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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γενικού 2335/02.03.2016 (1)
Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−

δών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus plus 
του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρή−
της σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Highlands 
and Islands (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Université de 
Nantes (Γαλλία), με τίτλο «Υδατοκαλλιέργειες, Περι−
βάλλον και Κοινωνία/Aquaculture, Environment and  
I Society».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορισμού 

του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος 
Πανεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α΄/1974) περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το 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..., το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) 
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πα−
νεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις 
διατάξεις του Π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) − 
Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., 
καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

2. Το υπ’αριθμόν Π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/05.06.2013) 
για την «Κατάργηση − συγχώνευση Τμημάτων − Μετονο−
μασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. Π.δ. 128/2013 (ΦΕΚ 
195/τ.Α΄/17.09.2013), και την εκδοθείσα μετ ’αυτού Διαπι−
στωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(υπ’ αριθμ. 10.954/31.07.2013 με ΦΕΚ 1959/τ.Β΄/12.08.2013).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/ Α΄/14.5.1915), 
άρθρο 35, παρ. 1 και 2, περί παράτασης θητείας των 
μονομελών και συλλογικών οργάνων των ΑΕΙ και ΤΕΙ, 
έως 31 Οκτωβρίου 2015 και του άρθρου 6 της με ημε−
ρομηνία 7−10−2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 127/τ.Α΄/08.10.2015) με τίτλο: «Ρύθμιση κατεπειγό−
ντων θεμάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 6/10.2.2016 Απόφαση του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 82/18.02.2016/τ.Υπαλ−
λήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέ−
ων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) που 
αφορά το διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, του 
Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας Οδυσσέα−Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ως 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πλήρη θητεία, 
από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουρ−
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την υπ’αριθμόν 31460/Ζ1/23.02.2016 (ΑΔΑ:ΨΡΙ24653ΠΣ−
Υ1Κ) Διαπιστωτική Υπουργική Πράξη διορισμού του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
Οδυσσέα−Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, με πλήρη θη−
τεία, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ήτοι 
από 23/02/2016.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄), και τις διατάξεις του άρθρου 
34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α΄).

7. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄) «Θεσμι−
κό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», ιδίως των 
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άρθρων 6,7 και 10, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄), του άρ−
θρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄) και του άρθρου 
37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄).

8. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
13, παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/Α΄) «Διασφάλιση της ποιότη−
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων −Παράρτημα Διπλώ−
ματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ5/89656/Β3/13.08.2007 
(ΦΕΚ 1466/Β΄) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συ−
στήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

9. Την υπ’ αριθμ EAC/S11/13 Action1 προκήρυξη της Ε.Ε 
για την οργάνωση Κοινών Μεταπτυχιακών Προγραμμά−
των.

10. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Βιολογίας (συνεδρίαση με ημερο−
μηνία 14−01−2015).

11. Την απόφαση της Συγκλήτου με Ειδική Σύνθεση 
του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση με αριθμό 333/ 
19−03−2015).

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 486η/26−10−2015 /
ΑΔΑ: 7Κ1Ε469Β7Γ−4ΑΥ).

13. Την απόφαση της Συγκλήτου με Ειδική Σύνθεση του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση με αριθμό 348/21−
01−2016).

14. Το υπ’ αριθμ. 750/26−06−2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

15. Το γεγονός ότι τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα είναι 
ομοταγή όπως προκύπτει από το Μητρώο του ΔΟΑΤΑΠ.

16. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 
τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικη−
τικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό−
γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21.11.2013), 
καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ 
αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30−09−2010 απόφαση.

17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 τη 
λειτουργία Διεθνούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία 
με το University of the Highlands and Islands (Ηνωμέ−
νο Βασίλειο) και το Université de Nantes (Γαλλία), με 
τίτλο «Υδατοκαλλιέργειες, Περιβάλλον και Κοινωνία/
Aquaculture, Environment and Society», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης σε 
συνεργασία με το University of the Highlands and Islands 
του Ηνωμένου Βασίλειου και το Université de Nantes της 
Γαλλίας οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊ−
κό έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(στο εξής Πρόγραμμα) με τίτλο «Υδατοκαλλιέργειες, 
Περιβάλλον και Κοινωνία/Aquaculture, Environment and 
Society» στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus plus.

Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος όσον αφο−

ρά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην 
Ελληνική Επικράτεια θα έχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης και 
το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει 
το Πανεπιστήμιο Highlands and Islands (Ηνωμένο Βασί−
λειο), σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − σκοπός

Σκοπός του διεθνούς μεταπτυχιακού προγράμματος 
είναι η υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για την απόκτη−
ση βασικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων στον 
τομέα της επιστήμης των Υδατοκαλλιεργειών. Η θεωρη−
τική και πρακτική εκπαίδευση βασίζεται σε μία διεπιστη−
μονική προσέγγιση, η οποία επιβάλλεται τόσο από τον 
χαρακτήρα του φυσικού αντικειμένου όσο και από τις 
σύγχρονες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Στόχος του Προγράμματος είναι η δημιουργία απο−
φοίτων υψηλού επιπέδου στον τομέα των Υδατοκαλ−
λιεργειών, οι οποίοι θα κατέχουν: (α) αναλυτική γνώση 
των βιολογικών, περιβαλλοντικών, τεχνολογικών και 
διαχειριστικών βάσεων των Υδατοκαλλιεργειών καθώς 
και των αλληλεπιδράσεων τους, (β) σαφή άποψη για 
την οικονομική και κοινωνική διάσταση της σημαντικής 
αυτής δραστηριότητας του πρωτογενούς τομέα της 
οικονομίας, (γ) ικανότητες αντιμετώπισης των προκλή−
σεων σε επίπεδο έρευνας και καινοτομίας, και (δ) δε−
ξιότητες και εφόδια για την αντιμετώπιση πρακτικών 
προβλήματα στο χώρο της παραγωγής.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στο να εκπαιδεύσει τους/
τις φοιτητές/τρίες που προέρχονται από συγγενείς ει−
δικότητες, ώστε να ξεπεράσουν τις κλασσικές έννοιες 
της ειδικότητας τους και να τις επαναπροσδιορίσουν σε 
ένα σύγχρονο, ευρύτερο πλαίσιο. Αυτό θα επιτευχθεί με 
την εφαρμογή ενός προγράμματος σπουδών, το οποίο 
θα στηρίζεται σε κλασσικές άλλα και σύγχρονες εκπαι−
δευτικές μεθόδους, στην έρευνα και στη συνεργασία με 
εδραιωμένα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα αλλά και 
με μεγάλες παραγωγικές μονάδες που δραστηριοποι−
ούνται στο χώρο των Υδατοκαλλιεργειών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) ο τύπος του οποίου καθορίζεται ύστερα από από−
φαση του συντονιστικού οργάνου σύμφωνα με το Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας και την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από όλα 
τα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικεί−
μενο των Υδατοκαλλιεργειών, Ιχθυολογίας, Βιολογίας, 
Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η 
επιλογή των φοιτητών/τριων γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια−
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) διδακτικά εξάμηνα.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

1. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν τριά−
ντα (30) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) σε 
κάθε εξάμηνο, δηλαδή εκατόν είκοσι (120) ECTS στα τέσ−
σερα εξάμηνα φοίτησης. Όλοι οι φοιτητές/τριες οφεί−
λουν να παρακολουθήσουν τα προσφερόμενα μαθήματα 
σε κάθε εξάμηνο από το Πανεπιστήμιο που επέλεξαν.

2. Τα μαθήματα του Προγράμματος πραγματοποιού−
νται στην αγγλική ή/και την γαλλική γλώσσα. Επιπλέον 
το κάθε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο θα προσφέρει 
εντατικά μαθήματα εκμάθησης γλώσσας της αντίστοι−
χης χώρας, ώστε να μπορέσουν οι φοιτητές/τριες να 
προσαρμοστούν ευκολότερα στις αντίστοιχες χώρες 
υποδοχής.

3. Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο κοινό Πρό−
γραμμα απολαμβάνουν τα προνόμια και υπόκεινται επι−
πλέον στους κανονισμούς και στους εν ισχύ κανόνες 
στο Πανεπιστήμιο όπου φοιτούν. Το συντονιστικό όρ−
γανο των τριών Πανεπιστημίων, όπου συμμετέχει ένας 
εκπρόσωπος από κάθε Πανεπιστήμιο, ορίζει τον/την 
επιβλέποντα, στον οποίο οι φοιτητές/τριες μπορούν να 
απευθύνονται για συμβουλές ή για βοήθεια τους, κατά 
τη διάρκεια της παραμονής τους στο Ίδρυμα.

4. Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο κοινό 
Πρόγραμμα εγγράφονται υποχρεωτικά και παρακολου−
θούν το πρώτο εξάμηνο σπουδών στο University of the 
Highlands and Islands (Ηνωμένο Βασίλειο), το δεύτερο 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το τρίτο στο Université 
de Nantes της Γαλλίας. Στο τέταρτο εξάμηνο οι φοιτη−
τές/τριες εκπονούν διπλωματική εργασία σε ένα από 
τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια με δυνατότητα συ−
νεργασίας με Ερευνητικά κέντρα και/ή παραγωγικές 
ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες.

5. Η διπλωματική εργασία γράφεται στην αγγλική 
γλώσσα. Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στο τέλος 
του τέταρτου εξαμήνου με την οριστική μορφή της και 
υποστηρίζεται προφορικά ενώπιον εξεταστικής επιτρο−
πής στην αγγλική με συμμετοχή εκπροσώπων από τα 
Πανεπιστήμια που θα απονείμουν τίτλο σπουδών στο/
στη συγκεκριμένο/η φοιτητή/τρια. Συμμετοχή εξωτερι−
κών εξεταστών είναι δυνατή όπως αυτή περιγράφεται 
στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

6. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στα συνεργαζό−
μενα Πανεπιστήμια κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

University of Highlands and Islands

Τίτλος Μαθήματος ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Υδατοκαλλιέργειες: παγκόσμια επισκόπηση 10

Υδατοκαλλιέργεις και περιβάλλον 10

Μερικό Σύνολο ECTS 20

Μαθήματα Επιλογής (ένα εκ των κάτωθι)

Διοίκηση, διαχείριση και πολιτικές για αειφόρο 
Υδατοκαλλιέργεια 10

Καινοτομία, Τεχνολογίες και Συστήματα 
παραγωγής 10

Σύνολο ECTS 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

University of Crete

Τίτλος Μαθήματος ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Ιχθυοκαλλιέργεια: Βιολογία και διαχείριση του 
κύκλου ζωής των ιχθύων 10

Παραγωγή πρώτων υλών, τεχνολογία τροφών, 
διατροφή και αειφόρος ανάπτυξη των ιχθυο−
καλλιεργειών

10

Μερικό Σύνολο ECTS 20

Μαθήματα Επιλογής (ένα εκ των κάτωθι)

Ποιότητα ιχθύων και ευζωία 10

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
Ιχθυοκαλλιεργειών 10

Σύνολο ECTS 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

University of Nantes

Τίτλος Μαθήματος ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Οστρακοκαλλιέργεια: Βιολογία και διαχείριση 
του κύκλου ζωής των οστράκων 10

Βιο−ασφάλεια θαλασσινών προϊόντων 10

Μερικό Σύνολο ECTS 20

Μαθήματα Επιλογής (ένα εκ των κάτωθι)

Βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων από τη 
θάλασσα 10

Σύσταση τροφής, τροφική αλυσίδα και ανθρώπινη 
διατροφή 10

Σύνολο ECTS 30
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης 30

Σύνολο ECTS 30

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ−
γασίας θα γίνεται, ανάλογα με την επιλογή του φοιτη−
τή σε ένα από τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια, ήτοι 
University of the Highlands and Islands, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, Université de Nante.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε είκοσι 
(20) φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα απασχολη−
θούν Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήματος Βιολογίας, 
διδάσκοντες των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, καθώς 
και ειδικές κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Προγράμματος θα χρησιμοποιη−
θούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας και ο εξοπλισμός 
του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 
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καθώς και των άλλων δυο (2) συνεργαζόμενων Πανεπι−
στημίων του Π.Μ.Σ. Οι βιβλιοθήκες των τριών (3) Πανε−
πιστημίων θα προσφέρουν στους φοιτητές/τριες άμεση 
πρόσβαση στην απαραίτητη εξειδικευμένη βιβλιογραφία. 
Ειδικότερα θέματα, ρυθμίζονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2018−19 με την επιφύλαξη των διατάξεων της πα−
ραγράφου 11 α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

Ι. Το συνολικό κόστος λειτουργίας της ελληνικής συμ−
μετοχής στο Πρόγραμμα, έως και τον Δεκέμβριο του 
2019, υπολογίζεται στο ποσό των 234.267,00 € το οποίο 
κατανέμεται ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό σε €

1. Αμοιβές πανεπιστημιακού ή προσωπι−
κού δημοσίων φορέων προσωπικού 73.274,00

2. Αμοιβές τρίτων με ανάθεση έργου 114.000,00

3. Αναλώσιμα υλικά 21.000,00

4. Μετακινήσεις εσωτερικού 13.800,00

5. Μετακινήσεις εξωτερικού 4.800,00

6. Λοιπά έξοδα 7.393,00

Σύνολο 234.267,00

II. Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από 
τις εγκριθείσες χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. του προγράμ−
ματος Erasmus plus.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Για θέματα που τυχόν προκύπτουν και δεν ρυθμίζονται 
στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας και τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 2 Μαρτίου 2016

Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ−ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

F
Αριθμ. Γενικού 2339/02.03.2016 (2)
Έγκριση Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής» του Παι−
δαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθορι−

σμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέ−
ντος Πανεπιστημίου, το Ν.Δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α΄/1974) 
περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το Ν.Δ. 87/1973 
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις 

Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τι−
νών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., το Ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25 
τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των 
περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατά−
ξεων, τις διατάξεις του Π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, 
τ.Α΄) −Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρή−
της..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπι−
στημίου Κρήτης.

2. Το υπ’ αριθμόν Π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/05.06.2013) 
για την «Κατάργηση − συγχώνευση Τμημάτων − Μετονο−
μασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. Π.δ. 128/2013 (ΦΕΚ 
195/τ.Α΄/17.09.2013), και την εκδοθείσα μετ ’αυτού Διαπι−
στωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(υπ’ αριθμ. 10.954/31.07.2013 με ΦΕΚ 1959/τ.Β΄/12.08.2013).

3. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α΄/14.5.2015), 
άρθρο 35, παρ. 1 και 2, περί παράτασης θητείας των 
μονομελών και συλλογικών οργάνων των ΑΕΙ και ΤΕΙ, 
έως 31 Οκτωβρίου 2015 και του άρθρου 6 της με ημε−
ρομηνία 7−10−2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΦΕΚ 127/τ.Α΄/08.10.2015) με τίτλο: «Ρύθμιση κατεπειγό−
ντων θεμάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων 
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. 6/10.2.2016 Απόφαση του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 82/18.02.2016/τ.Υπαλ−
λήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέ−
ων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) που 
αφορά το διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, του 
Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας Οδυσσέα−Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ως 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πλήρη θητεία, 
από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουρ−
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την υπ’ αριθμόν 31460/Ζ1/23.02.2016 (ΑΔΑ:ΨΡΙ24653ΠΣ−
Υ1Κ) Διαπιστωτική Υπουργική Πράξη διορισμού του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
Οδυσσέα−Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, με πλήρη θη−
τεία, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ήτοι 
από 23/02/2−16.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄), και τις διατάξεις του άρθρου 
34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α΄).

7. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄) «Θεσμι−
κό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», ιδίως των 
άρθρων 6,7 και 10, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄), του άρ−
θρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄) και του άρθρου 
37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄).

8. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
13, παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/Α΄) «Διασφάλιση της ποιότη−
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων −Παράρτημα Διπλώ−
ματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της με αριθμ. Φ5/89656/Β3/13.08.2007 
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(ΦΕΚ 1466/Β΄) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συ−
στήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

9. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Παι−
δαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 518η/06−05−2015).

10. Την απόφαση της Συγκλήτου με Ειδική Σύνθεση 
του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 339η/16−07−2015 
και συνεδρία 348η/21−01−2016).

11. Την απόφαση του Συμβουλίου (συνεδρία 20η/09.02.2016).
12. Το υπ’ αριθμ. 51/08−01−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 

το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης.

13. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 
τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικη−
τικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό−
γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/ τ.Α΄/21.11.2013), 
καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ’ 
αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30.09.2010 απόφαση.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−16 τη 
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκ−
παίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Επι−
στήμες της Αγωγής», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 
(Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2015−16 το Πρόγραμμα Μετα−
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της 
Αγωγής», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄/ 
16−07−2008) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Σκοπός − Αντικείμενο

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή Επιστημών της 
Αγωγής μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδικευμένα 
και προωθημένα γνωστικά πεδία και η ανάδειξη νέων 
ερευνητών και επιστημόνων σε ειδικότητες αυτών των 
Επιστημών.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά 
πεδία που ανήκουν στο χώρο των Επιστημών της Αγω−
γής, με εμβάθυνση στις εξής κατευθύνσεις: (Α) Παιδαγω−
γική και Διδακτική Πράξη (Β) Εφαρμογές της Ψυχολο−
γίας στην Εκπαίδευση (Γ) Οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
στην Εκπαίδευση.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στις Επιστήμες της Αγωγής με τις εξής κατευ−
θύνσεις και ειδικότητες:

Α) Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη
(1) Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη Παιδική 

Ηλικία,
(2) Διοικητικές και Επιμορφωτικές Λειτουργίες στην 

Εκπαίδευση,

(3) Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοι−
νωνιών στην Εκπαίδευση

Β) Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση.
(1) Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις και Προληπτικά 

Προγράμματα για Παιδιά Προσχολικής και Σχολικής 
Ηλικίας

(2) Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδαγωγικές Εφαρμογές
Γ) Οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
(1) Τέχνη και Εκπαίδευση
(2) θεολογία και Παιδεία.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: (α) Παιδαγωγικών 
Τμημάτων, Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυ−
χολογίας καθώς και Τμημάτων Ψυχολογίας πανεπιστη−
μίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, (β) άλλων Τμημάτων πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον 
οι πτυχιούχοι έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχι−
στον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή σε συναφή 
μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας, (γ) 
Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Κοινωνικής Εργα−
σίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή αντίστοιχων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

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

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων 
(ECTS) που απαιτούνται για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. ανέρχο−
νται σε εκατόν είκοσι (120). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή 
σεμιναρίου και διακρίνονται σε μαθήματα κορμού και μα−
θήματα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά. Συγκεκριμένα, ο φοι−
τητής πρέπει να συγκεντρώσει: (α) τριάντα τέσσερις (34) 
πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και 
αξιολόγηση δύο μαθημάτων κορμού, (β) εξήντα πέντε (65) 
πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση 
και αξιολόγηση πέντε υποχρεωτικών κατ’ επιλογή μα−
θημάτων, και (γ) είκοσι μία (21) πιστωτικές μονάδες από 
την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ειδικότερα, τα τρία από τα πέντε κατ’ επιλογή υποχρε−
ωτικά μαθήματα πρέπει να ανήκουν στα προσφερόμενα 
μαθήματα της ειδικότητας. Η εκπόνηση της Μεταπτυ−
χιακής Διπλωματικής Εργασίας ξεκινά με το τέλος του 
Β΄ εξαμήνου σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και 
κατεύθυνση έχει ως εξής:

Α) Κατεύθυνση: «Παιδαγωγική και Διδακτική Πράξη»:
Α1) Ειδίκευση: «Γλώσσα και Γραμματισμός στην Πρώιμη 

Παιδική Ηλικία».
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

Μεθοδολογία έρευνας 
προχωρημένου επιπέδου 17 ECTS
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Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Γλωσσική ανάπτυξη 13 ECTS

Διδακτική της γλώσσας στην 
προσχολική εκπαίδευση 13 ECTS

Σύγχρονα θέματα παιδαγωγικής 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Κορμού

Στατιστική στην εκπαίδευση 17 ECTS

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Αξιολόγηση γλωσσικών δεξιοτήτων 
στην πρώιμη παιδική ηλικία 13 ECTS

Μεταγλωσσική ανάπτυξη και κατά−
κτηση του γραπτού λόγου 13 ECTS

Σύγχρονα θέματα ψυχοπαιδαγωγικής 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Επίπεδο Ι) 4

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (δύο από 
τα παρακάτω)

Κοινωνικές συνιστώσες της γλωσσι−
κής μάθησης 13 ECTS

Αναδυόμενος γραμματισμός: Έρευνα 
και διδακτικές εφαρμογές 13 ECTS

Δυσκολίες στη μάθηση του γρα−
πτού λόγου: Πρώιμος εντοπισμός και 
έγκαιρη παρέμβαση

13 ECTS

Εκπαιδευτικό λογισμικό και 
αναδυόμενος γραμματισμός 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική ’Εργασία 
(Επίπεδο II) 17

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Ψυχοκινητική ανάπτυξη και γραφή 
στην προσχολική εκπαίδευση 13 ECTS

Αισθητικές προσεγγίσεις και 
γλωσσική αγωγή 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Σύνολο ECTS για την ειδίκευση «Γλώσσα και Γραμμα−
τισμός στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία»: 120.

Α2) Ειδίκευση: Διοικητικές και Επιμορφωτικές
Λειτουργίες στην Εκπαίδευση

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

Μεθοδολογία έρευνας 
προχωρημένου επιπέδου 17ECTS

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Ηγεσία στην εκπαίδευση 13 ECTS

Εκπαιδευτικά συστήματα σε άλλες 
χώρες 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

Οργάνωση και διοίκηση της 
εκπαίδευσης

17 ECTS

Εκπαιδευτική πολιτική 17 ECTS

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Μοντέλα επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών

13 ECTS

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών θεσμών 
και προγραμμάτων

13 ECTS

Διδακτική μεθοδολογία 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική’ Εργασία 
(Επίπεδο Ι)

4

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (δύο από 
τα παρακάτω)

Κοινωνιολογία και σχεσιοδυναμική 
της σχολικής κοινότητας

13 ECTS

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε άλλες 
χώρες

13 ECTS

Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων στην 
εκπαίδευση

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Επίπεδο II) 17

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από τα 
παρακάτω)

Η επίδραση της οικονομίας στον εκ−
παιδευτικό σχεδιασμό−προγραμματισμό 13 ECTS

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 13 ECTS
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Οργανωσιακή ψυχολογία 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Σύνολο ECTS για την ειδίκευση «Διοικητικές και Επι−
μορφωτικές Λειτουργίες στην Εκπαίδευση»: 120

A3) Ειδίκευση: «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 
των Επικοινωνιών την Εκπαίδευση)

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

Μεθοδολογία έρευνας προχωρημέ−
νου επιπέδου

17 ECTS

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Διαδίκτυο και εκπαίδευση 13 ECTS

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 13 ECTS

Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμικού Ι 13 ECTS

Διδακτική των φυσικών επιστημών με 
χρήση των ΤΠΕ

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

Πολυμέσα στην εκπαίδευση 17 ECTS

ΤΠΕ και φυσικές επιστήμες στην 
εκπαίδευση 17 ECTS

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Διδακτική μεθοδολογία 13 ECTS

Δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμι−
κού II 13 ECTS

Διδακτική της γλώσσας με χρήστη 
των ΤΠΕ Ι 13 ECTS

Διδακτική των μαθηματικών με χρή−
ση των ΤΠΕ Ι 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Επίπεδο Ι) 4

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (δύο από 
τα παρακάτω)

Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων στην 
εκπαίδευση 13 ECTS

Διδακτική της γλώσσας με χρήστη 
των ΤΠΕ II 13 ECTS

Διδακτική των μαθηματικών με 
χρήση των ΤΠΕ II 13 ECTS

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 13 ECTS

Χρήση προσομοιώσεων στις φυσικές 
επιστήμες 13 ECTS

Μάθηση μέσω κινητών συσκευών 
στην εκπαίδευση (mobile learning) 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Επίπεδο II) 17

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Κοινωνική δικτύωση και εκπαίδευση 
στο πλαίσιο της διδακτικής των φυ−
σικών επιστημών

13 ECTS

Σχεδιασμός και υλοποίηση δραστηρι−
οτήτων με εργαλεία web 2.0 13 ECTS

Πολυτροπικότητα και ΤΠΕ 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β) Κατεύθυνση: «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην 
Εκπαίδευση»

B1) Ειδικότητα: «Ψυχοπαιδαγωγικές Παρεμβάσεις και 
Προληπτικά Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας» Προ−
γράμματα για Παιδιά

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

Μεθοδολογία έρευνας προχωρημέ−
νου επιπέδου 17 ECTS

Σύγχρονα παρεμβατικά προγράμ−
ματα, διεθνή μοντέλα εκπαίδευσης 
και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές για 
παιδιά προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας

17 ECTS

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολό−
γηση παρεμβατικών και προληπτικών 
προγραμμάτων

13 ECTS

Κοινωνική και συναισθηματική 
ανάπτυξη παιδιών προσχολικής και 
σχολικής ηλικίας

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

Στατιστική στην εκπαίδευση 17 ECTS

Εφαρμογές της σχολικής ψυχολογίας 
και παιδαγωγικής στο σχεδιασμό 
και υλοποίηση παρεμβάσεων στα 
νηπιαγωγεία και σχολεία

17 ECTS

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)
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Μοντέλο αξιολόγησης και παρέμβα−
σης βασισμένης στο παιχνίδι (Play−
Based Assessment and Intervention, 
Linder Model)

13 ECTS

Έγκαιρη ψυχοπαιδαγωγική 
παρέμβαση 13 ECTS

Ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις στην 
οικογένεια: ψυχοεκπαίδευση γονέων 
(parent training) και συναφή θέματα

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική ’Εργασία 
(Επίπεδο Ι)

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (δύο από 
τα παρακάτω)

Ψυχική ευαλωτότητα και ανθεκτικό−
τητα: εφαρμογές στην εκπαίδευση 
για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς 
και εκπαιδευτικά συστήματα

13 ECTS

Σύγχρονα θέματα μετάβασης και 
αξιο λόγησης στο σχολικό πλαίσιο 13 ECTS

Εφαρμογές της αναπτυξιακής ψυχο−
λογίας και της ειδικής αγωγής στο 
σχολικό πλαίσιο και στην οικογένεια

13 ECTS

Συμβουλευτική στη εκπαίδευση 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Επίπεδο II) 17

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Πρακτική Άσκηση 13 ECTS

Σχεδιασμός υλοποίηση και αξιολό−
γηση παρεμβάσεων για παιδιά με δι−
άσπαση ελλειμματικής προσοχής−
υπερκινητικότητα (δεπυ), μαθησιακές 
δυσκολίες, παιδιά στο φάσμα του αυ−
τισμού και παιδιά με προβλήματα συ−
μπεριφοράς και επιθετικότητας

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Σύνολο ECTS για την ειδίκευση «Ψυχοπαιδαγωγικές 
Παρεμβάσεις και Προληπτικά Προγράμματα για Παιδιά 
Προσχολικής και Σχολικής Ηλικίας»: 120

Β2) Ειδικότητα: «Αναπτυξιακή Ψυχολογία και Παιδα−
γωγικές Εφαρμογές»

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

Μεθοδολογία έρευνας προχωρημέ−
νου επιπέδου 17 ECTS

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Αναπτυξιακές θεωρίες και οι παιδα−
γωγικές εφαρμογές τους 13 ECTS

Αναπτυξιακή ψυχολογία βρεφών και 
νηπίων 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Κορμού

Στατιστική στην εκπαίδευση 17 ECTS

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με 
αισθητηριακά προβλήματα 13 ECTS

Ανάπτυξη και καλλιέργεια κοινωνικών 
και συναισθηματικών δεξιοτήτων 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Επίπεδο Ι) 4

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (δύο από 
τα παρακάτω)

Ειδική Ψυχοπαιδαγωγική: Παρεμβα−
τικά προγράμματα και εφαρμογές 13 ECTS

Εκπαιδευτική ψυχολογία 13 ECTS

Ενναλακτικές − Βιωματικές προσεγ−
γίσεις των διαδικασιών μάθησης και 
ανάπτυξης

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Επίπεδο II) 17

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Αναπτυξιακές διαταραχές και ψυχο−
παιδαγωγικές παρεμβάσεις 13 ECTS

Γλωσσική ανάπτυξη και αγωγή 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ) Κατεύθυνση: «Οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην 
Εκπαίδευση»

Γ1) Ειδίκευση: «Τέχνη και Εκπαίδευση»

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

Μεθοδολογία έρευνας προχωρημέ−
νου επιπέδου 17 ECTS
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Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Αισθητικές θεωρίες και εκπαιδευτι−
κή πράξη 13 ECTS

Τέχνη και δημιουργική μάθηση 13 ECTS

Τέχνη και δημιουργική διδασκαλία 13 ECTS

Τέχνες και αναλυτικά προγράμματα 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Κορμού

Τέχνη και εκπαιδευτική πράξη: σύγ−
χρονα θέματα και προσεγγίσεις 17 ECTS

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Λογοτεχνία και εκπαίδευση 13 ECTS

Θέατρο και εκπαίδευση 13 ECTS

Μουσική και εκπαίδευση 13 ECTS

Χορός και εκπαίδευση 13 ECTS

Εικαστικές τέχνες και εκπαίδευση 13 ECTS

Κινηματογράφος και εκπαίδευση 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική’Εργασία 
(Επίπεδο Ι) 4 ECTS

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (δύο από 
τα παρακάτω)

Κοινωνικές διαστάσεις της τέχνης 
και εκπαίδευση 13 ECTS

Μουσειακή αγωγή 13 ECTS

Τέχνη και διαπολιτισμική εκπαίδευση 13 ECTS

Κοινωνικό φύλο, τέχνη και εκπαίδευση 13 ECTS

Τέχνη, γραμματισμός και εκπαίδευση 13 ECTS

Κριτική θεωρία, τέχνη και εκπαίδευση 13 ECTS

Ιστορία της τέχνης και εκπαίδευση 13 ECTS

Ψυχολογία της τέχνης 13 ECTS

Φιλοσοφία της τέχνης 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Επίπεδο II) 17

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Θέματα διδακτικής της λογοτεχνίας 13 ECTS

Θέματα διδακτικής του θεάτρου 13 ECTS

Θέματα διδακτικής της μουσικής 13 ECTS

Θέματα διδακτικής του χορού 13 ECTS

Θέματα διδακτικής των εικαστικών 
τεχνών 13 ECTS

Θέματα διδακτικής του 
κινηματογράφου 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
Σύνολο ECTS για την ειδίκευση «Τέχνη και Εκπαίδευση»: 

120
Γ2) Ειδίκευση: «Θεολογία και Παιδεία»

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Κορμού

Μεθοδολογία έρευνας 
προχωρημένου επιπέδου 17 ECTS

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Αρχαία ελληνική θρησκεία και 
μυθολογία 13 ECTS

Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Κορμού

Ορθόδοξη πατερική θεολογία και 
παιδαγωγική 17 ECTS

Η θρησκευτική αγωγή στην 
εκπαίδευση 17 ECTS

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Ψυχολογία του παιδιού και του 
εφήβου 13 ECTS

Πληροφορική και θρησκευτική αγωγή 13 ECTS

Ψυχολογία της θρησκείας 13 ECTS

Σύγχρονα θέματα  ψυχοπαιδαγωγικής

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Έργασία 
(Επίπεδο Ι) 4

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (δύο από 
τα παρακάτω)

Χριστιανική βιοηθική 13 ECTS

Διδακτική μεθοδολογία του θρησκευ−
τικού μαθήματος 13 ECTS

Κοινωνιολογία της θρησκείας 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
(Επίπεδο II) 17
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Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ένα από 
τα παρακάτω)

Ιστορία των θρησκειών 13 ECTS

Φιλοσοφία της παιδείας 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
Σύνολο ECTS για την ειδίκευση «Θεολογία και Παι−

δεία»: 120
Ως Γλώσσα του Προγράμματος ορίζεται η Ελληνική 

ή και η Αγγλική.
Με απόφαση της ΓΣΕΣ δύναται να επέλθει τροποποίη−

ση στο πρόγραμμα μαθημάτων, ανακατανομή μεταξύ 
των εξαμήνων σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώ−
τατο όριο συνολικά και για τις τρεις κατευθύνσεις σε 
σαράντα (45) φοιτητές.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π του Παιδα−
γωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης, ή άλλων Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής, συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού 
αντικειμένου. Στο Πρόγραμμα δύναται να απασχολη−
θούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθ. 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊ−
κό έτος 2022−23 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11 α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή που θα χρησιμο−
ποιηθεί για τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος 
συνίσταται στα εξής: α) Η αίθουσα μεταπτυχιακών του 
Π.Τ.Π.Ε, β) οι αίθουσες Καλλιτεχνικής Αγωγής, Μουσικής 
και Ρυθμικής Αγωγής, γ) η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστη−
μίου, δ) τα θεσμοθετημένα Εργαστήρια του Τμήματος 
και η Αίθουσα Νέων Τεχνολογιών του Π.Τ.Π.Ε, και ε) η 
Γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο λειτουργικό κόστος του Προγράμματος 
εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των 52.500 ευρώ, 
και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟ

Αμοιβές διδακτικού προσωπικού (εκτός
Πανεπιστημίου Κρήτης) 7.500,00 €

Αμοιβές τεχνικής και διοικητικής υποστή−
ριξης
(Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης και
Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Συμβάσεις ερ−
γασίας)

6.625,00 €

Οικονομική ενίσχυση για την ερευνητική
δραστηριότητα των διδασκόντων του Π.Κ. 8.000,00 €

Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 5.500,00 €

Αναλώσιμα προϊόντα 1.000,00 €

Μη αναλώσιμα προϊόντα − εξοπλισμός 3.000,00 €

Μετακινήσεις (προσκεκλημένων ομιλητών, 
διδακτικού προσωπικού εκτός Πανεπιστη−
μίου Κρήτης

2.000,00 €

Λοιπά έξοδα 500,00 €

25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων 
του ΠΚ που αφορούν το ΠΜΣ 13.125,00 €

10% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε 5.250,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 52.500,00 €

Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί: (α) δίδακτρα, 
(β) ερευνητικά προγράμματα, (γ) χορηγίες και δωρεές.

Ο προϋπολογισμός του κάθε ακαδημαϊκού έτους, 
το ύψος των διδάκτρων και ο τρόπος καταβολής 
τους θα αποφασίζονται κατά το εαρινό εξάμηνο του 
προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους από τα αρμόδια 
όργανα του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά 
από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής. Από την 
καταβολή διδάκτρων θα απαλλάσσεται ένας αριθμός 
(έως το 10% των νεοεισερχομένων) μεταπτυχιακών 
φοιτητών που τεκμηριωμένα αδυνατούν να καταβά−
λουν τα δίδακτρα.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν 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.

Ρέθυμνο, 2 Μαρτίου 2016

Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ−ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: 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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02006350903160012*
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