
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20878 
   Ίδρυση Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγω-

γής: Θρησκεία και Παιδεία» του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπι-

στημίου Κρήτης και του Τμήματος Θεολογίας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (Α΄ 239) περί καθορισμού του 

τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπι-
στημίου, το ν.δ. 114/1974 (Α΄ 310) περί τροποποιήσε-
ως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/1973 (Α΄ 159) «περί 
ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» 
και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα 
ΑΕΙ, τον ν. 259/1976 (Α΄ 25) περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και 
Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/ 
1983 (Α΄ 48)περί αυτοδύναμης λειτουργίας του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Την υπό στοιχεία 108169/Ζ1/21-08-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
677) διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων 
Αντιπρυτάνεων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

3. Την υπ’ αρ. 9885/04-09-2020 (ΑΔΑ: 9Κ3Π469Β7Γ-127) 
Πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

4. Τον ν. 4485/2017 (Α΄114) και ιδίως των άρθρων 31-
43 και 45.

5. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3 του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α’ 38).

6. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και έκθεση βιωσιμότη-
τας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 

(Β΄ 4334) και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπό στοιχεία 
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - λοιπά θέμα-
τα» (ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2), υπό στοιχεία 164530/Ζ1/
03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον 
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΑΔΑ: 6ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4), υπό 
στοιχεία 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», 
υπό στοιχεία 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών», υπό στοιχεία 26407/Ζ1/15-02-2018 
«Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», υπ’ αρ. 45070/Ζ1/19.3.2018 
’’Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυ-
ση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»- 
Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγ-
γράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017’’.

7. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 578/22.7.2020 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης.

9. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αρ. 2ης/25.02.2021 
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

10. Το σχέδιο απόφασης ίδρυσης του εν λόγω Δι-
ιδρυματικού Προγράμματος.

11. Το σχέδιο του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
για την οργάνωση και λειτουργία του Δι-ιδρυματικού 
Προγράμματος.

12. Το σχέδιο του Κανονισμού Σπουδών του Δι-
ιδρυματικού Προγράμματος.

13. Τη μελέτη σκοπιμότητας/βιωσιμότητας του εν λόγω 
προγράμματος με τον αναλυτικό προϋπολογισμό του.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Τον προϋπολογισμό του εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ.
15. Την έκθεση Τμήματος για βασική υποδομή και αι-

τιολόγηση ποσοστού ΕΞΑΕ του Δ.Π.Μ.Σ.
16. Την υπ’ αρ. 456η/18-03-2021, θέμα Εκπαίδευσης 

και Έρευνας 2ο απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης.

17. Το υπ’ αρ. 4149/13-09-2021 έγγραφο του Αριστο-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

18. Το γεγονός ότι το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της παρούσας απόφασης θα 
λειτουργήσει με τέλη φοίτησης.

19. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, εγκρίνει:

α) Την ίδρυση Δι-ιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: 
Θρησκεία και Παιδεία» σε συνεργασία του Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημί-
ου Κρήτης με το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως εξής:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 
(Π.Τ.Π.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με 
το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. λειτουργεί από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2020 - 2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Θρη-
σκεία και Παιδεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2 
Σκοπός - Αντικείμενο

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή των Επιστημών 
της Αγωγής σε συνάρτηση με τη μελέτη της επιστήμης 
της Θεολογίας και Θρησκειολογίας μέσω της βαθύτερης 
έρευνας σε εξειδικευμένα και προωθημένα γνωστικά 
πεδία, και η ανάδειξη νέων ερευνητών και επιστημόνων 
σε αυτά τα γνωστικά πεδία.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητι-
κά πεδία που ανήκουν στο χώρο των Επιστημών της 
Αγωγής, της Θεολογίας, της Θρησκειολογίας και της 
Θρησκευτικής Παιδείας, με εμβάθυνση στην ειδίκευση 
«Θρησκεία και Παιδεία».

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής: Θρησκεία και 
Παιδεία».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
α) Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Θεολογίας, 

Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της 
αλλοδαπής.

β) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Προσχο-
λικής Αγωγής και Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των 

Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της 
αλλοδαπής.

γ) Άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι., εφόσον 
στις προπτυχιακές τους σπουδές έχουν εξεταστεί επιτυ-
χώς είτε σε τρία (3) μαθήματα Επιστημών Αγωγής είτε σε 
τρία (3) μαθήματα Θεολογίας είτε σε τέσσερα συνολικά 
μαθήματα Επιστημών Αγωγής και Θεολογίας.

δ) Πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

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

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για τη λήψη του ΔΜΣ ανέρχονται σε εκατόν εί-
κοσι (120). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίου και 
διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, τα μαθήματα κορμού, 
τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και τα σεμινάρια 
Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας. Κάθε μάθημα 
διδάσκεται επί 39 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 13 
συναντήσεις διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεμία. Συ-
γκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: (α) 
σαράντα πέντε (45) πιστωτικές μονάδες από την επιτυ-
χή παρακολούθηση και αξιολόγηση τριών μαθημάτων 
κορμού, (β) εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την 
επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση τεσσάρων (4) 
υποχρεωτικών κατ’ επιλογή μαθημάτων, και (γ) δεκαπέ-
ντε (15) πιστωτικές μονάδες από την παρακολούθηση 
του Σεμιναρίου Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας.

Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου Εκπόνησης Διπλω-
ματικής Εργασίας και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας ξεκινά στο Γ’ εξάμηνο σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο 
έχει ως εξής:

Πρόγραμμα 1ου έτους σπουδών

(4 Μαθήματα Κορμού και 2 Μαθήματα Επιλογής)

Α εξάμηνο Β εξάμηνο

1ο Μάθημα κορμού 15 2ο Μάθημα επιλογής 15

1ο Μάθημα επιλογής 15 2ο Μάθημα κορμού 15

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

Πρόγραμμα 2ου έτους σπουδών

(1 μάθημα Κορμού και 3 μαθήματα επιλογής)

Γ εξάμηνο Δ εξάμηνο

Σεμινάριο Εκπόνησης 
και Εκπόνηση 
Διπλωματικής 
Εργασίας

15 3ο Μάθημα κορμού 15

3ο Μάθημα επιλογής 15 4ο Μάθημα επιλογής 15

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
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(δ) Μετά το τέλος του Β’ εξαμήνου οι φοιτητές ανα-
λαμβάνουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας υπό την εποπτεία ενός από τους διδάσκοντες 
του Δ.Π.Μ.Σ. Ειδικότερα:

i. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πρέπει να έχει 
συνάφεια με το αντικείμενο της Θεολογίας ή της Παιδα-
γωγικής είτε των δυο συνδυαστικά. Για την εξέταση της 
διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή στην 
οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα μέλη. 
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία βαθμολογείται 
από 0-10 και βάση επιτυχίας θεωρείται το 5,

ii. ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής γίνεται από τη 
Σ.Ε., μετά από αίτηση του επιβλέποντος ή του μεταπτυ-
χιακού φοιτητή και αφού ολοκληρωθεί η συγγραφή της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

(ε) Τα προσφερόμενα μαθήματα μπορεί να μετακινού-
νται από εξάμηνο σε εξάμηνο ανάλογα με τις διδακτικές 
δυνατότητες του Δ.Π.Μ.Σ. και σύμφωνα με το σύστημα 
των πιστωτικών μονάδων (ECTS) με πρόταση της Συντο-
νιστικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. και έγκριση της Ειδικής 
Διατμηματικής Επιτροπής.

(στ) Τα προσφερόμενα μαθήματα μπορεί να διδαχθούν 
από έναν ή και περισσότερους διδάσκοντες εφόσον αυτό 
κριθεί αναγκαίο από την Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., για να κα-
λυφθεί η ύλη ενός διευρυμένου ή/και διεπιστημονικού 
γνωστικού αντικειμένου.

(ζ) Η Σ.Ε. μπορεί να εισηγηθεί στην Ε.Δ.Ε. να εξετάσει 
τη δυνατότητα διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων και 
κατά τη θερινή περίοδο. Οι απαιτήσεις για την παρακο-
λούθηση και εξέταση των μαθημάτων σε θερινό εξάμη-
νο παραμένουν ίδιες με αυτές που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Κατάλογος Μαθημάτων

Κωδικός Κατάλογος Μαθημάτων Κορμού 
(επιλέγονται 3) ECTS

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

15

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ

15

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

15

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

15

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ*
Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΠΔΜ)

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ

15

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 15
Β. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ (ΘΠ)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

15

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 
ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ

15

ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 15
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ 15
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 15
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 15
ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 15
ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ 15

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΚΑΕ)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 15
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 15
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 15
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 15
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 15
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑ

15

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 15
Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΕΕ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 15
* Τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα θα μπορούν 

να ορίζονται από την Συντονιστική Επιτροπή ανάλογα με 
τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτα-
το όριο σε είκοσι πέντε (25) κατ’ έτος εκ των οποίων ένας 
αριθμός είναι υπότροφοι και δικαιούνται απαλλαγής 
τελών φοίτησης σύμφωνα με όσα ορίζουν οι εκάστοτε 
κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Οι διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται από τα 
υφιστάμενα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων 
(Π.Τ.Π.Ε. Κρήτης και Θεολογίας Α.Π.Θ.) Μαθήματα μπο-
ρούν να διδάξουν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ιδίου 
ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, επισκέπτες 
καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Η ακαδημαϊκή, διοικητική και τεχνολογική υποστήριξη 
του Δ.Π.Μ.Σ. αυτή εξασφαλίζεται από την υπάρχουσα 
υλικοτεχνική υποδομή που θα χρησιμοποιηθεί: α) Οι 
αίθουσες μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Τ.Π.Ε. και της 
Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ., β) Οι αίθουσες των Τμη-
μάτων Π.Τ.Π.Ε. του Παν. Κρήτης και Θεολογίας του ΑΠΘ, 
γ) Η Βιβλιοθήκη του Π.Κ. και της Θεολογικής Σχολής του 
ΑΠΘ, δ) Οι αίθουσες των θεσμοθετημένων Εργαστήριων 
των Τμημάτων του Π.Τ.Π.Ε. του Παν. Κρήτης καθώς και 
η Αίθουσα Υπολογιστών του Τμήματος Θεολογίας του 
Α.Π.Θ. ε) Η Γραμματεία Μεταπτυχιακού του Π.Τ.Π.Ε. του 
Παν. Κρήτης.

Οι αίθουσες και τα εργαστήρια των Τμημάτων είναι 
πλήρως εξοπλισμένα με Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και των Επικοινωνιών, ενώ και οι δυο Βιβλιοθήκες όχι 
μόνο είναι πλουσιότατες σε σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ. βιβλία, 
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αλλά και συνδρομητικά προσφέρουν στους φοιτητές 
πολλά εξειδικευμένα για τον χώρο της Θεολογίας και 
της Παιδαγωγικής επιστημονικά περιοδικά σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 10 
Γλώσσα διδασκαλίας

Κάθε μάθημα διδάσκεται στην ελληνική ή/και στην αγ-
γλική γλώσσα. Η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας 
μπορεί να γίνει στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 
Για την επιλογή της γλώσσας διδασκαλίας και συγγρα-
φής της διπλωματικής εργασίας απαιτείται η έγκριση της 
Συντονιστικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 11 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2026 - 2027 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 12 
Κόστος Λειτουργίας

Η καταβολή τελών φοίτησης από τους φοιτητές ύψους 
1.350,00 ευρώ κατ’ έτος (συνολικά 2.700,00 ευρώ για το 
σύνολο των δύο ετών) κρίνεται αναγκαία για τους ακό-
λουθους λόγους, οι οποίοι δεν μπορούν να ικανοποιη-
θούν από την τακτική ή την έκτακτη χρηματοδότηση του 
κάθε Τμήματος από τα Πανεπιστήμια ή από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι λόγοι αυτοί είναι οι εξής:

1. Τα περισσότερα μαθήματα θα πραγματοποιούνται 
κατ’ ανάγκην εκτός των τυπικών υποχρεώσεων των δι-
δασκόντων του Τμήματος, αφενός επειδή οι διδακτικές 
υποχρεώσεις των μελών ΔΕΠ καλύπτουν πλήρως το προ-
πτυχιακό πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα μαθήματα 
που προσφέρονται στα υφιστάμενα Π.Μ.Σ. του Τμήματος 
που δεν έχουν τέλη φοίτησης, αφετέρου επειδή τα μα-
θήματα θα προσφέρονται κυρίως Σαββατοκύριακα για 
να διευκολύνουν τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές, οι οποίοι είναι κατά κύριο λόγο εκπαιδευτικοί. 
Επομένως, θα απαιτηθούν δαπάνες για τη διδασκαλία η 
οποία θα είναι πέραν των τυπικών διδακτικών υποχρε-
ώσεων των μελών των Τμημάτων.

2. Θα απαιτηθεί να καλυφθεί το κόστος μετακινήσεων 
για την πρόσκληση ειδικών επιστημόνων για την αρτιό-
τερη εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών.

3. Θα απαιτηθεί να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό 
για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ., 
το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί από το υπάρχον διοικη-
τικό και τεχνικό προσωπικό των 2 Τμημάτων, δεδομένου 
ότι το ωράριό του καλύπτει πλήρως τις υπόλοιπες ανελα-
στικές υποχρεώσεις του προπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών καθώς και των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς 
τέλη φοίτησης1.

4. Θα απαιτηθούν λειτουργικά έξοδα για την εκπαί-
δευση των φοιτητών, όπως αγορά ειδικών λογισμικών, 
άδειες χρήσης, αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό των 
Βιβλιοθηκών του ΠΚ και της Θεολογικής Σχολής του 
Α.Π.Θ., αναλώσιμα υλικά για γραφική ύλη και εκτυπώ-
σεις, τα οποία δεν μπορούν να καλυφθούν από τον πε-

1 Στο Τμήμα Θεολογίας λειτουργεί ένα Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτη-
σης και στο Π.Τ.Π.Ε. λειτουργούν δύο Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης.

ριορισμένο τακτικό προϋπολογισμό του κάθε Τμήματος 
ή τις μη τακτικές χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Θα χορηγηθούν υποτροφίες αριστείας σε μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές, οι οποίοι δεν δικαιούνται απαλλαγής 
από τα τέλη φοίτησης.

6. Οικονομική Υποστήριξη της ερευνητικής δραστη-
ριότητας των διδασκόντων και των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών δεν είναι 
ο αναμενόμενος για να υλοποιηθεί ο προτεινόμενος προ-
ϋπολογισμός, ο οποίος παρουσιάζεται παρακάτω, προ-
τείνονται εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, όπως: η 
χρήση πόρων από άλλα Ερευνητικά Προγράμματα του 
Τμήματος των οποίων η διαχείριση γίνεται μέσω των 
ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Α.Π.Θ. ή από 
χορηγίες και δωρεές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟ

Δαπάνες διδασκαλίας
Αποζημίωση διδακτικού προσωπικού2 3.800,00 €
Eνίσχυση για την ερευνητική δραστηριό-
τητα των διδασκόντων του
Πανεπιστημίου Κρήτης και Α.Π.Θ. 3200,00 €
Δαπάνες τεχνικής και διοικητικής 
υποστήριξης (Αποδείξεις Επαγγελματικής 
Δαπάνης και Ελεύθεροι Επαγγελματίες, 
Συμβάσεις εργασίας)

4.000,00 €

Χορήγησης υποτροφιών αριστείας σε 
Μεταπτυχιακούς Φοιτητές3

600,00 €

Αναλώσιμα προϊόντα 400,00 €
Μη αναλώσιμα προϊόντα - εξοπλισμός - 
λογισμικό

400,00 €

Μετακινήσεις 400,00 €
Λοιπές δαπάνες 150,00 €
30% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων 4065,00 €

Σύνολο 17.615,00 €

Άρθρο 13 
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στην ειδί-
κευση «Θρησκεία και Παιδεία» του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της 
Αγωγής» του Τμήματος μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2019 -
2020, θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με 
τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης, 
όπως ορίζει η παρ. 2β του άρθρου 85 του ν. 4485/2017.

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

2 Οι αμοιβές του διδακτικού προσωπικού θα διέπονται από τις 
εκάστοτε νομικές διατάξεις περί αμοιβών μελών ΔΕΠ για τη συμ-
μετοχή τους σε ΠΜΣ.

3 Κατά προσέγγιση το 5% του εκάστοτε καθαρού ποσού που 
απομένει στο ΠΜΣ (μετά από την απαλλαγή φοιτητών από τέλη 
φοίτησης και της παρακράτησης του 30% του Πανεπιστημίου) θα 
καταβάλλεται κατ’ έτος σε υποτροφίες αριστείας σε δύο (2) φοιτητές 
του ΠΜΣ με την υψηλότερη βαθμολογία, οι οποίοι δεν έχουν τύχει 
απαλλαγής τελών φοίτησης.
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Β) το Ειδικό Πρωτόκολλο συνεργασίας για την οργά-
νωση και λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΜΣ 
«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 
ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

2. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Θε-
ολογίας του Α.Π.Θ. οργανώνουν και λειτουργούν από το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, αυτοχρηματοδοτούμενο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«Επιστήμες της Αγωγής: Θρησκεία και Παιδεία» σύμφω-
να με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Το Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Θρη-
σκεία και Παιδεία» διέπεται από το παρόν πρωτόκολ-
λο συνεργασίας, τις διατάξεις από το επισυναπτόμενο 
σχέδιο Απόφασης Συγκλήτου, και τις σχετικές διατάξεις 
του ν. 4485/2017. Το Δι-ιδρυματικό ΠΜΣ «Επιστήμες της 
Αγωγής: Θρησκεία και Παιδεία» απονέμει Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις Επιστήμες της Αγωγής: 
Θρησκεία και Παιδεία.

Άρθρο 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Το Δ.Π.Μ.Σ. έχει ως κύρια αντικείμενα τη Θεολογία 
και την Παιδαγωγική. Έχει σχεδιασθεί για να προσφέρει 
διεπιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες 
υψηλού επιπέδου για τη δημιουργία εξειδικευμένου εκ-
παιδευτικού προσωπικού στο ευρύτερο πεδίο των δυο 
επιστημών, για την ανάδειξη εκπαιδευτικών με σύγχρο-
νες παιδαγωγικές αντιλήψεις και εξειδίκευση στην Θρη-
σκευτική Παιδαγωγική.

2. Το προτεινόμενο Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει:
- Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (ΜΦ) 

(νηπιαγωγούς, δασκάλους, θεολόγους, εκπαιδευτικούς 
κοινωνικών επιστημών, κ.ο.κ.) με τις απαραίτητες γνώ-
σεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν 
ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε 
τομείς της αγοράς εργασίας, στους οποίους πρακτικές 
της Παιδαγωγικής ή της Θεολογίας κρίνονται αναγκαίες.

- Να στελεχώσει με επαγγελματίες εξειδικευμένους 
στα πεδία της Θεολογίας και της Παιδαγωγικής, σχολεία, 
εκπαιδευτικά κέντρα και άλλους φορείς του δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα.

- Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημο-
νικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολι-

κές μονάδες της χώρας και θα προωθήσει την έρευνα 
και την διδασκαλία στη Θεολογία και την Παιδαγωγική 
μέσα από καινοτόμες πρακτικές και δράσεις που διασφα-
λίζονται από το ευρύ και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα 
σπουδών και μια διεπιστημονική διεπαγγελματική προ-
σέγγιση.

- Να προσφέρει τη δυνατότητα στους ΜΦ να συνδέ-
σουν κριτικά τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική 
εφαρμογή, ώστε να πετύχουν μια αξιοσημείωτη επαγ-
γελματική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον 
Ελλαδικό όσο και στον διεθνή χώρο, και να αναπτύξουν 
παράλληλα πρακτικές και τεχνικές με καινοτόμο χαρα-
κτήρα που προωθούν την δυνατότητα διδασκαλίας σε 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Θ.Μ., 
καθώς και αλλαγές στην «κουλτούρα» και πραγματικό-
τητα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

- Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστη-
μονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.

Άρθρο 2 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
θα λειτουργήσει για 6 έτη, δηλαδή από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020 - 2021 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2026 - 2027.

Το παρόν Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας παραμένει 
σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Προγράμ-
ματος. Αποχώρηση ενός Τμήματος είναι δυνατή μετά 
από αίτηση της Συνέλευσης και ομόφωνη απόφαση της 
ΕΔΕ που θα πρέπει να σταθμίσει αν το Πρόγραμμα πα-
ραμένει βιώσιμο ή αν αλλάζει δραστικά ο χαρακτήρας 
του, και περαιτέρω έγκρισης σύμφωνα με την εκάστοτε 
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 3
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΔΕπ) ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΣΕ)

Τα όργανα διοίκησης και συντονισμού του Δ.Π.Μ.Σ. 
είναι η Ειδική Δι-ιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Επ.) και η Συ-
ντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.).

Η Ειδική Δι-ιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Επ.) είναι εννεα-
μελής, αποτελείται από 7 μέλη ΔΕΠ των δύο Τμημάτων 
που έχουν επιστημονικό έργο συναφές προς τα γνωστικά 
αντικείμενα μελέτης του Δ.Π.Μ.Σ. και έχουν αναλάβει 
ενεργό επιστημονικό/διδακτικό έργο και συμμετέχουν 
στην οργάνωση του καθώς και από 2 εκπροσώπους των 
μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ).

Κάθε Τμήμα εκπροσωπείται στην Ε.Δ.Επ. από μέλη που 
ανήκουν στους Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές 
του Π.Τ.Π.Ε. του Παν. Κρήτης και του Τμήματος Θεολο-
γίας του Α.Π.Θ. κι έχουν ορισθεί από τις αντίστοιχες Συ-
νελεύσεις των Τμημάτων τους για διετή θητεία (3 μέλη 
προέρχονται από το Π.Τ.Π.Ε. του Παν. Κρήτης και 2 μέλη 
προέρχονται από το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ.). Οι εκ-
πρόσωποι των Μ.Φ. και οι αναπληρωτές τους εκλέγονται 
για ένα έτος από το σύνολο των Μ.Φ. του προγράμματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ ορίζεται με 
απόφαση της ΕΔΕπ και απαρτίζεται από 5 Καθηγητές ή 
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Αναπληρωτές Καθηγητές των δύο Τμημάτων, οι οποίοι 
έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στο Δ.Π.Μ.Σ. ως εξής: 3 
μέλη που προέρχονται από το Π.Τ.Π.Ε. Κρήτης και 2 μέλη 
που προέρχονται από το τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ. Ο 
ορισμός των μελών γίνεται από την Ε.Δ.Επ. Η θητεία των 
μελών της Σ.Ε. είναι διετής. Η θητεία όλων των μελών της 
ΣΕ δύναται να ανανεωθεί από την Ε.Δ.Επ.

Σε κάθε περίπτωση παραίτησης ή απουσίας με μακρό-
χρονη άδεια μέλους της ΣΕ, τότε αυτό αναπληρώνεται 
από άλλον Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή που 
ανήκει στην Ε.Δ.Επ.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. έχει επιστημονικό έργο 
συναφές με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. εκλέγεται από 
την Ε.Δ.Επ. και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του 
Αναπληρωτή Καθηγητή. Ο Διευθυντής προεδρεύει της 
Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., εισηγείται στην Ε.Δ.Επ. κάθε θέμα που 
αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Δ.Π.Μ.Σ. κι 
είναι αρμόδιος για το συντονισμό του προγράμματος 
σπουδών και τη συνεπή υλοποίησή του. Η θητεία του Δι-
ευθυντή του ΔΠΜΣ είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί. 
Σε περίπτωση απουσίας του Διευθυντή τα καθήκοντά 
του εκπληρώνονται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή 
που επίσης εκλέγεται από την ΕΔΕ για διετή θητεία. 
Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο 
συνεχόμενες θητείες

Άρθρο 4
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα θα αυτοχρηματοδοτείται με τέλη φοί-
τησης που θα καθορίζονται από την Ε.Δ.Επ. σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και θα ανακοινώνονται με την 
προκήρυξη της λειτουργίας του προγράμματος. Επίσης, 
χρηματοδότηση μπορεί να γίνεται από δωρεές, χορηγίες, 
από δημόσιες χορηγήσεις, υποτροφίες και ερευνητικά 
προγράμματα, καθώς και από μείωση των κρατήσεων.

Άρθρο 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Τα συμμετέχοντα Τμήματα οφείλουν να εκλέξουν από 
τις Συνελεύσεις τους εκπροσώπους για τη συγκρότηση 
της Ε.Δ.Επ. στην οποία οφείλουν να εκπροσωπούνται. 
Επίσης, πρέπει να διαθέτουν διδάσκοντες, επιβλέποντα 
μέλη ΔΕΠ για την επίβλεψη των διπλωματικών εργασιών 
των Μ.Φ. και χώρους για την εκπαίδευση των φοιτητών, 
όταν αυτό απαιτείται.

Η Ε.Δ.Επ. αποτελείται από διδάσκοντες που ανήκουν 
στα συνεργαζόμενα τμήματα κι έχουν επιστημονικό 
έργο συναφές προς τα γνωστικά αντικείμενα μελέτης 
του ΔΠΜΣ και συνεισφέρουν στη διδασκαλία μαθημά-
των, στην επίβλεψη μεταπτυχιακών φοιτητών, στην χρη-
ματοδότηση δραστηριοτήτων του Προγράμματος κ.λπ.

Συγκεκριμένα:
1) Το Π.Τ.Π.Ε. του Παν/μιου Κρήτης:
- Παρέχει διοικητική Υποστήριξη στο Δ.Π.Μ.Σ. Εγγρά-

φει τους φοιτητές, προσλαμβάνει και στεγάζει το/τη 
Γραμματέα του Προγράμματος, διατηρεί τους φακέλους 
των φοιτητών και ετοιμάζει και απονέμει τα διπλώματα.

- Συμμετέχει με 4 μέλη ΔΕΠ στην Ε.Δ.Επ. εκ των οποίων 
το ένα εκτελεί χρέη Διευθυντή του Προγράμματος

- Συμμετέχει με 3 μέλη ΔΕΠ στην Σ.Ε.
- Μαθήματα, Εργαστήρια/Εκπόνηση εργασιών.
2) Το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ:
- Συμμετέχει με 3 μέλη ΔΕΠ στην Ε.Δ.Επ.
- Συμμετέχει με 2 μέλη ΔΕΠ στην Σ.Ε.
- Μαθήματα, Εργαστήρια/Εκπόνηση εργασιών.
Τα συμμετέχοντα Τμήματα έχουν το δικαίωμα να προ-

τείνουν στην Ε.Δ.Επ. οποιοδήποτε θέμα επιθυμούν για 
την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. και να ελέγχουν 
τις οικονομικές και τις λοιπές λειτουργίες του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται από τα υφι-
στάμενα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων που 
συμμετέχουν στην Ε.Δ.Επ.

Μαθήματα μπορούν να διδάξουν μέλη ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες, 
οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, καθώς 
και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις.

Το Διδακτικό Προσωπικό αναλαμβάνει:
- την διδασκαλία των μαθημάτων (είτε αυτοδύναμα 

είτε σε συνεργασία),
- την εποπτεία, ως πρώτοι επιβλέποντες, των διπλω-

ματικών εργασιών (με ανώτατο όριο για κάθε μέλος ΔΕΠ 
που ανήκει στην Ε.Δ.Επ. του Δ.Π.Μ.Σ. τις τέσσερις (4) δι-
πλωματικές εργασίες ανά έτος και οκτώ (8) ανά διετία),

- την εποπτεία, ως συνεπιβλέποντες, των διπλωματι-
κών εργασιών (με ανώτατο όριο τις πέντε (5) διπλωμα-
τικές εργασίες).

Άρθρο 7 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. στην πλειονότητά τους θα 
διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Π.Τ.Π.Ε. του Παν. 
Κρήτης στην Παν/πολη Γάλλου στο Ρέθυμνο και του 
Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. στην Παν/πολη της 
Θεσσαλονίκης. Ένα ποσοστό μαθημάτων δύναται να 
διεξάγεται εξ αποστάσεως.

Οι Αίθουσες Διδασκαλίας, τα Εργαστήρια των συμ-
μετεχόντων τμημάτων και η Βιβλιοθήκη μπορούν να 
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 8 
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στις Επιστήμες της Αγωγής Θρησκεία και 
Παιδεία.

Άρθρο 9 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η προκήρυξη για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνεται 
κάθε χρόνο, ανάρτηση της οποίας θα γίνεται στις ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις των συνεργαζόμενων Τμημάτων 
και σε άλλες πρόσφορες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Είναι 
δυνατό να κοινοποιείται και στον Τύπο.
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Άρθρο 10 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής έχουν 
πτυχιούχοι:

α) Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Θεολογίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημάτων Κοινωνιολογί-
ας, καθώς και Ποιμαντικής Θεολογίας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλο-
δαπής, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα,

β) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Προσχολι-
κής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, των Τ.Ε.Ι. ή 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. 
της αλλοδαπής, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική 
γλώσσα,

γ) Άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι., εφόσον 
στις προπτυχιακές τους σπουδές έχουν εξεταστεί επιτυ-
χώς είτε σε τρία (3) μαθήματα Επιστημών Αγωγής είτε σε 
τρία (3) μαθήματα Θεολογίας είτε σε τέσσερα συνολικά 
μαθήματα Επιστημών Αγωγής και Θεολογίας.

δ) Κάτοχοι Κρατικού Πτυχίου Βυζαντινής Μουσικής.

Άρθρο 11
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Ή ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η κυρία γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η 
Ελληνική. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η Αγγλι-
κή σε περίπτωση που θα διδαχθεί μάθημα από προσκε-
κλημένο Καθηγητή του Εξωτερικού.

Άρθρο 12
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Λειτουργία του προγράμματος θα βασίζεται στον 
εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος, ο οποίος θα 
συνταχθεί από την ΕΔΕπ. Κάθε πρόβλημα που δεν είναι 
δυνατόν να αντιμετωπιστεί με νόμο ή με τον εσωτερικό 
κανονισμό θα επιλύεται με απόφαση της ΕΔΕ.

Άρθρο 13 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα γίνεται αξιολόγηση κάθε 
μαθήματος και όλου του προγράμματος από τους διδά-
σκοντες και τους διδασκόμενους. Ο τρόπος, ο χρόνος και 
ο τόπος της αξιολόγησης θα καθορίζεται από την Ε.Δ.Επ., 
η οποία θα συντάσσει έκθεση αξιολόγησης βάσει των 
κείμενων διατάξεων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Πρύτανης  Ο Πρύτανης
του Πανεπιστημίου του Αριστοτέλειου
Κρήτης Πανεπιστημίου 
 Θεσσαλονίκης

Ο Πρόεδρος του Ο Πρόεδρος του
Παιδαγωγικού Τμήματος  Τμήματος Θεολογίας
Προσχολικής Εκπαίδευσης  του Αριστοτέλειου
του Πανεπιστημίου  Πανεπιστημίου
Κρήτης Θεσσαλονίκης

και γ) τον Κανονισμό Σπουδών του Δι-ιδρυματικού 
Προγράμματος, ο οποίος έχει ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
του ΔΙ-ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Επιστήμες της Αγωγής: Θρησκεία και Παιδεία»

1. Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
1.1. Διαδικασία Προκήρυξης
Η υπό προκήρυξη ειδικότητα (ή οι υπό προκήρυξη 

ειδικότητες), ο μήνας που θα γίνει αυτή, το ύψος των 
διδάκτρων, η διαδικασία επιλογής, καθώς και ο ανώτατος 
αριθμός των υπό πλήρωση θέσεων μεταπτυχιακών φοι-
τητών καθορίζονται από την Ειδική Δι-ιδρυματική Επι-
τροπή (ΕΔΕπ) κάθε έτος. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στα 
ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η επιλογή των 
εισακτέων γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

1.2. Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
α) Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Θεολογίας, 

Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Α.Ε.Ι. της ημε-
δαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της 
αλλοδαπής.

β) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Προσχο-
λικής Αγωγής και Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας των 
Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων της 
αλλοδαπής.

γ) Άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι., εφόσον 
στις προπτυχιακές τους σπουδές έχουν εξεταστεί επιτυ-
χώς είτε σε τρία (3) μαθήματα Επιστημών Αγωγής είτε σε 
τρία (3) μαθήματα Θεολογίας είτε σε τέσσερα συνολικά 
μαθήματα Επιστημών Αγωγής και Θεολογίας.

δ) Κάτοχοι Κρατικού Πτυχίου Βυζαντινής Μουσικής.
Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμμα-

τεία του Δ.Π.Μ.Σ. αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, επικυ-
ρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικό πιστο-
ποιητικό προπτυχιακών σπουδών (όπου αναφέρονται 
όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 
και η επίδοση τους σ’ αυτά), καθώς και ενδεχόμενα πτυ-
χία ξένης γλώσσας. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν απο-
κτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρι-
σθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι 
με εκείνους που χορηγούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς 
μια ξένη γλώσσα: Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική. Για να 
ελεγχθεί αυτή η γνώση, οι υποψήφιοι καλούνται να κα-
ταθέσουν επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών επιπέ-
δου γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 (π.χ. Lower για την 
Αγγλική) ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
(πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη 
χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες. Για όσους δεν 
πιστοποιείται το κριτήριο της γλωσσομάθειας με τους 
παραπάνω τρόπους θα διεξάγονται γραπτές εξετάσεις 
στην ξένη γλώσσα της επιλογής τους.

Εφόσον, τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. έχει αποφασιστεί 
ότι θα γίνονται μόνο στην ελληνική γλώσσα, εκτός εξαι-
ρέσεων (π.χ., προσκεκλημένοι ξένοι ομιλητές), τότε οι 
υπήκοοι ξένων χωρών πρέπει να έχουν επαρκή γνώση 
της Ελληνικής γλώσσας, η διαπίστωση της οποίας γίνε-
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α/α Κριτήρια Επεξήγηση Μέγιστη 
Μοριοδότηση

Α) Βαθμός πτυχίου1 Η βαθμολόγηση γίνεται αναλογικά1α 35

Β) Βαθμός συναφούς 
πτυχιακής εργασίας2

Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει συνάφεια 
με το αντικείμενο της Θεολογίας ή της Παιδαγωγικής

5

Γ) Συνέντευξη3 Βαθμός επίδοσης στη συνέντευξη 40

Δ) Συγγραφικό -
Επιστημονικό Έργο 

Δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις συναφείς με 
το αντικείμενο της Θεολογίας ή της Παιδαγωγικής

10

Ε) Εκπαιδευτική 
εμπειρία4

Ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας 10

Σύνολο 100

Σημειώσεις και για τους δύο πίνακες κριτηρίων:

1 Σε περίπτωση 2ου πτυχίου λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός μόνο του πτυχίου εκείνου που είναι συναφέστερο με τη 
Θεολογία ή την Παιδαγωγική.

1α Όποιος έχει βαθμό πτυχίου 10 λαμβάνει 35 μόρια, όποιος έχει 8,45 λαμβάνει (8,45Χ35)/10 = 29,575.

2 Για την πιστοποίηση της πτυχιακής εργασίας χρειάζεται:
i. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή βεβαίωση από τη γραμματεία του Τμήματος από το οποίο αποφοίτησε ο 

υποψήφιος όπου θα φαίνεται η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας.
ii. Μία φωτοτυπία της πρώτης σελίδας της εργασίας σφραγισμένη από τη Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου ή τη Γραμμα-

τεία του Τμήματος αποφοίτησης, για να πιστοποιηθεί ο αριθμός των συγγραφέων. Σε περίπτωση πολλών συγγραφέων ο 
βαθμός διαιρείται με τον αριθμό των συγγραφέων.

iii. Η πτυχιακή εργασία μοριοδοτείται μόνο εφόσον έχει συνάφεια με το αντικείμενο της ειδικότητας.

3 Η συνέντευξη μπορεί να γίνει δια ζώσης ή με προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη (π.χ., μέσω skype). Ο βαθμός του 
υποψήφιου στη συνέντευξη πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τη βάση (π.χ. 20, στα 40) για μπορεί να εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.

4 Η εκπαιδευτική εμπειρία βεβαιώνεται από την αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης που υπηρέτησε ο υποψήφιος. Σε 
περίπτωση ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, από το μισθολόγιο του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου και από βεβαίωση του εργοδότη, 
όπου θα αναφέρονται τα εκπαιδευτικά καθήκοντα του υποψηφίου. Για να λάβει ο υποψήφιος 10 μόρια θα πρέπει να έχει 
τουλάχιστον 2 ημερολογιακά έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας (24 μήνες). Σε περίπτωση λιγότερης χρονικά εμπειρίας λαμβάνει 
κλασματικά αντίστοιχα μόρια. Π.χ., για 13 μήνες εκπαιδευτικής εμπειρίας λαμβάνει (13Χ10)/24 = 5,416.

ται με γραπτή δοκιμασία ή με την κατάθεση σχετικού 
πτυχίου γλωσσομάθειας.

1.3. Επιλογή των Εισακτέων
Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιστήμες της Αγωγής: Θρη-
σκεία και Παιδεία» λαμβάνει χώρα ως εξής:

(α) Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, ο οποίος πε-
ριλαμβάνει τα εξής:

1. Πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας
2. Δικαιολογητικά (αίτηση, φωτοτυπία ταυτότητας, 

αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία)
3. Βιογραφικό σημείωμα
4. Συγγραφικό έργο (Περίληψη πτυχιακής, άρθρα, πα-

ρουσιάσεις κ.λπ.)
5. Πιστοποίηση σχετικής εμπειρίας (επαγγελματικής 

ή εθελοντικής)
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό.

(β) Συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου 
από την Επιτροπή Επιλογής του Δ.Π.Μ.Σ., η οποία έχει 
οριστεί από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από 
συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων: (α) τον γενικό 

βαθμό του πτυχίου (β) τον βαθμό της πτυχιακής εργασί-
ας εφόσον είναι συναφής προς την Θεολογία ή την Παι-
δαγωγική (γ) το τυχόν συγγραφικό έργο του υποψηφίου, 
(δ) τον βαθμό επίδοσης στη συνέντευξη, (ε) τη σχετική 
εκπαιδευτική εμπειρία.

Όλοι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογού-
νται από την Επιτροπή Επιλογής με βάση τα δικαιολο-
γητικά που έχουν καταθέσει. Η αξιολόγησή τους γίνεται 
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως παρατίθενται πα-
ρακάτω. Τα μόρια που δίνει κάθε κριτήριο προστίθενται, 
χωρίς, ωστόσο, να είναι αναγκαίο οι υποψήφιοι να έχουν 
συγκεντρώσει μόρια από όλα τα κριτήρια. Τα κριτήρια 
είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο αριθμό μορίων 
για κάθε υποψήφιο. Η μοριοδότηση των παραστατικών 
που γίνονται αποδεκτά, η διενέργεια και η βαθμολόγηση 
της συνέντευξης γίνονται από την Επιτροπή Επιλογής.

Με βάση το σύνολο των μορίων καταρτίζεται ο τελικός 
πίνακας κατάταξης των υποψηφίων και με βάση τη σει-
ρά των υποψηφίων γίνεται η επιλογή τους. Εάν κάποιος 
υποψήφιος αρνηθεί να εγγραφεί, τη σειρά του παίρνει 
ο επόμενος στη σειρά κατάταξης. Εάν ισοβαθμήσουν 
στην τελευταία θέση παραπάνω τους ενός υποψήφιοι, 
επιλέγονται όλοι.

Τα κριτήρια εισαγωγής ορίζονται ενδεικτικά ως εξής:
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1.4. Διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Η Ειδική Δι-ιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Επ.) του Δ.Π.Μ.Σ. 

είναι αρμόδια για την κατάρτιση και την αποτελεσμα-
τική εφαρμογή του Δ.Π.Μ.Σ. Ειδικότερα η Ε.Δ.Επ. είναι 
αρμόδια για τα εξής:

i. Έγκριση προκήρυξης και βιώσιμης λειτουργίας του 
Δ.Π.Μ.Σ.

ii. Έγκριση των κριτηρίων για την επιλογή των μετα-
πτυχιακών φοιτητών.

iii. Έγκριση του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.
iv. Έγκριση του προϋπολογισμού του Δ.Π.Μ.Σ.
v. Απόφαση για το ύψος των διδάκτρων και τον αριθμό 

των υποτροφιών.
vi. Απόφαση για το ύψος της αμοιβής των διδασκό-

ντων του Δ.Π.Μ.Σ.
vii. Απόφαση για το προσωπικό που θα απασχοληθεί 

στην γραμματειακή και τεχνολογική υποστήριξη του 
Δ.Π.Μ.Σ.

viii. Απόφαση για οποιοδήποτε θέμα εισηγηθεί η Συ-
ντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. με στόχο την αποτελε-
σματική λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. έχει επιστημονικό έργο 
συναφές με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., ορίζεται από 
την Ε.Δ.Επ. και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του 
Αναπληρωτή Καθηγητή. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. προ-
εδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., 
εισηγείται στην Ε.Δ.Επ. κάθε θέμα που αφορά στην απο-
τελεσματική εφαρμογή του Δ.Π.Μ.Σ. Η θητεία του Διευ-
θυντή του Δ.Π.Μ.Σ. είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί.

Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για την κατάθεση του 
προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. στη Σ.Ε. του 
Δ.Π.Μ.Σ., τον συντονισμό του προγράμματος σπουδών 
της ειδικότητας και τη συνεπή υλοποίησή του.

Η Ε.Δ.Επ. είναι εννεαμελής, αποτελείται από 7 μέλη ΔΕΠ 
των δύο Τμημάτων που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Δ.Π.Μ.Σ. Το Π.Τ.Π.Ε. του Παν. Κρήτης εκπροσωπείται 
στην Ε.Δ.Επ. από τέσσερα (4) μέλη και το Τμήμα Θεολο-
γίας του Α.Π.Θ. από τρία (3) μέλη που ανήκουν στους 
Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές των Τμημάτων 
αυτών και έχουν ορισθεί από τις αντίστοιχες Συνελεύσεις 
των Τμημάτων λόγω της συνάφειας του επιστημονικού 
τους έργου με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ., και από δύο 
(2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι εκ-
πρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών και οι αναπλη-
ρωτές τους εκλέγονται για ένα έτος από το σύνολο των 
μεταπτυχιακών φοιτητών του προγράμματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται 
με απόφαση της Ε.Δ.ΕΠ. και απαρτίζεται από 5 Καθηγη-
τές ή Αναπληρωτές Καθηγητές των δύο Τμημάτων που 
έχουν αναλάβει ενεργό ρόλο στο Δ.Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. συγκρο-
τείται από 3 μέλη που προέρχονται από το Π.Τ.Π.Ε. του 
Παν. Κρήτης, και 2 μέλη που προέρχονται από το Τμήμα 
Θεολογίας του Α.Π.Θ. Ο ορισμός των μελών γίνεται από 
την Ε.Δ.Επ. Η θητεία των μελών της Σ.Ε. είναι διετής. Η 
θητεία όλων των μελών της Σ.Ε. δύναται να ανανεωθεί 
από την Ε.Δ.Επ. Σε περίπτωση παραίτησης ή απουσίας 
με μακρόχρονη άδεια μέλους της Σ.Ε., τότε αυτό αναπλη-
ρώνεται από άλλον Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή 
που ανήκει στην Ε.Δ.Επ.

Ειδικότερα, καθένα από τα παραπάνω μονομελή ή 
συλλογικά όργανα έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

i. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Συντονι-
στικής Επιτροπής και της Ε.Δ.Επ.

ii. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για την 
έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

iii. Η Σ.Ε. συνεργάζεται με τον Διευθυντή και είναι αρ-
μόδια για την παρακολούθηση και τη λειτουργία του 
προγράμματος.

iv. Η Σ.Ε. εισηγείται στην Ε.Δ.Επ. για το ύψος των διδά-
κτρων, για το ύψος της αμοιβής των διδασκόντων καθώς 
και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον προϋπολογισμό 
και το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.

v. Η Σ.Ε. εισηγείται στην Ε.Δ.Επ. για την απασχόληση 
προσωπικού που θα εργασθεί για την γραμματειακή και 
τεχνολογική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ.

vi. Η Σ.Ε. συντάσσει και εισηγείται στην Ε.Δ.Επ. τον προ-
ϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Π.Μ.Σ. 
κάθε έτος και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

vii. Η Σ.Ε. εισηγείται στην Ε.Δ.Επ. θέματα σχετικά με δια-
γραφή, αναστολή ή παράταση φοίτησης μεταπτυχιακών 
φοιτητών, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
υποτροφιών.

viii. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που εισάγεται στο 
Δ.Π.Μ.Σ., ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ένας 
Καθηγητής ως ακαδημαϊκός σύμβουλος, ο οποίος δι-
δάσκει στο Δ.Π.Μ.Σ.

Η Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) ορίζεται από τη Σ.Ε. και συ-
γκροτείται από Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές 
της Ε.Δ.Επ. με συναφές επιστημονικό έργο με τη Θεο-
λογία ή την Παιδαγωγική. Η Ε.Ε. είναι υπεύθυνη για την 
επιλογή των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό.

1.5. Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-

τούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε εκατόν 
είκοσι (120). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρί-
ου και διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες, τα μαθήματα 
κορμού, τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα και τα 
σεμινάρια Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας. Κάθε 
μάθημα διδάσκεται επί 39 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν 
σε 13 συναντήσεις διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεμία. 
Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: (α) 
σαράντα πέντε (45) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση τριών μαθημάτων κορ-
μού, (β) εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή 
παρακολούθηση και αξιολόγηση τεσσάρων (4) υποχρε-
ωτικών κατ’ επιλογή μαθημάτων, και (γ) δεκαπέντε (15) 
πιστωτικές μονάδες από την παρακολούθηση του Σεμι-
ναρίου Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας.

Η παρακολούθηση του Σεμιναρίου Εκπόνησης Διπλω-
ματικής Εργασίας και η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας ξεκινά στο Γ’ εξάμηνο σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο 
έχει ως εξής:
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Πρόγραμμα 1ου έτους σπουδών

(4 Μαθήματα Κορμού και 2 Μαθήματα Επιλογής)

Α εξάμηνο Β εξάμηνο

1ο Μάθημα κορμού 15 2ο Μάθημα επιλογής 15

1ο Μάθημα επιλογής 15 2ο Μάθημα κορμού 15

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

Πρόγραμμα 2ου έτους σπουδών

(1 μάθημα Κορμού και 3 μαθήματα επιλογής)

Γ εξάμηνο Δ εξάμηνο

Σεμινάριο Εκπόνησης 
και Εκπόνηση 
Διπλωματικής 
Εργασίας

15 3ο Μάθημα κορμού 15

3ο Μάθημα επιλογής 15 4ο Μάθημα επιλογής 15

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

(δ) Μετά το τέλος του Β’ εξαμήνου οι φοιτητές ανα-
λαμβάνουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας υπό την εποπτεία ενός από τους διδάσκοντες 
του Δ.Π.Μ.Σ. Ειδικότερα:

i. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πρέπει να έχει 
συνάφεια με το αντικείμενο της Θεολογίας ή της Παιδα-
γωγικής είτε των δυο συνδυαστικά. Για την εξέταση της 
διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή στην 
οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα μέλη. 
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία βαθμολογείται 
από 0-10 και βάση επιτυχίας θεωρείται το 5,

ii. Ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής γίνεται από τη 
Σ.Ε., μετά από αίτηση του επιβλέποντος ή του μεταπτυ-
χιακού φοιτητή.

(ε) Τα προσφερόμενα μαθήματα μπορεί να μετακινού-
νται από εξάμηνο σε εξάμηνο ανάλογα με τις διδακτικές 
δυνατότητες του Δ.Π.Μ.Σ. και σύμφωνα με το σύστημα 
των πιστωτικών μονάδων (ECTS) με πρόταση της Συντο-
νιστικής Επιτροπής του Δ.Π.Μ.Σ. και έγκριση της Ειδικής 
Διιδρυματικής Επιτροπής.

(στ) Τα προσφερόμενα μαθήματα μπορεί να διδαχθούν 
από έναν ή και περισσότερους διδάσκοντες εφόσον αυτό 
κριθεί αναγκαίο από την Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., για να κα-
λυφθεί η ύλη ενός διευρυμένου ή/και διεπιστημονικού 
γνωστικού αντικειμένου.

(ζ) Η Σ.Ε. μπορεί να εισηγηθεί στην Ε.Δ.Επ. να εξετάσει 
τη δυνατότητα διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων και 
κατά τη θερινή περίοδο. Οι απαιτήσεις για την παρακο-
λούθηση και εξέταση των μαθημάτων σε θερινό εξάμη-
νο παραμένουν ίδιες με αυτές που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Κατάλογος Μαθημάτων

Κωδικός Κατάλογος Μαθημάτων Κορμού 
(επιλέγονται 3) ECTS

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

15

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ

15

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

15

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

15

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ*
Α. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (ΠΔΜ)

ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ 
ΗΛΙΚΙΑΣ

15

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 15
Β. ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ (ΘΠ)

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

15

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 
ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ

15

ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 15
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΛΑΤΡΕΙΑ 15
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ 15
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 15
ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 15
ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑ 15

Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (ΚΑΕ)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 15
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 15
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 15
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 15
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 15
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 
ΠΑΙΔΕΙΑ

15

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ 15
Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (ΕΕ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 15
* Τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα θα μπορούν 

να ορίζονται από την Συντονιστική Επιτροπή ανάλογα με 
τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων.

1.6. Ερευνητική και Βοηθητική Απασχόληση Μεταπτυ-
χιακών Φοιτητών - Υποτροφίες

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρουν 
ερευνητικές και βοηθητικές υπηρεσίες στα Εργαστή-
ρια των συνεργαζόμενων Τμημάτων, σε συνέδρια κ.λπ. 
Μπορούν, επίσης, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα ελληνικών ή ξένων πανεπιστημίων, να συνερ-
γάζονται με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλα 
ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Προς τούτο 
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οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποστηριχθούν 
οικονομικά με πόρους του ΔΠΜΣ)- μετά από έγκριση της 
Ε.Δ.Επ. - ή από άλλο φορέα όσο αφορά τη μετακίνηση και 
διαμονή τους σε πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού 
με σκοπό τη συμμετοχή τους σε συνέδρια σχετικά με το 
αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται να παρέχει έναν αριθμό 
υποτροφιών ή βραβεία αριστείας, σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.ΕΠ. και μετά 
από εισήγηση της Σ.Ε. του προγράμματος, εφόσον συν-
δυαστικά με τους φοιτητές που θα τύχουν απαλλαγής 
καταβολής τελών φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017, δεν υπερβαίνουν σε αριθμό το 30% του 
συνόλου των εισαχθέντων κατ’ έτος φοιτητών. Οι ετήσι-
ες υποτροφίες θα δίνονται με βάση ακαδημαϊκά ή άλλα 
αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση 
της Ε.Δ.Επ. και θα εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋ-
πολογισμό του Προγράμματος με την προϋπόθεση ότι 
το ποσοστό όσων τυγχάνουν απαλλαγής τελών φοίτησης 
κατά τις διατάξεις του ν. 4485/2017 δεν έχουν φθάσει στο 
30% των εισαχθέντων στο Δ.Π.Μ.Σ. κατ’ έτος φοιτητών.

1.7. Διάρκεια Σπουδών
Η μέγιστη διάρκεια για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. με την 

προβλεπόμενη παράταση δεν υπερβαίνει το ήμισυ της 
κανονικής διάρκειας του Μεταπτυχιακού. Οποιαδήποτε 
παράταση του κανονικού χρόνου φοίτησης εγκρίνεται 
από την Ε.Δ.Επ. μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε.

Αναστολή σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή χορηγεί-
ται μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Ε.Δ.ΕΠ. 
για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και δεν μπορεί να είναι 
διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων 
ούτε μικρότερης του ενός εξαμήνου. Κάθε μεταπτυχια-
κός φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του, 
αναστολή φοίτησης. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης δεν 
υπολογίζεται στη διάρκεια των σπουδών που προβλέπε-
ται στον παρόντα Κανονισμό.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα ενεργοποιήσει εκ 
νέου τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακο-
λουθήσει όλα τα μαθήματα στα οποία δεν είχε αξιολο-
γηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής 
του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος λαμβάνει άδεια 
αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή 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.

1.8. Εγγραφή, παρακολούθηση μαθημάτων και όροι 
διαγραφής

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του φοιτητή σε κάθε 
εξάμηνο απαιτείται να εξοφλήσει το ήμισυ του ετήσιου 
ποσού των διδάκτρων. Απαλλάσσονται όσοι φοιτητές 
έχουν υποτροφία.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι 
υποχρεωτική.

Η Ε.Δ.Επ. μπορεί επίσης να επιβάλει στο μεταπτυχιακό 
φοιτητή την παρακολούθηση μαθημάτων προπτυχιακού 
επιπέδου, στην περίπτωση που θα κρίνει ότι η κατάρτιση 
του δεν είναι επαρκής για το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.

Η Ε.Δ.Επ. μπορεί να προβεί στη διαγραφή του μεταπτυ-
χιακού φοιτητή από τα μητρώα του Δ.Π.Μ.Σ. σε περίπτω-
ση αδικαιολογήτων απουσιών πέραν του 1/3 των υπο-
χρεωτικών ωρών παρακολούθησης ενός μαθήματος. Οι 
φοιτητές οι οποίοι αποτυγχάνουν σε ένα μάθημα σε δύο 
εξεταστικές περιόδους παραπέμπονται στην Ε.Δ.Επ. με το 
ερώτημα της διαγραφής από τα μητρώα του Δ.Π.Μ.Σ. Σε 
καμία περίπτωση διαγραφής του φοιτητή για τους ανω-
τέρω λόγους δεν επιστρέφεται το χρηματικό ποσό που 
έχει καταβάλει έως εκείνη τη στιγμή για την εγγραφή του.

1.9. Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-
σίας

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αξιολογείται 
από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον επιβλέ-
ποντα και δύο άλλα μέλη τα οποία τα ορίζει η Ε.Δ.Επ.

Κατά τη διαδικασία εξέτασης της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας, η τριμελής επιτροπή συνεκτιμά 
και αξιολογεί τα εξής:

i. τη γενική αναλυτική και συνθετική ικανότητα του 
φοιτητή,

ii. την επαρκή βιβλιογραφική τεκμηρίωση του θέματος,
iii. τον πλούτο, την ποιότητα και την αξιοπιστία των 

βιβλιογραφικών πηγών,
iv. τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διερεύ-

νηση του θέματος,
v. τον τρόπο επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων 

της έρευνας σε σχέση με το αντικείμενο της μελέτης,
vi. την επιστημονική συμβολή της διπλωματικής ερ-

γασίας,
vii. τη σαφήνεια ως προς τη διατύπωση των στόχων - 

ερωτημάτων - υποθέσεων της μελέτης καθώς και των 
νοημάτων,

viii. τη γενικότερη ποιότητα και σαφήνεια των νοημά-
των της εργασίας.

Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής δι-
ατριβής ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει τρία 
αντίτυπα της εργασίας του σε έντυπη και ψηφιακή μορφή 
στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

1.10 Προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ.
Τη διδασκαλία των μαθημάτων και την επίβλεψη με-

ταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών αναλαμβάνουν 
όσοι προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και τον 
εσωτερικό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης και του Α.Π.Θ.. Για την αμοιβή των 
διδασκόντων προβλέπονται ειδικότερα τα εξής:

(α) Διδάσκοντες που είναι μέλη Δ.Ε.Π., εφόσον το δι-
δακτικό έργο τους στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι πέραν των τυπικών 
διδακτικών τους υποχρεώσεων στο Τμήμα μπορούν να 
λαμβάνουν οικονομική αμοιβή εφόσον πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας. Το ύψος 
της οικονομικής αμοιβής καθορίζεται κάθε έτος από την 
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και μετά από απόφαση της Ε.Δ.Επ., λαμβά-
νοντας υπόψη την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

(β) Προσκεκλημένοι ομιλητές που δεν είναι μέλη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης ή του Α.Π.Θ., μπορούν να λαμβά-
νουν επιμίσθιο και να καλύπτονται τα έξοδα μετακίνη-
σής τους ή/και ημερήσιας αποζημίωσης. Ο αριθμός των 
προσκεκλημένων ομιλητών στο Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και το 
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ύψος της αμοιβής καθορίζονται κάθε έτος από την Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ και εγκρίνονται από την Ε.Δ.Επ. του Δ.Π.Μ.Σ.

Το Διδακτικό Προσωπικό αναλαμβάνει:
- τη διδασκαλία των μαθημάτων (είτε αυτοδύναμα είτε 

σε συνεργασία),
- την εποπτεία ως πρώτοι επιβλέποντες των διπλωμα-

τικών εργασιών. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει 
τέσσερις (4) μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά χρόνο και 
οκτώ (8) ανά διετία,

- την εποπτεία ως συνεπιβλέποντες των διπλωματικών 
εργασιών (με ανώτατο όριο πέντε (5) πτυχιακές εργασίες 
Α’ Κύκλου).

Το προσωπικό που αναλαμβάνει τη γραμματειακή ή 
τεχνολογική υποστήριξη του Π.Μ.Σ ορίζεται από τη Σ.Ε. 
του Δ.Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την Ε.Δ.Επ. του Δ.Π.Μ.Σ. 

επιλέγεται και προσλαμβάνεται σύμφωνα με την εκάστο-
τε κείμενη νομοθεσία. Το προσωπικό αυτό, εφόσον είναι 
μέλος του Πανεπιστημίου Κρήτης ή του Α.Π.Θ., δύναται 
να λάβει επιμίσθιο για το έργο του μόνο εάν το έργο που 
θα προσφέρει είναι πέραν από τις τυπικές υποχρεώσεις 
του και το ωράριο του. Το ύψος του επιμισθίου ή της 
αμοιβής για προσωπικό εισηγείται η Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ και 
εγκρίνει με απόφαση της η Ε.Δ.Επ. του Δ.Π.Μ.Σ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 1 Οκτωβρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ   
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