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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

2

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.

3

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ.
ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε.» λόγω προσθήκης νέας δομής.

4

Ανάκληση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΣΙΟΥ 1.1.Ε.Κ. ΕΝΩΣΗ», μετά από
αίτηση του αδειοδοτημένου φυσικού προσώπου.

5

Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής, την
Κριτική Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

6

Έγκριση λειτουργίας Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία»
μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 108406/ Ν1
(1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/1977 (ΦΕΚ 244 τ.Α’).

Αρ. Φύλλου 2422

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α’/12-10-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής ... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α’/25-01-13) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ
107/τ.Α’/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και
4127/2013», του άρθρου 33 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/
τ.Α’/17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’/10-12-2013)
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου...και
άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ
8/τ.Α’/10-01-2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις», του άρθρου
48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α’/15-05-2014) «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» και του
άρθρου 29 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α’/06-09-2016)
«Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του
ν.4 093/2012» (Β’3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 756 τ.Α’).
4. Την με αριθ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
.. ΝΠΔΔ» (Β’ 3324)) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
αριθ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1584 τ.Β’).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/112779/Δ5/18-08-2013
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου
Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και την με
αριθμ. πρωτ. 42042/Δ1/13-03-2017 υπουργική απόφαση
τροποποίησης του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.
6. Το με αριθμ. πρωτ. 36077/03-03-2017 ΥΠΠΕΘ αίτημα
του νομίμου εκπροσώπου.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/ 15903/24- 04 -2017 απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
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8. Το υπ' αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α’/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. Φ.2.ΓΑ/112779/Δ5/
18-08-2013 (ΦΕΚ 148/Β΄/28-01-2014) άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου, η οποία τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 4204 2/Δ1/13-03-2017
Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1078/Β’/29- 03-2017) ως προς
τις αίθουσες διδασκαλίας ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2017 - 2018, χορηγούμε στην εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΥΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ο.Ε.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης -Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου για δύο
(2) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο δυναμικότητας
είκοσι οκτώ (28) και είκοσι τριών (23) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί των οδών Ι. Αντ.
Γούλα 25 και Παν. Μωραΐτη στο Κορωπί, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την Ευαγγελοπούλου Αθανασία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 108430 /Ν1
(2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α').
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
... 2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α’) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (107 Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α’)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του
ν. 4218/2013 (268 Α’) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (8 Α’) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (118 Α’) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

Τεύχος Β’ 2422/14.07.2017

3. Την με αρ.10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012»
(3057 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ.
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β’).
4. Την με αρ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... ΝΠΔΔ»
(3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε από την με αρ. πρωτ.
84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β’).
5. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 31021/22-09-2016 απόφαση
του Δήμου Χαλκιδέων για χορήγηση άδειας ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού στην εταιρεία «ΣΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ ΑΥΛΟ IKE».
6. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΕθ 46565/Δ1/17-03-2017
αίτηση του νομίμου εκπροσώπου.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/15903/24-04-2017 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το υπ' αριθμ. 125 π.δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε, από το σχολικό έτος 2017-2018, στην εταιρεία «ΣΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ ΑΥΛΟ IKE» άδεια ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με ΜΦΠΑΔ για μία (1) αίθουσα διδασκαλίας στο
ισόγειο δυναμικότητας δεκαπέντε (15) νηπίων και μία (1)
αίθουσα διδασκαλίας στον πρώτο όροφο δυναμικότητας
δεκαπέντε (15) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι «Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΣΤΟΝ
ΜΑΓΙΚΟ ΑΥΛΟ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί των οδών Αγίας
Παρασκευής 16 και Προκοπίου στη Χαλκίδα, με νόμιμο
εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων τη Μέργου Καλομοίρα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 114443/Κ1
(3)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε.» λόγω προσθήκης νέας
δομής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α’/21-9-2010)
«Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»,
ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

Τεύχος Β’ 2422/14.07.2017
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2. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'/12-11-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο,
παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ10, Θ15,
Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/17-9-2013)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του ν. 4111/
2013 (ΦΕΚ 18/Α’/25.01.2013).
5. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β'/12-12-2012)
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.»
6. Τις διατάξεις του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α’/10.12.2013)
άρθρο 6, παράγραφος 3, «Θέματα Ιδιωτικής εκπαίδευσης».
7. Τη με αρ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β’/18-11-2012)
απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των
προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο».
8. Τη με αρ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β'/3-4-2013) απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρθρου
του ν. 4093/2012».
9. Τις διατάξεις του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α’/10-01-2014)
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο 11
«Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.
10. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α’/29-08-20124) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
11. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) περί Ανασύστασης Υπουργείων.
12. Τη με αρ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015)
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».
13. Την υπ’αρ. 120198/ΙΑ/2-9-2013 (ΦΕΚ 2278/Β’/12-9-2013)
άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ.
ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε.».
14. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στην με
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αρ. πρωτ. ΔΑ/29187/9-6-2017 απόφασή του, της με αρ.
270/8-6-2017 συνεδρίασης.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 120198/ΙΑ/2-9-2013
(ΦΕΚ 2278/Β’/12-9-2013) άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον
διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΟΜΗΡΟΣ Ε.Π.Ε.» που χορηγήθηκε στο ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΜΗΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».
Η τροποποίηση αδείας συνίσταται στην προσθήκη νέα
δομής δυναμικότητας 146 ατόμων κείμενης επί της οδού
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 17, 10564, ΑΘΗΝΑ.
Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρτώνται στην εκδοθείσα άδεια, με απόφαση
του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση
υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2017
Ο Γενικός Γραμματέας
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 114447/Κ1
(4)
Ανάκληση Άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΣΙΟΥ 1.1.Ε.Κ. ΕΝΩΣΗ», μετά από
αίτηση του αδειοδοτημένου φυσικού προσώπου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α’/21-09-2010)
«Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις»,
ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο,
παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ10, Θ15,
Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/17-9-2013)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α’/10-01-2014)
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
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Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.
5. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α’/29-08-20124) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
6. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) περί Ανασύστασης Υπουργείων.
7. Τη με αρ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/10-11-2015)
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».
8. Την υπ' αρ. 106334/ΙΑ/31-7-2013 (ΦΕΚ 2007/Β’/14-8-2013)
άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΣΙΟΥ Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΝΩΣΗ».
9. Την με αρ. 109882/Κ1/30-06-2017 αίτηση ανάκλησης άδειας του ΦΥΣΙΚΟΥ προσώπου με την επωνυμία
«ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ανάκληση, της υπ' αρ. 106334/ΙΑ/31-7-2013 (ΦΕΚ
2007/Β’/14-8-2013) άδειας ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. με τον διακριτικό τίτλο «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΤΣΙΟΥ Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΝΩΣΗ» η
οποία χορηγήθηκε στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΜΠΟΤΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ» κατόπιν αίτησή της.
Το αρχείο του ανωτέρω Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης θα παραδοθεί, μεριμνεί της διοίκησης
του, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, στο Δημόσιο
Ι.Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Νέστου 4, Τ.Κ. 11527, Αθήνα.
Οι σπουδαστές του ανωτέρω 1.1.Ε.Κ. α) δικαιούνται
επιστροφής των διδάκτρων για μη εκπληρωμένες εκπαιδευτικές υπηρεσίες β) δικαιούνται μεταγραφή σε άλλο
Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. της προτίμησής τους, όπου λειτουργεί
τμήμα της ειδικότητας τους, είτε δωρεάν μετεγγραφής
σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., εφόσον λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα με την ειδικότητα τους. Αν δεν λειτουργούν τμήματα αντίστοιχα της ειδικότητας τους είναι δυνατόν να
συγκροτηθούν νέα κατόπιν απόφασης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.
Η μεταγραφή των καταρτιζόμενων σε νέο Ι.Ε.Κ. (δημόσιο
ή ιδιωτικό) είναι ευθύνη δική τους και πραγματοποιείται
με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης
και Νέας Γενιάς, ύστερα από σχετική υπεύθυνη δήλωση
ενδιαφέροντος με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, προς τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και
Νέας Γενιάς, του Ι.Ε.Κ. προτίμησης (με την προϋπόθεση
ότι με μέριμνα του καταρτιζομένου έχει γίνει αποδεκτή
η μεταγραφή σε αυτό) κάθε καταρτιζόμενου χωριστά,
η οποία υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την
απόφαση ανάκλησης. Σχετικό υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης καταρτιζομένου περί μεταγραφής διατίθεται από
τις σχετικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δ.Β.Μ.Ν.Γ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 6 Ιουλίου 2017
Ο Γενικός Γραμματέας
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τεύχος Β’ 2422/14.07.2017

Αριθμ. Γενικού 9111/05.07.2017
(5)
Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής, την
Κριτική Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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 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 νομοθεσίας περί της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το υπ' αριθμόν π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ
133/ τ.Α’/05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ'
αριθμόν π.δ. 128/2013 (ΦΕΚ 195/τ.Α'/17.09.2013), και τις
εκδοθείσες μετ' αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη, υπ' αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013
και 10.955/31.07.2013 (ΦΕΚ 1959/τ.Β’/12.08.2013). Το
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο
Πανεπιστήμιο Κρήτης», παράγραφος 4. Την υπ’ αριθμόν
Φ.120.61/10/11490/Β2/28-1-2013 διαπιστωτική υπουργική πράξη για τη συγκρότηση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 37/τ.ΥΟΔΔ/01.02.2013), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 ΦΕΚ Α’195/06.09.2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το ν.4076/2012 ΦΕΚ Α’159/10.08.2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», το ν. 4115/2013 ΦΕΚ
24/30.01.2013 τ.Α’ «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», το ν. 4186/
2013 (ΦΕΚ 193/17.09.2013, τ.Α’) «Αναδιάρθρωση της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», το
ν. 4310/2014 ΦΕΚ Α’258/08.12.2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», το
ν. 4316/2014 ΦΕΚ 270/τ.Α’/24.12.2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση ... και άλλες διατάξεις», τον
ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/14.05.2015) «Επείγοντα μέτρα
για τη Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια
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Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», το ν. 4386/2016, ΦΕΚ
83/11.05.2016 τ.Α' «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις, το ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’/15.02.2017)
«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας
και άλλες διατάξεις», την αριθ. Φ.122.1/759/109090/
Β2/18.09.2012 (με ΑΔΑ: Β4ΘΗΓ9-ΣΩΓ) εγκύκλιο εφαρμογής του ν.4009/2011 ΦΕΚ Α’195/06.09.2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 80 παρ. 11α του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ.Α’195),
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47 (παρ. γ) του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α’/
02-11-2011), συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
5, παρ. 7 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α’/10-08-2012) και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34, παρ. 2 του ν. 4115/
2013 (ΦΕΚ τ.Α’ 24/30-01-2013) και προστέθηκαν τα εδάφια γ’ και δ’ της περ. α' με το άρθρο 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ τ.Α’ 223/07-10-2014).
4. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α’ 16-07-2008)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» με την
επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76
έως και 80 του ν. 4009/2011 ΦΕΚ Α’ 195/6-9-2011 [και
ιδίως των άρθρων 6 (Διάρθρωση -Έγκριση Π.Μ.Σ. της
ημεδαπής), 7 (Διάρκεια Π.Μ.Σ.) και 8 (Πόροι των Π.Μ.Σ.Διαχείριση εσόδων), του οποίου το πρώτο εδάφιο της
παρ. 2 καθώς και η περ. β’ αντικαταστάθηκαν με την παρ.
2 και 3, αντιστοίχως, του άρθρου 27 του ν. 3794/2009
(ΦΕΚ τ.Α’ 156/04-09-2009) όπως και το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου
37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ τ.Α’ 71/19-05-2010), ενώ το
άρθρο 12 παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του
ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α’ 25-08-2008), άρθρο 10.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α’/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 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).
6. Το άρθρο 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ τ.Α’223/07-10-2014)
«Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεων τους στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» που προσέθεσε εδάφια γ’
και δ’ στην περίπτωση α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (Α΄195) σύμφωνα με τα οποία: «Μέχρι την
έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ), τα εδάφια
α’ και β΄της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3685/2008 δεν
εφαρμόζονται και η τελική έγκριση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνεται με απόφαση
του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρύτανης του
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Ιδρύματος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί των στοιχείων
στ΄, ζ΄, η΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3685/2008 του
προγράμματος.».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ τ.Α’ 98/22-04-2005).
8. Την αριθμ. 6 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (Συνεδρίαση 20η/09-02-2016) που
αφορά στον διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία,
του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου,
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/
18-02-2016) με πλήρη θητεία, από την ημερομηνία
έκδοσης της υπ' αριθμ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ:
ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτικής υπουργικής πράξης
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
δηλαδή από 23/02/2016.
9. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής
Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση
467η/14.12.2016).
10. Την απόφαση της Συγκλήτου με Ειδική Σύνθεση
(συνεδρίαση 364η/16.02.2017).
11. Την γενικότερη απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το πλαίσιο έγκρισης επιβολής
διδάκτρων σε μεταπτυχιακά προγράμματα (συνεδρίαση
14η/15-09-2014).
12. Την απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Κρήτης (συνεδρίαση 27η/29-06-2017) για το παρόν θέμα.
13. Το υπ' αριθμ. 397/29-01-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης .
14. 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 κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε 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 «κωδικοποίησης 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'
αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
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(ΠΤΔΕ), οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
στις Επιστήμες της Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική και
την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών», σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α’).
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Στόχοι
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η διάχυση
γνώσης στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής και της
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ στοχεύει:
• Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις
απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες στην Κριτική Παιδαγωγική που θα τους καταστήσουν ικανούς
να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία στο χώρο
της εκπαίδευσης και σε σύγχρονους τομείς της αγοράς
εργασίας.
• Να στελεχώσει με επαγγελματίες τις ποικίλες δομές
εκπαίδευσης, τα μουσεία, λοιπές κοινωνικές δομές και
προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης στο πλαίσιο
της Κριτικής Παιδαγωγικής.
• Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικές δομές της χώρας και θα
προωθήσει την έρευνα, μάθηση και διδασκαλία μέσα
από καινοτόμες πρακτικές και κοινωνικο-εκπαιδευτικές
δράσεις που διασφαλίζονται από το ευρύ και υψηλού
επιπέδου πρόγραμμα σπουδών.
• Να προσφέρει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς
φοιτητές να συνδέσουν κριτικά την θεωρία, την έρευνα
και την πρακτική εφαρμογή στην εκπαίδευση και την
κοινωνία, ώστε να πετύχουν μια αξιοσημείωτη επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον
ελλαδικό όσο και το διεθνή χώρο.
• Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.
• Να δημιουργήσει, μέσω των διεθνών συνεργασιών,
κουλτούρα εξωστρέφειας και ανταλλαγής καλών πρακτικών.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
στις Επιστήμες της Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική
και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι εφόσον δεν έχουν πτυχίο
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων που
προκηρύσσονται, οφείλουν να εξεταστούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε τουλάχιστον 2 μαθήματα υποδομής καθ’ υπόδειξη της Επιστημονικής Επιτροπής του Προγράμματος (Ε.Ε.Π.)
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Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης
με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον εσωτερικό
κανονισμό.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε 90
και το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται πλήρους φοίτησης. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και ο αριθμός των
εβδομάδων ανά εξάμηνο είναι 13.
Ως γλώσσα του προγράμματος ορίζεται η ελληνική ή
και η αγγλική.
Με απόφαση της Ε.Ε.Π. δύναται να επέλθει τροποποίηση στο Πρόγραμμα Μαθημάτων και ανακατανομή αυτών μεταξύ των εξαμήνων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Τα μαθήματα γίνονται υπό μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων ή εργαστηρίων και είναι δυνατό να συμπεριληφθούν
σ' αυτά ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες.
Ενδεικτικό πρόγραμμα 1ου, 2ου και 3oυ εξαμήνου
1ο εξάμηνο
ECTS
1ο υποχρεωτικό μάθημα
10
2ο υποχρεωτικό μάθημα
10
3ο υποχρεωτικό μάθημα
10
Σύνολο 30
2ο εξάμηνο
ECTS
4ο υποχρεωτικό μάθημα
10
5ο υποχρεωτικό μάθημα
10
1ο μάθημα επιλογής
5
2ο μάθημα επιλογής
5
Σύνολο 30
3ο εξάμηνο
ECTS
Εκπόνηση -Υποστήριξη Διπλωματικής εργασίας 30

Σύνολο

90

Ενδεικτικός Θεματικές Ενότητες
Κωδικός Κατάλογος Υποχρεωτικών Μαθημάτων
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο
πλαίσιο σύγχρονων ιστορικών, φιλοσοφικών
Υ 101
και μεταγνωστικών θεωρήσεων
Αρχές εκπαιδευτικής έρευνας και
Υ 102
διδακτικής επικοινωνίας στον 21ο αιώνα
Θεωρίες μάθησης, εκπαίδευση ενηλίκων
Υ 103
και κοινωνική παρέμβαση
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και
εκπαιδευτών βασισμένη στη δημιουργική
Υ 104
και εξανθρωπιστική Παιδαγωγική
Το Επάγγελμα του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτή
στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής, του
Υ 105
έμφυλου εκπαιδευτικού επιτεύγματος και
των σύγχρονων μετανεωτερικών ρευμάτων
στο χώρο της εκπαίδευσης

ECTS
10
10
10
10

10
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ*
Μη τυπικές και άτυπες δομές εκπαίδευσης και Διά
Ε 101
Βίου μάθηση
Τέχνη, εκπαίδευση εκπαιδευτικών και η
Ε 102
αποσχολειοποίηση της γνώσης
Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές χθες και σήμερα
Ε 103
στο σύγχρονο μεταμοντέρνο κόσμο
Ο ρόλος και ο λόγος του εκπαιδευτικού και
εκπαιδευτή απέναντι στις διεθνείς επαγγελματικές
Ε 104
προκλήσεις (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές
και πολιτιστικές)
Επιμέρους αναλύσεις και εμβάθυνση σε θέματα
Ε 105 εκπαιδευτικής αυτογνωσίας, διοίκησης και
ηγεσίας στη μετανεωτερική εποχή

5
5
5

5

5

* Για να προσφερθεί ένα επιλεγόμενο μάθημα πρέπει
να το επιλέξει τουλάχιστον το 30% των φοιτούντων.
Η Ε.Ε.Π. για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος είναι δυνατόν να διαφοροποιήσει το ποσοστό αυτό.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ελάχιστο όριο σε
δεκαπέντε (15) και κατά ανώτατο σαράντα πέντε (45).
Άρθρο 8
Ερευνητική και Βοηθητική Απασχόληση
Μεταπτυχιακών Φοιτητών - Υποτροφίες
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. προσφέρουν
ερευνητικές και βοηθητικές υπηρεσίες στο τμήμα, στην
οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, κ.λπ.. Μπορούν επίσης
να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων, να συνεργάζονται με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλα ιδρύματα της
Ελλάδας ή του εξωτερικού. Προς τούτο, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές μπορούν να υποστηριχθούν οικονομικά από το
Πανεπιστήμιο Κρήτης - μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Π. και
έγκριση της ΓΣΕΣ του τμήματος- ή από άλλο φορέα, για
τη μετακίνηση και διαμονή τους σε πόλεις της Ελλάδας
ή του εξωτερικού.
Άρθρο 9
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν ανάλογα με την ειδίκευση τους
τα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Μαθήματα μπορούν να διδάξουν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων
του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες, ερευνητές,
οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α').
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης, καθώς και οι χώροι των εργαστηρίων του
ΚΕΜΕΙΕΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης και πιο συγκεκριμένα οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια και
η βιβλιοθήκη μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του
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Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Είναι δυνατή
η χρήση των υποδομών υλικών ή τεχνικών των συνεργαζόμενων πανεπιστημίων.
Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό
Έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δύναται η παράταση
λειτουργίας με απόφαση της Επιστημονικής Επιτροπής
και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα εξωτερικής
αξιολόγησης.
Άρθρο 12
Κόστος Λειτουργίας
Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος προϋπολογιζόμενο με βάση τον ανώτερο αριθμό
εισακτέων (45 Χ 2.400) ανέρχεται στο ποσό των εκατό
οκτώ χιλιάδων ευρώ (108.000).
Το 25% αυτού του ποσού διατίθεται για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος που αφορούν πρωτίστως τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών χωρίς δίδακτρα,
μέσω του τακτικού προϋπολογισμού.
Το 10% κρατήσεις υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας.
Το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας
του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα χιλιάδων
διακοσίων ευρώ (70.200) και αναλύεται ενδεικτικά σε
κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΟΣΑ (€)
1. Αμοιβές διδακτικού προσωπικού
(εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης)
2. Οικονομική ενίσχυση για την ερευνητική
δραστηριότητα των διδασκόντων του Π.Κ.
3. Αμοιβές-αποζημιώσεις
διοικητικού /τεχνικού προσωπικού
4. Μετακινήσεις (προσκεκλημένων ομιλητών,
διδακτικού προσωπικού εκτός Πανεπιστημίου Κρήτης)
5. Δαπάνες υποτροφιών
6. Κατασκευή Ιστοσελίδας-Προβολή-Δημοσιότητα
7. Αναλώσιμα υλικά
8. Εξοπλισμός και συντήρηση
9. Γενικές δαπάνες
ΣΥΝΟΛΟ
10 10% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε
11. 25% λειτουργικές δαπάνες ιδρύματος
για τα δωρεάν ΠΜΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.000
16.000
10.000
3.000
10.800
2.800
4.000
5.000
4.600
70.200
10.800
27.000
108.000

Πηγή χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς επίσης δωρεές, πόροι από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες κ.λπ.
Ο προϋπολογισμός 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 Π.Μ.Σ.
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και θα εγκρίνονται από την ΓΣΕΣ του τμήματος. Θα απαλλάσσεται από την καταβολή διδάκτρων ένας αριθμός
μεταπτυχιακών φοιτητών που τεκμηριωμένα αδυνατούν
να καταβάλουν τα δίδακτρα, ή και για ακαδημαϊκούς
λόγους, με εισήγηση της Ε.Ε.Π. και έγκριση της ΓΣΕΣ του
Τμήματος. Το συνολικό ποσό απαλλαγής δε μπορεί να
ξεπερνά το 10% του προϋπολογισμού του ΠΜΣ.
Άρθρο 13
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
δύνανται να ρυθμιστούν με ανανέωση επικαιροποίηση
του εσωτερικού κανονισμού του Π.Μ.Σ ή με απόφαση
της Ε.Ε.Π. και έγκριση από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 5 Ιουλίου 2017
Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
Ι

Αριθμ. Γενικού 9095/05.07.2017
(6)
Έγκριση λειτουργίας Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία» μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου
Κρήτης και του Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών.
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 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 νομοθεσίας περί της ίδρυσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης. Το υπ’ αριθμόν π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ
133/τ.Α’/05.06.2013) για την «Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ'
αριθμόν π.δ. 128/2013 (ΦΕΚ 195/τ.Α’/17.09.2013), και τις
εκδοθείσες μετ’ αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη, υπ'αριθμόν 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013
και 10.955/31.07.2013 (ΦΕΚ 1959/τ.Β’/12.08.2013). Το
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α’/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο
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Πανεπιστήμιο Κρήτης», παράγραφος 4. Την υπ' αριθμόν
Φ.120.61/10/11490/Β2/28-1-2013 διαπιστωτική υπουργική πράξη για τη συγκρότηση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 37/τ.ΥΟΔΔ/01.02.2013), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 ΦΕΚ Α’195/
06.09.2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το ν. 4076/2012 ΦΕΚ Α’ 159/10.08.2012
«Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», το
ν. 4115/2013 ΦΕΚ 24/30.01.2013 τ.Α’ «Οργάνωση και
λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες
διατάξεις», το ν. 4186/ 2013 (ΦΕΚ 193/17.09.2013,
τ.Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», το ν. 4310/2014 ΦΕΚ Α’
258/08.12.2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις», το ν. 4316/2014 ΦΕΚ
270/τ.Α’/24.12.2014 «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση ... και άλλες διατάξεις», τον ν. 4327/2015
(ΦΕΚ 50/τ.Α’/14.05.2015) «Επείγοντα μέτρα για τη
Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», το ν. 4386/2016, ΦΕΚ
83/11.05.2016 τ.Α’ «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις, το ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α'/15.02.2017)
«Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας
και άλλες διατάξεις», την αριθ. Φ.122.1/759/109090/
Β2/18.09.2012 (με ΑΔΑ: Β4ΘΗΓ9-ΣΩΓ) εγκύκλιο εφαρμογής του ν. 4009/2011 ΦΕΚ Α’ 195/06.09.2011, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 80 παρ. 11α του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ τ.Α’195),
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47 (παρ. γ) του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α'/
02-11-2011), συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου
5, παρ. 7 του ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α’/10-08-2012) και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34, παρ. 2 του ν. 4115/
2013 (ΦΕΚ τ.Α’ 24/30-01-2013) και προστέθηκαν τα εδάφια γ' και δ' της περ. α' με το άρθρο 34 του ν. 4301/2014
(ΦΕΚ τ.Α΄ 223/07-10-2014).
4. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ.Α’/16-07-2008)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» με την
επιφύλαξη των μεταβατικών διατάξεων των άρθρων 76
έως και 80 του ν. 4009/2011 ΦΕΚ Α 195/6-9-2011 [και
ιδίως των άρθρων 6 (Διάρθρωση - Έγκριση Π.Μ.Σ. της
ημεδαπής), 7 (Διάρκεια Π.Μ.Σ.) και 8 (Πόροι των Π.Μ.Σ.Διαχείριση εσόδων), του οποίου το πρώτο εδάφιο της
παρ. 2 καθώς και η περ. β’ αντικαταστάθηκαν με την παρ.
2 και 3, αντιστοίχως, του άρθρου 27 του ν. 3794/2009
(ΦΕΚ τ.Α΄ 156/04-09-2009) όπως και το τελευταίο εδάφιο
της παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου
37 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ τ.Α’ 71/19-05-2010), ενώ το
άρθρο 12 παρ. 2 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του
ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ.Α’ 25-08-2008), άρθρο 10
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ
Α 195/6-9-2011) και του άρθρου 35 του ν. 4310/2014
(ΦΕΚ Α’258/8-12-2014) που αφορά το θεσμικό πλαίσιο
συνεργασίας ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων για τη διοργάνωση σπουδών δεύτερου κύκλου.
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α'/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 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).
7. Το άρθρο 34 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ τ.Α’ 223/07-10-2014)
«Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις» που προσέθεσε εδάφια γ΄και
δ’ στην περίπτωση α’ της παρ. 11 του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 (Α’195) σύμφωνα με τα οποία: «Μέχρι την
έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), τα εδάφια
α΄και β’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3685/2008 δεν
εφαρμόζονται και η τελική έγκριση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνεται με απόφαση
του Πρύτανη εκάστου Ιδρύματος, που δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρύτανης του
Ιδρύματος ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί των στοιχείων
στ΄, ζ΄, η΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3685/2008 του
προγράμματος.».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ τ.Α’ 98/22-04-2005).
9. Την αριθμ. 6 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 20η/09-02-2016) που
αφορά στον διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία,
του Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου,
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/1802-2016) με πλήρη θητεία, από την ημερομηνία έκδοσης
της υπ' αριθμ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣΥ1Κ) διαπιστωτικής υπουργικής πράξης του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, δηλαδή από
23/02/2016.
10. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 24/03/2017) και την απόφαση 2017/6/
11-4-2017 του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών.
11. Την απόφαση της Συγκλήτου με Ειδική Σύνθεση
(συνεδρίαση 368η/27.04.2017).
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12. Τη γενικότερη απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το πλαίσιο έγκρισης επιβολής
διδάκτρων σε μεταπτυχιακά προγράμματα (συνεδρίαση
14η/15-09-2014).
13. Την απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου
Κρήτης (συνεδρίαση 27η/29-06-2017) για το παρόν θέμα.
14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.
15. Το υπ’ αρθμ. 350/08-04-2010 έγγραφο της ΑΔΙΠ
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής.
16. 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 κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε 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 «κωδικοποίησης 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'
αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη λειτουργία Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Κρήτης και του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής
Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με τίτλο - «Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη
θεραπεία» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης και το Ινστιτούτο Βιολογίας,
Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών λειτουργούν από το ακαδημαϊκό
έτος 2017-2018 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο εξής Πρόγραμμα) με τίτλο «Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη θεραπεία», σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Το Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με ερευνητικούς φορείς, οργανισμούς, κ.λπ.,
για την υλοποίηση των σκοπών του, μετά από απόφαση
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Δ.Σ.
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Τα ειδικότερα θέματα του προγράμματος ρυθμίζονται
στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η «Ογκολογία:
από την Ογκογένεση έως τη θεραπεία». Σκοπός του προγράμματος είναι παροχή εκπαίδευσης για τη δημιουργία
νέων επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τους μηχανισμούς της ογκογένεσης
σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο, τις σύγχρονες προσεγγίσεις ανίχνευσης, απεικόνισης και διάγνωσης των
ανθρώπινων νεοπλασιών, τη μεταφραστική και κλινική
έρευνα, την επιδημιολογία και τις στρατηγικές πρόληψης
του καρκίνου, τις νεότερες φαρμακολογικές θεραπείες
στο χώρο της Ογκολογίας και τις προοπτικές εφαρμογής
προσωποποιημένων θεραπειών ανά ασθενή, τις επεμβατικές και μη επεμβατικές ογκολογικές θεραπείες καθώς και την αξιολόγηση οικονομικών παραμέτρων στην
ανάπτυξη και χορήγηση ογκολογικών σκευασμάτων.
Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.Σ. θα μπορούν να αντιμετωπίζουν επιτυχώς και αποτελεσματικά τις αυξανόμενες
προκλήσεις του πεδίου της Ογκολογικής έρευνας και
πρακτικής, ακολουθώντας ακαδημαϊκές κατευθύνσεις
(εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, κτλ) ή/και στελεχώνοντας ερευνητικές υποδομές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Περαιτέρω, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν
να εργαστούν σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης φαρμακευτικών εταιρειών και να ιδρύσουν/στελεχώσουν
βιοτεχνολογικές εταιρίες στο χώρο της Ογκολογίας.
Ειδικότερα, με τη συνεργασία του Τμήματος Ιατρικής
του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών επιδιώκεται: (α) Η αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού των δύο ιδρυμάτων
το οποίο εξειδικεύεται στη διεπιστημονική γνωστική
περιοχή του προγράμματος.
(β) Η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των
Ιδρυμάτων που συνεργάζονται.
(γ) Η αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. από ανεξάρτητο φορέα
αξιολόγησης και η αναγνώριση του σε διεθνές επίπεδο.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Ογκολογία: από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι τμημάτων
Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών
Σχολών θετικών Επιστημών ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και πολυτεχνικών
σχολών (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας,
Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, Βιοπληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των
Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.

Τεύχος Β’ 2422/14.07.2017

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε ανέρχονται σε
90. Το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
Κωδικός Μάθημα

ΟΓΚ1

ΟΓΚ2

ΟΓΚ3

ΟΓΚ4
ΟΓΚ5

ΟΓΚ6

ΟΓΚ7
ΟΓΚ8
ΟΓΚ9
ΟΓΚ10
ΟΓΚ11

ΟΓΚ12
ΟΓΚ13

0ΓΚ14

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μηχανισμοί ογκογένεσης
Ανίχνευση, Απεικόνιση και Διάγνωση
(Παθολογοανατομική και κυτταρολογική
διάγνωση, μοριακή ανίχνευση
νεοπλασιών, μοριακοί Βιοδείκτες
για ανίχνευση νεοπλασιών)
Πρόγνωση του καρκίνου
(Παθολογοανατομικοί κυτταρολογικοί
και μοριακοί δείκτες( πρόγνωσης της
εξέλιξης της νόσου)
Αρχές απεικόνισης, κριτήρια
ελέγχου ανταπόκρισης στη θεραπεία,
radiomics, επεμβατική ακτινολογία
Επιδημιολογία και στρατηγικές
πρόληψης του καρκίνου
ΣΥΝΟΛΟ
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Αρχές Συστηματικής Θεραπείας,
Ογκολογική Φαρμακολογία.
Κλινικές μελέτες.
Ανάπτυξη νέων φαρμάκων.
Εξατομικευμένη Ιατρική.
Μοριακοί Βιοδείκτες για
παρακολούθηση θεραπειών.
Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία
Χειρουργική Ογκολογία
Παρηγορική φροντίδα, φροντίδα
ασθενούς τελικού σταδίου
Ψύχο-ογκολογία
Διατροφική προσέγγιση ασθενούς με
νεοπλασία
Εναλλακτικές ιατρικές θεραπείες σε
ασθενείς με νεοπλασία
Οικονομικά της υγείας/ογκολογικών
φαρμάκων
ΣΥΝΟΛΟ
Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Πιστωτικές
Μονάδες
ECTS
8

8

5

4
5
30

6

6
3
5
2
2
2
2
2
30
30
90

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με
αποφάσεις της Ε.Δ.Ε. και αναφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών. Ως γλώσσα του προγράμματος
ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική.
Η τελική βαθμολογία του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης διαμορφώνεται ως εξής: κατά 70% από το
μέσο όρο της συνολικής βαθμολογίας των μαθημάτων
και κατά 30% από το βαθμό της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
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Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε είκοσι πέντε (25) φοιτητές ετησίως.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του προγράμματος θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του
ίδιου Πανεπιστημίου ή/και και άλλων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και της αλλοδαπής, Ερευνητές του Ινστιτούτου Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του ν. 3685/2008.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για την υλοποίηση του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν:
(α) Αίθουσες διδασκαλίας των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, Εργαστήρια και Κλινικές του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
(β) Οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Κρήτης και του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
(γ) Δομές φορέων για την υλοποίηση της Διπλωματικής
Εργασίας, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 6.
Άρθρο 10
Χρονική Διάρκεια
Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων
της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195
τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας ορίζεται στο ποσό των
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80.000 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως
ακολούθως:
Ετήσιος προϋπολογισμός
Κόστος (€)
Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και
12.000
διοικητικού προσωπικού
Έξοδα μετακινήσεων (διδασκόντων εντός και
8.000
εκτός Κρήτης)
Προμήθεια/συντήρηση εξοπλισμού
3.000
Αναλώσιμα υλικά
18.000
Εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο, ηλεκτρονικό κ.λπ.)
1.000
Γενικά έξοδα
2.000
Υποτροφίες
8.000
7% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του
5.600
Παν/μίου Κρήτης που αφορούν το Δ.Μ.Π.Μ.Σ.
18% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ε.Ι.Ε.
14.400
που αφορούν το Δ.Μ.Π.Μ.Σ.
10% παρακράτηση ΕΛΚΕ Παν/μίου Κρήτης
8.000
Σύνολο
80.000

Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος καλύπτεται από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες και δωρεές
καθώς και δίδακτρα που θα καταβάλλονται από τους
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση 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, 5 Ιουλίου 2017
Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των 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 συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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

*02024221407170012*

