
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 82/01 
Έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εκπαίδευση και 
Πολιτισμός» (Education and Culture)» του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τη με αριθμ. 137509/Ζ1 Διαπιστωτική πράξη του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΦΕΚ 490/τ.ΥΟΔΔ/31.08.2018), με την οποία διαπιστώ-
νεται η εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. 
με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 
31.08.2022.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν.  4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), η οποία τροποποιήθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/
02-03-2018) σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4- 8-2017), σύμφωνα με τις 
οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, … να 
καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς 
του άρθρου 45».

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στην αρ. 9/24-04-
2018 συνεδρίαση της και το απόσπασμα πρακτικού 
αυτής.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 85/58/
31-05-2018 (ΦΕΚ 2870/τ.Β΄/19-07-2018).

9. Την με αριθμ. 6/1/10-05-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και το απόσπα-
σμα πρακτικού αυτής.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» (EDUCATION AND CULTURE) ΤΟΥ ΠΑΙ-
ΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρα-
κολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώνο-
νται και λειτουργούν: 

α) σε αυτοδύναμα Τμήματα που παρέχουν σπουδές 
πρώτου κύκλου, 

β) από περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλων Α.Ε.Ι. 
ή από Τμήματα Α.Ε.Ι. και από τα Ερευνητικά Κέντρα 
και Ινστιτούτα που αναφέρονται στο άρθρο 13 Α του 
ν. 4310/2014 (Α΄258), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 12 του ν. 4386/2016 (Α΄83) συμπεριλαμβανομένων 
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και 
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον 
από τα συνεργαζόμενα Τμήματα να είναι αυτοδύναμο και

γ) από αυτοδύναμα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε 
συνεργασία με Τμήματα αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών ιδρυμάτων ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της 
αλλοδαπής.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο Δ.Π.Θ. εντάσσονται 
μέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης απο-
στολής του. Αναφέρονται σε συγγενείς με τα Τμήματά του 
ειδικότητες και αποσκοπούν στη μετάδοση και προαγω-
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γή της επιστημονικής γνώσης για την κάλυψη εκπαιδευ-
τικών, ερευνητικών και εν γένει αναπτυξιακών αναγκών.

Άρθρο 2
Ισχύς του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού εξειδικεύουν 
και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει 
τις μεταπτυχιακές σπουδές και συγκεκριμένα τις διατά-
ξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) και συμβάλλουν στη 
ρύθμιση με ενιαίο τρόπο των θεμάτων λειτουργίας του 
εν λόγω Π.Μ.Σ.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζε-
ται ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ., ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυ-
ακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 3
Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Εκπαίδευση 
και Πολιτισμός» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδια-
σμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και 
αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, στην 
ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, στη χρήση των 
τεχνών στην εκπαιδευτική διαδικασία, στην ικανοποίη-
ση εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και πολι-
τιστικών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου 
εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρ-
μοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, 
ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των 
γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών 
του οικείου Τμήματος.

Βασικός σκοπός του ΠΜΣ είναι η μετάδοση της θεω-
ρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης για τη χρήση στην 
εκπαιδευτική διαδικασία στοιχείων του πολιτισμού, κυ-
ρίως των συμβόλων, των τεχνών (π.χ. εικαστικών τεχνών, 
οπτικοακουστικών τεχνών, τεχνών του λόγου) και των 
καλλιτεχνικών δημιουργημάτων (με έμφαση στη «δη-
μόσια» τέχνη). Επιπλέον, παραδοσιακοί τρόποι χρήσης 
των τεχνών ως διδακτικών εργαλείων (για παράδειγμα 
παιδικό ιχνογράφημα, αναπαραστάσεις, κουκλοθέατρο, 
θεατρικές τεχνικές κ.α.) παρουσιάζονται σε συνδυασμό 
με ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές. Οι φοιτητές δι-
δάσκονται, εφαρμόζουν και καθίστανται ικανοί ερευνη-
τές για περαιτέρω μελέτη, εφαρμογή και διάδοση του 
“edutainment” (education plus entertainment: εκπαί-
δευση και ψυχαγωγία).

Άρθρο 4
Όργανα του Π.Μ.Σ.

Αρμόδια Όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λει-
τουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών 
είναι:

1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, η οποία είναι το αρ-
μόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, 
οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., 
και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν 
ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία έχει τις εξής 
αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών της παραγράφου 5 του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 για την αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., 
σύμφωνα με το άρθρο 32, 

β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,
γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του Π.Μ.Σ., 
δ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υπο-

ψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ή διδακτόρων,
ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.,
στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του ν. 4485/2017.
3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία 

απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι 
οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία, κατά τη 
λήξη της οποίας με ευθύνη του Διευθυντή συντάσσεται 
απολογισμός του Π.Μ.Σ., και είναι αρμόδια για την παρα-
κολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, η οποία 
αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και 
τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις 
αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην 
παράγραφο 5 του ν. 4485/2017. Ειδικότερα, αν η Επι-
τροπή κρίνει την εισήγηση ελλιπή, διαφωνεί ως προς 
το περιεχόμενο των στοιχείων των παραγράφων 2 και 
3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017, καθώς και αν διαπι-
στώνει αλληλοεπικάλυψη των γνωστικών αντικειμένων 
που τα Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος θεραπεύουν, αναπέμπει 
εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
την εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος με αιτιο-
λογημένη απόφασή της. Το Τμήμα αφού λάβει υπόψη 
τις υποδείξεις της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
υποβάλλει εκ νέου σε αυτήν, την εισήγησή του. Αν, μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, για 
δεύτερη φορά η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
δεν κάνει αποδεκτή την εισήγηση, το Τμήμα μπορεί να 
υποβάλει απευθείας την εισήγησή του στη Σύγκλητο.

5. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και ορί-
ζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Προεδρεύει της 
Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας 
του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και 
ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο Κεφάλαιο ΣΤ΄ του 
ν. 4485/2017 και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργα-
να του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην απο-
τελεσματική λειτουργία του προγράμματος.

Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 
δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον 
αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερ-
χόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολο-
γισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξι-
οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση 
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των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός 
κατατίθεται στο οικείο Τμήμα, στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ.

6. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την εξωτερική ακα-
δημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του 
ν. 4485/2017). Τα πέντε (5) μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι μέλη 
Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου άλλων 
Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 
13 Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
συμπεριλαμ-βανομένων των Ερευνητικών Κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστήμονες της αλ-
λοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα 
που προβλέπονται για τους επισκέπτες διδάσκοντες 
στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, του αντίστοιχου 
επιστημονικού πεδίου, και με την προϋπόθεση ότι δεν 
υπηρετούν ως διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έκτο 
μέλος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής της Σχολής.

Η θητεία των μελών είναι πενταετής, με δυνατότητα 
ανανέωσης, εκτός από τον/την φοιτητή/τρια, του οποίου 
η θητεία είναι ετήσια.

Η ιδιότητα του Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/της 
μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, καθώς και κάθε ειδικό-
τερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία 
και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 4 έως 6 του ν. 4485/2017, καθορί-
ζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων

Βάσει του άρθρου 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017.
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 

όριο σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 

ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 1,66. Οι διδά-
σκοντες του ΠΜΣ είναι 12 για τον πρώτο κύκλο σπου-
δών, από τους οποίους 9 είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
1 μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος, δηλαδή ποσοστό 83,33% 
των διδασκόντων στο Τμήμα.

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
του Τμήματος σε σχέση με τον αριθμό των προπτυχιακών 
φοιτητών/τριών του Τμήματος είναι 0,102 (90/878) και 
σε σχέση με τον αριθμό των διδασκόντων του Τμήματος 
είναι 1,875 (90/48) (άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017).

Άρθρο 6
Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου 
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημε-
δαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώ-
του κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-
ριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
σύμφω-να με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου 

εδαφίου της παραγράφου 1, μπορούν μετά από αίτησή 
τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι/ες, και μόνο ένας 
κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους 
όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45, εφόσον υπη-
ρετούν στο οικείο Τμήμα και ο τίτλος σπουδών και το 
έργο που επιτελούν στο οικείο Τμήμα είναι συναφές με 
το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Συ-

νέλευση προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος προκηρύσσοντας θέσεις με ανοιχτή διαδικασία 
για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ.

Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις ει-
σαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός ει-
σακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, 
κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Σε περίπτωση που ο τρόπος εισαγωγής προϋποθέτει 
γραπτή εξέταση καθορίζεται η διαδικασία, ο αριθμός 
και η ύλη των εξεταστέων μαθημάτων, οι ημερομηνίες 
εξέτασης καθώς και ο τρόπος βαθμολόγησης από τη 
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και επικυρώνεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κα-
τατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος είτε σε έντυπη 
είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

ii. Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.
Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τρι-

μελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, η οποία συγκροτείται με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

iii. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκε-
κριμένα, ποσοτικά ή/και ποιοτικά, και γίνονται γνωστά 
στους/στις υποψηφίους/ες με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, ενδεικτικά, δύ-
ναται να περιλαμβάνουν:

Γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος. (Μόρια: ο βαθμός 
πτυχίου Χ 2). Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέ-
πεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (2 μόρια).

Επαρκής γνώση ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋ-
πόθεση, σε επίπεδο που ορίζεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος (καθόλου μόρια).

Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας απο-
δεικνύεται με τους εξής τρόπους:

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν.  2740/1999, όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του 
ν. 3149/2003.

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο 
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημε-
δαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί 
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μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην 
αλλοδαπή.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν 
αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι 
υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει 
να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή 
μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκ-
δόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας (2 μόρια).
Άλλος μεταπτυχιακός τίτλος ή διδακτορικό (2 μόρια).
Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα 

του υποψηφίου σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του 
Π.Μ.Σ. (2 μόρια).

Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή (20 μόρια).
Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα (2 μόρια).
Γίνονται δεκτές μόνο δημοσιεύσεις που πληρούν τα 

ακαδημαϊκά κριτήρια (π.χ. άρθρα σε επιστημονικά περι-
οδικά με κριτές, συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους και 
πρακτικά συνεδρίων με κριτές, μονογραφίες συναφείς 
με το αντικείμενο του ΠΜΣ).

Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) και αλλαγές 
των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

iv. Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:
α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει έναν πλήρη κατά-

λογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα 

ελάχιστα τυπικά κριτήρια σε περίπτωση που έχουν τεθεί 
τέτοια από τη Γενική Συνέλευση.

γ) Καλεί σε συνέντευξη (εφόσον προβλέπεται) όσους 
υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη 
πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας Επιτροπής 
Επιλογής.

δ) Διεξάγει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις.
ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προ-

βαίνει στην τελική επιλογή.
στ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός 

πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέ-
λευση και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σε πιθανή περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία 
θέση του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων ισχύουν τα 
ακόλουθα: α) εισαγωγή όλων των ισοβαθμησάντων ως 
υπεράριθμων, β) αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι 
με τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, τότε για την τελική 
τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου, 
και αν και σε αυτήν την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, 
τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη η 
μοριοδότηση από τη δεύτερη ξένη γλώσσα και τέλος 
λαμβάνεται υπόψη η μοριοδότηση δεύτερου μεταπτυ-
χιακού τίτλου ή διδακτορικού.

Άρθρο 8
Διάρκεια Σπουδών

1. Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η κανονική χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. 

που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα, στα 
οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος για την εκπόνηση και 

υποβολή προς κρίση διπλωματικής εργασίας. Ο χρόνος 
που αφορά τη διπλωματική εργασία, δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος από έξι μήνες.

Η φοίτηση στο πρόγραμμα θεωρείται ότι λήγει με την 
ολοκλήρωση της συγγραφής και της δημόσιας παρουσί-
ασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να 
ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο 
διπλάσιο της προβλεπόμενης στο αντίστοιχο Π.Μ.Σ. 
διάρκειας. Αν υπερβεί αυτό το διάστημα χωρίς να ολο-
κληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το ΠΜΣ (επιτυχής 
αξιολόγηση των μαθημάτων και επιτυχής παρουσίαση 
και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής εργασίας) χάνει την 
ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή.

2. Μερική φοίτηση
Στους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες προ-

βλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) η δυνατότητα μερικής φοίτησης 
για εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες, η διάρκεια της 
οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανο-
νικής φοίτησης.

Ως εργαζόμενοι θεωρούνται φοιτητές, οι οποίοι βάσει 
προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, αποδεδειγμένα ερ-
γάζονται 20 ώρες την εβδομάδα.

Η μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμε-
νους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν 
να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προ-
γράμματος πλήρους φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαι-
ρετικά σοβαρές περιπτώσεις. Ως τέτοιες θεωρούνται η 
ασθένεια, ο τοκετός, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι και η 
στράτευση.

3. Αναστολή σπουδών
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις στους μεταπτυχιακούς/κές 

φοιτητές/τριες παρέχεται, κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά 
την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής 
δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής 
φοίτησης.

4. Διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών
Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα 

μαθήματα ή διαγραφής αποφαίνεται η Συνέλευση του 
Τμήματος μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτρο-
πής, η οποία αποφασίζει για τους όρους της επανεξέτα-
σης και τους λόγους διαγραφής, οι οποίοι περιλαμβάνο-
νται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Λόγοι διαγραφής είναι:
α) η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή 

(η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία, δηλαδή παρακολουθήσεις, εξετάσεις),

β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που 
ορίζονται από τον οικείο Κανονισμό,

γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δε-
οντολογία, όπως π.χ. η λογοκλοπή, και

δ) αίτηση του/της ίδιου/ας του μεταπτυχιακού/κής 
φοιτητή/τριας.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 57189Τεύχος Β’ 4751/24.10.2018

Άρθρο 9
Όροι φοίτησης

Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποτύχει στην 
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και θεωρείται ότι δεν 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, 
ύστερα από αίτησή του από τριμελή επιτροπή μελών 
Δ.Ε.Π. της Σχολής, τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές γνω-
στικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζο-
νται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή 
εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες εγγράφονται και 
συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα υπό τους 
προβλεπόμενους όρους και τις προϋποθέσεις.

Μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήμα-
τος στην οποία ορίζεται και η χρονική διάρκεια των 
εγγραφών και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για 
την εγγραφή αρχίζουν οι εγγραφές των εισαγομένων 
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.

Στις επιπλέον υποχρεώσεις που απαιτούνται για την 
επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. για τη λήψη Δ.Μ.Σ., μπο-
ρεί να είναι παρακολουθήσεις διαλέξεων, υποστήριξη 
εργαστηρίων του Τμήματος, υποστήριξη ακαδημαϊκών 
δραστηριοτήτων του Τμήματος, συμμετοχή σε επιστη-
μονικές ημερίδες, διημερίδες και συνέδρια του Π.Μ.Σ.

Κάθε υποψήφιος/ια, πριν εγγραφεί, πρέπει να λαμβά-
νει γνώση αυτού του Κανονισμού και να αποδέχεται τους 
κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η αποδοχή του Κανονι-
σμού συνιστά βασική προϋπόθεση για την απόκτηση 
και διατήρηση της ιδιότητας του/της μεταπτυχιακού/
ής φοιτητή/τριας.

Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών -Έλεγχος Γνώσεων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεω-
τική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα 
μαθήματα. Τα μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά. Η πα-
ρακολούθηση είναι δια ζώσης.

Κατά το τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται 
η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται 
ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS (ΠΜ)

1 Σχεδιασμός Έρευνας. Σύγχρονη 
Επιστημονική Τεχνογραφία 10

2

Στοιχεία του Πολιτισμού (με έμφαση 
στα Σύμβολα, τη Γλώσσα, τις Τέχνες, 
τα Δημιουργήματα των Τεχνών, τις 
Αξίες, τις Πεποιθήσεις και τους Θε-
σμούς)

10

3 Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Δε-
δομένων 10

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS (ΠΜ)

1
Η Εκπαιδευτική Εφαρμογή 
“Edutainment” (Εducation and 
Εntertainment)

10

2
Κοινωνιολογία του Πολιτισμού. 
Πολιτισμός και Εκπαίδευση, 
20ος, 21ος αιώνας

10

3
Οπτικοακουστικές Τέχνες και 
Αντιμετώπιση Προβλημάτων 
Συμπεριφοράς

10

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS (ΠΜ)

1 Γνωστική Ψυχολογία 10

2 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία 
στο Σύγχρονο Σχολείο 10

3 Ελληνικός Πολιτισμός και Καινοτόμες 
Διδακτικές Προσεγγίσεις 10

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο

2 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120 ECTS

Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται το ωρολόγιο 
πρόγραμμα του εξαμήνου. Υπάρχει η δυνατότητα πραγ-
ματοποίησης μαθημάτων

Σαββατοκύριακα και αργίες.
Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους 

διδάσκοντες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται από την Συνέλευ-
ση ένας/μια διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η/συντονι-
στής/τρια του μαθήματος.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική 
και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. Επιτρέπο-
νται μέχρι δύο (2) απουσίες (μία δικαιολογημένη και μία 
αδικαιολόγητη) σε κάθε μάθημα. Στην περίπτωση που ο 
αριθμός απουσιών είναι μεγαλύτερος των δύο (2) και οι 
λόγοι απουσίας είναι σοβαροί (εξαιρουμένων των επαγ-
γελματικών υποχρεώσεων), τότε μετά από αίτηση του/
της ενδιαφερόμενου/ης μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας η 
περίπτωση εξετάζεται από την Συντονιστική Επιτροπή 
του Π.Μ.Σ., η οποία εγκρίνει ή όχι το αίτημα και εισηγείται 
στη Συνέλευση του Τμήματος για την τελική έγκριση.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των παρουσιών αυτών 
δεν επιτευχθεί, ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται αποτυχών/
αποτυχούσα στο μάθημα αυτό.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή 
προφορική εξέταση, εργασία, παρουσίαση, αναφορά 
(report) ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής μορφή 
της αξιολόγησης καθορίζεται από τον/την διδάσκοντα/
ουσα ή τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε σχέση και με τη 
φύση του κάθε μαθήματος.
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Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιού-
νται κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος 
από το μέλος ΔΕΠ - υπευθύνου/συντονιστή του μαθή-
ματος.

Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές 
ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυ-
ασμό των ανωτέρω.

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδο-
σης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από το 
μηδέν (0) ως το δέκα (10): Άριστα από οκτώ και πενήντα 
(8,50) μέχρι δέκα (10),

Λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και 
σαράντα εννέα (8,49), Καλώς από πέντε (5) ως και έξι και 
σαράντα εννέα (6,49).

Για τα μαθήματα στα οποία η αξιολόγηση γίνεται με 
ασκήσεις ή/και τελική γραπτή εξέταση ισχύουν τα πα-
ρακάτω:

1) Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται 
τον Φεβρουάριο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η 
εξεταστική).

2) Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται 
τον Ιούλιο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η εξε-
ταστική).

Για τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται κατάθεση 
εργασίας ισχύουν τα εξής:

1) Η παράδοση της εργασίας γίνεται ένα μήνα μετά 
από την ανάθεσή της. Σε περίπτωση παράτασης, αυτή 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την ανά-
θεση της εργασίας.

2) Ο διδάσκων υποχρεούται να καταθέσει βαθμολογία 
εντός 20 ημερών από την κατάθεση της εργασίας.

Μετά το πέρας της εξεταστικής οι ασκήσεις, τα γραπτά 
δοκίμια και κάθε άλλο τεκμήριο εξέτασης παραδίδονται 
από τον διδάσκοντα για φύλαξη στη Γραμματεία.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων 
κοινοποιούνται με ευθύνη του/της υπεύθυνου/ης συντο-
νιστή/τριας του μαθήματος στους/στις μεταπτυχιακούς 
φοιτητές/τριες δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ημερο-
μηνία εξέτασης ή στην περίπτωση που η αξιολόγηση 
γίνεται βάσει εργασιών, είκοσι (20) ημέρες μετά την ημε-
ρομηνία παράδοσης των εργασιών.

Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική εξέταση προκειμένου 
ο φοιτητής να βελτιώσει τη βαθμολογία του.

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς 
των μαθημάτων του Προγράμματος και τον βαθμό της 
μεταπτυχιακής εργασίας με τρόπο που καθορίζεται στον 
οικείο Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. με ευθύνη της Γραμματείας κα-
ταχωρείται στον ατομικό φάκελο του/της φοιτητή/τριας.

Άρθρο 11
Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας

Ο/Η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια υποχρεούται ατο-
μικά να εκπονήσει και με επιτυχία να υποστηρίξει δη-
μόσια τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία το Δ΄ 
εξάμηνο σπουδών.

Το θέμα της πρέπει να εντάσσεται στο αντικείμενο του 
Π.Μ.Σ. και να αξιοποιεί τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στα 
μαθήματα του Π.Μ.Σ. και σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Σχετικά με την ανάληψη, εκπόνηση και υποστήριξη 
της Διπλωματικής εργασίας ορίζονται τα εξής:

1. Αίτηση - Υποβολή θέματος
Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα 

υποβολής θέματος Δ.Ε. εφόσον έχει ολοκληρώσει με 
επιτυχία όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων.

Μέχρι το τέλος του Γ΄ εξαμήνου υποβάλλει αίτηση, 
στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της δι-
πλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/
ουσα και επισυνάπτεται η προτεινόμενη μεθοδολογία 
στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες δεν 
καταθέτουν την αίτηση εντός των χρονικών ορίων που 
ορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό, μεταθέτουν, 
με δική τους ευθύνη, κατά ένα τουλάχιστον εξάμηνο την 
έναρξη εκπόνησης της Δ.Ε.

2. Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του/της 

υποψηφίου/ιας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής 
και συγκροτεί την Τριμελή εξεταστική επιτροπή για την 
έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι 
και ο/η επιβλέπων/ουσα.

Ο ανώτατος αριθμός διπλωματικών εργασιών για κάθε 
μέλος ΔΕΠ του Π.Μ.Σ. που μπορεί να αναλάβει, ως πρώ-
τος επιβλέπων είναι επτά (7).

3. Παρουσίαση και ολοκλήρωσης της Διπλωματικής 
Εργασίας

Για να εγκριθεί η εργασία ο/η φοιτητής/τρια οφείλει 
να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει 
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με 
το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Μετά την εκπόνηση της Δ.Ε. ο/η μεταπτυχιακός/ή φοι-
τητής/τρια υποβάλλει στον επιβλέποντα και στα άλλα 
δύο μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής αντίγρα-
φα της τελικής Διπλωματικής Εργασίας. Εφόσον υπάρχει 
θετική κρίση από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, ορί-
ζεται η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης - παρουσί-
ασης στο χρονικό διάστημα της ανωτέρω παραγράφου. 
Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης κατά 
την υποστήριξη είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης 
της εργασίας.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας βασίζεται 
σε ένα σύνολο κανόνων ποιότητας που θεσπίζει κάθε 
Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση έρευ-
νας, την πρωτότυπη ή καινοτόμο συνεισφορά της, την 
τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή περιο-
δικά ή συνέδρια.

Κατά την παρουσίαση - υποστήριξη της ΜΔΕ, η Εξε-
ταστική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρακτικό 
Δημόσιας Παρουσίασης της ΜΔΕ στο οποίο αναγράφο-
νται τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλια καθώς και ο τελικός 
βαθμός.

Κατόπιν της έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται 
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής.
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Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνα-
τότητα επανυποβολής της μετά από δύο μήνες, αφού 
βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/
τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Ε.Ε.

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, 
ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει το δικαίωμα, το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος, να αλλάξει το θέμα και τον/
την επιβλέποντα/ουσα. Στην περίπτωση και δεύτερης 
αποτυχίας ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλεί-
εται από τη χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

Πλήρες αντίγραφο της Διπλωματικής Εργασίας (μαζί 
με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις) υποβάλλεται, 
μετά την αποδοχή της, στη βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. και 
σε ηλεκτρονική μορφή πιθανόν στο ηλεκτρονικό αρχείο 
που διατηρείται στο Τμήμα. Οι Διπλωματικές εργασίες 
αποτελούν ιδιοκτησία του Π.Μ.Σ., το οποίο διατηρεί το 
δικαίωμα της χρήσης και αναπαραγωγής τους για διδα-
κτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας, αντικειμενικής 
αδυναμίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης ή σπου-
δαίου λόγου, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της 
επιβλέποντα/ουσας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής μετά από απόφαση της Συνέλευσης του 
οικείου Τμήματος.

Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τη 
δομή μιας επιστημονικής εργασίας δηλαδή να περιλαμ-
βάνει περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή 
των πορισμάτων - αποτελεσμάτων της εργασίας, τη με-
θοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν 
αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία (ανα-
γκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες εικόνες κτλ.).

Συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και συνοδεύε-
ται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων περίπου σε 
γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. στην αγγλική ή 
γαλλική ή γερμανική γλώσσα). Μετά από συνεννόηση με 
τον επιβλέποντα η συγγραφή της μπορεί να γίνει στην 
αγγλική γλώσσα και να περιλαμβάνει εκτεταμένη περί-
ληψη στην ελληνική.

Η έκταση της εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον 
12.000 λέξεις. Γραμματοσειρά Times New Roman, 12, 
διάστιχο 1,5. Η παράθεση παραπομπών και βιβλιογραφί-
ας ακολουθεί έναν από τους αναγνωρισμένους τρόπους 
παράθεσης (π.χ. Chicago style, APA).

Άρθρο 12
Δικαιώματα και παροχές

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες έχουν όλα τα 
δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προ-
βλέπονται και για τους/τις φοιτητές/τριες του πρώτου 
κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δω-
ρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

Το Τμήμα οφείλει να εξασφαλίζει στους μεταπτυχια-
κούς/κές φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα 
συγγράμματα και την διδασκαλία ή άλλες διευκολύνσεις 
(π.χ. εξειδικευμένος τρόπος εξέτασης, ειδικές ράμπες και 
ασανσέρ για πρόσβαση στους χώρους διδασκαλίας, στα 
εργαστήρια κ.λπ.).

Άρθρο 13
Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν τις κάτωθι υπο-
χρεώσεις:

- Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του 
ισχύοντος προγράμματος σπουδών και να υπογράφουν 
τα βιβλία παρουσίας.

- Να υποβάλλουν τις απαιτούμενες εργασίες μέσα στις 
καθορισμένες προθεσμίες.

- Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
- Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν την αξιολόγη-

ση της διπλωματικής τους εργασίας, υπεύθυνη δήλωση 
ότι η διπλωματική εργασία αυτή δεν αποτελεί προϊόν 
λογοκλοπής ούτε στο σύνολο ούτε σε επιμέρους τμή-
ματα αυτής.

- Να σέβονται και να τηρούν τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών, τις αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ., 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
και του Δ.Π.Θ., καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Άρθρο 14
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

Ο τίτλος του Δ.Μ.Σ. είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος 
του ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και υπογράφε-
ται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο του Τμή-
ματος και τον/την Γραμματέα του Τμήματος ή τους/τις 
νόμιμους/ες αναπληρωτές τους.

Στον/Στην απόφοιτο/η του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί-
ται, πριν από την απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει 
επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος.

Στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επισυνάπτεται 
Παράρτημα Διπλώματος σε σχέση με το οποίο ισχύουν 
οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 του ν. 3374/2005 και της 
υπουργικής απόφασης Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (Β΄ 
1466) και το οποίο αποτελεί ένα επεξηγηματικό έγγραφο 
που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπε-
δο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο 
και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθη-
καν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο 
σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που 
χορηγούν τα Ιδρύματα.

Άρθρο 15
Διδακτικό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Π.Μ.Σ. αναλαμ-
βάνουν:

α) Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος.
β) Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του 

οικείου Τμήματος, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας, για το οποίο δεν είναι δυνατή 
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

γ) Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 του οι-
κείου Τμήματος.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017: «Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται 
κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη 
Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα 
μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμ-
φωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 του 
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ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει 
να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το 
γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμ-
φισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή 
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής».

Η συμμετοχή σε Π.Μ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν συνι-
στά επιχειρηματική δραστηριότητα ή άσκηση ελευθέρι-
ου επαγγέλματος κατά την έννοια της περίπτωσης θ’ της 
παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 
99 του ν. 4310/2014 (Α’ 258)».

δ) Ομότιμοι Καθηγητές και Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ 
του οικείου Τμήματος, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 
6 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, η οποία ορίζει: «Ομό-
τιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των 
Α.Ε.Ι. διδάσκουν στα Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 και στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και υπάγονται στις 
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4» και τη διάταξη της 
παρ. 1κ) του άρθρου 45 του ν. 4485/2017, η οποία ανα-
φέρει ότι ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε 
Π.Μ.Σ. ορίζει μεταξύ άλλων τους ειδικότερους όρους 
και τις προϋποθέσεις συμμετοχής αφυπηρετησάντων 
μελών Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την παράγραφο 6 
του άρθρου 36.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 8 του 
ν. 4009/2011 «Οι συνταξιούχοι καθηγητές που απασχο-
λούνται στα προγράμματα του προηγούμενου εδαφίου 
αμείβονται μόνο από ίδιους πόρους του ιδρύματος».

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του 
Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό 
προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπά-
νω, μπορεί να αποφασίσει:

- την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή

- την πρόσκληση μελών ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευ-
νητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του 
ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευ-
νητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύμα-
τος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή

- νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Επιπλέον η Συνέλευση του οικείου Τμήματος με από-
φασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή 
του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξι-
ωμένους/ες επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή/τριας ή ερευνητή/τριας σε ερευνητικό κέντρο, 
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με 
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την αλλοδα-
πή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 
36 του ν. 4485/2017.

Φροντιστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο μαθημάτων 
του Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται, εκτός των ανωτέρω, 
και σε μέλη του διδακτικού προσωπικού καθώς και σε 
υποψήφιους/ες διδάκτορες των οικείων προς το Πρό-
γραμμα Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης ή άλλων συναφών Τμημάτων του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλου Α.Ε.Ι.

Η Συνέλευση του Τμήματος ή/και η Διεύθυνση του 
Π.Μ.Σ. δεν είναι υποχρεωμένες να αναθέτουν διδασκαλία 
σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ούτε τα μέλη Δ.Ε.Π. 
είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα 
Π.Μ.Σ, αν καλύπτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες 
υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά προγράμματα του 
Ιδρύματος.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μα-
θημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφα-
σίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από 
εισήγηση της Σ.Ε.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των δια-
λέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος 
εξέτασης του μαθήματος, η επίβλεψη της διπλωματικής 
εργασίας, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κές 
φοιτητές/τριες.

Άρθρο 16
Διοικητική Υποστήριξη

1. Διεύθυνση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών - Υποχρεώσεις Διευθυντή/ιας

α) Δημιουργείται θέση Διευθυντή/ιας για κάθε Π.Μ.Σ. 
στο Τμήμα εκείνο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης το οποίο έχει την ευθύνη οργάνωσης και λει-
τουργίας του.

β) Ο/Η Διευθυντής/ια κάθε Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Σ.Ε. 
και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του/της, με από-
φαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία.

γ) Ο/Η Διευθυντής/ια προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος 
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρω-
τή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

δ) Τα καθήκοντά του/της ορίζονται στο νόμο και στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο/Η Διευθυντής/
ια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρ-μόδια όργανα του Ιδρύ-
ματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική 
λειτουργία του προγράμματος. Ο/Η Διευθυντής/ια δεν 
μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες 
θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοι-
κητικό του/της έργο ως Διευθυντής.

ε) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ επιπλέον είναι αρμό-
διος/α μετά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. για τη σύνταξη 
του απολογισμού του Προγράμματος του ερευνητικού 
και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοι-
πών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του Π.Μ.Σ.. Ο απολογισμός κατατίθεται στο οικείο 
Τμήμα, στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ.

Για την κατάρτιση και υλοποίηση του απολογισμού ο/η 
Διευθυντής/ια επικουρείται από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

Για το Π.Μ.Σ. κατά την ίδρυσή του στην εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα με τη διάταξη της 
παρ. 2θ του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 θα συμπερι-
λαμβάνεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός, συμπεριλαμ-
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βανομένου του αναλυτικού λειτουργικού κόστους του 
προγράμματος, των πηγών χρηματοδότησης και των εν 
γένει πόρων της λειτουργίας του. Επίσης στην παρ. 3 του 
ιδίου άρθρου ορίζεται ότι η εισήγηση συνοδεύεται με-
ταξύ άλλων από αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας 
κατ΄ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, καθώς και έκθεση 
βιωσιμότητας του προγράμματος, ο τρόπος των οποίων 
ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

στ) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ., ως Επιστημονικά 
Υπεύθυνος/η του αντίστοιχου έργου, εκδίδει και υπο-
γράφει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών και 
συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα 
με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Επιπλέον, ο/η Επι-
στημονικά Υπεύθυνος/η ευθύνεται για την ορθή υλο-
ποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του 
ΠΜΣ και τη σκοπιμότητα των δαπανών που συνδέονται 
με την εκτέλεσή του και παρακολουθεί το οικονομικό 
αντικείμενό του.

ζ) Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμος/η για ενημέρωση, αν ζητηθεί, της Συνέλευ-
σης για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λει-
τουργία του. Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. εισηγείται 
στη Συνέλευση για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και 
μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.

2. Υποχρεώσεις Γραμματείας
Το Τμήμα στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει και 

τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος.
Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν τα Π.Μ.Σ. 

εκτός ωρών εργασίας τους στο Πανεπιστήμιο, καθώς και 
αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί έργο σχετικά με τα 
Π.Μ.Σ., δύνανται να αμείβονται για πρόσθετη εργασία 
(πέραν των συμβατικών τους υποχρεώσεων της κύριας 
απασχόλησης) που παρέχουν.

Άρθρο 17
Υλικοτεχνική Υποδομή

Με βάση την έκθεση του Τμήματος σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παρ. 3γ του ν. 4485/2017 καθορίζονται οι χώ-
ροι διεξαγωγής της διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. καθώς και 
ο αναγκαίος υλικοτεχνικός εξοπλισμός (επάρκεια και 
ποιότητα) για τη λειτουργία του προγράμματος και η 
δυνατότητα κάλυψης αυτών.

Διατίθενται κατάλληλες αίθουσες του Τμήματος, ερ-
γαστήρια και βοηθητικοί χώροι. Λειτουργεί βιβλιοθήκη. 
Υπάρχουν αίθουσες με ασύρματο διαδίκτυο. Υπάρχουν 
ειδικές ράμπες και ασανσέρ για άτομα με ειδικές ανά-
γκες.

Άρθρο 18
Χρηματοδότηση - Οικονομική Διαχείριση Π.Μ.Σ.

Η χρηματοδότηση των Π.Μ.Σ. προέρχεται από: α) τον 
προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για 
την οργάνωσή του φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 
του ν. 4485/2017,

β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-

τείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
η) σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα 

λειτουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολο-
κλήρου από τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης, μέρος 
των λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από 
τέλη φοίτησης.

Για τη χρηματοδότηση του Α.Ε.Ι., για τη λειτουργία 
Π.Μ.Σ., από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσμετράται θετικά 
το γεγονός της λειτουργίας Π.Μ.Σ. χωρίς τέλη φοίτησης.

Η διαχείριση των εσόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον 
Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται ως εξής:

α) Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα 
του προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες 
διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, 
μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, 
χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού 
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των 
Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά 
νόμο υποχρεώσεις τους.

β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη 
των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη 
φοίτησης.

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 
η κατανομή της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου, δη-
λαδή 70% και 30%, δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, 
κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, 
καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις.

Το Τμήμα οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων-εξόδων του 
Π.Μ.Σ., με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά 
κατηγορία και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των 
αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού 
των διδασκόντων που τις εισέπραξαν.

Η οικονομική διαχείριση κάθε Π.Μ.Σ. αποτελεί ξεχω-
ριστό έργο που υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης και γίνεται σύμφωνα με τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. 
και το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του Ειδικού Λογαρια-
σμού Κονδυλίων Έρευνας του Δ.Π.Θ. Ως κύκλος Π.Μ.Σ. 
νοείται η οριζόμενη από την Ιδρυτική απόφαση του κάθε 
Π.Μ.Σ. συνολική διάρκειά του.

Η οικονομική διαχείριση κάθε υλοποιούμενου έργου 
Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης με βάση τον προϋπολογισμό του, ο οποίος 
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρόταση της 
αρμόδιας Συνέλευσης του Τμήματος και κατόπιν αποδο-
χής του αιτήματος ανάληψης της οικονομικής διαχείρι-
σής του από την Επιτροπή Ερευνών του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.
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Επιστημονικά Υπεύθυνος των υλοποιούμενων έργων 
του Π.Μ.Σ. ορίζεται ο Διευθυντής εκάστου Π.Μ.Σ., ο οποί-
ος αναλαμβάνει τα καθήκοντα τις υποχρεώσεις και τις 
αρμοδιότητες του Επιστημονικά Υπευθύνου όπως προσ-
διορίζονται στο Νόμο 4485/2017 και στον εγκεκριμένο 
από τη Σύγκλητο Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότη-
σης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Για την αποτελεσματική υλοποίηση του εγκεκριμένου 
από την αρμόδια Συνέλευση του Τμήματος προϋπολογι-
σμού του Π.Μ.Σ. και την προσαρμογή αυτού στις εκάστο-
τε ανάγκες ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και Επιστημονικός 
Υπεύθυνος του Έργου, δύναται, κατόπιν προηγούμενης 
σύμφωνης γνώμης των παραπάνω αρμοδίων οργάνων, 
να αιτείται προς την Επιτροπή Ερευνών προς έγκριση 
την αυξομείωση ή και την ανακατανομή των προϋπο-
λογισθέντων ποσών στην κάθε κατηγορία δαπάνης του 
προϋπολογισμού. Στην περίπτωση τροποποίησης των 
τελών φοίτησης προσαπαιτείται η δημοσίευση της σχε-
τικής τροποποίησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 19
Λογοκλοπή

Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια καταθέτοντας 
οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία είναι υποχρεωμέ-
νος/η να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις 
απόψεις άλλων.

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παρά-
πτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας 
κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση 
εργασίας άλλου/ης – δημοσιευμένης ή μη – χωρίς τη 
δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού 
τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας 
του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί 
να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του οικεί-
ου Τμήματος για διαγραφή του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, μετά από αιτιολογημένη 
εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας Καθηγητή/τριας, η 
Συνέλευση του οικείου Τμήματος μπορεί να αποφασίσει 
τη διαγραφή του/της. 

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή 
του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του 
προβλήματος στη Συνέλευση του Τμήματος.

Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της 
αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε πα-
ράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
από μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή 
εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Άρθρο 20
Ιστοσελίδα των Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. έχει την ιστοσελίδα του στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα. Η ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ενημερώνεται 
διαρκώς και περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοι-
νώσεις του Προγράμματος. Αποτελεί τον επίσημο χώρο 
ενημέρωσης των φοιτητών και φοιτητριών.

Άρθρο 21
Αξιολόγηση των Π.Μ.Σ.

1. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος/ουσας από 
τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες,, οι οποίοι/ες, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εσωτερικό σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος, με τη λήξη κάθε 
μαθήματος αξιολογούν συνολικά το μάθημα ως προς το 
περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόμενα 
συγγράμματα κ.τ.λ.

Με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. διοργανώνονται 
ημερίδες με αντικείμενο τη συζήτηση - μελέτη των μα-
θημάτων του Π.Μ.Σ. και των περιεχομένων του, ώστε να 
εκτιμάται μεταξύ άλλων ο βαθμός στον οποίο συνδέεται 
το πρόγραμμα με την πρόοδο της επιστήμης, την αγορά 
εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας γενικότερα.

2. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξι-
οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση 
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός 
κατατίθεται στο οικείο Τμήμα, στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ.

3. Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης 
της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 4009/2011 
(Α’ 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. 
κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβου-
λευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).

4. Με απόφαση της οικείας Κοσμητείας συγκροτείται 
μία Ε.Σ.Ε. για τα Π.Μ.Σ. και τις διδακτορικές σπουδές 
κάθε Τμήματος και τα μέλη της επιλέγονται από σχετικό 
Μητρώο αξιολογητών που τηρείται σε κάθε Σχολή. Για 
την κατάρτιση του Μητρώου κάθε Τμήμα προτείνει, με 
τεκμηριωμένη εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
τρία (3) μέλη από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Λοιπές 
λεπτομέρειες ως προς την κατάρτιση και επικαιροποίηση 
του Μητρώου, ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η 
απόφαση συγκρότησης της Ε.Σ.Ε. εκδίδεται ύστερα από 
διαβούλευση με τους Προέδρους των Τμημάτων, αφού 
προηγουμένως έχει διερευνηθεί η διαθεσιμότητα των 
υποψηφίων, και αφορά, κατά προτίμηση, σε υποψηφί-
ους/ες ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα 
γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν τα υπό αξιολό-
γηση προγράμματα σπουδών και που έχουν διακριθεί 
για το ερευνητικό τους έργο.

5. Τα μέλη των Ε.Σ.Ε. στην αρχή της θητείας τους ενη-
μερώνονται για κάθε θέμα που αφορά στα Π.Μ.Σ., κα-
θώς και στις διδακτορικές σπουδές που εκπονούνται 
στα αντίστοιχα Τμήματα της Σχολής, όπως τα γνωστικά 
αντικείμενα που θεραπεύουν, τον αριθμό των φοιτητών/
τριών, τους κανόνες επιλογής, το λειτουργικό κόστος 
και τα τέλη φοίτησης. Ειδικότερα, ο απολογισμός της 
παραγράφου 2 με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται 
αμελλητί στα μέλη της οικείας Ε.Σ.Ε..
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6. Ανά πενταετία τα μέλη των Ε.Σ.Ε. επισκέπτονται τις 
εγκαταστάσεις του οικείου Τμήματος για επαρκές χρονι-
κό διάστημα, κατά το οποίο συναντώνται και συζητούν 
με εκπροσώπους των διδασκόντων/ουσών και των φοι-
τητών/τριών, καθώς και με τους Διευθυντές και τα μέλη 
των συλλογικών οργάνων των Π.Μ.Σ., προκειμένου να 
διαμορφώσουν την τελική έκθεση αξιολόγησης. Η τελι-
κή έκθεση αξιολόγησης, η οποία περιέχει και προτάσεις 
για τη συνεχή βελτίωση των προγραμμάτων σπουδών, 
υποβάλλεται στην Κοσμητεία, στο οικείο Τμήμα και στη 
Σύγκλητο, προκειμένου να τη συνεκτιμήσει για τη συνέ-
χιση ή μη της λειτουργίας των Π.Μ.Σ., σύμφωνα με την 
παράγραφο 8 του άρθρου 32.

7. Στα μέλη των Ε.Σ.Ε. καταβάλλονται δαπάνες μετακί-
νησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο 
Δ9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

8. Ο απολογισμός και οι αξιολογήσεις του παρόντος 
άρθρου δημοσιοποιούνται στο διαδικτυακό τόπο των 
Ιδρυμάτων και κοινοποιούνται, με ευθύνη της Κοσμη-
τείας, στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, λαμβάνονται δε υπόψη στις διαδικασίες εξωτε-
ρικής αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας του 
ν. 4009/2011.

9. Οι Σχολές οφείλουν να καταρτίσουν το Μητρώο 
αξιολογητών και να συγκροτήσουν την Επιστημονική 

Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), σύμφωνα με τις πα-
ραγράφους 3 και 4 του άρθρου 44 έως τον Σεπτέμβριο 
του έτους 2018, άλλως μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών 
από την ίδρυση κάθε Π.Μ.Σ.

Άρθρο 22
Μεταβατικές και Ειδικές διατάξεις

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν 
καλύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί 
με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συ-
γκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού 
και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(ως αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών)
1) Τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Μ.Σ.) των Π.Μ.Σ. του Δ.Π.Θ.
2) Τύπος Πιστοποιητικού ολοκλήρωσης Μεταπτυχια-

κών Σπουδών
3) Τύπος Βεβαίωσης Αναλυτικής Βαθμολογίας Μετα-

πτυχιακού Φοιτητή Π.Μ.Σ. Τμήματος του Δ.Π.Θ.
4) Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Τελετή ανακήρυξης (Σχέδιο)
5) Σκοποί και Περιεχόμενα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ57196 Τεύχος Β’ 4751/24.10.2018

1.     ( . . .)  . . .  . . . 
                         
          

       

( ) ( ) (  )
(  )

( )

(  ) ( - - )

(  )

         
                                         
                                  

(  )
                              
                                  
                                         



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 57197Τεύχος Β’ 4751/24.10.2018

2
                         
          

       
(  )

(  )

(      
/ ) (  ) (  ) 

(  )

(  . . .) (  )

(  )

             (  ) ( - - )

( - )



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ57198 Τεύχος Β’ 4751/24.10.2018

3.

                     
   

(  )
(  )

(   )
(   )
(  . ) (  

) (  ) 
(  . . .) (   . . .),

. .  (8) 
(  ) 

     

     
      

         ) 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 57199Τεύχος Β’ 4751/24.10.2018

(  
)

(  ) (  
) (  

). 
          

(    )
(    

« ».

             (  ) ( - - )

                             
                           

             

( - )

4.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ57200 Τεύχος Β’ 4751/24.10.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 57201Τεύχος Β’ 4751/24.10.2018

 5. Σκοποί και Περιεχόμενα 
Μεταπτυχιακών Μαθημάτων 

Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. 
Όλα έχουν σύνολο 36 ωρών (από διαλέξεις ή εργαστή-

ρια ή διαλέξεις και εργαστήρια) 
Όλα τα μαθήματα απαιτούν έρευνα και παρουσίαση 

αποτελεσμάτων. Όσα έχουν και εργαστήριο επιπλέον 
απαιτούν παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. 

Η αξιολόγηση του μαθήματος αφορά το ερευνητικό 
έργο, τη συγγραφή επιστημονικού κειμένου (βιβλιογρα-
φική επισκόπηση, μεθοδολογία, αποτελέσματα, συμπε-
ράσματα, βιβλιογραφία) και τη συμμετοχή σε ομαδικές 
δράσεις (βιωματικά εργαστήρια και επισκέψεις σε χώ-
ρους, όπου λειτουργούν θεσμοί εκπαίδευσης). 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Σχεδιασμός έρευνας. Σύγχρονη επιστημονική τεχνο-
γραφία 

Σκοπός του μαθήματος είναι 
· η αναλυτική παρουσίαση των σταδίων της εμπειρικής 

έρευνας, 
· η παροχή οδηγιών και παραδειγμάτων που αφορούν 

καθιερωμένους από την επιστημονική κοινότητα τρό-
πους ένταξης παραπομπών στο κείμενο και συγγραφής 
βιβλιογραφίας ή βιβλιογραφικών αναφορών στο τέλος 
της εργασίας, 

· η εσωτερίκευση κανόνων ηθικής δεοντολογίας που 
αφορούν την έρευνα και τη συγγραφή. 

Περιεχόμενο 
· Τα στάδια της έρευνας: αναζήτηση του ερευνητικού 

θέματος, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, διατύπωση 
των ερευνητικών ερωτημάτων, διατύπωση των υποθέ-
σεων, επιλογή μεθόδων και μεθοδολογικών εργαλείων, 
συλλογή των δεδομένων, αξιολόγηση και ανάλυση των 
δεδομένων, συγγραφή της εργασίας. 

· Θέματα ηθικής δεοντολογίας. 
· Σύγχρονη επιστημονική τεχνογραφία. 
Παρουσιάζονται οι τρόποι αναζήτησης δευτερογενών 

πηγών σε βιβλιοθήκες, αρχεία και στο διαδίκτυο. Πα-
ρουσιάζονται τα δύο δημοφιλέστερα πρότυπα (σχολές) 
συγγραφής επιστημονικών κειμένων, δηλαδή το Chicago 
(17η έκδοση, 2017) και το APA (6η έκδοση, 2010). Επι-
πλέον, δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν 
δυνατότητες προσαρμογής στην ελληνόγλωσση βιβλιο-
γραφία των οδηγιών που συνδέονται με παραπομπές και 
βιβλιογραφικές αναφορές στην αγγλική γλώσσα. 

Στοιχεία του Πολιτισμού (με έμφαση στα Σύμβολα, τη 
Γλώσσα, τις Τέχνες, τα Δημιουργήματα των Τεχνών, τις 
Αξίες, τις Πεποιθήσεις και τους Θεσμούς) 

Σκοπός του μαθήματος είναι 
· η σε βάθος γνώση της έννοιας του πολιτισμού και των 

επιμέρους στοιχείων του, 
· η παρουσίαση και κατανόηση θεμάτων που αφορούν 

τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό, 
· η ενεργή συμμετοχή σε βιωματικά εργαστήρια, στα 

οποία η χρήση στοιχείων του πολιτισμού οδηγεί σε κα-
λύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Περιεχόμενο 
• Οι έννοιες του πολιτισμού, της κουλτούρας, του λα-

ϊκού πολιτισμού. 
· Σύμβολα. 
· Η γλώσσα ως πολιτισμικό αγαθό. 
· Τέχνες. 
· Δημιουργήματα τεχνών. 
· Καθημερινότητα (διατροφή, ελεύθερος χρόνος, ήθη, 

έθιμα, αξίες, πεποιθήσεις, κανόνες). 
· Θεσμοί. 
· Βιωματικά εργαστήρια («το θεατρικό παιχνίδι στην 

εκπαίδευση», «κατασκευές και εκπαίδευση», «δημιουρ-
γική γραφή»). 

Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων 
Σκοπός του μαθήματος είναι 
· η ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης επιστημονικών 

δεδομένων με απώτερο στόχο να δοθούν λογικές απα-
ντήσεις σε ερευνητικά ερωτήματα που προέρχονται, 
κυρίως, από τον χώρο των Επιστημών της Αγωγής, των 
Κοινωνικών και των Ανθρωπιστικών Επιστημών, 

· η ανάπτυξη του επιστημονικού τρόπου παρουσίασης 
της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων μιας ολοκλη-
ρωμένης έρευνας, 

· η κριτική αποτίμηση των μεθοδολογικών επιλογών 
που υιοθετούνται σε δημοσιευμένες ποιοτικές και πο-
σοτικές έρευνες. 

Περιεχόμενο 
· Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εκπαίδευ-

σης, με έμφαση στη μαθηματική εκπαίδευση. 
· Εισαγωγή σε θεμελιώδεις έννοιες της περιγραφικής 

και επαγωγικής στατιστικής. 
· Βασικές μέθοδοι Ποιοτικής Ανάλυσης Δεδομένων 

που χρησιμοποιούνται στις Επιστήμες της Αγωγής, στις 
Κοινωνικές και στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Προσεγ-
γίζονται η ανάλυση περιεχομένου, η ανάλυση λόγου, η 
θεμελιωμένη θεωρία και η έρευνα δράσης. 

· Βασικές μέθοδοι Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων. 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Η εκπαιδευτική εφαρμογή “Edutainment” (Education 
and Entertainment) 

Σκοπός του μαθήματος είναι 
· η σε βάθος γνώση της θεωρίας για την εκπαιδευτική 

εφαρμογή edutainment (education plus entertainment), 
· η μετάδοση της εφαρμοσμένης γνώσης για τη χρήση 

στην εκπαιδευτική διαδικασία στοιχείων του πολιτισμού, 
κυρίως των συμβόλων, των τεχνών (π.χ. εικαστικών τε-
χνών, οπτικοακουστικών τεχνών, τεχνών του λόγου), των 
καλλιτεχνικών δημιουργημάτων (με έμφαση στη «δημό-
σια» τέχνη) σε συνδυασμό με ψηφιακές εκπαιδευτικές 
εφαρμογές, 

· η υλοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων, στα οποία 
προτείνονται τρόποι χρήσης παραδοσιακών διδακτι-
κών εργαλείων (για παράδειγμα παιδικό ιχνογράφημα, 
αναπαραστάσεις, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι κ.α.) 
σε συνδυασμό με ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές, 

• η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τις φοι-
τήτριες και τους φοιτητές για περαιτέρω μελέτη, έρευνα, 
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εφαρμογή και διάδοση του πρακτικών που συνδυάζουν 
την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία. 

Περιεχόμενο 
· Εννοιολογική αποσαφήνιση και θεωρητικές προσεγ-

γίσεις για το edutainment. 
· Edutainment και μαθησιακά αποτελέσματα. Σημα-

ντικές έρευνες. 
· Σχολική ηλικία, edutainment και ελεύθερος χρόνος. 
· Εργαστηριακά μαθήματα που καλύπτουν το 50% των 

ωρών του μαθήματος (18 ώρες). 
Κοινωνιολογία του Πολιτισμού. Πολιτισμός και Εκπαί-

δευση, 20ος, 21ος αιώνας 
Σκοπός του μαθήματος είναι 
· η σε βάθος γνώση σημαντικών θεωριών και ερευνών 

που αφορούν γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνιολογίας 
του Πολιτισμού και της Ιστορίας της Εκπαίδευσης, 

· η παρουσίαση των προοπτικών του ελληνικού εκ-
παιδευτικού συστήματος σε σχέση με Προγράμματα 
Πολιτισμού. 

Περιεχόμενο 
· Σύγχρονος κόσμος: Συνεργασία και σύγκρουση πο-

λιτισμών. 
· Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και Πολιτισμικές Σπουδές. 
· Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 20ου και 21ου 

αιώνα στην Ελλάδα. 
· Ιδεολογικά ρεύματα, επιρροές από την ευρώπη. 
· Πρωτοπόροι Έλληνες Παιδαγωγοί. 
· Καινοτόμα Προγράμματα σε σχέση με τον πολιτισμό 

στην εκπαίδευση. 
Οπτικοακουστικές Τέχνες και Αντιμετώπιση Προβλη-

μάτων Συμπεριφοράς 
Σκοπός του μαθήματος είναι 
· η παρουσίαση σε θεωρητικό και σε βιωματικό επί-

πεδο ζητημάτων όπως ο αλληλοσεβασμός, η αυτοπα-
ρατήρηση, η θετική διάθεση, η ανταλλαγή εμπειριών, η 
ανάληψη δράσης για εξομάλυνση και διαμεσολάβηση 
στην επίλυση συγκρούσεων, 

· η ευαισθητοποίηση και ο αναστοχασμός σχετικά με 
την ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που αφο-
ρούν σε πράξεις-δράσεις για την αντιμετώπιση προβλη-
μάτων κοινωνικής παθογένειας μέσω ενσυναισθητικών, 
αποτελεσματικών σκηνικών-αναπαραστατικών πρακτι-
κών και η δυνάμει ανάπτυξη της ικανότητας ανάληψης 
παιδαγωγικού έργου σε σχετικά θέματα. 

Περιεχόμενο 
· Θεατρικές μέθοδοι προκειμένου να αναδειχτούν οι 

διαλογικές, ενσυναισθητικές και κοινωνικές δεξιότητες 
των συμμετεχόντων. 

· Σκηνική αναπαράσταση προβληματικών συμπεριφο-
ρών μέσω θεατρικού ρόλου. 

· Βιωματικό εργαστήριο με υποστηρικτική παρουσία 
εμψυχωτή. 

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Γνωστική Ψυχολογία 
Σκοπός του μαθήματος είναι 
· η προσέγγιση βασικών θεωριών της επιστήμης της 

γνωστικής ψυχολογίας και ειδικότερα των θεωριών για 
τον τρόπο σκέψης των παιδιών, 

· η επιστημονική γνώση για τις παιδικές αναπαραστάσεις, 
· η σε βάθος γνώση και κατανόηση του πολιτισμού 

ως παράγοντα διαμόρφωσης σύγχρονων συλλογικών 
ταυτοτήτων, 

· η σε βάθος γνώση και κατανόηση της ένταξης στοι-
χείων συλλογικής ταυτότητας στα παιδιά ανάλογα με το 
στάδιο ανάπτυξής τους. 

Περιεχόμενο 
· Η σύγχρονη επιστημονική γνώση για τις κοινωνικές 

επιδράσεις στη σκέψη των παιδιών. 
· Η σύγχρονη επιστημονική γνώση για την αντιληπτική 

ανάπτυξη, την ανάπτυξη της γλώσσας, της μνήμης, την 
ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. 

· Παιδιά και αναπαραστάσεις. Διαφορές ανάμεσα σε 
ηλικιακές ομάδες. 

· Σύγχρονος κόσμος και συλλογικές ταυτότητες. 
· Συλλογικές ταυτότητες σε παιδιά. 
Θέματα Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο Σύγχρο-

νο Σχολείο 
Σκοπός του μαθήματος είναι 
· η επιστημονική γνώση των τρόπων με τους οποίους 

το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τους άλλους, 
· η επιστημονική γνώση των τρόπων με τους οποίους 

το άτομο αντιλαμβάνεται τις κοινωνικές ομάδες ή/και 
σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, 

· η παρουσίαση κοινωνιο-ψυχολογικής προσέγγισης 
των διομαδικών σχέσεων, 

· η συνειδητοποίηση και συστηματοποίηση της προσω-
πικής γνώσης/κατανόησης/θεωρίας των μεταπτυχιακών 
φοιτητριών και φοιτητών σχετικά με τη διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας, η βαθμιαία διεύρυνση και ενδεχομέ-
νως τροποποίηση της προσωπικής τους γνώσης, και, 
τέλος, η προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητριών 
και φοιτητών για εφαρμογή της διευρυμένης γνώσης 
στην προσωπική εκπαιδευτική-διδακτική πράξη. 

Περιεχόμενο 
· Κοινωνική Ψυχολογία: Βασικές θεωρίες και μεθοδο-

λογία. 
· Συστηματοποίηση της προσωπικής γνώσης/κατανό-

ησης/θεωρίας των μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοι-
τητών σχετικά με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας. 

· Ορισμός και μορφές διαφοροποίησης της διδασκα-
λίας. 

· Αρχές, στρατηγικές και τεχνικές διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας. 

· Ο ρόλος της αξιολόγησης. 
· Παραδείγματα εφαρμογής της διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας στην εκπαιδευτική πράξη. 
· Αποτελεσματικότητα της διαφοροποίησης της διδα-

σκαλίας-ερευνητικά δεδομένα. 
· Περιορισμοί και δυσκολίες εφαρμογής της διαφορο-

ποίησης της διδασκαλίας. 
Ελληνικός Πολιτισμός και Καινοτόμες Διδακτικές Προ-

σεγγίσεις 
Σκοπός του μαθήματος είναι 
· η σε βάθος γνώση και κατανόηση του πολιτισμού 

ως παράγοντα διαμόρφωσης σύγχρονων συλλογικών 
ταυτοτήτων, 
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· η σε βάθος γνώση και κατανόηση του πολιτισμού 
ως παράγοντα συνεργασιών ή συγκρούσεων στον σύγ-
χρονο κόσμο, 

· η παρουσίαση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων 
που «χρησιμοποιούν» α) δημιουργήματα του ελληνικού 
πολιτισμού, όπως οι αρχαίοι μύθοι, τα παραδοσιακά πα-
ραμύθια, η παραδοσιακή διατροφή, τα παραδοσιακά 
κτίρια κ.α. και β) συνδυάζουν τη χρήση παραδοσιακών 
εκπαιδευτικών εργαλείων αξιολόγησης (ιχνογράφημα, 
φιγούρες θεάτρου σκιών, κατασκευές κ.α.) με σύγχρονα 
εκπαιδευτικά εργαλεία (ψηφιακές εφαρμογές) για καλύ-
τερα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Περιεχόμενο 
· Ελληνικός πολιτισμός και σύγχρονος κόσμος. 
· Αρχαίοι μύθοι. Παραδοσιακό ελληνικό παραμύθι. 

· Διατροφικές συνήθειες πατρίδων του ελληνισμού. 
· Σύγχρονη πολυπολιτισμική Θράκη 
· Ελληνικός πολιτισμός και εκπαίδευση. 
· Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας στοιχείων του ελ-

ληνικού πολιτισμού. 
· Εργαστήριο, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους 

όπου λειτουργούν θεσμοί τυπικής ή άτυπης εκπαίδευ-
σης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κομοτηνή, 20 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Πρύτανης 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥXΡONIΔΗΣ
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*02047512410180020*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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