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στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 
Τουρκολογία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαι−
ολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργα−
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Ιδρύματος Τεχνολογίας και ΄Ερευνας (Ι.Μ.Σ./Ι.Τ.Ε.) 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 79266/B7 (1)
 Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 35102/B7/14−7−2003 (ΦΕΚ 

1057 τ. Β΄/30−7−2003) υπουργικής απόφασης όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με νεότερη απόφαση και αφορά 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μη−
χανική» του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπι−
στημίου Αιγαίου − Αναμόρφωση του Προγράμματος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 

(ΦΕΚ 148, τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
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Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται 
στο ποσό των 10.000,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Δαπάνες αγοράς βιβλίων 7.000,00

Δαπάνες συντήρησης εξοπλισμού 1.000,00

Δαπάνες αγοράς αναλωσίμων 500,00

Δαπάνες μετακίνησης διδασκό−
ντων 1.500,00

Σύνολο 10.000,00

Μέρος του κόστους λειτουργίας θα καλυφθεί από 
τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης και το 
υπόλοιπο μέρος θα καλυφθεί από ερευνητικά προγράμ−
ματα, χορηγίες κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο 
πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 θα 
περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Μαΐου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 79255/Β7 (5)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 302/Β7 (ΦΕΚ 848/Β΄/

12−08−1998) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποι−
ήθηκε με νεότερη απόφαση και αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Βυζαντινές 
Σπουδές» των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 
Φιλολογίας και Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης 
– Αναμόρφωση Προγράμματος και λειτουργία του 
ως μονοτμηματικό.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

6, παρ. 3 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄/16.07.2008) «Θεσμικό πλαίσιο 
για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 
177/τ. Α΄/25.08.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156/τ. Α΄/04.09.2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 171/τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ. Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8. 

του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 
2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13, 
παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/02.08.2005) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με−
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Πα−
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσία 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ. Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 302/Β7 (ΦΕΚ 848/Β΄/12−08−1998) «Έγκρι−
ση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βυζαντι−
νές Σπουδές» των Τμημάτων Ιστορίας−Αρχαιολογίας, 
Φιλολογίας και Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης», 
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 848/Β7 (ΦΕΚ 
1465/Β΄/21−11−2002).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Ε.Δ.Ε του ΠΜΣ «Βυ−
ζαντινές Σπουδές» σύμφωνα με το οποίο καταργείται 
ο διατμηματικός χαρακτήρας του Προγράμματος (συ−
νεδρία 05.04.2012).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ) του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας (συνεδρία 19.06.2013).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου με Ει−
δική Σύνθεση του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 
314η/27.06.2013).

9. Το υπ’ αριθμ. 1163/27.09.2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

10. το υπ’ αριθμ. 342/24−02−2014 έγγραφο του προέ−
δρου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. Β7/302 (ΦΕΚ 848/
τ. Β΄/12.08.1998) υπουργική απόφαση όπως τροποποιή−
θηκε με νεότερη απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Βυζαντινές Σπουδές» 
των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας 
και Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως εξής: 

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημί−
ου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2013−14 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχια−
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνι−
κές Σπουδές» και λειτουργία του ως μονοτμηματικό 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄/16.07.2008), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Το Π.Μ.Σ στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» 
επιδιώκει να διευρύνει τις γνώσεις και να εμβαθύνει στη 
μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού του Μεσαιωνι−
κού κόσμου, αφενός μεν δηλαδή του Βυζαντίου, αφετέ−
ρου δε της δυτικής Ευρώπης, με παράλληλη αναφορά, 
όταν κρίνεται εφικτό, τόσο στις περιοχές της βόρειας 
Βαλκανικής όσο και της ανατολικής Μεσογείου. Δεδομέ−
νης της αλληλεξάρτησης των βασικών βυζαντινολογικών 
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κλάδων και του κλάδου της Μεσαιωνικής Ιστορίας της 
Δύσης οργανώνεται μεταπτυχιακό πρόγραμμα τριών κα−
τευθύνσεων με κοινά και επιλεγόμενα ανά κατεύθυνση 
σεμινάρια, εργαστήρια και ασκήσεις.

Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές με τη μεθοδολογία και τις τε−
χνικές της σύγχρονης έρευνας και να τους προετοιμάσει 
για την συγγραφή πρωτότυπων εργασιών στους εξής 
τομείς ειδίκευσης: (I) Βυζαντινή Ιστορία, (II) Μεσαιωνική 
Ιστορία της Δύσης καθώς και (III) Βυζαντινή Αρχαιολογία 
και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» 
απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 
με τις εξής κατευθύνσεις: I) στη Βυζαντινή Ιστορία ή II) 
στη Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης ή III) στη Βυζαντινή 
Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστο−
ρίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσο−
φικών και Κοινωνικών Σπουδών, Κοινωνικής Ανθρωπο−
λογίας ή Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 
ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς με το 
ΠΜΣ γνωστικού αντικειμένου. Πέραν αυτών στην κατεύ−
θυνση της Βυζαντινής Αρχαιολογίας επιπλέον γίνονται 
δεκτοί και πτυχιούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτονικής 
πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγούς ιδρύματος 
της αλλοδαπής. 

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορί−
ζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 
εκατόν είκοσι (120). Το Πρόγραμμα σπουδών αποτελείται 
από σεμινάρια και ασκήσεις. Συγκεκριμένα, ο μεταπτυ−
χιακός φοιτητής υποχρεούται να:

(α) Συγκεντρώσει εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή 
παρακολούθηση πέντε (5) μεταπτυχιακών σεμιναρίων, 
κάθε ένα από τα οποία διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαί−
ως επί δεκατρείς εβδομάδες και αντιστοιχεί σε δώδεκα 
(12) πιστωτικές μονάδες ECTS. Ειδικότερα, οι μεταπτυ−
χιακοί φοιτητές της κατεύθυνσης «Βυζαντινής Ιστορί−
ας» οφείλουν να ολοκληρώσουν υποχρεωτικώς τρία 
σεμινάρια Βυζαντινής Ιστορίας και να επιλέξουν άλλα 
δύο από τα προσφερόμενα για τις άλλες κατευθύνσεις 
του Προγράμματος ή από άλλο ΠΜΣ του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τη σύμφωνη γνώμη του 
επόπτη καθηγητή τους και των διδασκόντων του ΠΜΣ. 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της κατεύθυνσης «Ιστορίας 
της Μεσαιωνικής Δύσης» οφείλουν να ολοκληρώσουν 
υποχρεωτικώς δύο σεμινάρια Ιστορίας της Μεσαιωνικής 
Δύσης και ένα Βυζαντινής Ιστορίας και να επιλέξουν 
άλλα δύο από τις άλλες κατευθύνσεις του προγράμμα−

τος ή και από άλλο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας με τη σύμφωνη γνώμη των διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με κατεύθυνση 
Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέ−
χνης οφείλουν να ολοκληρώσουν τρία σεμινάρια της 
κύριας κατεύθυνσης και να επιλέξουν άλλα δύο από 
τα προσφερόμενα στο οικείο ΠΜΣ ή σε άλλο ΠΜΣ του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με τη σύμφωνη 
γνώμη των διδασκόντων.

(β) Συγκεντρώσει δέκα οκτώ (18) ECTS από την επιτυχή 
συμμετοχή σε τρεις ασκήσεις − εργαστήρια, τα οποία 
προσφέρονται είτε από το Π.Μ.Σ. «στις Βυζαντινές και 
Μεσαιωνικές Σπουδές» είτε σε συνεργασία με διδά−
σκοντες άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Κάθε άσκηση ή εργαστήριο αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS. 
Ασκήσεις και εργαστήρια μπορεί να διεξάγονται και 
σε συνεργασία με σχετικά ερευνητικά προγράμματα 
Ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 
(Ι.Τ.Ε −) όπως του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών 
στο Ρέθυμνο, του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και 
Λέιζερ στο Ηράκλειο. 

(γ) Δώδεκα (12) ECTS από την επιτυχή συμμετοχή στο 
ειδικό σεμινάριο με τίτλο Μεθοδολογία Αρχειακής και 
Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης στο οποίο παρουσιάζονται 
και αναλύονται εξατομικευμένα τα επιμέρους θέματα 
και μεθοδολογικά προβλήματα των Βυζαντινών και Με−
σαιωνικών Σπουδών. 

(δ) Τριάντα (30) ECTS από τη συγγραφή Μεταπτυχι−
ακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Συγκεκριμένα το εξαμηνιαίο πρόγραμμα σπουδών ανά 
κατεύθυνση οργανώνεται ως εξής:

Κατεύθυνση Βυζαντινής Ιστορίας (Ι)

Α΄ Εξάμηνο ECTS

Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας 12

Επιλεγόμενο Σεμινάριο 12

Άσκηση ή εργαστήριο 6

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας 12

Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής 
Τεκμηρίωσης 12

Άσκηση − εργαστήριο 6

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας 12

Επιλεγόμενο Σεμινάριο 12

Άσκηση ή εργαστήριο 6

Δ΄ Εξάμηνο

Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας 30
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Κατεύθυνση Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης (ΙΙ)

Δραστηριότητα  ECTS 

Α΄ Εξάμηνο

Σεμινάριο Μεσαιωνικής Ιστορίας 
της Δύσης 12

Επιλεγόμενο Σεμινάριο 12

Άσκηση ή εργαστήριο 6

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας 12

Επιλεγόμενο Σεμινάριο 12

Άσκηση ή εργαστήριο 

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

Σεμινάριο Μεσαιωνικής Ιστορίας 
της Δύσης 12

Μεθοδολογία Αρχειακής και 
Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης 12

Άσκηση ή εργαστήριο 6

Σύνολο 30

Δ΄ Εξάμηνο

Συγγραφή Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας 30

Κατεύθυνση Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας 
της Βυζαντινής Τέχνης (ΙΙΙ) 

Δραστηριότητα ECTS 

Α΄ Εξάμηνο

Σεμινάριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης 12

Επιλεγόμενο Σεμινάριο 12

Άσκηση ή εργαστήριο 6

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

Σεμινάριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας και 
Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης 12

Επιλεγόμενο Σεμινάριο 12

Άσκηση − Εργαστήριο 6

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

Σεμινάριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας και 
Ιστορίας της βυζαντινής τέχνης 12

Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογρα−
φικής Τεκμηρίωσης 12

Άσκηση − Εργαστήριο 6

Σύνολο 30

Δ΄ Εξάμηνο

Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας  30

Παρατίθεται κατάλογος μαθημάτων και σεμιναρίων – εργαστηρίων.

Σεμινάριο Κατεύθυνση  ECTS 
Θεσμοί του Βυζαντίου και της Μεσαιωνικής Δύσης I 12
Όψεις της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας του Βυζαντίου και της Μεσαιω−
νικής Δύσης I, II 12

Πόλεις και ύπαιθρος στο Βυζάντιο και τη Μεσαιωνική Δύση I, II 12
Υλικός Πολιτισμός στο Βυζάντιο και τη Μεσαιωνική Δύση I, II 12
Αρχαιολογικές μαρτυρίες για τον βυζαντινό πολιτισμό III 12
Βυζαντινή Αρχιτεκτονική και Τοπογραφία III 12
Πρωτοβυζαντινή αρχαιολογία: θεωρία, μεθοδολογία και πρακτική III 12
Η κοινωνία της ελληνο−λατινικής ανατολής 13ος – 15ος αιώνας II 12
Κείμενα και Τέχνη: Οι «εκφράσεις» ως πηγή για τη μελέτη της βυζαντινής τέ−
χνης III 12

Το ιδεολογικό υπόβαθρο και οι συμβολικές διαστάσεις της «Βασιλείας των 
Ρωμαίων» I 12

Πηγές για την αγροτική οικονομία στο Βυζάντιο Ι 12
Από τον παγανισμό στον χριστιανισμό Ι 12

Ασκήσεις και Εργαστήρια 
Ελληνική και λατινική Παλαιογραφία και Επιγραφική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 6
Βυζαντινή Νομισματική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 6
Βυζαντινή κεραμική Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 6
Επεξεργασία Μεσαιωνικού αρχειακού υλικού Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 6
Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης Ι, ΙΙΙ, ΙΙΙ 12
Εργαστήριο Εφαρμογών των λέιζερ στη μελέτη της κεραμικής Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 6
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Τροποποίηση του Προγράμματος μαθημάτων και ανα−
κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με 
αποφάσεις οργάνων και με αναφορά στον κανονισμό 
μεταπτυχιακών σπουδών. 

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ−
τατο όριο σε δέκα οκτώ (18) ετησίως. 

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλων Τμημάτων του ιδίου 
Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδα−
πής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, όπως 
προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 5, παραγρ. 1 του 
Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

1. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διαθέτει την απαιτούμενη 
υποδομή σε κτήρια και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ώστε 
να καλύπτει τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. 

2. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης με το 
πλούσιο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό της υποστηρί−
ζει πλήρως τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
του ΠΜΣ.

3. Η εκπαιδευτική συλλογή, η οποία έχει αναπτυχθεί 
σε μεγάλο βαθμό κατά τα χρόνια λειτουργίας του ΠΜΣ 
«Βυζαντινές Σπουδές» και η πλούσια φωτοθήκη του Τμή−
ματος Ι−Α υποστηρίζουν τις αναγκαίες ασκήσεις. Το 
εργαστήριο Παλαιογραφίας του Τμήματος Φιλολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής προσφέρει επίσης τη δυνα−
τότητα ασκήσεων.

4. Η γειτνίαση με τα βυζαντινά και βενετικά μνημεία 
της Κρήτης και οι συνεργασίες ερευνητικών προγραμ−
μάτων του Τμήματος με τις τοπικές Εφορείες Αρχαι−
οτήτων της Κρήτης αλλά και με το Ιστορικό Μουσείο 
Κρήτης προσφέρονται για την άσκηση των ΜΦ και 
δίνουν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν αντικείμενα 
πρωτογενούς έρευνας.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Βυζαντι−
νές και Μεσαιωνικές Σπουδές θα λειτουργήσει μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2020−2021, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παρ. 11 α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/Α΄), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται 
στο ποσό των 12.500 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

δαπάνες συντήρησης εξοπλισμού 2.000,00

αγορά αναλωσίμων 500,00

προμήθεια βιβλίων 8.000,00

δαπάνες μετακίνησης διδασκόντων και 
μεταπτυχιακών φοιτητών για τις ασκή−
σεις και τις ερευνητικές αποστολές

2.000,00

Σύνολο 12.500,00

Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυ−
φθεί από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρή−
της το υπόλοιπο μέρος θα καλυφθεί από ερευνητικά 
προγράμματα, χορηγίες κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο 
πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 θα 
περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Μαΐου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 79270/Β7 (6)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 58/Β7 (ΦΕΚ 87/Β΄/10−02−1994) 

υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με νε−
ότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Με−
ταπτυχιακών Σπουδών στην Ιστορία της Τέχνης του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστη−
μίου Κρήτης – Αναμόρφωση Προγράμματος. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008, και ιδίως το άρθρο 

6, παρ. 3 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
τ. Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 
156, τ. Α΄, 04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ. Α΄) και του άρθρου 5, παρ. 8 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 
του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13, 
παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄, 02−8−2005) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με−
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Πα−
ράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ. Α΄).
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