
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1  Τροποποιήσεις της υπ’ αρ. 4948/26.04.2018 από-
φασης επανίδρυσης (Β’ 1993) και της υπ’ αρ. 7519/ 
05.06.2018 απόφασης έγκρισης του Εσωτερικού 
Κανονισμού (Β’ 2374) του ΠΜΣ «Οθωμανική Ιστο-
ρία».

2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου 
του Δήμου Σητείας για το έτος 2022.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 163   (1)
Τροποποιήσεις της υπ’  αρ. 4948/26.04.2018 

απόφασης επανίδρυσης (Β’ 1993) και της υπ’ αρ. 

7519/05.06.2018 απόφασης έγκρισης του Εσω-

τερικού Κανονισμού (Β’ 2374) του ΠΜΣ «Οθωμα-

νική Ιστορία».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 «Περί καθορισμού του τίτλου 

και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημί-
ου» (Α’  239), το ν.δ. 114/1974 «Περί τροποποιήσεως 
και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 «Περί ιδρύσεως 
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» (Α’ 159) και 
επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ»  
(Α’ 310), τον ν. 259/1976 (Α’ 25) περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και 
Κρήτης κειμένων διατάξεων, το π.δ. 103/1983 (Α’ 48) περί 
αυτοδύναμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

2. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21.08.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
677) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων 
Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

3. Την υπ’ αρ. 17898/01.09.2021 (ΑΔΑ: 9ΒΣΒ469Β7Γ-
Υ4Ο) πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022.

4. Το εδ. ιη της  παρ. 2 του άρθρου 13 σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 43 του ν. 4485/2017.

5. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 11ης Συνε-
δρίασης της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής του ΠΜΣ 
με τίτλο: «Οθωμανική Ιστορία» του Τμήματος Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του 
Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τε-
χνολογίας και Έρευνας.

6. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 2ης/13.12.2021 
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

7. Το υπ’ αρ. 29199/13.12.2021 έγγραφο της Αναπλη-
ρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και Έρευνας Ιωάννας Τζανταρολάκη.

8. Την εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υπο-
θέσεων, Διά Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξω-
στρέφειας, Καθηγητή Γεωργίου Κοσιώρη.

9. Τα πρακτικά της υπ’ αρ. 474ης/20.12.2021 συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

10. Το γεγονός ότι από τη λήψη της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού τoυ ιδρύματος, 
αποφασίζει:

α) εγκρίνει τις τροποποιήσεις της υπ’ αρ. 4948/ 
26.04.2018 απόφασης επανίδρυσης (Β’ 1993) του ΠΜΣ 
«Οθωμανική Ιστορία» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαι-
ολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου 
Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
Έρευνας ως ακολούθως:

1. Τροποποίηση της περ. α παρ. 1 του άρθρου 6, ως εξής:
6.1.α) Υποχρεούται να συμμετάσχει επιτυχώς σε πέ-

ντε (5) ειδικά μεταπτυχιακά σεμινάρια. Τα τέσσερα (4) 
από αυτά πρέπει να είναι στο γνωστικό αντικείμενο 
της Οθωμανικής ή της Τουρκικής Ιστορίας και το ένα 
(1) στα γνωστικά αντικείμενα της Βυζαντινής Ιστορίας 
ή της Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρω-
παϊκής Ιστορίας. Σε περίπτωση που δεν προσφέρεται 
τέτοιο σεμινάριο στην αγγλική γλώσσα, επιτρέπεται και 
τα πέντε (5) σεμινάρια ενός φοιτητή που δεν γνωρίζει 
την ελληνική γλώσσα να είναι στο γνωστικό αντικεί-
μενο της Οθωμανικής ή της Τουρκικής Ιστορίας. Κάθε 
ένα από τα σεμινάρια διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαίως 
επί δεκατρείς εβδομάδες. Κάθε σεμινάριο αντιστοι-
χεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες ECTS (π.μ.). 
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συγκεντρώσει 
εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες ECTS από την επιτυχή 
παρακολούθηση και εξέταση στα ειδικά μεταπτυχιακά 
σεμινάρια.
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2. Τροποποίηση της περ. β παρ. 1 του άρθρου 6, ως 
εξής:

6.1.β) Υποχρεούται να παρακολουθήσει επιτυχώς α) 
τέσσερα (4) μαθήματα οθωμανικής γλώσσας, διπλωμα-
τικής και παλαιογραφίας και β) τέσσερα (4) μαθήματα 
σύγχρονης τουρκικής γλώσσας (ένα μάθημα της κατηγο-
ρίας (α) και ένα μάθημα της κατηγορίας (β) ανά εξάμηνο 
σπουδών). Κάθε ένα από αυτά τα μαθήματα διδάσκεται 
τρεις τουλάχιστον ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς 
εβδομάδες. Κάθε ένα από τα οκτώ (8) μαθήματα οθω-
μανικής γλώσσας, διπλωματικής και παλαιογραφίας και 
σύγχρονης τουρκικής γλώσσας αντιστοιχεί σε τρεις (3) 
πιστωτικές μονάδες ECTS και ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να συγκεντρώσει είκοσι τέσσερις (24) πιστωτι-
κές μονάδες ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση και 
εξέταση στα παραπάνω μαθήματα. Φοιτητές των οποίων 
μητρική γλώσσα είναι η τουρκική απαλλάσσονται από 
την υποχρέωση να παρακολουθήσουν μαθήματα σύγ-

χρονης τουρκικής γλώσσας. Αντ’ αυτών υποχρεούνται 
να παρακολουθήσουν δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων νέας 
ελληνικής ως ξένης γλώσσας, που προσφέρει η Φιλοσο-
φική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάθε μάθημα 
νέας ελληνικής διδάσκεται έξι τουλάχιστον ώρες εβδο-
μαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες και αντιστοιχεί σε έξι 
(6) πιστωτικές μονάδες ECTS. Η ίδια υποχρέωση υφίστα-
ται για όποιον άλλο μη ελληνόφωνο φοιτητή απαλλάσ-
σεται από την παρακολούθηση μαθημάτων τουρκικής 
γλώσσας μετά από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής 
Επιτροπής του Π.Μ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης του 
μέλους Ε.Ε.Π. που διδάσκει την τουρκική γλώσσα.

3. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6, ως εξής:
6.2 Το πρόγραμμα των ειδικών μεταπτυχιακών σεμι-

ναρίων και μαθημάτων, της διδακτικής και ερευνητικής 
απασχόλησης και των κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών δραστηριοτήτων για την απονομή του 
Δ.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία ορίζεται ως εξής:

Α’ εξάμηνο

Δραστηριότητα Πιστωτικές μονάδες ECTS
Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας 12
Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας ή Νεότερης και Σύγχρονης
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας 12

Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Α’ 3
Τουρκική γλώσσα Α’ 3

Σύνολο 30
Β’ εξάμηνο

Δραστηριότητα Πιστωτικές μονάδες ECTS
Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας 12
Προετοιμασία για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
(βιβλιογραφική αναζήτηση θέματος και σύνταξη ερευνητικής πρότασης) 12

Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Β’ 3
Τουρκική γλώσσα Β’ 3

Σύνολο 30
Γ’ εξάμηνο

Δραστηριότητα Πιστωτικές μονάδες ECTS
Σεμινάριο Οθωμανικής ή Τουρκικής Ιστορίας 12
Έρευνα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές για τη σύνταξη της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 12

Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Γ’ 3
Τουρκική γλώσσα Γ’ 3

Σύνολο 30
Δ’ εξάμηνο

Δραστηριότητα Πιστωτικές μονάδες ECTS
Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας 12
Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Δ’ 3
Τουρκική γλώσσα Δ’ 3
Σύνταξηκαι δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 12

Σύνολο 30
Για τους φοιτητές με μητρική γλώσσα την τουρκική και για όποιον άλλο μη ελληνόφωνο φοιτητή απαλλάσσεται 

της υποχρέωσης να παρακολουθήσει μαθήματα τουρκικής γλώσσας, το πρόγραμμα των ειδικών μεταπτυχιακών 
σεμιναρίων και μαθημάτων, της διδακτικής και ερευνητικής απασχόλησης και των κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών δραστηριοτήτων για την απονομή του Δ.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία ορίζεται ως εξής:
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Α’ εξάμηνο
Δραστηριότητα Πιστωτικές μονάδες ECTS

Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας 12
Προετοιμασία για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
(βιβλιογραφική αναζήτηση θέματος) 9

Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Α’ 3
Ελληνική ως ξένη γλώσσα Α’ 6

Σύνολο 30
Β’ εξάμηνο

Δραστηριότητα Πιστωτικές μονάδες ECTS
Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας 12
Προετοιμασία για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (σύνταξη ερευνητικής 
πρότασης και έρευνα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές για τη σύνταξη της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας) 

9

Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Β’ 3
Ελληνική ως ξένη γλώσσα Β’ 6

Σύνολο 30
Γ’ εξάμηνο

Δραστηριότητα Πιστωτικές μονάδες ECTS
Σεμινάριο Οθωμανικής ή Τουρκικής Ιστορίας 12
Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας ή Νεότερης και Σύγχρονης
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας ή Οθωμανικής Ιστορίας 12

Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Γ’ 3
Έρευνα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές για τη σύνταξη της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 3

Σύνολο 30
Δ’ εξάμηνο

Δραστηριότητα Πιστωτικές μονάδες ECTS
Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας 12
Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Δ’ 3
Έρευνα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές για τη σύνταξη της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 3

Σύνταξη και δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 12
Σύνολο 30

Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος ειδικών μεταπτυχιακών σεμιναρίων και μαθημάτων:
Ειδικά Μεταπτυχιακά Σεμινάρια ECTS
Εισαγωγή στην ιστορία και τους θεσμούς του οθωμανικού κράτους 12
Το ζήτημα της καταγωγής των Οθωμανών 12
Μετασχηματισμός από το μπεηλίκι στην αυτοκρατορία 12
Θέματα κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας του 15ου - 16ου αιώνα 12
Θέματα κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας του 17ου - αρχών του 19ου αιώνα 12
Σχέσεις κέντρου - περιφέρειας κατά την οθωμανική περίοδο 12
Το ζήτημα των σχέσεων μουσουλμάνων - μη μουσουλμάνων κατά την οθωμανική περίοδο 12
Θέματα κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας του 19ου - αρχών του 20ού αιώνα 12
Οι μεταρρυθμίσεις του Τανζιμάτ και οι επιπτώσεις τους 12
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά την ύστερη φάση της και τα πρώτα χρόνια της αβασίλευτης 
Δημοκρατίας της Τουρκίας 12

Ιστορία της Δημοκρατίας της Τουρκίας και η ιδεολογική στάση της απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 12
Ύστερη βυζαντινή περίοδος 12
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και οι Τούρκοι 12
Οικονομία και κοινωνία κατά τον 18ο - 19ο αιώνα 12
Ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα 12
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Ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία του 20ού αιώνα 12
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος 12

Γλωσσικά Μαθήματα ECTS
Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Α’ 3
Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Β’ 3
Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Γ’ 3
Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Δ’ 3
Τουρκική γλώσσα Α’ 3
Τουρκική γλώσσα Β’ 3
Τουρκική γλώσσα Γ’ 3
Τουρκική γλώσσα Δ’ 3
Ελληνική ως ξένη γλώσσα Α’ 6
Ελληνική ως ξένη γλώσσα Β’ 6

Τροποποίηση του προγράμματος των σεμιναρίων και 
μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπο-
ρεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων και 
με αναφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

4. Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 9, ως εξής:
9.1 Τη διδασκαλία των σεμιναρίων και μαθημάτων του 

Π.Μ.Σ. αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π. και αφυπηρετήσαντα 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, ερευνητές του Ινστιτούτου Μεσο-
γειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, 
τα μέλη Ε.Ε.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης με ειδικότητα «Τουρκική γλώσσα και ορολογία» 
και «Νέα ελληνική ως ξένη γλώσσα», καθώς και διδάσκο-
ντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 
του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011, σύμφωνα με όσα ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 
36 του ν. 4485/2017.

5. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 9, ως εξής:
9.2 Οι δυνατότητες και οι ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτι-

κό προσωπικό για την απρόσκοπτη λειτουργία του συνί-
στανται σε κατ’ ελάχιστον τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήμα-
τος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
έναν (1) ερευνητή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών 
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και δύο (2) μέλη 
Ε.Ε.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

β) εγκρίνει τις τροποποιήσεις της υπ’ αρ. 7519/
05.06.2018 απόφασης έγκρισης του Εσωτερικού Κανονι-
σμού (Β’ 2374) του ανωτέρω ΠΜΣ ως ακολούθως:

1. Τροποποίηση της περ. η της παρ. 5 του άρθρου 3, 
ως εξής:

3.5. η. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από 
καθηγητές/ήτριες με γνώση της ακαδημαϊκής ικανότητας 
και της προσωπικότητας του/της υποψηφίου/ας. Κατ’ εξαί-
ρεση, οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται στη Γραμ-
ματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κατά τις 
οδηγίες της εκάστοτε προκήρυξης, απευθείας από τους/
τις καθηγητές/ήτριες που τις έχουν συντάξει. Δεν γίνονται 
δεκτές συστατικές επιστολές που έχουν συνταχθεί από 
μέλη της Επιτροπής Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.

2. Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 3, ως εξής:
3.6. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κα-

τατίθενται εμπρόθεσμα στο ηλεκτρονικό σύστημα υπο-
βολής υποψηφιοτήτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ή στη 
Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες της εκάστοτε προκήρυξης για την 
εισαγωγή φοιτητών/τριών. Η Γραμματεία είναι αρμόδια για 
να ελέγξει την πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων, 
να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή Επιλογής και να τη 
συνδράμει από τη σκοπιά της διοικητικής υποστήριξης.

3. Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 3, ως εξής:
3.8. Η Επιτροπή Επιλογής παραλαμβάνει και ελέγχει τα 

δικαιολογητικά των υποψηφίων και διενεργεί τη διαδικα-
σία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η διαδικασία 
περιλαμβάνει υποχρεωτικά συνέντευξη που διενεργείται 
εκ του σύνεγγυς με φυσική παρουσία των υποψηφίων 
ή εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων σε 
ημερομηνία ή ημερομηνίες που ορίζει η Επιτροπή Επι-
λογής. Ειδικότερα συνεκτιμώνται τα παρακάτω κατά τη 
διαδικασία επιλογής:

α. Βαθμός πτυχίου του/της υποψηφίου/ας με συντελε-
στή 1. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών από ακαδημαϊκό 
ίδρυμα της αλλοδαπής, ο βαθμός πτυχίου ανάγεται στη 
δεκάβαθμη (1-10) κλίμακα.

β. Αξιολόγηση της υποβεβλημένης πτυχιακής/διπλω-
ματικής ή σεμιναριακής εργασίας από την Επιτροπή Επι-
λογής με συντελεστή 2.

γ. Συστατικές επιστολές με συντελεστή 1.
δ. Γλωσσομάθεια του/της υποψηφίου/ας σε γλώσσες 

άλλη από τη μητρική του/της με συντελεστή 1. Το ελά-
χιστο επίπεδο γλωσσομάθειας που καταρχήν απαιτείται 
είναι το επίπεδο B2.

ε. Γραπτή ερευνητική πρόταση του/της υποψηφίου/
ας, συνοδευόμενη από ενδεικτική βιβλιογραφία, με συ-
ντελεστή 1,5 (ενδεικτικά: 1.000-1.500 λέξεις).

στ. Προφορική συνέντευξη του/της υποψηφίου/ας με 
συντελεστή 2. Στο πλαίσιο της συνέντευξης η Επιτροπή 
Επιλογής μπορεί να απευθύνει στον/στην υποψήφιο/α 
ερωτήσεις σχετικές με την ιστορία της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας. Στο πλαίσιο της συνέντευξης συνεκτιμάται 
θετικά οποιαδήποτε σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του/της 
υποψηφίου/ας ή άλλο σχετικό στοιχείο του βιογραφικού 
σημειώματός του/της.
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Όλα τα παραπάνω βαθμολογούνται σε δεκάβαθμη 
κλίμακα.

Προϋπόθεση για να γίνει δεκτός ο/η υποψήφιος/α είναι 
να βαθμολογηθεί με τη βάση (5 με άριστα το 10) και στα 
έξι παραπάνω πεδία (α-στ παραπάνω) και να συγκεντρώ-
σει τουλάχιστον 60 μονάδες επί του συνόλου των 85.

4. Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 3, ως εξής:
3.9. Η Επιτροπή Επιλογής βαθμολογεί τα έξι πεδία που 

ορίζονται στην παρ. 3.8 παραπάνω, καταρτίζει τον πίνακα 
των επιτυχόντων και συντάσσει το σχετικό πρακτικό. Ο 
πίνακας των επιτυχόντων ανακοινώνεται από τη Γραμμα-
τεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

5. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 6, ως εξής:
6.2. Τα τέσσερα (4) από τα πέντε ειδικά μεταπτυχιακά 

σεμινάρια της παρ. 6.1 είναι υποχρεωτικά στο γνωστικό 
αντικείμενο της Οθωμανικής ή της Τουρκικής Ιστορίας 
και το ένα (1) υποχρεωτικά στα γνωστικά αντικείμενα 
της Βυζαντινής Ιστορίας ή της Νεότερης και Σύγχρο-
νης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας. Σε περίπτωση 
που δεν προσφέρεται τέτοιο σεμινάριο στην αγγλική 

γλώσσα, επιτρέπεται και τα πέντε (5) σεμινάρια ενός 
φοιτητή που δεν γνωρίζει την ελληνική γλώσσα να εί-
ναι στο γνωστικό αντικείμενο της Οθωμανικής ή της 
Τουρκικής Ιστορίας.

6. Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 6, ως εξής:
6.4. Φοιτητές των οποίων μητρική γλώσσα είναι η 

τουρκική απαλλάσσονται από την υποχρέωση να παρα-
κολουθήσουν μαθήματα σύγχρονης τουρκικής γλώσσας. 
Αντ’ αυτών υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δύο (2) 
εξάμηνα μαθημάτων νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας, 
που προσφέρει η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται για όποιον 
άλλο μη ελληνόφωνο φοιτητή απαλλάσσεται από την 
παρακολούθηση μαθημάτων τουρκικής γλώσσας μετά 
από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής του 
Π.Μ.Σ. κατόπιν σχετικής εισήγησης του μέλους Ε.Ε.Π. που 
διδάσκει την τουρκική γλώσσα.

Σε αυτή την περίπτωση το ενδεικτικό πρόγραμμα 
σπουδών του Π.Μ.Σ στην Οθωμανική Ιστορία διαμορ-
φώνεται ως εξής:

Α’ εξάμηνο
Δραστηριότητα Πιστωτικές μονάδες ECTS

Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας 12
Προετοιμασία για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
(βιβλιογραφική αναζήτηση θέματος) 9

Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Α’ 3
Ελληνική ως ξένη γλώσσα Α’ 6

Σύνολο 30
Β’ εξάμηνο

Δραστηριότητα Πιστωτικές μονάδες ECTS
Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας 12
Προετοιμασία για τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (σύνταξη ερευνητικής πρό-
τασης και έρευνα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές για τη σύνταξη της μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας) 

9

Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Β’ 3
Ελληνική ως ξένη γλώσσα Β’ 6

Σύνολο 30
Γ’ εξάμηνο

Δραστηριότητα Πιστωτικές μονάδες ECTS
Σεμινάριο Οθωμανικής ή Τουρκικής Ιστορίας 12
Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας ή Νεότερης και Σύγχρονης
Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας ή Οθωμανικής Ιστορίας 12

Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Γ’ 3
Έρευνα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές για τη σύνταξη
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 3

Σύνολο 30
Δ’ εξάμηνο

Δραστηριότητα Πιστωτικές μονάδες ECTS
Σεμινάριο Οθωμανικής Ιστορίας  12
Οθωμανική γλώσσα, διπλωματική και παλαιογραφία Δ’ 3
Έρευνα σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές για τη σύνταξη
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 3

Σύνταξη και δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 12
Σύνολο 30
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7. Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 6, ως εξής:
6.5. Η διάρκεια διδασκαλίας των μεταπτυχιακών 

σεμιναρίων και μαθημάτων είναι τρεις (3) ώρες εβδο-
μαδιαίως επί δεκατρείς (13) εβδομάδες με εξαίρεση 
τα μαθήματα νέας ελληνικής που διδάσκονται έξι (6) 
ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς (13) εβδομάδες. Στην 
περίπτωση των μαθημάτων οθωμανικής γλώσσας, δι-
πλωματικής και παλαιογραφίας, σύγχρονης τουρκικής 
γλώσσας και ελληνικής ως ξένης γλώσσας, οι διδάσκο-
ντες/ουσες μπορούν να κρίνουν ότι όλοι ή κάποιοι από 
τους φοιτητές του Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία 
πρέπει να παρακολουθούν επιπλέον ώρες μαθημάτων 
κάθε εβδομάδα, με στόχο την καλύτερη και ταχύτερη 
εκμάθηση της γλώσσας.

8. Τροποποίηση της παρ. 14 του άρθρου 6, ως εξής:
6.14. Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ήτρια του Π.Μ.Σ. 

στην Οθωμανική Ιστορία οφείλει να συγκεντρώσει εξή-
ντα (60) πιστωτικές μονάδες ECTS από τα πέντε (5) ει-
δικά μεταπτυχιακά σεμινάρια και είκοσι τέσσερις (24) 
μονάδες ECTS από τα οκτώ (8) μαθήματα οθωμανικής 
γλώσσας, διπλωματικής και παλαιογραφίας και σύγχρο-
νης τουρκικής γλώσσας. Ο/η φοιτητής/ήτρια με μητρική 
γλώσσα την τουρκική και εκείνος/η που έχει απαλλαγεί 
από την υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων σύγ-
χρονης τουρκικής γλώσσας οφείλει να συγκεντρώσει 
εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες ECTS από τα πέντε (5) 
ειδικά μεταπτυχιακά σεμινάρια, δώδεκα (12) μονάδες 
ECTS από τα τέσσερα (4) μαθήματα οθωμανικής γλώσ-
σας, διπλωματικής και παλαιογραφίας και δώδεκα (12) 
μονάδες ECTS από τα δύο (2) μαθήματα ελληνικής ως 
ξένης γλώσσας.

9. Τροποποίηση της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 9, 
ως εξής: 9.3.α) ο βαθμός πτυχίου,

10. Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 11, ως εξής:
11.2. Τη διδασκαλία των σεμιναρίων και μαθημάτων 

του Π.Μ.Σ. στην Οθωμανική Ιστορία αναλαμβάνουν μέλη 
Δ.Ε.Π. και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
περιλαμβανομένων ομότιμων καθηγητών, ερευνητές 
του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος 
Τεχνολογίας και Έρευνας, τα μέλη Ε.Ε.Π. της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης με ειδικότητα 
«Τουρκική γλώσσα και ορολογία» και «Νέα ελληνική ως 
ξένη γλώσσα», καθώς και διδάσκοντες σύμφωνα με το 
π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 
(Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, 
σύμφωνα με όσα ορίζει την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 
4485/2017. Η Ε.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. αξιολογεί τις ανάγκες του 
Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και μπορεί να αναθέ-
σει αιτιολογημένα διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ή να προσκαλέσει 
για διδασκαλία μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι, ερευνητές άλ-
λων ερευνητικών κέντρων, καταξιωμένους επιστήμονες 
της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγη-
τή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο και επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., 
σύμφωνα με όσα ορίζουν οι παρ. 2 και 5 του άρθρου 
36 του ν.4485/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 10 Ιανουαρίου 2022 

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 35 (2) 
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου 

του Δήμου Σητείας για το έτος 2022. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
- Το άρθρο 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
- Τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 48, τα άρθρα 49 και 176 

του ν. 3584/2007 (Α’ 143).
- Το άρθρο 20 «Αποζημίωση για εργασία προς συ-

μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου- Αποζημίω-
ση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου» και το άρθρο 34 «Καταργούμενες διατάξεις» 
του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

- Την παρ. 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (Α’ 107).
- Την υπ’ αρ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
- Την υπό στοιχεία οικ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύ-

κλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφα-
λαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

- Την υπ’ αρ. 225/29.12.2017 απόφαση του Δ.Σ του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας».

- Την υπ’ αρ. 142/05.02.2018 απόφαση του Δημάρχου 
Σητείας.

- Την υπ΄αρ. 3708/4.3.2013 (Β’ 910) απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
περί  έναρξης λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σητείας 
με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας».

- Το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σητείας 
στερείται προσωπικού του διοικητικού κλάδου.

- Τις υπηρεσιακές ανάγκες οι οποίες είναι: Η γραμματει-
ακή υποστήριξη, η τήρηση των πρακτικών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο 
Σητείας» και η έκδοση αποφάσεών του κατά το έτος 2022.

- Τον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Σητείας, οικονομικού έτους 2022, που ψηφίστηκε με την 
176/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρί-
θηκε με την υπ’ αρ. 342/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Σητείας, στον οποίο έχει εγγραφεί 
στον ΚΑΕ 10.6012.001 η απαιτούμενη σχετική πίστωση 
ύψους 1.000,00 € για την κάλυψη της δαπάνης που θα 
προκύψει από την υπερωριακή απασχόληση, αποφασίζει:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση στον μόνιμο 
υπάλληλο του Δήμου Σητείας Ιωάννη Φουντουλάκη του 
Εμμανουήλ κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’ κατά το 
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης στο ΦΕΚ έως και 31/12/2022, για την τήρηση 
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των πρακτικών και την έκδοση αποφάσεων του Διοικη-
τικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Σητείας» πέρα των υποχρεωτικών ωρών 
απασχόλησης και μέχρι την 22α ώρα των εργασίμων 
ημερών Δευτέρα έως Παρασκευή, και έως εκατόν είκοσι 
(120) ώρες ανά εξάμηνο με την προβλεπόμενη από το 
νόμο αποζημίωση.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης θα γίνεται κάθε 
φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας που θα 
προκύψουν.

Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει την σχετι-
κή πίστωση του ΚΑ 10.6012.001 του προϋπολογισμού 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας, οικονομικού 
έτους 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σητεία, 31 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΔΑΚΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2022-02-02T13:13:24+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




