οι κάτοχοι θα είναι κατάλληλοι να εργαστούν ως στελέχη του Κρατικού Μη-
χανισµού, ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων και Οργανισµών, ως εκπαιδευ-
τικοί ∆Ε µε αυξηµένα προσόντα, αλλά και στελέχη διεθνών οργανισµών, 2) η
απονοµή ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος, του οποίου οι κάτοχοι θα µπορούν να εργα-
στούν ως διδάσκοντες και ερευνητές σε Πανεπιστήµια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα,
και ως στελέχη υψηλών προδιαγραφών στην ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, σε ∆ηµόσιους
Οργανισµούς και Επιχειρήσεις.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέµει: Α) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε) και Β) ∆ι-
δακτορικό ∆ίπλωµα (∆.∆.), στη Βιοηθική.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τµηµάτων των Πανεπιστηµίων
της ηµεδαπής, ή αντίστοιχων αναγνωρισµένων Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της αλ-
λοδαπής καθώς και συναφών Τµηµάτων ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων, µε τις προ-
ϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης.
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Άρθρο 5
Χρονική ∆ιάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονοµή των κατά το άρθρο 3 απονεµόµενων τίτ-
λων ορίζεται για το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης σε τέσσερα (4) ακαδηµα-
ϊκά εξάµηνα και για το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα σε τουλάχιστον τρία (3) έτη, από την
ηµεροµηνία καθορισµού του θέµατος.

Άρθρο 6
Πρόγραµµα Μαθηµάτων

Τα µαθήµατα, η διδακτική και η ερευνητική απασχόληση, οι εργαστηριακές και
οι πρακτικές ασκήσεις, και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες για την απονοµή των κατά το άρθρο 3 απονεµόµενων τίτλων ορίζον-
ται ως εξής:

6.1. Για το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης:
(α) Οι φοιτητές υποχρεούνται να συµπληρώσουν ένα ελάχιστο τριάντα (30) δι-

δακτικών µονάδων (δ.µ.). Η φοίτηση για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώ-
µατος Ειδίκευσης περιλαµβάνει την επιτυχή συµµετοχή σε µεταπτυχιακά
µαθή-µατα-σεµινάρια (24 δ.µ.) και την επιτυχή εκπόνηση µεταπτυχιακής εργασίας
(6 δ.µ.). Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των απαιτούµενων µαθηµάτων και σε-
µιναρίων, οι σπουδαστές οφείλουν να προβούν στην εκπόνηση γραπτής µετα-
πτυχιακής εργασίας, της οποίας η διάρκεια δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα
ακαδηµαϊκό εξάµηνο. Ο βαθµός του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσηςπρο-
κύπτει από το άθροισµα (12) µαθηµάτων των δύο (2) δ.µ. το καθένα, ή, αναλόγως,
και περισσοτέρων, της µίας (1) δ.µ. το καθένα (σύνολο 24 δ.µ.), και του βαθµού
της Μεταπτυχιακής Εργασίας πολλαπλασιασµένου επί τρία (3).

(β) Σε κάθε ένα από τα τρία πρώτα ακαδηµαϊκά εξάµηνα οι µεταπτυχιακοί
σπουδαστές παρακολουθούν µαθήµατα και σεµινάρια, κατ' ελάχιστον τέσσερα. Η
παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Η επιτυχής ολοκλήρωση µεταπτυχιακού µα-
θήµατος προκύπτει µετά από επιτυχία σε προφορική ή γραπτή εξέταση, σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του διδάσκοντος. Η επιτυχής παρακολούθηση µεταπτυχιακού
σεµιναρίου προκύπτει από επιτυχία στην σεµιναριακή εργασία, και σε ενδεχόµενη
προφορική ή γραπτή εξέταση, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του διδάσκοντος.

(γ) Μετά την επιτυχή παρακολούθηση δέκα (10) µεταπτυχιακών µαθηµάτων
και σεµιναρίων, ανατίθεται σε κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή η εκπόνηση Μεταπτυ-
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χιακής Εργασίας. Την ανάθεση της εκπόνησης, την επίβλεψη της εργασίας καιτην
ευθύνη της βαθµολόγησης αναλαµβάνει ένα από τα µέλη ∆ΕΠ του Π.Μ.Σ., µετά
απόν συνεννόηση µε τον φοιτητή, και την ανακοινώνει εγγράφως στην Ειδική ∆ια-
τµηµατική Επιτροπή (Ε.∆.Ε.). Η διπλωµατική εργασία εγκρίνεται κατ' αρχήν από
τον υπεύθυνο διδάσκοντα και, στη συνέχεια, υποστηρίζεται δηµόσια ενώπιον τρι-
µελούς εξεταστικής επιτροπής (στην οποία συµµετέχει ο επιβλέπων διδάσκων),
από την οποία και βαθµολογείται. Εάν παρέλθουν τρία (3) εξάµηνα µετά την ανά-
θεση του θέµατος χωρίς ο επιβλέπων να έχει στοιχεία για την πορεία της υπό εκ-
πόνηση εργασίας, η ανάθεση του θέµατος ακυρώνεται.

(δ) Καθένα από τα προσφερόµενα µαθήµατα µπορεί να διαιρείται σε γνωστικά
αντικείµενα, που καθορίζονται από την Ε.∆.Ε. Ο Κανονισµός Σπουδών, όπως δια-
µορφώνεται από την Ε.∆.Ε., εξειδικεύει το αναλυτικό πρόγραµµα, την επιµέρους
κατανοµή των µαθηµάτων (υποχρεωτικών και επιλογής), καθώς και την κατανοµή
των διδακτικών µονάδων στα επιµέρους θέµατα ή γνωστικά αντικείµενα.

Η ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο κατάλογος που ακολουθεί, περιλαµβάνει όλα τα µαθήµατα τα οποία µπο-
ρούν να προσφέρουν οι συµµετέχοντες στο Πρόγραµµα διδάσκοντες.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
Ηθική θεωρία
Μεταφυσική 2 δ.µ.
Προβλήµατα της Αρχαίας Βιοηθικής 2 δ.µ.
Ιστορία των Θεωριών της Βιοηθικής 2 δ.µ.
Ηθικές Θεωρίες και Μέθοδοι της Ηθικής 2 δ.µ.
Σύγχρονες Ηθικές Θεωρίες 2 δ.µ.
Θεωρίες ∆ικαιοσύνης 2 δ.µ.
Εφαρµοσµένη ηθική [προσωπική ελευθερία, ατοµικά
δικαιώµατα, το απόρρητο, η ιδιωτικότητα, η ευθύνη, κλπ.
Πολυπολιτισµικότητα και ηθικός σχετικισµός] 2 δ.µ.
Σεµινάριο: Ηθική των Επιστηµών 2 δ.µ.

Βιοηθική
Εισαγωγή στη Βιοηθική 2 δ.µ.
Βιοϊατρική Ηθική 2 δ.µ.
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Σεµινάριο:Κλινικά Ζητήµατα Βιοηθικής 2 δ.µ.
Σεµινάριο:Ιατρική Ηθική 2 δ.µ.
Σεµινάριο:Φιλοσοφία της Ιατρικής και των Επιστηµών της Ζωής 2 δ.µ.
∆ίκαιο της Υγείας 2 δ.µ.
∆ίκαιο, Ιατρική και Βιοηθική 2 δ.µ.
Βιοϊατρική και ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου 2 δ.µ.
Σεµινάριο: Βιοτεχνολογία και ∆ίκαιο 2 δ.µ.
∆ηµόσια Πολιτική και Βιοηθική 2 δ.µ.
Βιοηθική και ∆ηµόσια Υγεία 2 δ.µ.
Ηθική και ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας 2 δ.µ.
Ηθική της Ιατρικής και Επιστηµονικής Έρευνας 2 δ.µ.
Σεµινάριο: ∆εοντολογία στην Κοινωνική και Βιο-ιατρική
Έρευνα και Πρακτική 2 δ.µ.
Βιοηθικά Ζητήµατα στη Γενετική του Ανθρώπου 2 δ.µ.
Εξελικτική Βιολογία και Βιοηθική 2 δ.µ.
Επιστήµες του Περιβάλλοντος και Βιοηθική 2 δ.µ.
Οικολογία, Οικονοµία και Ηθική 2 δ.µ.
Περιβαλλοντική ∆ικαιοσύνη 2 δ.µ.
Ηθικά ζητήµατα στη Νοσηλευτική 2 δ.µ.
Η Εξέλιξη της Ηθικής στη Νοσηλευτική 2 δ.µ.
Επαγγελµατική Ηθική/Ηθική των Επιχειρήσεων 2 δ.µ.
Επιστήµη, Τεχνολογία και Ηθική 2 δ.µ.

Βασικά Εισαγωγικά Μαθήµατα
Βιολογία I: Μοριακή και Κυτταρική Βάση της Βιολογίας 2 δ.µ.
Βιολογία II: Αρχές Γενετικής 2 δ.µ.
Κοινωνιολογία 2 δ.µ.
Φιλοσοφία των Βιολογικών Επιστηµών 2 δ.µ.

ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Φιλοσοφία
Άνθρωπος και Φύση στην Αρχαία Φιλοσοφία 2 δ.µ.
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Φιλοσοφία των Επιστηµών και της Τεχνολογίας 2 δ.µ.
Φιλοσοφία του Νου 2 δ.µ.
Επιστηµολογία των Αξιών-Θεωρία της απόφασης 2 δ.µ.
Πολιτική φιλοσοφία 2 δ.µ.
Κράτος Πρόνοιας 2 δ.µ.
Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία 2 δ.µ.
Φιλοσοφία του ∆ικαίου 2 δ.µ.
Σεµινάριο: Θεωρίες της Επιστηµονικής Εξήγησης.

Εξήγηση Επιστηµονικών γεγονότων 2 δ.µ.
∆ικαιοσύνη, Νόµος και Ηθική 2 δ.µ.

Βιολογία
Βιολογία της Ανάπτυξης 2 δ.µ.
Γενετική του Ανθρώπου 2 δ.µ.
Ιστορία της Βιολογίας 2 δ.µ.
Ηθικά και Νοµικά Ζητήµατα στην Ιατρική Γενετική 2 δ.µ.
Αρχές Οικολογίας 2 δ.µ.
Οικολογικά Ζητήµατα και Βιοηθική 2 δ.µ.

Ιατρική
Στοιχεία Νευρολογίας 2 δ.µ.
Ηθικά Ζητήµατα των Νευροεπιστηµών 2 δ.µ.
Ζητήµατα ∆ηµόσιας Υγείας: Ιστορική Θεώρηση 2 δ.µ.
Σύγχρονο Ιατρικό Επάγγελµα 2 δ.µ.
Ιστορία της Ιατρικής έως το 1700 2 δ.µ.
Ιστορία της Ιατρικής από το 1700 έως το 1900 2 δ.µ.
Σεµινάριο:η Γένεση της Σύγχρονης Ιατρικής 2 δ.µ.
Πολιτισµοί, Θρησκευτικές Παραδόσεις και Περίθαλψη 2 δ.µ.
Ιατρική Πρακτική και Θρησκευτική Πεποίθηση 2 δ.µ.

Επιστήµες του Περιβάλλοντος
Επίδραση των Ανθρωπογενών ∆ραστηριοτήτων
στους Βιογεωχηµικούς κύκλους 2 δ.µ.
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Πολιτικές και Πρακτικές της Αειφορικότητας 2 δ.µ.
Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία 2 δ.µ.

Κοινωνικές Επιστήµες
Κοινωνιολογία και ∆ίκαιο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής 2 δ.µ.
Μικρο-κοινωνιολογία της Επιστηµονικής Έρευνας 2 δ.µ.
Κοινωνιολογία της Πνευµατικής Νόσου 2 δ.µ.
Ανθρωπολογία και Βιοηθική 2 δ.µ.
Ιατρική Ανθρωπολογία 2 δ.µ.
Ψυχολογία της Υγείας 2 δ.µ.
Κοινωνική Ψυχολογία: Κοινωνική Ταυτότητα

του Ερευνητή των Επιστηµών της Ζωής 2 δ.µ.

∆ηµόσια Υγεία
Πολιτισµός και Συµπεριφορά Υγείας 2 δ.µ.
Κοινωνικές Ανισότητες στην Υγεία 2 δ.µ.
Θέµατα ∆ιοίκησης στη ∆ηµόσια Υγεία 2 δ.µ.
Κοινωνιολογία της Ιατρικής και της Περίθαλψης 2 δ.µ.

∆ίκαιο
Οικογενειακό ∆ίκαιο 2 δ.µ.
Σεµινάριο: Γενετική και ∆ίκαιο 2 δ.µ.
Φιλοσοφία του ∆ικαίου και Βιοηθική 2 δ.µ.
∆ιαχείρηση της Περίθαλψης 2 δ.µ.
∆ίκαιο της Πνευµατικής Υγείας 2 δ.µ.
Σεµινάριο: Επιστήµη, Τεχνολογία και Σύνταγµα 2 δ.µ.
Βιοηθική και Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα 2 δ.µ.
Ιδιοκτησιακά ∆ικαιώµατα. Το ανθρώπινο σώµα ως Ιδιοκτησία 2 δ.µ.
Κλωνοποίηση και Αξία του Ανθρώπου 2 δ.µ.

Νοσηλευτική
Ηθικά Ζητήµατα Νοσηλευτικής 2 δ.µ.
Ηθικά Ζητήµατα στη Φροντίδα Ηλικιωµένων 2 δ.µ.
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Ιδιαιτερότητες Φύλου και Βιοηθική
Φεµινισµός, Ηθική και Περίθαλψη 2 δ.µ.
Φύλο και Αναπαραγωγικές Τεχνολογίες 2 δ.µ.
Πολιτισµική ∆ιαµόρφωση του Φύλου 2 δ.µ.
Φύλο και ∆ίκαιο 2 δ.µ.

Βιοηθική και Εκπαίδευση 2 δ.µ.

Ειδικά θέµατα
• Εξαµηνιαία Ειδικά Σεµινάρια, στα οποία οι συµµετέχοντες µεταπτυχιακοίσπου-

δαστές παρουσιάζουν την τρέχουσα έρευνά τους.
• Ετήσια σειρά διαλέξεων, στην οποία προσκαλούνται διακεκριµένοι επιστήµο-

νες / ακαδηµαϊκοί δάσκαλοι διεθνούς κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

6.2. Για το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα:
(α) Ο σπουδαστής που απέκτησε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης µπο-

ρείνα συνεχίσει για την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος.
(β) Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να βρίσκεται σε τακτική επαφή µε τον επι-

βλέποντα και να προσκοµίζει κατ' έτος γραπτή έκθεση µε επαρκή στοιχεία σχετικά
µε την πρόοδο της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής. Εάν παρέλθουν τρία έτη µετά την ανά-
θεση του θέµατος χωρίς ο επιβλέπων να έχει στοιχεία για την πορεία της διατρι-
βής, η ανάθεση του θέµατος ακυρώνεται.

(γ) Η ανάθεση θέµατος για την εκπόνηση της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής ισχύει
για πέντε (5) έτη. Σε εξαιρετικές και µόνον περιπτώσεις είναι δυνατόν, µετά από
σχετική αίτηση του υποψηφίου, να του παρασχεθεί παράταση από την Ε.∆.Ε., η
οποία κρίνει αρµοδίως κατά περίπτωση.

Άρθρο 7
Αριθµός εισακτέων

Ο αριθµός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµα-
τος Ειδίκευσης ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε είκοσι (20) κατ' έτος.
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Άρθρο 8
Προσωπικό

Στα µεταπτυχιακά µαθήµατα θα απασχοληθούν επτά (7) µέλη ∆ΕΠ του Τµήµα-
τος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, έξι (6) µέλη του Τµήµατος Ιατρικής,
τέσσερα (4) µέλη του Τµήµατος Βιολογίας, τρία (3) µέλη του Τµήµατος Κοινωνιο-
λογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης, τέσσερα (4) µέλη ∆ΕΠ άλλων Τµηµάτων του
ίδιου Πανεπιστηµίου, πέντε (5) µέλη ∆ΕΠ του Νοµικού Τµήµατος του Εθνικού Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, 2 µέλη ∆ΕΠ του Νοµικού Τµήµατος του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, προσκεκληµένοι καθηγητές από άλλα
Πανεπιστήµια της χώρας, ειδικοί ερευνητές, καθώς και επισκέπτες καθηγητές Πα-
νεπιστηµίων της αλλοδαπής, που έχουν συναφείς µε το Π.Μ.Σ. ειδικότητες, σύµ-
φωνα µε όσα προβλέπονται από την παρ. 3(α) του άρθρου 12 του Ν. 2083/92.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδοµή

Το Τµήµα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Φ.Κ.Σ.) και τα συνεργαζό-
µενα Τµήµατα διαθέτουν την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή. Θα χρησιµοποιη-
θούν το Εργαστήριο Φιλοσοφικής Έρευνας και Μετάφρασης του Τµήµατος Φ.Κ.Σ.,
το Εργαστήριο Βιοηθικής, το Εργαστήριο Η/Υ του ιδίου Τµήµατος, καθώς και Εργα-
στήρια τω Τµηµάτων Ιατρικής και Βιολογίας, συναφή προς το πρόγραµµα µαθηµά-
των του Π.Μ.Σ. Επίσης θα χρησιµοποιηθούν οι εξοπλισµένες µε οπτικο-ακουστικά
µέσα αίθουσες σεµιναρίων των ως άνω Τµηµάτων, καθώς και η επαρκώς ενηµε-
ρωµένη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Κρήτης, στην Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύ-
µνου. Η υποδοµή θα ενισχυθεί µε το ποσόν των 30.000 ευρώ από το ΕΠΕΑΕΚ II
το οποίο αναλύεται ως εξής (σύµφωνα µε το τεχνικό δελτίο):

1. Έπιπλα: 4.050 ευρώ
2. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα: 16.650 ευρώ
3. Λοιπός εξοπλισµός: 4.300 ευρώ
4. Έξοδα αναδιοργάνωσης: 5.000 ευρώ

Άρθρο 10
∆ιάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδηµαϊκό έτος 2002-2003 µέχρι το ακα-
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δηµαϊκό έτος 2011 -2012, µε προοπτική αναµόρφωσης µετά την παρέλευση των
πρώτων τεσσάρων (4) ετών λειτουργίας του.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ παρατείνε-
ται έως τις 31.8.2008 και το συνολικό κόστος διαµορφώνεται ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 . Αµοιβές εξωτερικών συνεργατών 48.764 ευρώ
2. Αποζηµίωση άλλων κατηγοριών προσωπικού

[διοικητική και τεχνική υποστήριξη] 124.676 ευρώ
3. Υποτροφίες 96.800 ευρώ
4. Μετακινήσεις 92.532 ευρώ
5. Προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 16.800 ευρώ
6. Αναλώσιµα 27.000 ευρώ
7. ∆απάνες δηµοσιότητας 13.700 ευρώ
8. Άλλες δαπάνες 8.128 ευρώ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 428.400 ευρώ

Μετά την 1.9.2008 το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράµµατος εκτιµάται
ότι θα ανέλθει στο ποσό των 110.700,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

1 . Αµοιβές εξωτερικών συνεργατών 10.450 ευρώ
2. Αµοιβές προσωπικού για διοικητική

και τεχνική υποστήριξη 34.420 ευρώ
3. Υποτροφίες 22.000 ευρώ
4. Μετακινήσεις 26.266 ευρώ
5. Προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 4.400 ευρώ
5. Αναλώσιµα 3.500 ευρώ
6. ∆απάνες δηµοσιότητας 6.350 ευρώ
7. Άλλες δαπάνες 3.31 4 ευρώ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 110.700 ευρώ
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3. Πηγές κάλυψης του κόστους:
α. Προϋπολογισµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης µέχρι του ποσού των 23.000.00

ευρώ για τις καθαρά λειτουργικές δαπάνες και µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος
2009-2010.

β. Ειδικά προγράµµατα του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
γ. Τη σύνδεση µε άλλα ερευνητικά προγράµµατα.
δ. Χορηγίες και δωρεές.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όλα τα θέµατα που δεν προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση θα ρυθµίζον-
ται από τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρµόδια όρ-
γανα σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία».

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2003

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

και όπως τροποποιήθηκε:

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ
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Υπουργική Απόφαση 15147/Β7
ΦΕΚ 227/14-2-2008

Τροποποίηση

των υπ’αριθµ. Β7/60349 (ΦΕΚ 1133/ τ.Β΄/27.7.2004), Β7/67486 (ΦΕΚ 1694/τ.Β΄/
19.11.2003), Β7/26337 (ΦΕΚ 753/τ.Β΄/19.5.2004), Β7/77102 (ΦΕΚ 1195/ τ. Β΄/
26.8.2003) και Β7/66982 (ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/20.10.2004) υπουργικών αποφάσεων,
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, που αφορούν αντίστοιχα στα ΠΜΣ των Τµη-
µάτων Κοινωνιολογίας, «Επιστήµη Υπολογιστών», «Οπτική και Όραση», «Βιοηθική»
και «Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος» του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκ-
συγχρονισµός της Ανώτατης Εκπαίδευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν.
2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄) «Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) «∆ιάρθρωση της
ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθµιση θεµάτων του τεχνολογικού τοµέα αυτής

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98Α΄).

3. Την υπ’ αριθµ. Υ251 (ΦΕΚ 1944 τ. Β΄/1.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων «Καθορισµός
αρµοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµά-
των».

4. Τις υπ’ αριθµ. Β7/60349 (ΦΕΚ 1133/τ.Β΄/27.7.2004), Β7/67486 (ΦΕΚ
1694/τ.Β΄/19.11.2003), Β7/26337 (ΦΕΚ 753/τ.Β΄/19.5.2004), Β7/77102 (ΦΕΚ
1195/τ.Β΄/26.8.2003), Β7/66982 (ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/20.10.2004) υπουργικές αποφά-
σεις που αφορούν αντίστοιχα στα ανωτέρω Π.Μ.Σ. των Τµηµάτων Κοινωνιολο-
γίας, Επιστήµης Υπολογιστών, Ιατρικής σε συνεργασία µε το Τµήµα Μαθηµατικών,
Φυσικής και Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών
Σπουδών σε συνεργασία µε το Τµήµα Ιατρικής, Βιολογίας Κοινωνιολογίας και Χη-
µείας σε σύµπραξη µε τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών του ΤΕΙ Κρήτης

5. Την υπ’ αριθµ. 3940/30.4.2002 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II για
την χρηµατοδότηση των έργων «Νέα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών»
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6. Την υπ’ αριθµ. 5935/2.6.2003 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II
για την χρηµατοδότηση έργων «Αναµόρφωση − Νέα Προγράµµατα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών»

7. Την υπ’ αριθµ. 1881/13.3.2002 πρόσκληση υποβολής προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ II
για τη χρηµατοδότηση πράξεων «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής»

8. Το υπ’ αριθµ. 29184/18.12.2007 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ που αναφέρεται στην έγκριση αύξησης
προϋπολογισµού των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από το ΕΠΕ-
ΑΕΚ II, µε τις συνηµµένες σε αυτό υπ’ αριθµ. 19304/6.9.2007, 19305/6.9.2007
και 19306/6.9.2007 αποφάσεις του Ειδικού Γραµµατέα ∆ιαχείρισης Προγραµ-
µάτων ΚΠΣ για την διαµόρφωση του προϋπολογισµού των έργων «Νέα Προ-
γράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών», «Αναµόρφωση−Νέα Προγράµµατα
Μεταπτυχιακών Σπουδών» και «Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής»

9. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις των έργων µε κωδικούς αν-
τίστοιχα 2004ΣΕ44530162 της ΣΑΕ 4453, 2003ΣΕ44530029 της ΣΑΕ 4453,
2003ΣΕ44530080 της ΣΑΕ 4453, 2003ΣΕ44530080 της ΣΑΕ 4453,
2004ΣΕ44530141 της ΣΑΕ 4453

10.Τα αποσπάσµατα πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης των
Τµηµάτων: Κοινωνιολογίας (συνεδρία 10.10.2007), Επιστήµης Υπολογιστών
(συνεδρία 16.10.2007) και Χηµείας (συνεδρία 9.11.2007) του Πανεπιστηµίου
Κρήτης

11.Τα αποσπάσµατα πρακτικών της Ειδικής ∆ιατµηµατικής Επιτροπής των Π.Μ.Σ.
«Οπτική και Όραση» (συνεδρία 19.10.2007), «Βιοηθική» (συνεδρία 16.10.2007)

12.Τα αποσπάσµατα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης (συ-
νεδρίες 18.10.2007, 18.12.2007).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Τροποποιούµε τις υπ’ αριθµ. Β7/60349 (ΦΕΚ 1133/ τ.Β΄/27.7.2004), Β7/67486

(ΦΕΚ 1694/τ.B΄/19.11.2003), Β7/26337 (ΦΕΚ 753/τ.Β΄/19.5.2004), Β7/77102
(ΦΕΚ 1195/ τ.Β΄/26.8.2003), Β7/66982 (ΦΕΚ 1570/τ.Β΄/20.10.2004) υπουργικές
αποφάσεις ως προς το άρθρο 11 και κατά το µέρος που αφορά στο συνολικό κό-
στος λειτουργίας των ΓΙ.Μ.Σ. που καλύπτεται από το ΕΠΕΑΕΚ, το οποίο διαµορ-
φώνεται για κάθε Π.Μ.Σ. στο ποσό που αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα:
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Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

1. ΠΜΣ του Τµήµατος Κοινωνιολογίας 205.000 €

2. ΠΜΣ «Επιστήµης Υπολογιστών» 816.187 €

3. ΠΜΣ «Οπτική και Όραση» του Τµήµατος Ιατρικής
σε συνεργασία µε το Τµήµα Μαθηµατικών,
Φυσικής και Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών 649.800 €

4. ΠΜΣ «Βιοηθική» του Τµήµατος Φιλοσοφικών και
Κοινωνικών Σπουδών σε συνεργασία µε το
Τµήµα Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας 509.800 €

5. ΠΜΣ «Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος»
του Τµήµατος Χηµείας σε σύµπραξη µε τη
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών του Τ.Ε.Ι. Κρήτης 222.300 €

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως

Μαρούσι, 5 Φεβρουαρίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΤΑΛΙΑ∆ΟΥΡΟΣ
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Έντουαρντ Μούιµπριτζ, Άλογο που καλπάζει εν κινήσει, 1872,
φωτ. σειρά, Μουσείο Kingston-upon-Thames


