
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλών τελών στον WAHEED 
MUHAMMAD του RAJA MUHAMMAD ANWAR.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών στον MAZHAR  IQBALL 
του SALHA KHAN.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών στους UMAR (επ) 
MUHAMMAD (ον) του BASHEER και MOHSIN (επ) 
EHSAN (ον) του EHSAN.

4 Τροποποίηση σύμβασης εργασίας υπαλλήλου 
της Περιφέρειας Κρήτης.

5 Ανάκληση της ΔΙΑΠ/43561/16085/Π10/5/679/ 
Ν.3299/2004/07-06-2013 απόφασης υπαγωγής 
της επιχείρησης «Α. ΧΑΡΙΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία 
υπήχθη στις διατάξεις του ν.3299/2004.

6 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευ-
σης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 
Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Επιστήμες της 
Εκπαίδευσης».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 990/Β’/21.3.2018 
στο οποίο δημοσιεύθηκε η ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./37/ 
4654/13.3.2018 απόφαση της Υπουργού Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Κατανομή προ-
σωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Γενικό 
Επιτελείο Στρατού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α΄/1990), όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Επιβολή πολλαπλών τελών στον WAHEED 

MUHAMMAD του RAJA MUHAMMAD ANWAR.

  Με την 49/2013/01-02-2018 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Α' Τελωνείου Πειραιά (ημερομη-
νία έκδοσης 01-02-2018) καταλογίζονται σε βάρος του 

WAHEED MUHAMMAD του RAJA MUHAMMAD ANWAR, 
αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.990,86 ευρώ
Τ.Χ.(2%): 39,82 ευρώ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 7,96 ευρώ
Σύνολο: 2.038,64 ευρώ
Ήτοι δύο χιλιάδες τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα τέσ-

σερα λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (190 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β), 
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του ν.2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου.

  Ο Προϊστάμενος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ

Ι

(2)
      Επιβολή πολλαπλών τελών στον MAZHAR  

IQBALL του SALHA KHAN.

  Με την 191/2012/01-12-2017 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Α' Τελωνείου Πειραιά (ημερομη-
νία έκδοσης 01-12-2017) καταλογίζονται σε βάρος του 
MAZHAR  IQBALL του SALHA KHAN, αγνώστου διαμονής, 
τα παρακάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.500,00 ΕΥΡΩ
Τ.Χ.(2%): 30,00 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 6,00 ΕΥΡΩ
Σύνολο : 1.536,00 ΕΥΡΩ
Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (150 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β), 
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του ν.2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου.

  Ο Προϊστάμενος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(3)
      Επιβολή πολλαπλών τελών στους UMAR (επ) 

MUHAMMAD (ον) του BASHEER και MOHSIN (επ) 

EHSAN (ον) του EHSAN.

  Με την αριθμ. 225/2012/13-12-2017 καταλογιστική 
πράξη του Προϊσταμένου του Α' Τελωνείου Πειραιά 
(ημερομηνία έκδοσης 13-12-2017) καταλογίζεται σε 
βάρος των UMAR (επ) MUHAMMAD (ον) του BASHEER 
και MOHSIN (επ) EHSAN (ον) του EHSAN, αγνώστου δι-
αμονής, το συνολικό παρακάτω ποσό:

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ:          2.382,90 €, το οποίο επι-
μερίζεται ισομερώς στο 50% στον καθένα προαναφερ-
θέντα, ήτοι καταλογίζονται 1.191,45 € στον καθένα

Τ.Χ.(2%): 47,66 €
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 9,53 €
Σύνολο: 2.440,09 €
Ήτοι δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ και εννέα 

λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (250 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β), 
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του ν.2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου.

  Ο Προϊστάμενος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ

Ι

(4)
      Τροποποίηση σύμβασης εργασίας υπαλλήλου 

της Περιφέρειας Κρήτης. 

   Με την 02/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Κρήτης (σε ορθή επανάληψη), η οποία εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του 
ν. 4368/2016, όπως ισχύουν και έπειτα από την αρ. πρωτ. 
231308/01-11-2017 αίτηση της κατωτέρω υπαλλήλου 
της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Ρε-
θύμνης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, εγκρίνεται η τροποποίηση της σύμβασης εργα-
σίας της Ροδινού Μαρίας του Ελευθερίου, εκπαιδευτικής 
βαθμίδας και ειδικότητας Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότη-
τας, από σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου μερικής απασχόλησης σε σύμβαση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου πλήρους απασχό-
λησης, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας και ειδικότητας, 
με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών 
της, επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. 

(Αριθμ. βεβ. ύπαρξης πίστωσης στους Κ.Α.Ε. 072-
00.0211.01, 072-00.0221.01, 072-00.0225.01 και 072-
00.0291.01 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2018 της Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφερεια-
κής Ενότητας Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης και 
αντίστοιχης πρόβλεψης για τα επόμενα έτη: 79894/
13-04-2018).

(Αριθμ. απόφ. της Συντονίστριας της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Κρήτης (Δ/νση Διοίκησης/Τμήμα Προ-

σωπικού) περί ελέγχου νομιμότητας της ως άνω από-
φασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης: 3221/
13-03-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΚΑΟΡ1Θ-0ΔΔ)].

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης: 
4969/20-04-2018).

  Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

(5)
      Ανάκληση της ΔΙΑΠ/43561/16085/Π10/5/679/ 
Ν.3299/2004/07-06-2013 απόφασης υπαγω-
γής της επιχείρησης «Α. ΧΑΡΙΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», 
η οποία υπήχθη στις διατάξεις του ν.3299/2004. 

   Με την 77438/11-04-2018 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Κρήτης για την ανάκληση της με αρ. 
ΔΙΑΠ/43561/16085/Π10/5/679/Ν.3299/2004/07-06-2013 
απόφασης υπαγωγής της επιχείρησης «Α. ΧΑΡΙΤΑΚΗ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία υπήχθη στις διατάξεις του ν.3299/2004, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν αιτήματος του 
επενδυτικού φορέα.
Επωνυμία Α. ΧΑΡΙΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Είδος Επένδυσης Μετατροπή παραδοσιακού 

κτιρίου σε παραδοσιακό κα-
τάλυμα Β τάξης.

Τόπος Εγκατάστασης Μαχαιροί - Δ. Αποκορώνου - 
Ν. Χανίων

Απόφαση Υπαγωγής ΔΙΑΠ/43561/16085/Π10/5/
679/ν.3299/2004/07-06-2013 
(B΄ 1478/18.6.2013)

Αρ. πρωτ. αιτήματος 
ανάκλησης

ΔΙΑΠ 46258/02-03-2018

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν τυγχά-
νει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 7, παρ. 12, του 
ν. 3299/2004 περί απαίτησης προηγούμενης γνώμης της 
Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 

Ι

     Αριθμ. 669/11786 (6)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαί-
δευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Επιστήμες 
της Εκπαίδευσης».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/ 

4.8.2017) ‘’Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις’’ 
και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.
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2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 ‘’Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών – Λοιπά θέ-
ματα’’, β) 203446/Ζ1/22.11.2017 ‘’Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 ‘’Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 ‘’Ίδρυ-
ση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/17 (114 Α΄), ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 ‘’Κοινοποίηση 
Διατάξεων του ν. 4521/18 (Α΄ 38) ‘’Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις’’ – Αποστολή ενδει-
κτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 
3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 Υπουργική 
Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ. Β΄) με τίτλο ‘’Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών’’.

4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/ τ.Α΄/2.3.2018) 
‘’Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις’’ και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.

5. Τις διατάξεις του ν.  3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/ 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην 
Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών (συνε-
δρίαση 10/7.2.2018).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 133/30.3.2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συ-
νεδρίαση 2/26.3.2018).

12. Το υπ’ αριθμ. 534/6-2-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης 
και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπι-
στημίου Πατρών.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη λει-
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής 
στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουρ-
γεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στις 
«Επιστήμες της Εκπαίδευσης» σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄). To ΠΜΣ προκηρύσσεται κάθε δύο χρόνια.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) απο-
σκοπεί στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας και 
θεωρίας στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και στην εκ-
παίδευση πτυχιούχων στο επιστημονικό αυτό πεδίο σε 
επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Η παροχή της κατάλ-
ληλης θεωρητικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη 
διαμόρφωση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να 
ασχοληθούν με την οργάνωση, διαχείριση και περαι-
τέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων και έρευνας, 
αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη 
της χώρας σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Σκοπός του προγράμματος ανά ειδίκευση είναι:
1. «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές 

διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση 
και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνι-
ών στην Εκπαίδευση»: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και 
οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες (ΜΦ) αναμένεται (α) να 
εξοικειωθούν με θεωρητικά ζητήματα της σύγχρονης 
Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, καθώς και με την 
ποσοτική και ποιοτική μεθοδολογία της εκπαιδευτικής 
έρευνας, (β) να επικεντρωθούν στη μελέτη εξειδικευμέ-
νων θεμάτων Διδακτικής της Βιολογίας, της Φυσικής, των 
Μαθηματικών και των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, έχοντας 
αποκτήσει θεωρητικά εργαλεία από σειρά μαθημάτων 
που εντάσσονται στο ευρύτερο παιδαγωγικό πλαίσιο της 
Διδακτικής των Θετικών Επιστημών, και (γ) να εμπλακούν 
σε έρευνα που αφορά τα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία. 
Η συγκεκριμένη ειδίκευση του ΠΜΣ παρέχει στους/στις 
ΜΦ τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για μία 
κριτική προσέγγιση της σύγχρονης εκπαίδευσης στις 
Θετικές Επιστήμες, λαμβάνοντας υπόψη εναλλακτικές 
μορφές μαθησιακών περιβαλλόντων, υποστηριζόμενων 
ή μη από σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

2. «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην 
Εκπαίδευση»: Οι ΜΦ αναμένεται (α) να εξοικειωθούν με 
τα θεωρητικά προβλήματα που αναδύονται στο πλαίσιο 
των Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και με τη σχέση των 
προβλημάτων αυτών με τη σύγχρονη εκπαίδευση μέσα 
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από τη διεθνή βιβλιογραφία, και (β) να εμπλακούν σε 
έρευνα που αφορά τα επιστημονικά πεδία της Κοινωνιο-
λογίας, της Πολιτικής Θεωρίας, των Εκπαιδευτικών Πρα-
κτικών, και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. Η συγκε-
κριμένη ειδίκευση του ΠΜΣ παρέχει στους/στις ΜΦ τις 
γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για μία κριτική 
προσέγγιση του ρόλου των κοινωνικών επιστημών στην 
εκπαιδευτική θεωρία και τις εκπαιδευτικές πρακτικές.

3. «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»: Οι 
ΜΦ αναμένεται (α) να εξοικειωθούν με τη γλώσσα, τις τέ-
χνες και τον πολιτισμό ως κοινωνικά και πολιτισμικά φαι-
νόμενα, καθώς και ως πρακτικές που σχετίζονται στενά 
με την εκπαίδευση, και (β) να εμπλακούν σε έρευνα που 
αφορά τα επιστημονικά πεδία της Γλωσσολογίας, της 
Λογοτεχνίας, του Γραμματισμού, της Ανθρωπολογίας, 
της Αισθητικής Θεωρίας και της Διδακτικής των Τεχνών. 
Η συγκεκριμένη ειδίκευση του ΠΜΣ παρέχει στους/στις 
ΜΦ τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για μία 
κριτική προσέγγιση των παραπάνω επιστημονικών πε-
δίων σε σχέση με τη σύγχρονη εκπαίδευση και τις εναλ-
λακτικές πρακτικές που αναπτύσσονται στο πλαίσιό της.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Tο ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ) στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» στις ακόλουθες 
ειδικεύσεις:

1. «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές 
διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση 
και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
στην Εκπαίδευση»

2. «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην 
Εκπαίδευση»

3. «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί για την απόκτηση ΜΔΕ πτυχι-
ούχοι των Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλ-
λοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. Οι προϋποθέσεις 
επιλογής, εισαγωγής, απονομής ΜΔΕ κτλ. ορίζονται από 

τον σχετικό νόμο και τις αποφάσεις της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή ΜΔΕ ορίζεται 
σε τέσσερα (4) εξάμηνα, με δυνατότητα παράτασης της 
φοίτησης για δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα του ΠΜΣ είναι εξαμηνιαία. Η διδασκαλία 
γίνεται στην Ελληνική γλώσσα. Το σύνολο των Πιστω-
τικών Μονάδων (ΠΜ/ECTS) που απαιτούνται για την 
απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120): 
30 ανά εξάμηνο φοίτησης. Αναλυτικότερα, για τη λήψη 
ΜΔΕ οι ΜΦ υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να 
εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά εννέα (9) υποχρεωτικά 
και κατ’ επιλογή μαθήματα κατά το Α’, Β’ και Γ’ εξάμηνο 
φοίτησης (συνολικά 90 ΠΜ/ECTS), καθώς και να εκπονή-
σουν επιτυχώς διπλωματική εργασία κατά το Δ’ εξάμηνο 
φοίτησης (30 ΠΜ/ECTS):

- Στο 1ο έτος (εξάμηνα Α’ και Β’), οι ΜΦ παρακολου-
θούν τα δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα «Μεθοδολογία 
Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές Προσεγγίσεις» (Α΄ 
εξάμηνο) και «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: 
Ποιοτικές Προσεγγίσεις» (Β’ εξάμηνο), καθώς και τέσσε-
ρα (4) μαθήματα επιλογής, από τα οποία δύο (2) τουλάχι-
στον – και συγκεκριμένα ένα (1) ανά εξάμηνο - ανήκουν 
στην ειδίκευσή τους.

- Στο 2ο έτος (εξάμηνα Γ’ και Δ’), οι ΜΦ παρακολουθούν 
στο Γ’ εξάμηνο το υποχρεωτικό μάθημα «Σχεδιασμός 
Διπλωματικής Εργασίας», καθώς και δύο (2) μαθήματα 
επιλογής, από τα οποία ένα (1) τουλάχιστον ανήκει στην 
ειδίκευσή τους. Στο Δ’ εξάμηνο εκπονούν τη Διπλωματι-
κή Εργασία (30 ΠΜ/ECTS).

Το πρόγραμμα μαθημάτων κάθε ειδίκευσης διαμορ-
φώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

1. «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές 
διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση 
και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
στην Εκπαίδευση»

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

MEE101 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές Προσεγγίσεις 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΔΘΕ112 Εισαγωγή στη Διδακτική των Θετικών Επιστημών 10

ΤΠΕ113 Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη Διδασκαλία 
και τη Μάθηση

10

ΖΕΨ114 Ζητήματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας 10

ΜΕΚ115 Μουσειολογία και Εκπαίδευση 10
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΜΕΕ201 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές Προσεγγίσεις 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΔΜΕ212 Διδακτική των Μαθηματικών: Ερευνητικές Διαστάσεις της Μαθηματικής Εκπαίδευσης 10

ΔΒΕ213 Διδακτική της Βιολογίας: Ερευνητικές Προσεγγίσεις στη Μάθηση και τη Διδασκαλία 10

ΔΠΕ214 Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές Προσεγγίσεις στη Μάθηση και τη Διδα-
σκαλία

10

ΣΠΠ215 Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Προσχολική Εκπαίδευση 10

ΣΑΑ216 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού
Λογισμικού

10

ΨΝΟ217 Ψυχολογία της Νόησης 10

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΣΔΕ301 Σχεδιασμός Διπλωματικής Εργασίας 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΔΦΕ312 Διδακτική της Φυσικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη Μάθηση και τη Διδασκαλία 10

ΘΔΒ313 Ειδικά Θέματα Διδακτικής της Βιολογίας 10

ΕΙΕ314 Επιστήμη του Ιστού και Εκπαίδευση 10

ΘΕΠ315 Θέματα Επιστημολογίας 10

ΘΔΜ316 Ειδικά Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών 10

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΕΔΕ401 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30

2. «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση»

A’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΜΕΕ101 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές Προσεγγίσεις 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΕΠΕ102 Εκφράσεις Πολιτισμού και Εκπαίδευση 10

ΕΠΠ123 Εκπαιδευτική Πολιτική και Συγκριτικές Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις 10

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΜΕΕ201 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές Προσεγγίσεις 10
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΔΒΜ222 Διά βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων 10

ΖΔΕ223 Ζητήματα Διαπολιτισμικότητας και Ετερότητας στην Εκπαίδευση 10

ΙΕΕ224 Ιστορία της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης 10

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΣΔΕ301 Σχεδιασμός Διπλωματικής Εργασίας 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΔΕΚ322 Δημοκρατία και Εκπαίδευση 10

ΚΕΓ323 Κοινωνιολογία της Εκπαιδευτικής Γνώσης και των Εκπαιδευτικών Πρακτικών 10

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΕΔΕ401 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30

3. «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΜΕΕ101 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποσοτικές Προσεγγίσεις 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΕΠΕ102 Εκφράσεις Πολιτισμού και Εκπαίδευση 10

ΤΕΚ133 Οι Τέχνες στην Εκπαίδευση 10

ΦΣΓ134 Φυσικός και Σχολικός Γραμματισμός: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικές 10

ΓΑΘ135 Γνωσιακές - Αισθητικές Θεωρίες 10

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΜΕΕ201 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιοτικές Προσεγγίσεις 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΠΑΘ232 Προσεγγίσεις στην Αισθητική Θεωρία και Αγωγή 10

ΘΛΟ233 Θεωρίες Λογοτεχνίας 10

ΚΓΓ234 Κοινωνικές και γνωσιακές διαστάσεις του γραμματισμού 10

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΣΔΕ301 Σχεδιασμός Διπλωματικής Εργασίας 10
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΓΑΚ332 Γλωσσική Ανάλυση Σχολικών και Εκπαιδευτικών Κειμένων 10

ΣΕΠ333 Σωματική έκφραση, Πολιτισμός και Εκπαίδευση 10

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κωδικός Τίτλος ΠΜ

ΕΔΕ401 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30

Η διάρκεια όλων των μαθημάτων του ΠΜΣ είναι τρεις 
(3) ώρες την εβδομάδα και η συμμετοχή των ΜΦ σε αυτά 
είναι υποχρεωτική. Σε όσα μαθήματα κρίνεται αναγκαίο 
είναι δυνατόν να πραγματοποιείται επιπλέον δίωρη φρο-
ντιστηριακή άσκηση.

Οι ΜΦ έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν μέχρι δύο 
φορές σε κάθε μάθημα, μία κατά την εξεταστική περίοδο 
του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος και μία κατά 
την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση 
αποτυχίας ή μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των ΜΦ, 
η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί, μετά από αίτηση 
των ίδιων, τις δυνατότητες επανεξέτασής τους.

Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικοί και τεκ-
μηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρακολούθησης, οι ΜΦ 
μπορούν να ζητήσουν αναστολή φοίτησης, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη και η οποία αξιολογείται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατά 
ανώτατο όριο σε εξήντα (60). Οι ΜΦ εντάσσονται εξ αρ-
χής σε μια ειδίκευση του ΠΜΣ: «Διδακτική των Θετικών 
Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προ-
γράμματα, αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», «Κοινωνική Θε-
ωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση», «Λόγος, 
Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση».

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του ΠΜΣ θα προέρχεται 
από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Επιστημών της 
Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του ΠΜΣ. 
Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε χώρους του Τμή-
ματος (αίθουσες διδασκαλίας, σεμιναριακές αίθουσες και 
εργαστήρια). Μέσω της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληρο-
φόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) παρέχεται η 
δυνατότητα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (eclass), καθώς 

και ηλεκτρονικής πρόσβασης σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά, σε άλλες ελληνικές και ξένες βιβλιοθήκες, 
τράπεζες πληροφοριών κ.α.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2025-26 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Το ΠΜΣ προβλέπεται να λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτη-
σης. Οι δαπάνες προβλέπεται να καλύπτονται από τον 
σχετικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 17 Απριλίου 2018

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
        Στο ΦΕΚ 990/Β'/21.3.2018 στο οποίο δημοσιεύθη-

κε η ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./37/4654/13.3.2018 απόφαση της 
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Κα-
τανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
Γενικό Επιτελείο Στρατού, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α΄/1990), όπως ισχύει», στη σελ. 
11340, στη στήλη Α, στο στίχο 25 (α/α 36) διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «...ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ....»,
στο ορθό: «... ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑ ΜΑΡΙΑ....».

  (Από το Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης)  
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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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