
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προ-
σχολικής Εκπαίδευσης με τον τίτλο: «Επιστήμες 
της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές» εις αντικα-
τάσταση της υπ’ αριθμ. 209772/Ζ1/23.12.2014 
(ΦΕΚ  3606/31.12.2014, τ. Β’) υπουργικής απόφα-
σης, σύμφωνα με το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’).

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχο-
λικής Εκπαίδευσης με νέο τίτλο: «Εφαρμογές της 
Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βι-
ωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχο-
παιδαγωγικές Προσεγγίσεις» εις αντικατάσταση 
της υπ’ αριθμ. 2049/25.02.2016 (ΦΕΚ 583/Β’/
4-3-2016) απόφασης σύμφωνα με το ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ. Α’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 4964/26.04.2018 (1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προ-

σχολικής Εκπαίδευσης με τον τίτλο: «Επιστήμες 

της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές» εις αντικα-

τάσταση της υπ' αριθμ. 209772/Ζ1/23.12.2014 

(ΦΕΚ 3606/31.12.2014, τ. Β') υπουργικής απόφα-

σης, σύμφωνα με το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α').

   Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 386η/19-04-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ. Α'/1973) 

περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη 
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 
τ. Α'/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ. Α'/73) «περί ιδρύσεως Πανεπι-
στημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως δια-
τάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν.  259/1976 
(ΦΕΚ 25 τ. Α'/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώ-

σεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης 
κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, 
(ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ. Α') - Αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθε-
σίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το υπ' αριθμόν π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α'/ 
05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμη-
μάτων -Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρή-
της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ' αριθμόν 
π.δ. 128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ. Α'/17.09.2013), και τις εκδο-
θείσες μετ' αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη, 
υπ' αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 
10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ. Β'/12.08.2013). Το 
ν.  4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ. Α΄/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμά-
των του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», 
άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης», παράγραφος 4.

3. Το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την υπ' αριθμ. 
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπι-
στωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο 
Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει 
εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη 
θητεία, από 23/02/2016.

4. Την υπ' αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α'/04-08-2017) για 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:

6. Τις διατάξεις του Άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ' 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», καθώς και τις διατάξεις των Αρθρ. 32 «Ίδρυση 
Π.Μ.Σ.» έως και Αρθρ. 37 «Πόροι χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.» 
του ΚΕΦ. ΣΤ' «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του 
ως άνω νόμου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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7. Τις διατάξεις του Άρθρου 85 «Τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ'» Μέρος Δεύτερο, του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. Α' 38/02-03-2018) 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις», και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 19 «Λοιπές διατάξεις 
για την ανώτατη εκπαίδευση», παρ. 7 και 8 και του άρθρου 
42 παρ. 3.

9. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 195/06.09.2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ-
μάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

10. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α'/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», και ιδίως του άρ-
θρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο 13 
παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ. Α' 130) και αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ τ. Α' 
156/04-09-2009), του άρθρου 14 και του άρθρου 15 καθώς 
και την εκδοθείσα υπ' αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική 
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης Πι-
στωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ τ. Β'1466/13-08-2007).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
τ.Α' 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθη-
κε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 
4210/2013 (ΦΕΚ τ. Α' 254/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ. Α'160/8-8-2014), του άρθρου 31 
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α'/23-3-2015) περί "κωδικοποί-
ησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ. 
Α'147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

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

13. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β'/12-12-
2017) υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ' 
αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξε-
ων του ν. 4485/2017 (Α' 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοι-
πά θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, υπ' αριθμ. 164530/
Ζ1/03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα 
όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημο-
σίευση του ν. 4485/2017 (Α' 114) (ΑΔΑ: 6ΕΜ04653ΠΣ-
ΥΑ4), υπ' αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α'114), υπ' αριθμ. 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114) για θέματα μετα-

πτυχιακών σπουδών», υπ' αριθμ. 26407/Ζ1/15-02-2018 
«Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (114 Α')».

14. Την υπ' αριθμ. 209772/Ζ1/23.12.2014 (ΦΕΚ 3606/
31.12.2014, τ. Β') Υπουργική απόφαση που αφορά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία και Πρά-
ξη στην Προσχολική Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

15. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση με αριθμ. 550/
14-3-2018) σχετικά με την εισήγηση επανίδρυσης του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

16. Το υπ' αριθμ. 51/08-01-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχο-
λικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

17. Την εισήγηση της με αριθμ. 5/17.04.2018 συνε-
δρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορά στην επανίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγω-
γικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπι-
στημίου Κρήτης στις «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία 
και Εφαρμογές».

18. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως παρ. 1, 
3,5, του ν. 4485/2017.

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

Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με νέο τίτλο «Επιστήμες της 
Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές» του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημί-
ου Κρήτης, εις αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 209772/
Ζ1/23.12.2014 (ΦΕΚ 3606/31.12.2014, τ. Β') απόφασης, 
σύμφωνα με το νόμο 4485/2017, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 
(Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες 
της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές», σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α'/4-08-2017), όπως τροποποι-
ήθηκε 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.
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Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά 
πεδία που ανήκουν στον χώρο των Επιστημών της Αγω-
γής, με εμβάθυνση στις εξής ειδικεύσεις:

1) Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση,
2) Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και 
Εφαρμογές» με τις εξής ειδικεύσεις:

1) Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευση,
2) Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στην ειδίκευση Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική 
Εκπαίδευση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) των Παιδαγω-
γικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγι-
κής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημά-
των της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον 
κατά τις προπτυχιακές τους σπουδές έχουν εξετασθεί 
επιτυχώς σε πέντε τουλάχιστον μαθήματα των Επιστη-
μών της Αγωγής, γ) Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, 
Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Κοινωνικής 
Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής, 
δ) άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., εφόσον κατά τις προπτυχιακές 
τους σπουδές έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε πέντε τουλά-
χιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής.

Στην ειδίκευση Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαί-
δευση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: (α) των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων, των Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνι-
κών Επιστημών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, (β) άλλων 
Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε 
δύο τουλάχιστον μαθήματα είτε των Επιστημών της 
Αγωγής είτε συναφή με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, (γ) 
Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής, 
Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθε-
ραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων 
Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζε-
ται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε εκατόν 
είκοσι (120). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρί-
ου και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τα μαθήματα 
κορμού, τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα και τα 
σεμινάρια Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας. Κάθε 
μάθημα διδάσκεται επί 39 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν 
σε 13 συναντήσεις διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεμία. 
Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: (α) 

τριάντα τέσσερις (34) πιστωτικές μονάδες από την επι-
τυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση δύο μαθημάτων 
κορμού, (β) εξήντα πέντε (65) πιστωτικές μονάδες από 
την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση πέντε 
υποχρεωτικών κατ' επιλογήν μαθημάτων, και (γ) είκοσι 
μία (21) πιστωτικές μονάδες από την παρακολούθηση 
Σεμιναρίου Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας και 
εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ειδικότερα, τα τρία από πέντε κατ' επιλογήν υποχρεω-
τικά μαθήματα πρέπει να ανήκουν στα προσφερόμενα 
μαθήματα της ειδίκευσης. Η παρακολούθηση του Σε-
μιναρίου Μεταπτυχιακής Εργασίας και η εκπόνηση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ξεκινούν στο Γ' 
εξάμηνο σπουδών.

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

1) Ειδίκευση: «Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική 
Εκπαίδευση»

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 
προχωρημένου επιπέδου 17 ECTS

Σύγχρονα θέματα προσχολικής 
παιδαγωγικής 17 ECTS

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά 
(ένα από τα παρακάτω)

Ιστορία προσχολικής αγωγής 13 ECTS
Διδασκαλία μέσω κίνησης 13 ECTS
Διδακτική της φυσικής αγωγής 
στην προσχολική εκπαίδευση 13 ECTS

Διδακτική των μαθηματικών 
στην προσχολική εκπαίδευση 13 ECTS

Θρησκευτική αγωγή στο νηπιαγωγείο 13 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

Στατιστική στην εκπαίδευση 17 ECTS
Σύγχρονα θέματα ψυχοπαιδαγωγικής 17 ECTS

Κατ" επιλογήν υποχρεωτικά 
(ένα από τα παρακάτω)

Αναλυτικά προγράμματα 
προσχολικής εκπαίδευσης 13 ECTS

Διαπολιτισμική προσχολική 
παιδαγωγική 13 ECTS

Διδακτική των φυσικών επιστημών
στην προσχολική εκπαίδευση 13 ECTS

Διδασκαλία μέσω τέχνης 13 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
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Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Σεμινάριο Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο Ι) 4

Κατ" επιλογήν υποχρεωτικά 
(δύο από τα παρακάτω)

Θέατρο και εκπαίδευση 13 ECTS
Διδακτική της γλώσσας 
στην προσχολική εκπαίδευση 13 ECTS

Διδακτική της ιστορίας στο νηπιαγωγείο 13 ECTS
Φιλοσοφία της Παιδείας 13 ECTS
Κοινωνιολογία της προσχολικής 
εκπαίδευσης 13 ECTS

Αισθητική αγωγή 13 ECTS
ΣΥΝΟΛΟ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματι-
κής Εργασίας (Επίπεδο II) 17

Κατ" επιλογήν υποχρεωτικά
(ένα από τα παρακάτω)

Μουσική αγωγή στην προσχολική 
εκπαίδευση 13 ECTS

Μουσειακή αγωγή στο νηπιαγωγείο 13 ECTS
Οργάνωση και Διοίκηση ιδρυμάτων 
προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης 13 ECTS

Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι
προσχολικής εκπαίδευσης 13 ECTS

Εφαρμογές Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
στην προσχολική εκπαίδευση

13 ECTS

Εναλλακτικές-βιωματικές 
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις των 
διαδικασιών μάθησης και ανάπτυξης

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
Σύνολο ECTS για την ειδίκευση «Θεωρία και Πράξη 

στην Προσχολική Εκπαίδευση»: 120 
2) Ειδίκευση: Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 
προχωρημένου επιπέδου 17 ECTS

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά 
(ένα από τα παρακάτω)

Αρχαία ελληνική λογοτεχνία 
και Εκπαίδευση 13 ECTS

Διδακτική της ιστορίας 13 ECTS
Γένεση και εξέλιξη της γλώσσας 13 ECTS
Θέματα θεωρητικής και εφαρμοσμένης 
γλωσσολογίας 13 ECTS

Θρησκευτική παιδεία Ι 13 ECTS
Θέματα παιδικής λογοτεχνίας 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Κορμού

Σύγχρονα θέματα ανθρωπιστικών 
επιστημών και εκπαίδευσης 17 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
(ένα από τα παρακάτω)

Θεωρία της λογοτεχνίας 
στην εκπαίδευση 13 ECTS

Θρησκειολογία 13 ECTS
Γένεση και εξέλιξη της γλώσσας 13 ECTS
Πολυγλωσσία και εκπαίδευση: 
Εκμάθηση και διδασκαλία 
των δεύτερων/ ξένων γλωσσών

13 ECTS

Διδακτική της λογοτεχνίας 13 ECTS
Χριστιανική βιοηθική 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Σεμινάριο Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο Ι) 4 ECTS

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
(δυο από τα παρακάτω)

Αρχαία ελληνική ιστοριογραφία 13 ECTS
Εκκλησία και εκπαίδευση 13 ECTS
Πατερική παιδαγωγική 13 ECTS
Ελληνική μυθολογία 13 ECTS
Γλώσσα και κοινωνική διαστρωμάτωση 13 ECTS
Αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας 
στη λογοτεχνία 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Σεμινάριο Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο II) 17

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18325Τεύχος Β’ 1674/15.05.2018

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά
(ένα από τα παρακάτω)

Θέματα διδακτικής της λογοτεχνίας 13 ECTS
Θέματα διδακτικής της ιστορίας 13 ECTS
Θέματα διδακτικής του θρησκευτικού 
μαθήματος 13 ECTS

Θέματα διδακτικής
της γλώσσας 13 ECTS

Λαϊκός πολιτισμός,
λογοτεχνία και εκπαίδευση 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
Σύνολο ECTS για την ειδίκευση «Ανθρωπιστικές Επι-

στήμες στην Εκπαίδευση»:120
Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται 

να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων και 
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' ανώτατο 
όριο συνολικά και για τις δύο ειδικεύσεις σε τριάντα (30) 
κατ' έτος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθεί κυρίως το υπάρχον προσω-
πικό του Π.Τ.Π.Ε. Επίσης, το Π.Μ.Σ. δύναται να απασχολή-
σει και προσωπικό από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης, μέλη ΔΕΠ συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθ. 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Από την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή θα χρησι-
μοποιηθούν: α) η αίθουσα μεταπτυχιακών του Π.Τ.Π.Ε., 
β) οι αίθουσες Καλλιτεχνικής Αγωγής, Μουσικής και Ρυθ-
μικής Αγωγής, γ) οι αίθουσες Σεμιναρίων του Π.Τ.Π.Ε. δ) 
η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, ε) τα θεσμοθετημένα 
Εργαστήρια του Τμήματος και η Αίθουσα Νέων Τεχνο-
λογιών του Π.Τ.Π.Ε και στ) η Γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 10 
Γλώσσα διδασκαλίας

Κάθε μάθημα διδάσκεται στην ελληνική ή/και στην αγ-
γλική γλώσσα. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας 
μπορεί να γίνει στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 11 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-24 με την επιφύλαξη των διατάξεων της κεί-
μενης νομοθεσίας περί αξιολόγησης των Π.Μ.Σ.

Άρθρο 12 
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Τμήματος και από τις κρατήσεις για 
λειτουργικά έξοδα του Πανεπιστημίου Κρήτης που θα 
έχουν τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος που λειτουργούν με τέλη 
φοίτησης σύμφωνα με τον ν. 4485/2017. Επιπροσθέτως 
και εναλλακτικώς είναι δυνατόν να εξασφαλιστούν χρη-
ματικά ποσά από άλλες πηγές (π.χ. χορηγίες, δωρεές, 
ερευνητικά προγράμματα). Ο προϋπολογισμός του κάθε 
ακαδημαϊκού έτους θα αποφασίζεται κατά το εαρινό εξά-
μηνο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους από τα αρ-
μόδια όργανα του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης και του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετά από 
πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Το ετήσιο λειτουργικό κόστος του Προγράμματος 
εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των 12.000 ευρώ 
για το 1ο έτος λειτουργίας του και στις 16.000 ευρώ για 
καθένα από τα επόμενα έτη (2ο - 5ο έτος,) εφόσον στο 
Π.Μ.Σ. υπάρχουν έσοδα από τον τακτικό προϋπολογισμό 
του Π.Τ.Π.Ε. και τις κρατήσεις των Π.Μ.Σ. του Τμήματος 
με τέλη φοίτησης. Ο ετήσιος προϋπολογισμός για κάθε 
έτος κατά τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας του αναλύεται 
σε κατηγορίες δαπανών ως ακολούθως:1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α. ΕΣΟΔΑ 1ο έτος
2ο - 5ο έτος

(ανά έτος)

Τακτικός Προϋπολογισμός Π.Τ.Π.Ε. 5.000,00 € 5.000,00 €

Κρατήσεις από Π.Μ.Σ. 

του Τμήματος με τέλη φοίτησης
7.000,00 € 11.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 12.000,00 € 16.000,00 €

Β. ΕΞΟΔΑ

αα. Δαπάνες εξοπλισμού 

και δαπάνες λογισμικού
7.000,00 € 9.000,00 €

ββ. Δαπάνες χορήγησης 

υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 

φοιτητές με ακαδημαϊκά 

κριτήρια1

0,00 € 1.500,00 €

γγ. Δαπάνες αναλωσίμων, 2.500,00 € 1.500,00 €

δδ. Δαπάνες μετακινήσεων 

διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
1.000,00 € 2.000,00 €

θθ. Λοιπές δαπάνες 

(έξοδα δημοσιότητας- 

προβολής αγοράς 

εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 

συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 

πεδίου.)

1.500,00 € 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 12.000,00 € 16.000,00 €

Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο 
Π.Μ.Σ. «Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική Εκπαίδευ-
ση» μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περατώ-
σουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της 

1  Λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση ότι φοιτητές δύνανται να 
τύχουν υποτροφίας βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σύμφω-
να με το άρθρο 35, παρ. 4 του ν. 4485/2017.

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18326 Τεύχος Β’ 1674/15.05.2018

προηγούμενης υπουργικής απόφασης, όπως ορίζει η 
παράγραφος 2β του άρθρου 85 του ν. 4485/2017.

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, 26 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. 4965/26.04.2018 (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχο-

λικής Εκπαίδευσης με νέο τίτλο: «Εφαρμογές της 

Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βι-

ωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχο-

παιδαγωγικές Προσεγγίσεις» εις αντικατάστα-

ση της υπ' αριθμ. 2049/25.02.2016 (ΦΕΚ 583/Β'/

4-3-2016) απόφασης σύμφωνα με το ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/τ. Α').

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 386η/19-04-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ. Α'/1973) 

περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη 
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.ν. 114/1974 (ΦΕΚ 310 
τ. Α'/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ. Α'/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπι-
στημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως δια-
τάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν. 259/1976 
(ΦΕΚ 25 τ. Α'/1976) περί τροποποιήσεως και συμπλη-
ρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης 
κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, 
(ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ. Α') - Αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθε-
σίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το υπ' αριθμόν π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ. Α'/ 05.06.2013) 
για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων -Μετονομα-
σία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με το υπ' αριθμόν π.δ. 128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/
τ. Α'/17.09.2013), και τις εκδοθείσες μετ' αυτού Διαπιστωτι-
κές Πράξεις του Πρύτανη, υπ' αριθμόν 10.953/31.07.2013, 
10.954/31.07.2013 και 10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/
τ. Β'/12.08.2013). Το ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ. Α΄/15.02.2017) 
«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσο-
μάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες 
διατάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο Πα-
νεπιστήμιο Κρήτης», παράγραφος 4.

3. Το ΦΕΚ τ. ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την υπ' αριθμ. 
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπι-
στωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο 
Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει 
εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη 
θητεία, από 23/02/2016.

4. Την υπ' αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α'/04-08-2017) για 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:

6. Τις διατάξεις του Άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ' 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», καθώς και τις διατάξεις των Άρθρ. 32 «Ίδρυση 
Π.Μ.Σ.» έως και Άρθρ. 37 «Πόροι χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.» 
του ΚΕΦ. ΣΤ' «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του 
ως άνω νόμου.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ'» Μέρος Δεύτερο, του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. Α' 38/02-03-2018) 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις», και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 19 «Λοιπές διατάξεις 
για την ανώτατη εκπαίδευση», παρ. 7 και 8 και του άρθρου 
42 παρ. 3.

9. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 195/ 6.9.2011) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

10. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α'/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», και 
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε 
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ. Α' 130) 
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του 
ν.  3794/2009 (ΦΕΚ τ. Α' 156/04-09-2009), του άρθρου 14 
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ' αριθμ. 
Φ5/89656/Β3/2007 Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή 
του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» 
(ΦΕΚ τ. Β'1466/13-08-2007).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ τ. Α' 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ-
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά-
ξεις», όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροπο-
ποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ τ. Α' 254/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ. Α' 160/8-8-2014), του άρθρου 
31 του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α'/23-3-2015) περί "κωδι-
κοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18327Τεύχος Β’ 1674/15.05.2018

έγγραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ τ. Α' 147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα 
υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 από-
φαση.

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

13. Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β'/12-12-2017) 
Υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την έκ-
θεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ' αριθμ. 163204/
Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α' 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης 
διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-
0Ρ2, υπ'αριθμ. 164530/Ζ1/03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και 
χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών 
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά 
τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α'114) (ΑΔΑ: 6ΕΜ04653ΠΣ-
ΥΑ4), υπ' αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχε-
τικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114), 
υπ' αριθμ. 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατά-
ξεων του ν. 4485/2017 (Α'114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών», υπ' αριθμ. 26407/Ζ1/15-02-2018 «Ίδρυση - Επα-
νίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(114 Α')».

14. Την υπ' αριθμ. 2049/25.02.2016 (ΦΕΚ 583/Β'/4-3-2016) 
υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Βασισμένες στο Παιχνίδι, 
την Τέχνη και το Σώμα Ποιοτικές Μεθοδολογίες Έρευνας 
και Εναλλακτικές-Βιωματικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγ-
γίσεις» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης.

15. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση με αριθμ. 550/
14-3-2018) σχετικά με την εισήγηση επανίδρυσης του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με νέο τίτλο.

16. Το υπ' αριθμ. 51/08-01-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχο-
λικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

17. Την εισήγηση της με αριθμ. 5/17.04.2018 συνε-
δρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορά στην επανίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγω-
γικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπι-
στημίου Κρήτης στις «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην 
Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-
Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις».

18. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της απόφασης θα λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 ιδίως παρ. 1, 
3,5, του ν. 4485/2017.

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

Την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με νέο τίτλο: «Εφαρμογές της 

Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές 
και Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προ-
σεγγίσεις» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης εις αντικατάσταση 
της υπ' αριθμ. 2049/25.02.2016 (ΦΕΚ 583/Β'/4-3-2016) 
απόφασης, σύμφωνα με το ν. 4485/2017, ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 
(Π.Τ.Π.Ε.) της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπι-
στημίου Κρήτης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκ-
παίδευση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-Πο-
λυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις» σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α'/4-08-2017) όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Σκοπός - Αντικείμενο

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή των Επιστημών 
της Αγωγής σε συνάρτηση με τις εφαρμογές της ψυχολο-
γίας στην εκπαίδευση μέσω της βαθύτερης έρευνας σε 
εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία καθώς 
και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε αυτά 
τα γνωστικά πεδία.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι επιμέρους ερευνητικά πε-
δία που ανήκουν στον χώρο των Επιστημών της Αγωγής, 
με εμβάθυνση που αφορά εφαρμογές της ψυχολογίας 
στην εκπαίδευση με τη μελέτη βασισμένων στο παιχνίδι, 
την τέχνη και το σώμα ποιοτικών μεθοδολογιών/μεθό-
δων έρευνας και εναλλακτικών-πολυτροπικών-βιωματι-
κών ψυχολογικών και ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων 
των διαδικασιών μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης. 
Το συγκεκριμένο αντικείμενο εντάσσεται στην ειδίκευση 
της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ή Ψυχοπαιδαγωγικής.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στις «Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευ-
ση: Εναλλακτικές-Βιωματικές και Ενσώματες-Πολυτροπι-
κές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: (α) των Παιδα-
γωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδα-
γωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών 
Τμημάτων της αλλοδαπής, (β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., 
εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον 
μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθή-
ματα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., (γ) Τμημά-
των Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής, Τμη-
μάτων Κοινωνικής Εργασίας, Τμημάτων Πληροφορικής 
και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
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Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

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

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 
εκατόν είκοσι (120). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή 
σεμιναρίου και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τα 
μαθήματα κορμού, τα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μα-
θήματα και τα σεμινάρια Διπλωματικής Μεταπτυχια-
κής Εργασίας. Κάθε μάθημα διδάσκεται επί 39 ώρες, 
οι οποίες αντιστοιχούν σε 13 συναντήσεις διάρκειας 
τριών (3) ωρών η καθεμία. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής 
πρέπει να συγκεντρώσει: (α) τριάντα τέσσερις (34) πι-
στωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση 
και αξιολόγηση δύο μαθημάτων κορμού, (β) εξήντα 
πέντε (65) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρα-
κολούθηση και αξιολόγηση πέντε υποχρεωτικών κατ' 
επιλογήν μαθημάτων, και (γ) είκοσι μία (21) πιστωτικές 
μονάδες από την παρακολούθηση Σεμιναρίου Διπλω-
ματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας και εκπόνησης Με-
ταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου Διπλωματικής Με-
ταπτυχιακής Εργασίας και η εκπόνηση της Μεταπτυχι-
ακής Διπλωματικής Εργασίας ξεκινούν στο Γ' εξάμηνο 
σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο 
έχει ως εξής:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Κορμού

Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας προ-
χωρημένου επιπέδου 17 ECTS

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά
(ένα από τα παρακάτω)

Αναπτυξιακή ψυχολογία 
και εναλλακτικές-βιωματικές 
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

Οικογένεια και διαδικασίες αγωγής 
και ανάπτυξης των παιδιών: 
οικολογική και συστημική προσέγγιση

13 ECTS

Οικολογικές προσεγγίσεις στην 
ψυχολογία και την ψυχοπαιδαγωγική 13 ECTS

Κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικές 
προσεγγίσεις στην ψυχολογία 
και την ψυχοπαιδαγωγική

13 ECTS

Βιογραφικές-αφηγηματικές 
και διαλογικές προσεγγίσεις 
στην ψυχολογία 
και την ψυχοπαιδαγωγική

13 ECTS

Συστημικές προσεγγίσεις 
στην ψυχολογία 
και την ψυχοπαιδαγωγική

13 ECTS

θεωρία της πολυτροπικότητας 
και εναλλακτικές-βιωματικές 
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Κορμού (ένα από τα παρακάτω)

Σύγχρονα θέματα συστημικής 
και σωματοκεντρικής-βιωματικής
ψυχολογίας και ψυχοπαιδαγωγικής
σε ζητήματα που αφορούν
τις διαδικασίες μάθησης 
και προσωπικής ανάπτυξης

17 ECTS

Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων 
στην ψυχολογία και την εκπαίδευση 17 ECTS

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά 
(ένα από τα παρακάτω)

Ψυχολογία της ομάδας, σχεσιοδυναμι-
κή και ψυχοπαιδαγωγική επικοινωνία 13 ECTS

Ιστορία και θεωρία των εναλλακτικών/
ριζοσπαστικών παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων

13 ECTS

Συγκριτική παιδαγωγική 
και εναλλακτικές-βιωματικές
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

Η ψυχοκίνηση ως εναλλακτική-
βιωματική ψυχοπαιδαγωγική 
προσέγγιση στις διαδικασίες 
μάθησης και ανάπτυξης

13 ECTS

Ψυχολογικές και ψυχοπαιδαγωγικές
 διαστάσεις της τέχνης 
και εναλλακτικές-βιωματικές 
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

Πρόσληψη και διδακτική λειτουργία 
του θεάτρου 13 ECTS

Οπτικές μέθοδοι έρευνας 
και εναλλακτικές-βιωματικές 
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Σεμινάριο Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας (Επίπεδο Ι) 4
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Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά 
(δυο από τα παρακάτω)

Κριτική ψυχολογία και εναλλακτικές-
βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές 
προσεγγίσεις

13 ECTS

Κριτική παιδαγωγική και εναλλακτικές-βι-
ωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS

Το σώμα ως τόπος πληροφορίας,
μάθησης και γνώσης και εναλλακτικές-
βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές 
προσεγγίσεις

13 ECTS

Θεωρία και τεχνικές ανάπτυξης 
της δημιουργικότητας 
και εναλλακτικές-βιωματικές 
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

Αφηγηματική ψυχολογία 
και εναλλακτικές-βιωματικές 
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

Συμβολικές/μεταφορικές διαδικασίες 
και εναλλακτικές-βιωματικές 
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

Το σώμα ως τόπος βιωμάτων, 
ταυτοτήτων και κοινωνικών νοημάτων 
και εναλλακτικές-βιωματικές 
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Σεμινάριο Μεταπτυχιακής Διπλωματι-
κής Εργασίας (Επίπεδο II) 17

Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά 
(ένα από τα παρακάτω)

Κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμικές, 
ενσώματες-διαλογικές 
και πολυτροπικές διαστάσεις 
του παιχνιδιού και εναλλακτικές-
βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές 
προσεγγίσεις

13 ECTS

Ψυχολογία της κοινωνικο-ηθικής 
αγωγής, μάθησης και ανάπτυξης 
και εναλλακτικές-βιωματικές 
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

Ψυχολογία των συναισθημάτων 
και εναλλακτικές-βιωματικές 
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

Ψυχολογία ατομικών διαφορών 
και εναλλακτικές-βιωματικές 
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

Ψυχολογία του εκπαιδευτικού χώρου 
και εναλλακτικές-βιωματικές 
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

Οικο-σωματικο-βιωματική προσέγγιση 
και βιωματική, ευρετική 
και αφηγηματική-διαλογική 
ψυχοπαιδαγωγική

13 ECTS

Αναπηρία και εναλλακτικές-βιωματικές 
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Σύνολο ECTS για το ΠΜΣ «Εφαρμογές της Ψυχολο-
γίας στην Εκπαίδευση: Εναλλακτικές-Βιωμαηκές και 
Ενσώματες-Πολυτροπικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προ-
σεγγίσεις»: 120

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται 
να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων, 
καθώς και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων σύμφωνα 
με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ' ανώτατο 
όριο σε δέκα (10) φοιτητές ετησίως.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθεί κυρίως το υπάρχον προσω-
πικό του Π.Τ.Π.Ε.. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθ. 36 του Ν.4485/2017, δύνανται να απασχοληθούν σε 
αυτό προσωπικό από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, μέλη ΔΕΠ συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Από την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή θα χρησι-
μοποιηθούν: (α) Η αίθουσα μεταπτυχιακών του Π.Τ.Π.Ε., 
(β) οι αίθουσες Καλλιτεχνικής Αγωγής, Μουσικής και 
Ρυθμικής Αγωγής, (γ) οι αίθουσες Σεμιναρίων του 
Π.Τ.Π.Ε., (δ) η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, (ε) τα θε-
σμοθετημένα Εργαστήρια του Τμήματος και η Αίθουσα 
Νέων Τεχνολογιών του Π.Τ.Π.Ε. και (στ) η Γραμματεία 
του Τμήματος.

Άρθρο 10 
Γλώσσα διδασκαλίας

Κάθε μάθημα διδάσκεται στην ελληνική ή/και στην 
αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της διπλωματικής μετα-
πτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνει στην ελληνική ή στην 
αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 11 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2023-24 με την επιφύλαξη των διατάξεων της κεί-
μενης νομοθεσίας περί αξιολόγησης των Π.Μ.Σ.
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Άρθρο 12 
Κόστος Λειτουργίας

Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμ-
ματος εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των 4.000 
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών για τα πρώ-τα 5 έτη λειτουργίας του ως εξής:2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1° έτος
2°-5° έτος

 (ανά έτος)

Α. ΕΣΟΔΑ

Τακτικός Προϋπολογισμός 

Π.Τ.Π.Ε.
2.000,00 € 2.000,00 €

Κρατήσεις από ΠΜΣ του Τμήματος 

με τέλη φοίτησης
2.000,00 € 2.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00 € 4.000,00 €

Β. ΕΞΟΔΑ

αα. Δαπάνες εξοπλισμού 

και δαπάνες λογισμικού
2.000,00 € 1.000,00 €

ββ. Δαπάνες χορήγησης 

υποτροφιών 

σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 

με ακαδημαϊκά κριτήρια1

0,00 € 1.000,00 €

γγ. Δαπάνες αναλωσίμων, 1.000,00 € 1.000,00 €

1  Λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση ότι φοιτητές δύνανται να 
τύχουν υποτροφίας βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σύμφω-
να με το άρθρο 35, παρ. 4 του ν. 4485/2017.

δδ. Δαπάνες μετακινήσεων 

διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
500,00 € 500,00 €

θθ. Λοιπές δαπάνες (έξοδα 

δημοσιότητας-προβολής, 

αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 

οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 

εργασιών πεδίου.)

500,00 € 500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 4.000,00 € 4.000,00 €

Άρθρο 13 
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο 
Π.Μ.Σ. του Τμήματος «Βασισμένες στο Παιχνίδι, την Τέ-
χνη και το Σώμα Ποιοτικές Μεθοδολογίες Έρευνας και 
Εναλλακτικές-Βιωματικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγί-
σεις των Διαδικασιών Μάθησης και Ανάπτυξης» μέχρι το 
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περατώσουν τις σπου-
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
υπουργικής απόφασης, όπως ορίζει η παράγραφος 2β 
του άρθρου 85 του ν. 4485/2017.

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, 26 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) προσαυξάνεται 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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