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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8001
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με
τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α') και έγκριση
του Κανονισμού Λειτουργίας του.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(384η/08-03-2018)
Τακτική συνεδρίαση
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'/1973) «περί ιδρύσεως
Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του
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 Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α'/05.06.2013) για την
«Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων -Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το π.δ. 128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α'/17.09.2013), και
τις εκδοθείσες μετ' αυτού διαπιστωτικές πράξεις του Πρύτανη, υπ' αριθμ. 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 Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο
Πανεπιστήμιο 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-
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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: 9ΙΖΔ469Β7ΓΟΞΛ) πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 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') «Οργάνωση 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 διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρ.
32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.» έως και άρθρ. 37 «Πόροι χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.», άρθρ. 44 «Αξιολόγηση» και άρθρ. 45
«Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του ΚΕΦ. ΣΤ' «Δεύτερος και
Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.
7. Τις διατάξεις του Άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές 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 διατάξεις», 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 σπουδών 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 ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
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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 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’ 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/τ.Β'/12-122017) υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας
και την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής
υπ' αριθμ. 163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (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. 4485/17 (Α' 114) (ΑΔΑ: 6ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4),
υπ' αριθμ. 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/17 (Α' 114), υπ'
αριθμ. 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α' 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών», υπ' αριθμ. 26407/Ζ1/15-02-2018 «Ίδρυση Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (114 Α')».
14. Την υπ' αριθμ. 9111/05.07.2017 απόφαση Πρύτανη
(ΦΕΚ Β' 2422/ 14.07.2017)που αφορά στο Π.Μ.Σ. με τίτλο:
«Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της
Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικών» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
15. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση 481η/14.2.2018)
σχετικά με την εισήγηση επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, με τον
τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών» και την κατάρτιση του κανονισμού Λειτουργίας του.
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16. 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 του Πανεπιστημίου Κρήτης.
17. Την εισήγηση της με αριθμ. 3/06.03.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
18. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης συνεδρίαση υπ' αριθμ. 384/08.03.2018.
19. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της
παρούσας απόφασης θα λειτουργήσει με τέλη φοίτησης.
20. Την με αριθμό πρωτ. 92539/Ζ1/06.06.2018 επιστολή του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κ. Γαβρόγλου με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών σε εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α' 114)», που αφορά στο εν
λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σχετ. υπ'
αριθμ. πρωτ. 4815/25.04.2018 έγγραφο Πανεπιστημίου
Κρήτης).
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε: Α. την επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική και την Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών»
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης εις αντικατάσταση της υπ' αριθμ.
9111/05.07.2017 απόφασης (ΦΕΚ Β' 2422/14.07.2017)
που αφορά στο εν λόγω Πρόγραμμα όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις, βάσει του ν. 4485/2017
Φ.Ε.Κ. Α' 114/ 04.08.2017 «.Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών», σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο και σκοπός του ΠΜΣ
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ είναι η παραγωγή και διάδοση
επιστημονικής γνώσης στον τομέα των Επιστημών της
Αγωγής και στο πεδίο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών.
Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα έχει σκοπό:
- 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
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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 συμβάλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.
- Να δημιουργήσει, μέσω των διεθνών συνεργασιών,
κουλτούρα εξωστρέφειας και ανταλλαγής βέλτιστων
πρακτικών.
Άρθρο 3
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι υπήκοοι ξένων χωρών πρέπει να έχουν επαρκή γνώση
της Ελληνικής, η οποία διασφαλίζεται με δύο τρόπους:
είτε να έχουν σπουδάσει σε ελληνόφωνο Τμήμα στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε να διαθέτουν πιστοποιητικό
Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Γ1.
Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι πλήρης και διαρκεί κανονικά
τρία (3) εξάμηνα. Η μέγιστη διάρκεια για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι η διπλάσια από την προβλεπόμενη
κανονική διάρκεια φοίτησης. Παράταση της φοίτησης
χορηγείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος.
Άρθρο 5
Ειδικεύσεις του ΠΜΣ
Το αντικείμενο του συγκεκριμένου ΠΜΣ αφορά τις
«Επιστήμες Αγωγής, την Κριτική Παιδαγωγική και την
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών».
Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
α. Τα μαθήματα έχουν τη μορφή παραδόσεων/διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων με τη χρήση νέων
τεχνολογιών, και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Υποχρεωτικά Μαθήματα και Επιλεγόμενα Μαθήματα.
β. Κάθε προσφερόμενο μάθημα πιστώνεται με μονάδες (ECTS). Ειδικότερα:
Τα σεμινάρια πιστώνονται με 10ECTS (250 ώρες φόρτου εργασίας).
Τα εργαστήρια πιστώνονται με 10 ECTS(250 ώρες φόρτου εργασίας).
Οι παραδόσεις/διαλέξεις πιστώνονται με 5 ECTS (125
ώρες φόρτου εργασίας).
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Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πιστώνεται 30
ECTS (εκπόνηση - συγγραφή)
Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται κατ' ελάχιστον η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).
γ. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και
να εξετασθούν επιτυχώς σε επτά (7) μαθήματα: πέντε
(5) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλεγόμενα. Εφόσον κριθεί αναγκαίο οι φοιτητές παρακολουθούν έως δύο (2)
μαθήματα υποδομής από το προπτυχιακό πρόγραμμα
κάποιου Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλου
Πανεπιστημίου της ημεδαπής.
Ενδεικτικό πρόγραμμα 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου
1ο εξάμηνο

ECTS

1. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
στο πλαίσιο σύγχρονων ιστορικών,
Y
φιλοσοφικών και μεταγνωστικών
θεωρήσεων (σεμινάριο)

10

2. Αρχές εκπαιδευτικής έρευνας και
Y διδακτικής επικοινωνίας στον 21ο αιώνα
(εργαστήριο)

10

Y

3. Θεωρίες μάθησης, εκπαίδευση ενηλίκων
10
και κοινωνική παρέμβαση (εργαστήριο)
Σύνολο 30
2ο εξάμηνο

ECTS

4. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
και εκπαιδευτών βασισμένη στη
10
Y
δημιουργική και εξανθρωπιστική
Παιδαγωγική (σεμινάριο)
5. Το Επάγγελμα του εκπαιδευτικού και
εκπαιδευτή στο πλαίσιο της Κριτικής
Παιδαγωγικής, του έμφυλου εκπαιδευτικού
10
Y
επιτεύγματος και των σύγχρονων
μετανεωτερικών ρευμάτων στο χώρο της
εκπαίδευσης (σεμινάριο)
6. Μη τυπικές και άτυπες δομές
Ε εκπαίδευσης και Δια βίου μάθηση
(παράδοση/διάλεξη)
7. Τέχνη, εκπαίδευση εκπαιδευτικών
Ε και η αποσχολειοποίηση της γνώσης
(παράδοση/ διάλεξη)
8. Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές χθες
Ε και σήμερα στο σύγχρονο μεταμοντέρνο
κόσμο (παράδοση/διάλεξη)
9. Ο ρόλος και ο λόγος του εκπαιδευτικού
και εκπαιδευτή απέναντι στις διεθνείς
Ε επαγγελματικές προκλήσεις (πολιτικές,
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές)
(παράδοση/διάλεξη)
10.Επιμέρους αναλύσεις και εμβάθυνση
σε θέματα εκπαιδευτικής αυτογνωσίας,
Ε
διοίκησης και ηγεσίας στη μετανεωτερική
εποχή (παράδοση/διάλεξη)
Σύνολο

5

5

5

5

5
30
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3ο εξάμηνο
ECTS
Εκπόνηση -Υποστήριξη Διπλωματικής ερ30
γασίας Σύνολο
Σύνολο 90
Τα μαθήματα εντός του παραπάνω προγράμματος
δύναται να ανανεώνονται με απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος.
Υπεύθυνοι/διδάσκοντες Υποχρεωτικών Μαθημάτων
(Υ) και Επιλεγόμενων Μαθημάτων (Ε)
- Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο σύγχρονων ιστορικών, φιλοσοφικών και μεταγνωστικών
θεωρήσεων (Υ) (Α. Χουρδάκης)
- Αρχές εκπαιδευτικής έρευνας και διδακτικής επικοινωνίας στον 21ο αιώνα (Υ) (Π. Καλογιαννάκη)
- Θεωρίες μάθησης, εκπαίδευση ενηλίκων και κοινωνική παρέμβαση (Υ) (Θ. Μπαμπάλης)
- Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών βασισμένη στη δημιουργική και εξανθρωπιστική
Παιδαγωγική (Υ) (Κ. Καρράς)
- Το Επάγγελμα του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτή
στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής, του έμφυλου
εκπαιδευτικού επιτεύγματος και των σύγχρονων μετανεωτερικών ρευμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης (Υ)
(Ν. Ανδρεαδάκης)
- Μη τυπικές και άτυπες δομές εκπαίδευσης και Δια
βίου μάθηση (Ε) (Μ. Ιβρίντελη)
- Τέχνη, εκπαίδευση εκπαιδευτικών και η αποσχολειοποίηση της γνώσης (Ε) (Α. Φουντουλάκης)
- Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές χθες και σήμερα στο
σύγχρονο μεταμοντέρνο κόσμο (Π. Καλογιαννάκη)
- Ο ρόλος και ο λόγος του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτή απέναντι στις διεθνείς επαγγελματικές προκλήσεις
(πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές) (Κ.
Καρράς)
- Επιμέρους αναλύσεις και εμβάθυνση σε θέματα εκπαιδευτικής αυτογνωσίας, διοίκησης και ηγεσίας στη
μετανεωτερική εποχή (Ν. Ανδρεαδάκης)
Οι Υπεύθυνοι/διδάσκοντες Μαθημάτων δύναται να
αλλάζουν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
μετά από εισήγηση της Σ.Ε.
Άρθρο 7
Γλώσσα διδασκαλίας
Ως Γλώσσα του Προγράμματος ορίζεται η Ελληνική
ή και η Αγγλική (για τη διδασκαλία των μαθημάτων και
την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).
Άρθρο 8
Διαδικασία εισαγωγής και αριθμός εισαγομένων
Η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. λαμβάνει χώρα σε κάθε εαρινό εξάμηνο, όπως και η επιλογή των φοιτητών που
θα το παρακολουθήσουν, και η έναρξη των μαθημάτων
πραγματοποιείται το χειμερινό εξάμηνο. Ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από συνεκτίμηση
των εξής κριτηρίων: α) το γενικό βαθμό του πτυχίου,
β) την αξιολόγηση του φακέλου, γ) το βαθμό επίδοσης
στη συνέντευξη. Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ' ελάχιστο όριο σε τριάντα (30) και κατά ανώτατο σαράντα
πέντε (45).
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Άρθρο 9
Διδακτικό Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν ανάλογα με την ειδίκευση τους
τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Μαθήματα μπορούν να
διδάξουν μέλη Δ.Ε.Π. 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
ν.4485/2017, ενώ για τα υπόλοιπα μέλη του διδακτικού
προσωπικού θα πρέπει να κατατίθεται στη Συνέλευση
Τμήματος σαφής αιτιολόγηση από την Σ.Ε. του ΠΜΣ.
Το Διδακτικό Προσωπικό αναλαμβάνει:
- την διδασκαλία των μαθημάτων (είτε αυτοδύναμα
είτε σε συνεργασία)
- την εποπτεία ως πρώτοι επιβλέποντες των πτυχιακών
εργασιών, εφόσον είναι μέλη ΔΕΠ του ΠΤΔΕ ή άλλου τμήματος ελληνικού ΑΕΙ. Κάθε μέλος ΔΕΠ (είτε του Π.Τ.Δ.Ε.
είτε άλλου τμήματος) μπορεί να επιβλέπει το πολύ 5 νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ' έτος.
Τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, διδάσκοντες με βάση το
π.δ. 407/1980, καθώς και οι αφυπηρετήσαντες καθηγητές
μπορούν να συμμετέχουν στην επίβλεψη ως συνεπόπτες.
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική Υποδομή
Το σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής του Π.Τ.Δ.Ε., καθώς και οι χώροι των εργαστηρίων του ΚΕΜΕΙΕΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης
και πιο συγκεκριμένα οι αίθουσες διδασκαλίας, τα εργαστήρια και η Βιβλιοθήκη μπορούν να εξυπηρετήσουν
τις ανάγκες του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί: α) από
την τακτική ή έκτακτη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου-Τμήματος, εάν πληρούνται
οι προϋποθέσεις με βάση τις κείμενες διατάξεις, από την
τακτική ή έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας, ή από τυχόν ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, β) τα τέλη φοίτησης. Η καταβολή τελών
φοίτησης από κάθε φοιτητή (που δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις απαλλαγής με βάση την ισχύουσα νομοθεσία),
το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 2.400,00
ευρώ σε αναλογία προς τις πάσης φύσεως παροχές προς
τους φοιτητές, κρίνεται αναγκαία για τους ακόλουθους
λόγους, οι οποίοι δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από
την τακτική ή την έκτακτη χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου-Τμήματος, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις με βάση τις κείμενες διατάξεις, από
την τακτική ή έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου
Παιδείας, ή από τυχόν ερευνητικά προγράμματα που
διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. Οι λόγοι αυτοί είναι οι εξής:
1. Κάλυψη του κόστους διδασκαλίας μαθημάτων,
τα οποία θα γίνονται κατ' ανάγκην εκτός των τυπικών
υποχρεώσεων των διδασκόντων του Τμήματος, λόγω
των υποχρεώσεων τους στο προπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών, καθώς και σε Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη του Τμήματος.
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2. Κάλυψη κόστους μετακινήσεων για την πρόσκληση
διδασκόντων και ειδικών επιστημόνων για την αρτιότερη
εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών.
3. Κάλυψη κόστους για προσωπικό γραμματειακής και
τεχνικής υποστήριξης, προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες του Π.Μ.Σ., το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί
από το υπάρχον διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του
Τμήματος.
4. Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για την εκπαίδευση
των
φοιτητών, όπως αγορά ειδικών λογισμικών, άδειες
12
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χρήσης λογισμικών, αγορά βιβλίων, αναλώσιμα υλικών
για γραφική ύλη και εκτυπώσεις, καθώς επίσης υλικών
για τη λειτουργία εργαστηρίων, τα οποία δεν μπορούν
να καλυφθούν από τον περιορισμένο τακτικό προϋπολογισμό του Τμήματος.
5. Κάλυψη του κόστους υποτροφιών, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι
δεν δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης.
Ο 5ετής προϋπολογισμός του ΠΜΣ έχει ως εξής:

Α.

ΕΣΟΔΑ
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Έσοδα από τακτική και έκτακτη
6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 6.500,00 €
χρηματοδότηση, και έσοδα από ΕΛΚΕ1
Έσοδα από τέλη φοίτησης (30X2400)2
74.400,00 € 74.400,00 € 74.400,00 € 74.400,00 € 74.400,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
80.900,00 € 80.900,00 € 80.900,00 € 80.900,00 € 80.900,00 €
Β.
ΕΞΟΔΑ
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
αα
3.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 € 2.500,00 €
λογισμικού
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
ββ
12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 € 12.000,00 €
μεταπτυχιακούς φοιτητές
γγ
Δαπάνες αναλωσίμων
3.500,00 € 2.000,00 € 2.500,00 € 4.000,00 € 2.500,00 €
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
δδ
2.000,00 € 2.500,00 € 3.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €
του Π.Μ.Σ
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του
εε
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών
17.670,00 € 17.670,00 € 17.670,00 € 17.670,00 € 17.670,00 €
στστ κέντρων και ινστιτούτων που
συμμετέχουν στην οργάνωση του
Π.Μ.Σ.
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού
ζζ
προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της
ηη
2.000,00 € 2.500,00 € 3.500,00 € 2.500,00 € 2.000,00 €
παρ.5. του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
Αμοιβές-αποζημιώσεις διοικητικού /
θθ
15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
τεχνικού προσωπικού
Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας,
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού
3.410,00 € 3.200,00 € 5.000,00 € 3.530,00 € 4.410,00 €
ιι
υλικού, οργάνωση συνεδρίου, δαπάνες
εργασιών πεδίου)
ΣΥΝΟΛΟ 58.580,00 € 55.870,00 € 59.670,00 € 60.200,00 € 58.580,00 €
30% λειτουργικές δαπάνες ιδρύματος
Γ.
22.320,00 € 22.320,00 € 22.320,00 € 22.320,00 € 22.320,00 €
για τα δωρεάν Π. Μ.Σ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 80.900,00 € 78.190,00 € 81.990,00 € 82.520,00 € 80.900,00 €
Μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, δύναται να γίνει μεταφορά υπολοίπων από το προηγούμενο στο επόμενο
έτος εξαιτίας των αναγκών που θα προκύπτουν κατά την διάρκεια του προγράμματος.
1
Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις με βάση τις κείμενες διατάξεις, τα έσοδα δύνανται να προέρχονται: α) από τον τακτικό ή έκτακτο
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κρήτης -Τμήματος, β) από τακτική ή έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου Παιδείας, γ) από
τυχόν ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.
2
Αναμενόμενες εισροές ανά ακαδημαϊκό έτος (βλ. κεφάλαιο 1.8 του Εσωτερικού Κανονισμού). Έχει γίνει η πρόβλεψη του 30% όσων
δυνητικά απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35, παραγρ. 2 του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 12
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος
Το ΠΜΣ αναμένεται να λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και στη συνέχεια θα επαναξιολογηθεί,
με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί αξιολόγησης.
Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εγγραφεί έως
και το ακαδ. έτος 2017-18 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις ισχύουσες έως την έναρξη του
ν. 4485/2017 Φ.Ε.Κ. Α' 114/04.08.2017, βάσει του άρθρου
85 παρ. 2 (β) του ν. 4485/2017.
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Β. Τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Κρήτης με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών», σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4485/2017, ως ακολούθως:
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική
Παιδαγωγική και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών».
1. Διαδικασία Προκήρυξης
Ο χρόνος προκήρυξης, το πρόγραμμα και οι υπεύθυνοι/διδάσκοντες των μαθημάτων, το ύψος των τελών
φοίτησης, η διαδικασία επιλογής, καθώς και ο ανώτατος
αριθμός των υπό πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών καθορίζονται από την Σ.Ε. και εγκρίνονται από τη
Συνέλευση του Τμήματος. Η προκήρυξη δημοσιεύεται
στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
2. Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
α) Σχολών Επιστημών της Αγωγής
β) Άλλων Σχολών Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., οι οποίοι, εφόσον επιλεγούν και δεν έχουν παρακολουθήσει και εξετασθεί
επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών
της Αγωγής, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν
και να εξετασθούν επιτυχώς σε δύο προπτυχιακά μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής στη διάρκεια των δυο
πρώτων εξαμήνων των μεταπτυχιακών σπουδών τους.
Τα μαθήματα αυτά θα καθορίζονται από την Σ.Ε. του
Π.Μ.Σ. Σε συμμετέχοντες που παρακολούθησαν κάποιο
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
(Π.Π.Δ.Ε.), ενδέχεται να αναγνωριστούν έως δύο μαθήματα του αντίστοιχου ΠΠΔΕ ως μαθήματα Υποδομής, μετά
από εισήγηση της Σ.Ε. του Προγράμματος και έγκριση
της Συνέλευσης του Τμήματος.
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυχιακών σπουδών (όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα
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που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοση τους
σ' αυτά), καθώς και ενδεχόμενα πτυχία ξένης γλώσσας.
Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι και αντίστοιχοι με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.
Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς
μια ξένη γλώσσα, ενδεικτικά Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, κ.λπ. Για να ελεγχθεί η γνώση αυτή, οι υποψήφιοι
καλούνται να καταθέσουν αποδεικτικό καλής γνώσης
της αντίστοιχης Γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (βλ.
αναλυτικές πληροφορίες στο Παράρτημα 1) ή να εξεταστούν σε μία από αυτές.
Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ θα γίνονται στην ελληνική
ή και στην αγγλική γλώσσα. Οι υπήκοοι ξένων χωρών
πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της Ελληνικής, η οποία
διασφαλίζεται με δύο τρόπους: είτε να έχουν σπουδάσει
σε ελληνόφωνο Τμήμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό είτε
να διαθέτουν πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου
τουλάχιστον Γ1.
3. Επιλογή των Εισακτέων
Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται ως εξής:
Α. Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:
1. Δικαιολογητικά (αίτηση, φωτοτυπία ταυτότητας,
αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία, πιστοποίηση ξένης γλώσσας)
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Πιστοποίηση συναφούς επαγγελματικής ή εθελοντικής εργασιακής εμπειρίας
4. Συστατικές επιστολές (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα,
στοιχεία επικοινωνίας - διεύθυνση, τηλέφωνο, email)
5. Δήλωση σκοπού και κινήτρων
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της φοίτησης, σύμφωνα με τον εσωτερικό
κανονισμό.
Β. Συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου
από την Σ.Ε.
Ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από
συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: α) το γενικό βαθμό του
πτυχίου, β) την αξιολόγηση του φακέλου, γ) το βαθμό
επίδοσης στη συνέντευξη. Η επιλογή στηρίζεται στα τρία
κριτήρια με αντίστοιχο βαθμό σπουδαιότητας ως ακολούθως: 40%, για το πρώτο κριτήριο, 20% για το δεύτερο
και 40% για το τρίτο.
Όλοι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί καλούνται να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια και γνησιότητα των δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει.
4. Διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια όργανα είναι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου
Κρήτης, Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε
του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Συντονιστική Επιτροπή
(Σ.Ε), του Π.Μ.Σ., η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Διευθυντής του Π. Μ.Σ.
Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π.
του Τμήματος, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό
έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για
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διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να
ανανεωθεί μία φορά. Ο Διευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία.
Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το
συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε. του
Π.Μ.Σ. και εισηγείται κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία του Π.Μ.Σ. στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία
και αποφασίζει.
5. Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα και η ερευνητική απασχόληση για την
απονομή των τίτλων του Π.Μ.Σ. περιγράφονται ως εξής:
α. Τα μαθήματα έχουν τη μορφή παραδόσεων/ διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων με τη χρήση νέων
τεχνολογιών, και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Υποχρεωτικά Μαθήματα και Επιλεγόμενα Μαθήματα. Είναι
πιθανό οι φοιτητές να παρακολουθήσουν έως δύο (2) μαθήματα υποδομής, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την Σ.Ε.
β. Κάθε προσφερόμενο μάθημα πιστώνεται με μονάδες (ECTS) «λαμβανομένου υπόψη του συνολικού
φόρτου εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση» του (άρθρο 2, παραγρ. 1, της υπουργ. απόφ.
Φ5/89656/Β3, Φ.Ε.Κ. 1466/13-8-2007). Ειδικότερα:
Τα σεμινάρια πιστώνονται με 10ECTS (250 ώρες φόρτου εργασίας).
Τα εργαστήρια πιστώνονται με 10 ECTS(250 ώρες φόρτου εργασίας).
Οι παραδόσεις/διαλέξεις πιστώνονται με 5 ECTS (125
ώρες φόρτου εργασίας).
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πιστώνεται 30
ECTS (εκπόνηση - συγγραφή)
Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται κατ' ελάχιστον η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων (ECTS).
γ. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και
να εξετασθούν επιτυχώς σε επτά (7) μεταπτυχιακά μαθήματα (πέντε (5) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλεγόμενα).
Και σε όσα μαθήματα υποδομής παρακολουθήσουν με
απόφαση της ΕΕΠ.
Ενδεικτικό πρόγραμμα 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου
1ο εξάμηνο
ECTS
10. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
στο πλαίσιο σύγχρονων ιστορικών,
Y
10
φιλοσοφικών και μεταγνωστικών
θεωρήσεων (σεμινάριο)
11. Αρχές εκπαιδευτικής έρευνας και
Y διδακτικής επικοινωνίας στον 21ο αιώνα
10
(εργαστήριο)
12. Θεωρίες μάθησης, εκπαίδευση
Y ενηλίκων και κοινωνική παρέμβαση
10
(εργαστήριο)
Σύνολο 30
2ο εξάμηνο
ECTS
13. Επαγγελματική ανάπτυξη
εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών
10
Y
βασισμένη στη δημιουργική και
εξανθρωπιστική Παιδαγωγική (σεμινάριο)

14. Το Επάγγελμα του εκπαιδευτικού
και εκπαιδευτή στο πλαίσιο της
Κριτικής Παιδαγωγικής, του έμφυλου
Y
εκπαιδευτικού επιτεύγματος και των
σύγχρονων μετανεωτερικών ρευμάτων
στο χώρο της εκπαίδευσης (σεμινάριο)
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10

Ε

15. Μη τυπικές και άτυπες δομές
εκπαίδευσης και Δια βίου μάθηση
(παράδοση/διάλεξη)

5

Ε

16. Τέχνη, εκπαίδευση εκπαιδευτικών
και η αποσχολειοποίηση της γνώσης
(παράδοση/διάλεξη)

5

Ε

17. Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές χθες
και σήμερα στο σύγχρονο μεταμοντέρνο
κόσμο (παράδοση/διάλεξη)

5

Ε

18. 0 ρόλος και ο λόγος του εκπαιδευτικού
και εκπαιδευτή απέναντι στις διεθνείς
επαγγελματικές προκλήσεις (πολιτικές,
5
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές)
(παράδοση/διάλεξη)

Ε

19. Επιμέρους αναλύσεις και εμβάθυνση
σε θέματα εκπαιδευτικής αυτογνωσίας,
5
διοίκησης και ηγεσίας στη μετανεωτερική
εποχή (παράδοση/διάλεξη)
Σύνολο 30
3ο εξάμηνο
Εκπόνηση -Υποστήριξη Διπλωματικής
εργασίας
Σύνολο 90

Τα μαθήματα εντός του παραπάνω προγράμματος είναι ενδεικτικά και δύναται να ανανεώνονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται στα
γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. Για την εξέταση της
διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή στην
οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα μέλη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραγρ. 4 του άρθρου 5
του ν. 3685/2008. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
βαθμολογείται από 0 έως 10 και βάση επιτυχίας θεωρείται το πέντε (5).
Ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής γίνεται από τον
επόπτη, μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή.
Ο ορισμός των εποπτών γίνεται από την Σ.Ε.
Τα προσφερόμενα μαθήματα/σεμινάρια/εργαστήρια
μπορεί να διδαχθούν από έναν ή και περισσότερους διδάσκοντες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την Σ. Ε.
του Π. Μ.Σ., προκειμένου να καλυφθεί η ύλη ενός διευρυμένου ή/και διεπιστημονικού γνωστικού αντικειμένου.
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες
Κατάλογος Υποχρεωτικών Μαθημάτων ECTS
Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
στο πλαίσιο σύγχρονων ιστορικών,
Υ 101
10
φιλοσοφικών και μεταγνωστικών
θεωρήσεων (σεμινάριο)
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Αρχές εκπαιδευτικής έρευνας και
Υ 102 διδακτικής επικοινωνίας στον 21ο
αιώνα (εργαστήριο)

10

Θεωρίες μάθησης, εκπαίδευση
Υ 103 ενηλίκων και κοινωνική παρέμβαση
(εργαστήριο)

10

Επαγγελματική ανάπτυξη
εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών
Υ 104 βασισμένη στη δημιουργική και
εξανθρωπιστική Παιδαγωγική
(σεμινάριο)

10

Το Επάγγελμα του εκπαιδευτικού και
εκπαιδευτή στο πλαίσιο της Κριτικής
Παιδαγωγικής, του έμφυλου
10
Υ 105
εκπαιδευτικού επιτεύγματος και των
σύγχρονων μετανεωτερικών ρευμάτων
στο χώρο της εκπαίδευσης (σεμινάριο)
Ο κατάλογος Υποχρεωτικών Μαθημάτων δύναται να
ανανεώνεται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος.
Κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων ECTS
Μη τυπικές και άτυπες δομές
Ε 101 εκπαίδευσης και Δια βίου μάθηση
5
(παράδοση/διάλεξη)
Τέχνη, εκπαίδευση εκπαιδευτικών
Ε 102 και η αποσχολειοποίηση της γνώσης
5
(παράδοση/διάλεξη)
Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές χθες και
Ε 103 σήμερα στο σύγχρονο μεταμοντέρνο 5
κόσμο (παράδοση/διάλεξη)
Ο ρόλος και ο λόγος του εκπαιδευτικού
και εκπαιδευτή απέναντι στις
Ε 104 διεθνείς επαγγελματικές προκλήσεις
5
(πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές) (παράδοση/διάλεξη)
Επιμέρους αναλύσεις και εμβάθυνση
σε θέματα εκπαιδευτικής αυτογνωσίας,
Ε 105 διοίκησης και ηγεσίας στη
5
μετανεωτερική εποχή (παράδοση/
διάλεξη)
Ο κατάλογος Επιλεγόμενων Μαθημάτων δύναται να
ανανεώνεται με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος.
Για να προσφερθεί ένα επιλεγόμενο μάθημα πρέπει να
το επιλέξει η πλειοψηφία των φοιτούντων.
Υπεύθυνοι/διδάσκοντες Υποχρεωτικών Μαθημάτων
(Υ) και Επιλεγόμενων Μαθημάτων (Ε)
- Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο σύγχρονων ιστορικών, φιλοσοφικών και μεταγνωστικών
θεωρήσεων (Υ) (Α. Χουρδάκης)
- Αρχές εκπαιδευτικής έρευνας και διδακτικής επικοινωνίας στον 21ο αιώνα (Υ) (Π. Καλογιαννάκη)
- Θεωρίες μάθησης, εκπαίδευση ενηλίκων και κοινωνική παρέμβαση (Υ) (Θ. Μπαμπάλης)
- Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών βασισμένη στη δημιουργική και εξανθρωπιστική
Παιδαγωγική (Υ) (Κ. Καρράς)
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- Το Επάγγελμα του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτή
στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής, του έμφυλου
εκπαιδευτικού επιτεύγματος και των σύγχρονων μετανεωτερικών ρευμάτων στο χώρο της εκπαίδευσης (Υ)
(Ν. Ανδρεαδάκης)
- Μη τυπικές και άτυπες δομές εκπαίδευσης και Δια
βίου μάθηση (Ε) (Μ. Ιβρίντελη)
- Τέχνη, εκπαίδευση εκπαιδευτικών και η αποσχολειοποίηση της γνώσης (Ε) (Α. Φουντουλάκης)
- Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές χθες και σήμερα στο
σύγχρονο μεταμοντέρνο κόσμο (Π. Καλογιαννάκη)
- Ο ρόλος και ο λόγος του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτή απέναντι στις διεθνείς επαγγελματικές προκλήσεις
(πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές) (Κ.
Καρράς)
- Επιμέρους αναλύσεις και εμβάθυνση σε θέματα εκπαιδευτικής αυτογνωσίας, διοίκησης και ηγεσίας στη
μετανεωτερική εποχή (Ν. Ανδρεαδάκης)
Οι Υπεύθυνοι/διδάσκοντες Μαθημάτων δύναται να
αλλάζουν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
μετά από εισήγηση της Σ.Ε.
6. Ερευνητική και Βοηθητική Απασχόληση Μεταπτυχιακών Φοιτητών
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 (πόροι του Π.Μ.Σ.) - μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματοςή από άλλο φορέα, εφόσον πληρούνται τα ακαδημαϊκά
κριτήρια (φοίτηση στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, άριστη
βαθμολογία στα μαθήματα, δημοσίευση επιστημονικού
άρθρου συναφούς αντικειμένου με το Π.Μ.Σ., κ.λπ.), για
τη μετακίνηση και διαμονή τους σε πόλεις της Ελλάδας
ή του εξωτερικού και σε οποιαδήποτε δραστηριότητα
κρίνει η Σ.Ε.
7. Διάρκεια Σπουδών
Η μέγιστη διάρκεια για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι
η διπλάσια από την προβλεπόμενη κανονική διάρκεια
φοίτησης στην εκάστοτε υπουργική απόφαση που διέπει
τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Οποιαδήποτε παράταση του
κανονικού χρόνου φοίτησης εισηγείται από την Σ.Ε. και
εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από
αιτιολογημένο γραπτό αίτημα του φοιτητή.
Αναστολή σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή χορηγείται μετά από απόφαση της Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους
και δεν μπορεί να είναι διάρκειας μεγαλύτερης των δύο
ακαδημαϊκών εξαμήνων, ούτε μικρότερης του ενός εξαμήνου. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να
ζητήσει, με αίτηση του, αναστολή φοίτησης. Ο χρόνος
αναστολής φοίτησης δεν υπολογίζεται στη διάρκεια των
σπουδών που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.
Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα ενεργοποιήσει εκ
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νέου τη φοίτηση του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησης
του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος λαμβάνει άδεια
αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτηση του,
εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του
χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακός φοιτητής. Κατά
τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η φοιτητική ιδιότητα
και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα.
8. Εγγραφή, παρακολούθηση Μαθημάτων και όροι
διαγραφής
Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του φοιτητή σε κάθε
εξάμηνο απαιτείται ο φοιτητής να καταβάλει την πρώτη
δόση των τελών φοίτησης αμέσως μετά την επιλογή του
και πριν την έναρξη του Α' εξαμήνου, ενώ τις άλλες δύο
ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη του Β' και Γ΄ εξαμήνου.
Για να προσφερθεί ένα επιλεγόμενο μάθημα πρέπει να
το επιλέξει η πλειοψηφία των φοιτούντων.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. είναι
υποχρεωτική τόσο στις δια ζώσης συναντήσεις όσο και
στις συναντήσεις με τη χρήση νέων τεχνολογιών, όπου
θα δηλώνεται ηλεκτρονικά η παρουσία φοιτητή. Προβλέπεται ποσοστό αιτιολογημένων απουσιών δύο (2)
τρίωρα ανά μάθημα.
Η Σ.Ε. μπορεί επίσης να επιβάλει στο μεταπτυχιακό
φοιτητή την παρακολούθηση μαθημάτων προπτυχιακού
επιπέδου, στην περίπτωση που θα κρίνει ότι η κατάρτιση
του δεν είναι επαρκής στην κατεύθυνση του Π.Μ.Σ.
Η Σ.Ε. μπορεί να εισηγηθεί τη διαγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή από τα Μητρώα του Τμήματος σε περίπτωση αδικαιολόγητων απουσιών πέραν των 2 (δύο)
τρίωρων ανά μάθημα, η οποία και πραγματοποιείται με
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση ενός μαθήματος
σε τρεις εξεταστικές περιόδους, θεωρείται ότι δεν έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα και εξετάζεται,
ύστερα από αίτηση του, από τριμελή επιτροπή μελών
Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι ορίζονται από τη Συνέλευση
του Τμήματος και έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης
διδάσκων. Οι φοιτητές αυτοί παραπέμπονται στην Σ.Ε.
με το ερώτημα της διαγραφής τους από τα Μητρώα του
Π.Μ.Σ. Σε καμία περίπτωση διαγραφής του φοιτητή για
τους ανωτέρω λόγους δεν επιστρέφεται το χρηματικό
ποσό που έχει καταβάλει έως εκείνη τη στιγμή για την
εγγραφή του. Διαγραφές για οποιοδήποτε λόγο γίνονται
με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος.
9. Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποστηρίζεται
ενώπιον τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από τον
επιβλέποντα και δύο άλλα μέλη (το ένα μέλος της τριμελούς επιτροπής είναι υποχρεωτικά μέλος της Σ.Ε.), τα
οποία τα ορίζει η Σ.Ε., σύμφωνα με όσα ορίζονται στον
παρόντα Κανονισμό και στην παράγραφο 4 του άρθρου 5
του ν. 3685/2008.
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Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει τρία αντίτυπα της εργασίας του σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (σε
CD ή DVD) στη Γραμματεία του Προγράμματος.
10. Απαλλαγή από τέλη φοίτησης
Δύναται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, εφόσον
πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35,
παραγρ. 2 του ν. 4485/2017, έως το 30% των εισακτέων.
Επίσης, με βάση το άρθρο 35, παραγρ. 4 του ν. 4485/
2017, όπως εξειδικεύεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, χορηγούνται υποτροφίες με ακαδημαϊκά
κριτήρια, της τάξεως του 10% (των υπολοίπων φοιτητών), εφόσον πληρούνται τα εξής κριτήρια: α) ο βαθμός
εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. ισούται με το 85% της μοριοδότησης, β) η επίδοση στο σύνολο των μαθημάτων και των
δύο εξαμήνων είναι άριστη, γ) η φοίτηση είναι συνεχής
και χωρίς απουσίες στα μαθήματα, δ) υπάρχει προσφορά ερευνητικού και βοηθητικού έργου στο Τμήμα. Το
συνολικό ποσό απαλλαγής δεν μπορεί να ξεπερνά το
10% του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ.
11. Προσωπικό του Π.Μ.Σ.
Τη διδασκαλία των μαθημάτων και την επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών μπορούν να αναλαμβάνουν όσοι προβλέπονται από το άρθρο 36 του
ν. 4485/2017 και τον εσωτερικό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για την αμοιβή
των διδασκόντων ακολουθείται ό,τι προβλέπει το ισχύον
ρυθμιστικό πλαίσιο. Γενικότερα, η εμπλοκή του διδακτικού προσωπικού στο συγκεκριμένο ΠΜΣ υπόκειται
στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 και στις
αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος σε ότι αφορά
την τήρηση των κατά το νόμο υποχρεώσεων του.
Διδάσκοντες που είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος και δεν υπηρετούν με οποιονδήποτε τρόπο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης μπορούν να
λαμβάνουν αμοιβή, η οποία καθορίζεται κάθε έτος από
την Σ.Ε. και μετά από απόφαση της Σ.Ε. και έγκριση της
Συνέλευσης του Τμήματος.
Προσκεκλημένοι διδάσκοντες που δεν είναι μέλη του
Πανεπιστημίου Κρήτης, μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή,
το ύψος της οποίας καθορίζεται κάθε έτος από την Σ.Ε.,
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Επιπλέον, καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης τους
και λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με το
ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.
Το προσωπικό που αναλαμβάνει τη γραμματειακή, την
τεχνική υποστήριξη, την ανάπτυξη υποδομών, τη δημιουργία ή τροποποίηση του διδακτικού/υποστηρικτικού
υλικού, κ.ά., ορίζεται από τη Σ.Ε. Το προσωπικό αυτό,
αμείβεται σύμφωνα με το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο
μετά από εισήγηση της Σ.Ε. Το Διδακτικό Προσωπικό
αναλαμβάνει:
- τη διδασκαλία των μαθημάτων (είτε αυτοδύναμα είτε
σε συνεργασία),
- την εποπτεία ως πρώτοι επιβλέποντες των πτυχιακών
εργασιών (κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει 5 μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά χρόνο),
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- την εποπτεία ως συνεπιβλέποντες των πτυχιακών
εργασιών (με ανώτατο όριο πέντε).
12. Αξιολόγηση ΠΜΣ
Το Π.Μ.Σ. υπόκειται σε διαδικασίες εσωτερικής, με τη
συμπλήρωση ερωτηματολογίων από φοιτητές και διδακτικό προσωπικό, και εξωτερικής αξιολόγησης με βάση
το αρθρ. 44 του ν. 4485/2017.

Τεύχος Β’ 2589/03.07.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 13 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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Τεύχος Β’ 2589/03.07.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02025890307180012*

