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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 583
4 Μαρτίου 2016

Απλή μετατόπιση της θέσης εγκατάστασης και λει−
τουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας. ....
1
Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχια−
κών Σπουδών με τίτλο «Βασισμένες στο Παιχνίδι,
την Τέχνη και το Σώμα Ποιοτικές Μεθοδολογίες
Έρευνας και Εναλλακτικές−Βιωματικές Ψυχοπαι−
δαγωγικές Προσεγγίσεις των Διαδικασιών Μά−
θησης και Ανάπτυξης» του Παιδαγωγικού Τμήμα−
τος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου
Κρήτης. ................................................................................................... 2
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35695/Β7 (ΦΕΚ 726/Β΄/
2014) υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της
υπ’ αριθμ. 577 π.έ/Β7 (ΦΕΚ 383/Β΄/25−02−04)» και
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
του Πανεπιστημίου Κρήτης. .................................................. 3

δ. του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων...»
(Α΄ 114).
ε. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116).
στ. της Απόφασης 31722/04−11−2011 της Επιτροπής Συντο−
νισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωρο−
ταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου ανάπτυξης «Έγκριση
Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες...», (Β΄ 2505).
ζ. της υπ’ αριθμ. 121570/1866/12−6−2009 κοινής εγκυκλίου
των ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΧΩΔΕ.
2. Την ανάγκη καθορισμού των περιπτώσεων, για τις
οποίες, τυχόν διαφοροποίηση της θέσης των μονάδων
υδατοκαλλιέργειας σε σχέση με τις συντεταγμένες των
ορίων της μισθωμένης υδάτινης έκτασης θεωρείται απλή
μετατόπιση, χωρίς να αποτελεί παράβαση, της διαδι−
κασίας ταυτοποίησης τους και κάθε σχετικού θέματος.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Αριθμ. 263/24823
(1)
Απλή μετατόπιση της θέσης εγκατάστασης και
λειτουργίας πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 β΄ του
άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 και της παραγράφου 3 γ΄
του άρθρου 8 του Ν. 4282/2014 και λαμβάνοντας υπόψη
την παράγραφο 2 ε΄ του άρθρου 1 του Ν. 4282/2014, με
την παρούσα Απόφαση:
1. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις υφιστάμενες δι−
αφοροποιήσεις της θέσης των εγκαταστάσεων πλωτών
μονάδων υδατοκαλλιέργειας, σε σχέση με τις συντεταγ−
μένες των κορυφών των ορίων της μισθωμένης υδάτινης
έκτασης και ειδικότερα, σχετικά με τις περιπτώσεις δια−
φοροποιήσεων που αυτές προκύπτουν από μετατόπιση
ή οφείλονται σε λάθος συντεταγμένες, ενώ καθορίζεται
και η διαδικασία διευθέτησης τους και,
2. Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διευθε−
τήσεων των μετατοπίσεων, που μπορούν να πραγματο−
ποιηθούν μετά την έκδοση της παρούσας, στο πλαίσιο
των παραπάνω διατάξεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 7β του άρθρου 62 του N. 4235/2014
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ−
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ−
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», (Α΄ 32),
β. του Ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και
άλλες διατάξεις», (Α΄ 182).
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», (Α΄ 98).

Άρθρο 2
Περιπτώσεις διαφοροποίησης της υδάτινης θέσης
των πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων
υδατοκαλλιέργειας
1. Η μετακίνηση του συνόλου των πλωτών εγκατα−
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στάσεων μονάδας υδατοκαλλιέργειας σε άλλη υδάτινη
θέση, εκτός της αρχικά μισθωμένης υδάτινης έκτασης
και σε απόσταση άνω των διακοσίων πενήντα (250) μέ−
τρων από τα όρια αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο
2 ε΄ του άρθρου 1 του Ν. 4282/2014, συνιστούν μετεγκα−
τάσταση και διευθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του ίδιου νόμου.
Ως απόσταση του συνόλου των πλωτών εγκαταστά−
σεων από την μισθωμένη υδάτινη έκταση νοείται η από−
σταση μεταξύ του εγγύτερου σημείου της περιμέτρου
της μισθωμένης υδάτινης έκτασης και του εγγύτερου
σημείου των πλωτών εγκαταστάσεων της μονάδας, με−
τρούμενη σε ευθεία γραμμή.
2. Η μετακίνηση των πλωτών εγκαταστάσεων μονάδας
υδατοκαλλιέργειας σε απόσταση έως διακόσια πενήντα
(250) μέτρα από τα όρια της αρχικά μισθωμένης υδά−
τινης έκτασης, θεωρείται μετατόπιση και διευθετείται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
Άρθρο 3
Διάκριση μετατοπίσεων της υδάτινης θέσης των
πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας
1. Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι ακόλου−
θες περιπτώσεις διαφοροποίησης της θέσης των πλω−
τών εγκαταστάσεων των μονάδων υδατοκαλλιέργειας,
σε σχέση με τις συντεταγμένες των κορυφών των ορίων
της μισθωμένης έκτασης:
α. Απλή μετατόπιση, εφόσον διαπιστώνεται:
i. Μετατόπιση των πλωτών εγκαταστάσεων ή διαφο−
ροποίηση του σχήματος της υδάτινης θέσης λειτουργί−
ας τους, σε σχέση με την αποτύπωση τους στο σχετικό
τοπογραφικό διάγραμμα αδειοδότησης, αλλά εντός της
μισθωμένης υδάτινης έκτασης.
ii. Μετατόπιση των πλωτών εγκαταστάσεων εκτός της
μισθωμένης υδάτινης έκτασης, με επικάλυψη τμήματος
της μισθωμένης έκτασης από την υφιστάμενη θέση λει−
τουργίας.
iii. Μετατόπιση των πλωτών εγκαταστάσεων εκτός
της μισθωμένης υδάτινης έκτασης, χωρίς επικάλυψη
τμήματος της μισθωμένης έκτασης από την υφιστά−
μενη θέση λειτουργίας, όπου το σύνολο ή μέρος των
εγκαταστάσεων παραμένει εντός των διακοσίων πενή−
ντα (250) μέτρων από τα όρια της αρχικά μισθωμένης
υδάτινης έκτασης.
β. Πλήρης ταύτιση της πραγματικής θέσης των πλω−
τών εγκαταστάσεων εντός της μισθωμένης υδάτινης
έκτασης, με αυτή που έχει αδειοδοτηθεί και αποτυπώ−
νεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα του φακέλου
αδειοδότησης, όπου είτε λόγω διαφορετικού γεωδαι−
τικού προβολικού συστήματος αναφοράς, είτε λόγω
λάθους, η μισθωμένη έκταση ορίζεται με συντεταγμένες
που δεν ταυτίζονται μεταξύ τους σε όλες τις εκδοθείσες
διοικητικές πράξεις αδειοδότησης.
2. Οι διαφοροποιήσεις της παραγράφου 1 του παρό−
ντος άρθρου δεν συνιστούν παράβαση, εάν διευθετη−
θούν εντός της προθεσμίας και με τη διαδικασία που
ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.
3. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μετατοπίσεις
έχουν βεβαιωθεί από αρμόδια ελεγκτική αρχή και έχουν
εκδοθεί διοικητικές πράξεις επιβολής κυρώσεων, εφαρ−
μόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 27 του Ν. 4282/2014, υπό τον όρο διευ−
θέτησης των μετατοπίσεων σύμφωνα με την παρούσα.

Άρθρο 4
Διαδικασία διευθέτησης − ταυτοποίησης των διαφο−
ροποιήσεων της θέσης των εγκαταστάσεων πλωτών
μονάδων υδατοκαλλιέργειας
1. Η διευθέτηση των διαφοροποιήσεων της θέσης των
εγκαταστάσεων πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας
γίνεται, είτε με την επαναφορά τους εντός της μισθω−
μένης έκτασης, όπως αυτή αναγράφεται στη σχετική
πράξη αδειοδότησης, είτε με την αδειοδότηση της μο−
νάδας στην υφιστάμενη θέση των εγκαταστάσεων, ως
ακολούθως:
α. Επαναφορά των εγκαταστάσεων στη μισθωμένη
έκταση.
Οι φορείς των μονάδων, εντός προθεσμίας (2) ετών
από την ισχύ της παρούσας και με τις επιφυλάξεις της
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, υποχρεούνται με
ίδια πρωτοβουλία, να μετακινήσουν τις εγκαταστάσεις
τους εντός της μισθωμένης έκτασης,
β. Αδειοδότηση της μονάδας στην υφιστάμενη θέση
των εγκαταστάσεων, όπως έχει προκύψει από τη με−
τατόπιση.
Η αδειοδότηση προϋποθέτει ότι:
i. Στην υφιστάμενη θέση πληρούνται στο σύνολο τους
οι όροι και οι προϋποθέσεις του Ειδικού Πλαισίου Χω−
ροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
Υδατοκαλλιέργειες σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31722/2011
κοινή υπουργική απόφαση και ειδικότερα το άρθρο 5
παρ. V αυτής και της υπ’ αριθ. 121570/1866/12−6−2009
κοινής εγκυκλίου ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕΧΩΔΕ.
ii. Δεν υπάρχει αύξηση της μισθωμένης έκτασης και
υπέρβαση του ανώτατου ποσοστού της καλυπτόμενης
έκτασης, όπως αυτό έχει οριστεί.
iii. Δεν προκύπτει μείωση της ετήσιας δυναμικότη−
τας της μονάδας στην θέση μετατόπισης, λόγω μετα−
βολής των συντελεστών βάθους και απόστασης από
την ακτή, όπως αυτή υπολογίζεται βάσει της υπ’ αριθ.
121570/1866/12−6−2009 κοινής εγκυκλίου ΥΠΑΑΤ και ΥΠΕ−
ΧΩΔΕ.
iv. Πληρούνται οι όροι της ισχύουσας νομοθεσίας (άρ−
θρο 17, N. 4282/2014) αναφορικά με τη σύμφωνη γνώμη
των αρμόδιων υπηρεσιών των ΓΕΝ, Υπουργείου Πολι−
τισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων και Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για
την υδάτινη θέση.
2. Όσον αφορά στη διαδικασία αδειοδότηση ς, ανάλο−
γα με την περίπτωση, εφαρμόζονται τα εξής:
α. Οι φορείς των μονάδων που η θέση των εγκατα−
στάσεων τους εμπίπτει στα οριζόμενα της παραγράφου
1 του άρθρου 3 της παρούσας, πλην των περιπτώσεων
(α.i.) και (β.), υποβάλλουν εντός έξι (6) μηνών από την
ισχύ της παρούσας, στην αρμόδια Υπηρεσία της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αίτημα για την τροποποίη−
ση των διοικητικών πράξεων αδειοδότησης, ως προς τις
συντεταγμένες της νέας έκτασης, όπως αυτή διαμορ−
φώνεται, προκειμένου το σύνολο των εγκαταστάσεων
να βρίσκονται εντός αυτής.
β. Για την έγκριση του αιτήματος, ζητείται η σύμφωνη
γνώμη, των αρμόδιων υπηρεσιών με τη διαδικασία του
άρθρου 17 του N. 4282/2014, εκτός αν η νέα έκταση πε−
ριλαμβάνεται στις υπάρχουσες αρχικές γνωμοδοτήσεις
των υπόψη υπηρεσιών.
γ. Ο ενδιαφερόμενος φορέας, επικαιροποιεί το χάρτη
της ευρύτερης περιοχής στον οποίο αποτυπώνονται οι

7313

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
λειτουργούσες μονάδες υδατοκαλλιέργειας (του ίδιου
ή/και άλλου φορέα) και οι τυχόν άλλες χρήσεις.
δ. Κατά την περίπτωση (α.i.) της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 της παρούσας, στην οποία η μετατόπιση πε−
ριορίζεται εντός των ορίων της μισθωμένης υδάτινης
έκτασης, ο φορέας δεν υποχρεούται σε διορθωτική
ενέργεια.
ε. Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου
3 της παρούσας, μετά τη διαπίστωση του γεγονότος,
ακολουθείται η διαδικασία διόρθωσης των συντεταγ−
μένων της έκτασης που αναγράφονται στις σχετικές
πράξεις αδειοδότησης. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλεται
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη διαπί−
στωση του γεγονότος, αίτημα του φορέα της μονάδας
στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
για την τροποποίηση των πράξεων αδειοδότησης, ως
προς τις συντεταγμένες της μισθωμένης έκτασης. Μέ−
χρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διόρθωσης των
συντεταγμένων οι πράξεις αδειοδότησης των μονάδων
είναι σε ισχύ.
3. Για τις περιπτώσεις διαπιστωμένων μετατοπίσεων
των πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέρ−
γειας, εφαρμόζονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα:
α. Για τις περιπτώσεις μετατοπίσεων, εφόσον αυτές
διαπιστωθούν από το φορέα λειτουργίας της μονάδας,
εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα των παραγράφων 1 και
2 του παρόντος άρθρου.
β. Για τις περιπτώσεις μετατοπίσεων για τις οποίες
έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις, με προθεσμία προσαρμο−
γής που έχει εκπνεύσει πριν την ημερομηνία έκδοσης
της παρούσας, χωρίς οι φορείς να έχουν υλοποιήσει τα
οριζόμενα, δύναται να προσαρμοστούν κατά περίπτωση
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και
2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πληρούνται επιπλέον
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του
N. 4282/2014 και εντός προθεσμίας μέχρι δύο ετών από
την έκδοση του ανωτέρου νόμου.
γ. Για τις περιπτώσεις μετατοπίσεων για τις οποίες
έχουν βεβαιωθεί παραβάσεις, με προθεσμία προσαρμο−
γής που δεν έχει εκπνεύσει μέχρι την ημερομηνία έκδο−
σης της παρούσας, δύναται να προσαρμοστούν κατά πε−
ρίπτωση σύμφωνα με προβλεπόμενα στις παραγράφους
1 και 2 του παρόντος άρθρου, εντός της προθεσμίας που
η αρχή έχει θέσει, δυναμένης να παραταθεί:
i. έως δύο (2) έτη από την έναρξη ισχύος της παρού−
σας, για επαναφορά των εγκαταστάσεων στην αρχική
θέση (περίπτωση 1(α) του παρόντος άρθρου),
ii. έως έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας,
για την υποβολή σχετικού αιτήματος αδειοδότησης στην
υφιστάμενη θέση (περίπτωση 1(β) του παρόντος άρθρου).
4. Περιπτώσεις, για τις οποίες κατά τη διαδικασία
αδειοδότησης στη νέα έκταση προκύψει αντικειμενική
αδυναμία έκδοσης των σχετικών διοικητικών πράξε−
ων, ακολουθείται, είτε η διαδικασία επαναφοράς των
εγκαταστάσεων στην αρχικά μισθωμένη έκταση (πα−
ράγραφος 1 του παρόντος άρθρου), είτε η διαδικα−
σία μετεγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του
N. 4282/2014, οριζόμενης από την αδειοδοτούσα αρχή
σχετικής προθεσμίας συμμόρφωσης.
5. Ειδικότερα για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των
πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων υδατοκαλλιέργειας,
που υπάγονται στις περιπτώσεις της παραγράφου 1
του άρθρου 3 της παρούσας, ισχύουν τα αναφερόμενα

στο άρθρο 6 του N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.09.2011),
όπως ισχύει.
Άρθρο 5
Μετατόπιση πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων
υδατοκαλλιέργειας, μετά την έκδοση της παρούσας
1. Μετατοπίσεις πλωτών εγκαταστάσεων μονάδων
υδατοκαλλιέργειας όπως ορίζονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 3 της παρούσας, δεν αποτελούν μετεγκατά−
σταση και αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της παρούσας.
2. Ειδικότερα, για τις μετατοπίσεις αυτές, ισχύουν τα
ακόλουθα:
α. Επιτρέπονται άπαξ, για λόγους τεχνικούς και λει−
τουργικούς της μονάδας, μετά από αίτημα του φορέα
της και έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
β. Για τη διαδικασία αδειοδότησης της μονάδας στην
υφιστάμενη θέση των εγκαταστάσεων, όπως αυτή θα
προκύψει λόγω μετατόπισης, θα πρέπει να ισχύουν οι
προϋποθέσεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 4 της παρούσας.
γ. Για τυχόν μετατόπιση εγκαταστάσεων, ο φορέας
της μονάδας οφείλει, εντός τριμήνου από την διαπί−
στωση της, να τις επαναφέρει εντός της μισθωμένης
έκτασης. Μετά την παρέλευση του τριμήνου, η μη επα−
ναφορά εντός της μισθωμένης έκτασης συνιστά παρά−
βαση και επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με ισχύουσα
νομοθεσία (άρθρο 25, Ν. 4282/2014). Σε διαφορετική πε−
ρίπτωση ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου
α΄ του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
1. Οι διοικητικές πράξεις αδειοδότησης που αναπρο−
σαρμόζονται, ή τροποποιούνται, κατά τη διαδικασία
διευθέτησης των μετατοπίσεων των εγκαταστάσεων
πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας, κοινοποιούνται σε
όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες προς ενημέρωση τους.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
Αριθμ. 2049/25.02.2016
(2)
Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Βασισμένες στο Παιχνίδι, την Τέ−
χνη και το Σώμα Ποιοτικές Μεθοδολογίες Έρευνας
και Εναλλακτικές−Βιωματικές Ψυχοπαιδαγωγικές
Προσεγγίσεις των Διαδικασιών Μάθησης και Ανά−
πτυξης» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
O 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
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Πανεπιστημίου, το Ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ. Α΄/1974) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως το Ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ
159 τ. Α΄/73) «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΄/76) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπι−
στημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις
διατάξεις του Π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ. Α΄)
−Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης...,
καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου
Κρήτης.
2. Το υπ’ αριθμ. Π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/05.06.2013)
για την «Κατάργηση − συγχώνευση Τμημάτων − Με−
τονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. Π.δ. 128/2013
(ΦΕΚ 195/τ. Α΄/17.09.2013), και την εκδοθείσα μετ’ αυτού
Διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημί−
ου Κρήτης (υπ’ αριθμόν 10.954/31.07.2013 με ΦΕΚ 1959/
τ. Β΄/12.08.2013).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α΄/14.5.2015),
άρθρο 35, παρ. 1 και 2, περί παράτασης θητείας των
μονομελών και συλλογικών οργάνων των ΑΕΙ και ΤΕΙ,
έως 31 Οκτωβρίου 2015 και του άρθρου 6 της με ημε−
ρομηνία 7−10−2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 127/τ. Α΄/08.10.2015) με τίτλο: «Ρύθμιση κατεπειγό−
ντων θεμάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 6/10.2.2016 απόφαση του Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 82/18.02.2016/τ. Υπαλ−
λήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέ−
ων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) που
αφορά το διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, του
Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας Οδυσσέα−Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ως
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πλήρη θητεία,
από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουρ−
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Την υπ’ αριθμ. 31460/Ζ1/23.02.2016 (ΑΔΑ:ΨΡΙ24653ΠΣ−
Υ1Κ) Διαπιστωτική Υπουργική Πράξη διορισμού του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
Οδυσσέα−Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, με πλήρη θη−
τεία, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ήτοι
από 23/02/2−16.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ−
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228/Α΄), και τις διατάξεις του άρθρου 34 του
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α΄).
7. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄) «Θεσμι−
κό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», ιδίως των
άρθρων 6,7 και 10, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄), του άρ−
θρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄) και του άρθρου
37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄).
8. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
13, παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/Α΄) «Διασφάλιση της ποιότη−

τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων−Παράρτημα Διπλώ−
ματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/13.08.2007
(ΦΕΚ 1466/Β΄) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συ−
στήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
9. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαί−
δευσης (συνεδρία 518η/06−05−2015).
10. Την απόφαση της Συγκλήτου με Ειδική Σύνθεση
του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 339η/16−07−2015).
11. Το υπ’ αριθμ. 51/08−01−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το προκύπτει ότι έχει η εξωτερική αξιολόγηση του Παι−
δαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
12. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112 τ. Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε−
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.
Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚΔ6 1127865/ΕΞ2010/30−09−2010
απόφαση.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2015−16 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκ−
παίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης με τίτλο «Βασι−
σμένες στο Παιχνίδι, την Τέχνη και το Σώμα Ποιοτικές
Μεθοδολογίες Έρευνας και Εναλλακτικές−Βιωματικές
Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις των Διαδικασιών Μά−
θησης και Ανάπτυξης», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
(Π.Τ.Π.Ε.) της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπι−
στημίου Κρήτης θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Βασισμένες στο Παιχνίδι, την Τέχνη
και το Σώμα Ποιοτικές Μεθοδολογίες Έρευνας και Εναλ−
λακτικές−Βιωματικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις
των Διαδικασιών Μάθησης και Ανάπτυξης» σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α/17−07−2008) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Σκοπός − Αντικείμενο
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή των Επιστημών
της Αγωγής μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδι−
κευμένα και προωθημένα γνωστικά πεδία και η ανά−
δειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων σε ειδικότητες
των βασισμένων στο παιχνίδι, την τέχνη και το σώμα
ποιοτικών μεθοδολογιών έρευνας και των εναλλακτι−
κών−βιωματικών ψυχοπαιδαγωγικών προσεγγίσεων της
μάθησης και ανάπτυξης. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα
επιμέρους ερευνητικά πεδία που ανήκουν στο χώρο της
Παιδαγωγικής Ψυχολογίας ή Ψυχοπαιδαγωγικής.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Βασισμένες στο Παιχνίδι, την Τέχνη
και το Σώμα Ποιοτικές Μεθοδολογίες Έρευνας και Εναλ−
λακτικές−Βιωματικές Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις
των Διαδικασιών Μάθησης και Ανάπτυξης».

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

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) Παιδαγωγι−
κών Τμημάτων, Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και
Ψυχολογίας, και Τμημάτων Ψυχολογίας πανεπιστημίων
της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
β) Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, Βρεφονηπιοκομίας,
Κοινωνικής Εργασίας καθώς και Τμημάτων Λογοθερα−
πείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε εκατόν
είκοσι (120). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίου
και διακρίνονται σε μαθήματα κορμού και μαθήματα κατ’
επιλογήν υποχρεωτικά. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέ−
πει να συγκεντρώσει: (α) τριάντα τέσσερις πιστωτικές
μονάδες (34) από την επιτυχή παρακολούθηση και αξι−
ολόγηση δύο μαθημάτων κορμού (β) εξήντα πέντε (65)
πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση
και αξιολόγηση πέντε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μα−
θημάτων, και (γ) είκοσι μία (21) πιστωτικές μονάδες από
την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
η οποία ξεκινά με το τέλος του Β΄ εξαμήνου σπουδών.
Το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)

Κορμού
Μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας προχωρημένου επιπέδου

17ECTS

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)
Αναπτυξιακή ψυχολογία και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

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

13 ECTS

Οικολογικές προσεγγίσεις στην ψυχοπαιδαγωγική

13 ECTS

Κοινωνικο−ιστορικο−πολιτισμικές προσεγγίσεις στην ψυχοπαιδαγωγική

13 ECTS

Βιογραφικές−αφηγηματικές και διαλογικές προσεγγίσεις στην ψυχοπαιδαγωγική

13 ECTS

Συστημικές προσεγγίσεις στην ψυχοπαιδαγωγική

13 ECTS

Πρόσληψη και διδακτική λειτουργία του θεάτρου

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)

Κορμού (ένα από τα παρακάτω)
Σύγχρονα θέματα εναλλακτικής−βιωματικής ψυχοπαιδαγωγικής σε ζητήματα
που αφορούν τις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης

17 ECTS

Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων στην ψυχολογία και στην εκπαίδευση

17 ECTS

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)
Ψυχολογία της ομάδας, σχεσιοδυναμική και ψυχοπαιδαγωγική επικοινωνία

13 ECTS

Ιστορία των εναλλακτικών/ριζοσπαστικών παιδαγωγικών ιδεών

13 ECTS

Αξιολόγηση στις εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13ECTS

Συγκριτική παιδαγωγική και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13ECTS

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

13ECTS
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Η μουσική ως εναλλακτική−βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση
στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης

13ECTS

Το θέατρο ως εναλλακτική−βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση
στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης,

13ECTS

Τα εικαστικά ως εναλλακτική−βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση
στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης,

13ECTS

0 χορός ως εναλλακτική−βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση
στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης,

13ECTS

Το performance ως εναλλακτική−βιωματική ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση
στις διαδικασίες μάθησης και ανάπτυξης

13ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30ECTS

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο Ι)

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)
4

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (δύο από τα παρακάτω)
Θεωρία της πολυτροπικότητας και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές
προσεγγίσεις

13 ECTS

Θεωρία του σώματος (ενσώματης υποκειμενικότητας) και εναλλακτικές−βιωματικές
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

Κριτική θεωρία και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

Ψυχοπαιδαγωγικές διαστάσεις της τέχνης και εναλλακτικές−βιωματικές
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

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

13 ECTS

Θεωρία της μεταφοράς και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές
προσεγγίσεις,

13 ECTS

Θεωρία του χρόνου και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις,

13 ECTS

Οπτικές μέθοδοι (φωτογραφία, βίντεο, κινηματογράφος) και εναλλακτικές−βιωματικές
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις,

13 ECTS

Δημιουργική γραφή και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30 ECTS

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επίπεδο II)

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)
17

Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (ένα από τα παρακάτω)
Παιχνίδι και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

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

13 ECTS

Ψυχολογία των συναισθημάτων και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές
προσεγγίσεις

13ECTS

Ψυχολογία ατομικών διαφορών και εναλλακτικές−βιωματικές
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

Ψυχολογία του εκπαιδευτικού χώρου και εναλλακτικές−βιωματικές
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS
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Οικο−σωματικο−βιωματική προσέγγιση και βιωματική, ευρετική και
αφηγηματική−διαλογική ψυχοπαιδαγωγική

13 ECTS

Αφηγηματική ψυχολογία και εναλλακτικές−βιωματικές ψυχοπαιδαγωγικές
προσεγγίσεις

13 ECTS

Άγχος και ψυχική υγεία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και εναλλακτικές−βιωματικές
ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

13 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Ως γλώσσα του Προγράμματος ορίζεται η Ελληνική.
Με απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ. δύναται να επέλθει τροποποίηση
στο πρόγραμμα μαθημάτων, ανακατανομή μεταξύ των
εξαμήνων σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

30 ECTS

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΟΣΟ

Δαπάνες μετακίνησης − Ανθρώπινο
δυναμικό

1.000,00 €

Λοιπά έξοδα

1.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ

11.000,00 €

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

Το κόστος λειτουργίας του προγράμματος καλύπτεται
από τον προϋπολογισμό του Τμήματος και το υπόλοιπο
από ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν κυρί−
ως μέλη ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής
Εκπαίδευσης, μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων συναφούς με
το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου του ιδίου Πα−
νεπιστημίου και άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (148/Α΄).

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ−ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
F
Αριθμ. 2047/25.02.2016
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 35695/Β7 (ΦΕΚ 726/Β΄/2014)
υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ.
577 π.έ/Β7 (ΦΕΚ 383/Β΄/25−02−04)» και αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα−
τος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανε−
πιστημίου Κρήτης.

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2022−23 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11 α του άρθρου 80 του Ν. 4009/20011 όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή που θα χρησιμο−
ποιηθεί για τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος
συνίσταται στα εξής: α) Η αίθουσα μεταπτυχιακών του
Π.Τ.Π.Ε., β) οι αίθουσες Καλλιτεχνικής Αγωγής, Μουσικής
και Ρυθμικής Αγωγής, γ) η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημί−
ου, δ) τα θεσμοθετημένα Εργαστήρια του Τμήματος και
η Αίθουσα Νέων Τεχνολογιών του Π.Τ.Π.Ε, ε) Η Γραμμα−
τεία του Τμήματος.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το συνολικό ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προ−
γράμματος ανέρχεται στο ποσό των 11.000 ευρώ και
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΟΣΟ

Αγορά βιβλίων

3.000,00 €

Συντήρηση−ανανέωση τεχνικού και
λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού

3.000,00 €

Αναλώσιμα

3.000,00 €

Ρέθυμνο, 25 Φεβρουαρίου 2016

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΄/73) «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΄/76) περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπι−
στημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις
διατάξεις του Π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ. Α΄)
−Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης...,
καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου
Κρήτης.
2. Το υπ’ αριθμ. Π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ. Α΄/05.06.2013)
για την «Κατάργηση − συγχώνευση Τμημάτων − Μετονο−
μασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. Π.δ. 128/2013 (ΦΕΚ
195/τ. Α΄/17.09.2013), και την εκδοθείσα μετ’ αυτού Διαπι−

7318

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

στωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης
(υπ’ αριθμ. 10.954/31.07.2013 με ΦΕΚ 1959/τ. Β΄/12.08.2013).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α΄/14.5.2015),
άρθρο 35, παρ. 1 και 2, περί παράτασης θητείας των
μονομελών και συλλογικών οργάνων των ΑΕΙ και ΤΕΙ,
έως 31 Οκτωβρίου 2015 και του άρθρου 6 της με ημε−
ρομηνία 7−10−2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 127/τ. Α΄/08.10.2015) με τίτλο: «Ρύθμιση κατεπειγό−
ντων θεμάτων των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 6/10.2.2016 απόφαση του Συμβουλίου
του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 82/18.02.2016/τ. Υπαλ−
λήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέ−
ων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) που
αφορά το διορισμό, έπειτα από εκλογική διαδικασία, του
Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη−
μών Υγείας Οδυσσέα−Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, ως
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πλήρη θητεία,
από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουρ−
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Την υπ’ αριθμ. 31460/Ζ1/23.02.2016 (ΑΔΑ:ΨΡΙ24653ΠΣ−
Υ1Κ) διαπιστωτική υπουργική πράξη διορισμού του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, Καθηγητή του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
Οδυσσέα−Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου, με πλήρη θη−
τεία, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ήτοι
από 23/02/2−16.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώ−
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228/Α΄), και τις διατάξεις του άρθρου 34 του
Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α΄).
7. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α΄) «Θεσμι−
κό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», ιδίως των
άρθρων 6,7 και 10, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α΄), του άρ−
θρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄) και του άρθρου
37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄).
8. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
13, παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/Α΄) «Διασφάλιση της ποιότη−
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων−Παράρτημα Διπλώ−
ματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/13.08.2007
(ΦΕΚ 1466/Β΄) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συ−
στήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
9. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
(συνεδρία 65η/03−04−2015).

10. Την απόφαση της Συγκλήτου με Ειδική Σύνθεση
του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρία 339η/16−07−2015).
11. Την υπ’ αριθμ. 35695/Β7 υπουργική απόφαση «αντι−
κατάσταση της υπ’ αριθμ. 57748 π.έ/Β7 (ΦΕΚ 383 Β΄/
25−02−2004) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθη−
κε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας των Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης−
Αναμόρφωση Προγράμματος».
12. Το υπ’ αριθμ. 628/03−05−2011 διαβιβαστικό έγγραφο
της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί
η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογιών Υλικών (Τ.Ε.Τ.Υ.).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112 τ. Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε−
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί−
κτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/
τ. Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού
εκδοθείσα υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚΔ6 1127865/ΕΞ2010/30−09−2010
απόφαση.
14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 35695/Β7
(ΦΕΚ 726/Β΄/2014) ως ακολούθως:
«Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 120.
Εκτός από την εκπόνηση, συγγραφή, και επιτυχή πα−
ρουσίαση της υποχρεωτικής ερευνητικής διπλωματικής
εργασίας (30 ECTS) απαιτούνται και μαθήματα τα οποία
διακρίνονται σε κατηγορίες: (α) Υποχρεωτικά Μαθήματα
Γενικής Κατεύθυνσης (σύνολο 40 ECTS), (β) Μαθήματα
Επιλογής Ερευνητικής Κατεύθυνσης (20 ECTS) και (γ)
Μέθοδοι Επιστημονικής Βιβλιογραφικής Αναζήτησης και
Ερευνητικά Εργαστήρια (30 ECTS).
Ειδικότερα, οι Πιστωτικές Μονάδες ως προς τα Μα−
θήματα Επιλογής Ερευνητικής Κατεύθυνσης αναλύονται
ως εξής:
α) Μαθήματα του Καταλόγου Μαθημάτων Επιλογής
Ερευνητικής Κατεύθυνσης με τα αντίστοιχα ECTS από
10−20 ECTS
β) Γραπτές Δημοσιεύσεις σε έγκυρο διεθνές επιστη−
μονικό περιοδικό με κριτή ή κριτές από 5 ECTS
γ) για παρουσίαση πόστερ ή ομιλία σε επιστημονικό
συνέδριο 2 ECTS
δ) σεμιναριακά μαθήματα 2 ECTS
Από τις κατηγορίες (β−δ) ανώτερο όριο απόκτησης
ECTS είναι τα 10 ECTS τα οποία αποκτούνται μετά από
έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ
Το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Υποχρεωτικό Μάθημα Γενικής Κατεύθυνσης

10

Υποχρεωτικό Μάθημα Γενικής Κατεύθυνσης

10

Υποχρεωτικό Μάθημα Γενικής Κατεύθυνσης

10

Υποχρεωτικό Μάθημα Γενικής Κατεύθυνσης

10

Μάθημα/τα Επιλογής Ερευνητικής Κατεύθυνσης

10

Μάθημα/τα Επιλογής Ερευνητικής Κατεύ−
θυνσης

10

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μέθοδοι Επιστημονικής Βιβλιογραφικής Αναζή−
τησης

10

Ερευνητικό Εργαστήριο 1

10

Ερευνητικό Εργαστήριο 2

10

ΣΥΝΟΛΟ

30

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

30

Παρατίθεται κατάλογος Υποχρεωτικών Μαθημάτων Γενικής Κατεύθυνσης καθώς και κατάλογος Μαθημάτων
Επιλογής Ερευνητικής Κατεύθυνσης.
Κατάλογος Υποχρεωτικών Μαθημάτων Γενικής Κατεύθυνσης
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ΜΕΤΥ 501

Στερεά Υλικά (Ηλεκτρονικά, Μαγνητικά και Φωτονικά)

10

ΜΕΤΥ 502

θεωρητική Επιστήμη Υλικών

10

ΜΕΤΥ 503

Χαλαρή Ύλη (Πολυμερή−Κολλοειδή)

10

ΜΕΤΥ 504

Βιοϋλικά − Βιομόρια

10

Κατάλογος Μαθημάτων Επιλογής Ερευνητικής Κατεύθυνσης ανά θεματική ενότητα
Α. Στερεά Υλικά
ΜΕΤΥ 306

Φυσικής Στερεάς Κατάστασης II

4

ΜΕΤΥ 346

Επιστήμη Επιφανειών − Νανουλικών

5

METY 580

Οπτοηλεκτρονική και Λέιζερ

5

ΦΥΣ 503

Προχωρημένη Κβαντομηχανική

6

ΦΥΣ 571

Αναλογικά Ηλεκτρονικά Ι

5

ΦΥΣ 665

Κβαντική Ηλεκτρονική Ι

6

ΦΥΣ 677

Επιστήμη Λεπτών Υμενίων Ηλεκτρονικής

5

ΦΥΣ 703

Εφαρμοσμένη Κβαντική Φυσική

6

ΦΥΣ 661

Εργαστήριο Laiser και Μοντέρνας Οπτικής II

5

Φ−772

Μαγνητικά Υλικά και Νανοηλεκτρονική

5

Φ−666

Κβαντική Ηλεκτρονική ΙΙ−Μη Γραμμική Οπτική

5

ΕΜΦ−06

Φασματοσκοπία Υπέρυθρου και Raman

10

ΜΕΤΥ−490

Φωτονικά Υλικά

5

ΑΣΦΔ 12

Εφαρμογές Φασματοσκοπίας στο Χαρακτηρισμό Δομής

10

ΜΕΤΥ901

Οπτική Ι

10

ΜΕΤΥ952

Οπτική II

10

Β. Θεωρητική Επιστήμη Υλικών
ΜΕΤΥ 447

Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών

4

ΜΕΤΥ 306

Φυσική Στερεάς Κατάστασης II

5

ΜΕΤΥ 500

Συμμετρία στην Επιστήμη Υλικών

4
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ΜΕΤΥ 512

Υπολογιστική Επιστήμη Υλικών II: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Δομής

6

ΦΥΣ 503

Προχωρημένη Κβαντομηχανική

6

ΦΥΣ 505

Στατιστική Φυσική

6

ΦΥΣ 509

Κλασική Ηλεκτροδυναμική

6

ΦΥΣ511

Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής

6

ΦΥΣ 523

Κβαντικά Συστήματα Πολλών Σωματιδίων

5

ΦΥΣ 666

Κβαντική Ηλεκτρονική ΙΙ−Μη Γραμμική Οπτική

5

Γ. Χαλαρή Ύλη
ΜΕΤΥ 451

Στοιχεία Επιστήμης Πολυμερών

5

ΜΕΤΥ 452

Σύνθεση Πολυμερών

5

ΜΕΤΥ 454

Δυναμική Πολυμερών

5

ΜΕΤΥ 456

Ρεολογία και Διεργασίες Επεξεργασίας Πολυμερών

5

ΜΕΤΥ 471

Στοιχεία Κολλοειδών Διασπορών

5

ΜΕΤΎ346

Φυσικοχημεία Επιφανειών Υλικών

5

ΓΜΠ68

Δομή και Ιδιότητες Χαλαρής Συμπυκνωμένης Ύλης

10

ΓΜΠ 14

Χημεία Μακροκυκλικών Συστημάτων

10

ΑΣΦΔ 02

Χημεία Μακροκυκλικών Συστημάτων

10

Δ. Βιοϋλικά − Βιομόρια
ΜΕΤΥ−598

Βιο−οργανικές Νανοδομές

5

ΜΕΤΥ −594

Κίνηση Πρωτεϊνών και Μοριακές Μηχανές

4

ΜΕΤΥ−491

Βιολογικά Υλικά και Συνθετικά Βιουλικά

5

ΜΕΤΥ−496

Μηχανική Ιστών

5

ΜΕΤΥ−233

Νανοϊατρική: Εφαρμογές νανοδομημένων υλικών
στη στίχευση φαρμάκων

4

ΒΙΟ 1 502

Οι πρωτεΐνες στο ενδο−και εξωκυτταρικό περιβάλλον

5

ΒΙΟ 1 503

Τεχνολογίες για τη δομική ανάλυση των πρωτεϊνών

5

ΒΙΟ 1 504

Σύγχρονες τεχνολογίες χαρακτηρισμού πρωτεϊνών −
Νανοτεχνολογία

5

ΒΙΟ 1 506

Από το γονιδίωμα στο πρωτεΐνωμα

5

ΒΙΟ 1 507

Τεχνολογία παραγωγής πρωτεϊνών

5

ΜΕΤΥ−233

Nanomedicine: Nanoscale Drug Delivery Systems

5

Κατάλογος Ερευνητικών Εργαστηρίων
ΜΕΤΥ 601

Τεχνικές Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων

10

ΜΕΤΥ 602

Επικοινωνία της Επιστήμης και Τεχνολογίας
των Υλικών στα Αγγλικά

10

Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων στα οποία δίδονται τα μαθήματα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 25 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ−ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

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

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02005830403160012*
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