
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   8158 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Τμήμα 

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκ-

παιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπιστικών 

Επιστημών .

Η  ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(Αριθμ. Συνεδρίας 36/28.06.2018) 

Α φού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
 π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220/Α΄/03.11.2008) και με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας».

- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε και του άρ-
θρου 33, παραγρ. 2, και 45 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017/
τ.Α’).

- Την υπ΄ αριθμ. 2733/27.04.2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου (αριθμ. συνεδρίας 34/25.04.2018) με θέμα «Επα-
νίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Τμήμα Επιστη-
μών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών».

- Την υπ΄ αριθμ. 17/25.06.2018 έκτακτη Συνέλευση του 
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού με την οποία καταρτίσθηκε ο 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση».

- Το υπ’ αριθμ 36/28.06.2018 πρακτικό της συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου, θέμα 10.1. «Έγκριση Κανονισμών 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων 
του Ιδρύματος».

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού,

και

- Το υπ’ αριθμ. 127362/Ζ1/26-7-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/17 (Α΄114)» που αφορά στην έγκριση ίδρυσης 
του ΠΜΣ με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του 
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
αποφασίζει:

και εγκρίνει τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», όπως 
αυτός καταρτίσθηκε στην υπ΄ αριθμ. 17/25.06.2018 έκτα-
κτη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Προσχο-
λικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1. 
Γενικές Αρχές

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.) όπως ορίζεται σχετικά 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017.

1.1 Αποστολή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών

Tα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου (Π.Α.) οδηγούν στην απόκτηση Δι-
πλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) που είναι 
ακαδημαϊκοί τίτλοι υψηλού επιπέδου. Μέσω της συστη-
ματικής μελέτης, της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και 
της έρευνας επιδιώκουν την παραγωγή νέας γνώσης και 
την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.

1.2 Στόχοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών

Το Π.Α. διοργανώνει προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών τα οποία στοχεύουν, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 30 του ν. 4485/2017:

- στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυ-
ξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανο-
ποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
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- στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των διπλωματού-
χων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκε-
κριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες 
ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του 
πρώτου κλάδου σπουδών των οικείων Τμημάτων.

Επιπλέον, τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 
του Π.Α. στοχεύουν:

- στην καλλιέργεια γνώσης και εξειδίκευσης, με βάση 
τους διεθνείς κανόνες δεοντολογίας και ηθικής της έρευ-
νας, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας·

- στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, μέσα 
σε ένα ελεύθερο ακαδημαϊκό περιβάλλον, που παρέχει 
το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς 
και ευρύτατες ευκαιρίες στους φοιτητές και στις φοιτή-
τριες για να καταστούν χρήσιμοι και χρήσιμες για την 
κοινωνία·

- στην εκπαίδευση φοιτητών και φοιτητριών, έτσι 
ώστε αφενός μεν, να κατανοήσουν τις θεωρίες και τις 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με κάθε 
περιοχή εξειδίκευσης, αφετέρου δε, να εμπνευστούν, 
για να παράξουν και να εφαρμόσουν νέες θεωρίες και 
νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις·

- στην ανάπτυξη και τη διεύρυνση συνεργασιών σε 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με εκπαιδευτικά 
και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδα-
πής, με προσφορά ικανού αριθμού προγραμμάτων και 
σε άλλες (εκτός της ελληνικής) γλώσσες·

- στην προετοιμασία διπλωματούχων ικανών για επι-
τυχή σταδιοδρομία τόσο στον δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 2. 
Ίδρυση Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Π.Α. ιδρύει, οργανώνει και λειτουργεί τα προγράμ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών και απονέμει Διπλώματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» όπως κάθε φορά ισχύουν.

2.1 Διαδικασία Ίδρυσης νέου Π.Μ.Σ.
Το νομικό πλαίσιο ίδρυσης/επανίδρυσης μονοτμηματι-

κού Π.Μ.Σ. περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4485/2017 
και το νομικό πλαίσιο ίδρυσης/επανίδρυσης Διατμημα-
τικού/Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. περιγράφεται στα άρθρα 32 
και 43 του ν. 4485/2017. Διευκρινίσεις, επί των ως άνω 
διαδικασιών, αποτυπώνονται στις σχετικές τυποποιηθεί-
σες διαδικασίες του Ιδρύματος που έχουν κοινοποιηθεί 
στα Παν/κα Τμήματα.

2.2 Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. 

καταρτίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό 
τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (παρ. 1 του άρθρου 
45 του ν. 4485/2017). Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και 
στις περιπτώσεις τροποποίησης του Κανονισμού.

Στον παρόντα Κανονισμό παρουσιάζονται η δομή και 
οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου (Π.Α.) το οποίο απονέμει Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

Οι διατάξεις του εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το 
νομικό πλαίσιο που διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και 
συγκεκριμένα τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Ειδικότερα, στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ. καθορίζονται 
όλα τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 45 του προαναφερόμενου νόμου.

Κάθε υποψήφιος/α, που επιλέγει για να φοιτήσει στο 
Π.Μ.Σ., θα πρέπει να λαμβάνει εγκαίρως γνώση του πα-
ρόντος Κανονισμού και να αποδέχεται τους κανόνες 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος.

Άρθρο 3. 
Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πε-
ριβαλλοντική Εκπαίδευση» εντάσσεται στον στρατηγικό 
σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται από επι-
στημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προα-
γωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τε-
χνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, 
κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της 
χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των διπλωμα-
τούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκε-
κριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες 
ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του 
πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» είναι η μεταπτυχιακή 
εξειδίκευση επιστημόνων στην Εκπαίδευση για το Πε-
ριβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο πλαίσιο των 
Επιστημών της Αγωγής. Ειδικότερα, εστιάζει στην εκπαί-
δευση και κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού, στο σχεδι-
ασμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση 
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της 
τυπικής, μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης. Επιδιώ-
κει τη συστηματική έρευνα στο πεδίο της Π.Ε. με στόχο την 
καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την παραγωγή 
νέων ιδεών και την ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών 
μεθόδων και τεχνικών. Επικεντρώνεται στη διάχυση των 
αποτελεσμάτων της έρευνας στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
τους κοινωνικούς θεσμούς και εν γένει στους φορείς που 
συμμετέχουν στη διαμόρφωση, τη λήψη και τον έλεγχο 
αποφάσεων για την προστασία του φυσικού, ανθρωπο-
γενούς και πολιτισμικού περιβάλλοντος, μέσω της ανά-
πτυξης συνεργασιών με ερευνητικά ιδρύματα και άλλους 
φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 4. 
Αρμόδια Όργανα/Επιτροπές για την ίδρυση-
λειτουργία του Π.Μ.Σ.

Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
αρμόδια όργανα/επιτροπές είναι:
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1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος.
2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ).
3. Η Συνέλευση του Τμήματος.
4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ..
5. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. (και ο/η 

Αναπληρωτής/τρια του/της Διευθυντή/τριας).
6. Η Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης Υποψηφίων Μετα-

πτυχιακών Φοιτητών/τριών.
7. Η Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 

(Ε.Σ.Ε.).
4.1 Πρυτανικό Συμβούλιο
Επιπλέον των αρμοδίων οργάνων, και σύμφωνα με την 

παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017, «το Πρυτανικό 
Συμβούλιο του οικείου Ιδρύματος έχει την ευθύνη της 
τήρησης του νόμου, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και 
λειτουργία των Π.Μ.Σ. και την εκπόνηση διδακτορικών 
διατριβών, του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
που προβλέπεται στο άρθρο 45».

4.2 Σύγκλητος
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του 

ν. 4485/2017, «Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο 
για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού 
και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ.. Επίσης, η Σύ-
γκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. 
δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα».

4.3 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 31 του 

ν.  4485/2017, η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων, που εκτελεί χρέη Προέδρου και τους/τις 
Κοσμήτορες του οικείου Ιδρύματος, ως Μέλη. Τα μέλη 
της Επιτροπής δεν αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε 
αυτή. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει τις 
εισηγήσεις για την ίδρυση νέων Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

4.4 Συνέλευση του Τμήματος
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 31 του 

ν. 4485/2017, η Συνέλευση του οικείου Τμήματος:
1. εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Με-

ταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης 
Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4485/2017,

2. ορίζει τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής,
3. κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του Π.Μ.Σ.,
4. συγκροτεί Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης των υπο-

ψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών,
5. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

για την απονομή του Δ.Μ.Σ.,
6. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
4.5 Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)
Σύμφωνα με τις παρ. 5 και 8 του άρθρου 31 του 

ν.  4485/2017 και την παρ. 2 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017, η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. 
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα 
οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγο-
νται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. 
Κατά τη λήξη της θητείας, με ευθύνη του/της Διευθυντή/
τριας συντάσσεται απολογισμός του ερευνητικού και 

εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. 
μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ο/Η Πρόεδρος της Σ.Ε. 
έχει ταυτόχρονα και το ρόλο του/της Διευθυντή/τριας 
του Π.Μ.Σ.

Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το 
συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:

- Δύναται να εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή 
του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων/ουσών 
του Π.Μ.Σ., αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών

- Ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα μέλη της 
τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών 
(σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4485/17).

- Δύναται να εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτή-
σεις αναστολής φοίτησης, μερικής φοίτησης, παράτασης 
σπουδών, διαγραφής φοιτητών/τριών, αναγνώρισης μα-
θημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
κ.λπ. και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

4.6 Διευθυντής/τρια Π.Μ.Σ.
Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017, 

ο/η Διευθυντής/τρια είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας 
ή της βαθμίδας Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας του 
Τμήματος, του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με το γνω-
στικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., είναι επίσης Μέλος της 
Σ.Ε. και ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μαζί 
με τον/την Αναπληρωτή/τρια, από τα εκλεγμένα μέλη 
της Σ.Ε. για διετή θητεία (ΥΠ.Ε.Θ. Εγκύκλιος, 163204/
Ζ1/29.9.2017), χωρίς επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό 
του/της έργο ως Διευθυντής/τρια. Ο/Η Διευθυντής/τρια 
προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και εισηγείται 
στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για τα σχετικά με το 
Π.Μ.Σ. θέματα. Ο μέγιστος αριθμός συνεχόμενων θητει-
ών του/της Διευθυντή/τριας ορίζεται σε δύο (2).

Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ.:
α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του Π.Μ.Σ..

γ) Εισηγείται τη διαδικασία για την αναπλήρωση μελών 
επιτροπών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στη Συνέλευση για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των 
εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Με ευθύνη του/της απερχόμενου/ης Διευθυντή/
τριας, κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., συντάσσεται 
αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευ-
τικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστη-
ριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, 
την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 
τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την 
κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του 
Π.Μ.Σ.. O απολογισμός κατατίθεται στο οικείο Τμήμα 
στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. (παρ. 2 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017).

Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ., κατόπιν απόφασης 
της Συνέλευσης, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πλη-
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ρωμής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις 
συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμέ-
νο προϋπολογισμό. Η Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν 
εισήγησης του Δ/ντη του ΠΜΣ (ή της ΣΕ), θα αποφασίζει 
ως προς την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως 
προς την έγκριση των δαπανών του προγράμματος και 
θα πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συ-
γκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες 
δαπάνες.

Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. 
είναι Καθηγητής/τρια ή Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/
τρια και εκπληρώνει τα καθήκοντα τού/τής Διευθυντή/
τριας σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του/της.

4.7 Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης Υποψηφίων Μετα-
πτυχιακών Φοιτητών/τριών

Σύμφωνα με την παρ. 3 (εδάφιο δ) του άρθρου 31 του 
ν. 4485/2017, η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτεί Επι-
τροπή Επιλογής/Εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχια-
κών φοιτητών/τριών.

Η Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης αποτελείται από του-
λάχιστον τρία μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και ορίζεται με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Έργο της Επιτροπής Επιλογής/Εξέτασης αποτελούν 
τα παρακάτω:

- Αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογη-
τικών, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τα ακα-
δημαϊκά κριτήρια που τυχόν έχουν τεθεί, σύμφωνα και 
με την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4485/17. Ο έλεγχος 
της πληρότητας των δικαιολογητικών διενεργείται από 
τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος.

- Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας και διενέργεια γρα-
πτής εξέτασης στην ξένη γλώσσα, όπου αυτό απαιτείται.

- Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων.
- Εξέταση των αιτήσεων των υποψηφίων μεταπτυχι-

ακών φοιτητών/τριών για απαλλαγή από τα τέλη φοί-
τησης.

Η τελική κατάταξη των Υποψηφίων με βάση τον κα-
τάλογο κριτηρίων του Προγράμματος και η πρόταση 
επιλογής Υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή, υπο-
βάλλονται προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήμα-
τος. Η Συνέλευση του Τμήματος, μπορεί να συγκροτήσει 
επιπλέον Επιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο.

Όλες οι προτάσεις ή αποφάσεις των Επιτροπών εγκρί-
νονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

4.8 Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.)

Σύμφωνα με τις παρ. 3 έως και 8 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017, η Ε.Σ.Ε. είναι αρμόδια για την εξωτερική 
ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. Τα πέντε (5) Μέλη 
της Ε.Σ.Ε. είναι μέλη Δ.Ε.Π. α' βαθμίδας, αναπληρωτή 
και επίκουρου καθηγητή άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων 
των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και 
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών ή επιστήμονες της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, 
οι οποίοι έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους/
τις επισκέπτες/ριες διδάσκοντες/ουσες στην παράγραφο 

5 του άρθρου 36, του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου 
και με την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκο-
ντες/ουσες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έκτο μέλος είναι 
μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια 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/της Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/
της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, καθώς και κάθε 
ειδικότερο θέμα που αφορά στη συγκρότηση, τη λει-
τουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, 
καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5.
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τρι-
ών ανά διδάσκοντα/ουσα του Π.Μ.Σ ανέρχεται σε 
39/27=1,44, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοι-
τητών/τριών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος σε σχέση με τον 
αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήμα-
τος είναι 143/777=0,18 και σε σχέση με τον αριθμό των 
διδασκόντων/ουσων του Τμήματος είναι 143/37=3,86 
(22 Δ.Ε.Π., 2 Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες, 6 Ε.ΔΙ.Π., 2 
Ε.Ε.Π., 1 Π.Δ. 407, 4 νέους επιστήμονες κατόχους διδα-
κτορικού (ΕΣΠΑ)) (άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017).

Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του 
Κανονισμού.

Άρθρο 6. 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί και δεκτές κάτοχοι τίτλου 
του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώ-
τατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της 
χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή 
Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από 
τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 ν. 3883/2010 ΦΕΚ 167/24-9-
2010/τ.Α΄). Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη 
Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 
38 ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73/Α΄).

Επιπλέον, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοι-
τήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπό-
θεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους 
και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση περάτω-
σης σπουδών μέχρι την ημερομηνία αξιολόγησης των 
υποψηφιοτήτων από την Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης.

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/
2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμε-
ται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπου-
δών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν 
έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄/80).
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Άρθρο 7. 
Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Προϋπόθεση για την επιλογή, αποτελεί η επαρκής 
γνώση μίας τουλάχιστον ευρωπαϊκής γλώσσας εκ των 
Αγγλικά/Γερμανικά/Ιταλικά/Γαλλικά, πέραν της ελληνι-
κής. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται είναι το 
Β2, στα δε ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται, 
περιλαμβάνονται ιδίως, ο βαθμός του πτυχίου, η βαθ-
μολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωματική εργα-
σία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπου-
δών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική 
δραστηριότητα του υποψηφίου (παρ. 2 του άρθρου 34 
του ν. 4485/2017).

Η επαρκής γνώση ξένης γλώσσας πιστοποιείται με 
αντίγραφο αποδεικτικού, σύμφωνα με το παράρτημα Τίτ-
λων Γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π. το οποίο επισυνάπτεται 
πάντα στην προκήρυξη. Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας 
ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσ-
σας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι/ες που είναι κάτοχοι 
της σχετικής άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρω-
μένο αντίγραφο και κατά περίπτωση ακριβή μετάφραση 
του τίτλου σπουδών, βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια 
επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας.

Η Συνέλευση του Τμήματος, δύναται να καθορίσει με 
απόφασή της, τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτη-
ρίων, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή τις 
λεπτομέρειες της διαδικασίας διεξαγωγής εξετάσεων 
και συνεντεύξεων.

Άρθρο 8. 
Διαδικασίες επιλογής

8.1. Προκήρυξη
Κάθε χρόνο, το Π.Μ.Σ., μετά από απόφαση της Συνέ-

λευσης δημοσιεύει, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, προκήρυ-
ξη, σε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης και της 
ιστοσελίδας του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος 
σχετική με το Π.Μ.Σ, του οποίου η έναρξη έχει προγραμ-
ματισθεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισα-
γωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο αριθμός εισακτέων, 
ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, οι προθεσμίες 
υποβολής αιτήσεων, η διαδικασία εξέτασης της ξένης 
γλώσσας εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν διαθέτει επίπεδο 
γλωσσομάθειας Β2, η διαδικασία της συνέντευξης, τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κ.λπ.

8.2 Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται 

από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την 
προκήρυξη. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα των 
δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστημα «Ναυτίλος». 
(https://nautilus.aegean.gr/)

Έντυπα αντίγραφα, εφόσον ζητηθούν, κατατίθενται 
κατά την εγγραφή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοτυπία/ες πτυχίου/ων ή/και διπλώματος/ων ή/

και Βεβαίωση/εις Περάτωσης Σπουδών

4. Φωτοτυπία/ες πιστοποιητικού/ών αναλυτικής/ών βαθ-
μολογίας/ών μαθημάτων στο/στα οποίο/α θα αναγράφεται 
ο βαθμός του/των πτυχίου/ων ή διπλώματος/ων.

5. Αντίγραφο προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, 
εάν υπάρχει

6. Δημοσιεύσεις (βιβλία/μονογραφίες, άρθρα, εισηγή-
σεις/κεφάλαια κ.λπ.), εάν υπάρχουν

7. Αποδεικτικά ερευνητικής, επιστημονικής, επαγγελ-
ματικής ή κοινωνικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν

8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
9. Δύο συστατικές επιστολές, εάν υπάρχουν
10. Πιστοποιητικό/ά γλωσσομάθειας Αγγλικών/Γερ-

μανικών/Ιταλικών/Γαλλικών επιπέδου τουλάχιστον Β2, 
εάν υπάρχει/ουν

11. Πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ. Οι 
φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 
προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον 
ΔΟΑΤΑΠ, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του 
ν. 4485/2017, δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών δεν 
απονέμεται σε φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπου-
δών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει 
αναγνωριστεί από ΔΟΑΤΑΠ

8.3 Κριτήρια επιλογής
Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 

που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ., εκτός των υποχρε-
ωτικών για τη συμμετοχή τους δικαιολογητικών (πτυ-
χίο Α.Ε.Ι. και η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον ξένης 
γλώσσας εκ των Αγγλικά/Γερμανικά/Ιταλικά/Γαλλικά, πέ-
ραν της ελληνικής, επιπέδου Β2, η οποία αποδεικνύεται 
είτε με σχετικό αποδεικτικό είτε με εξέταση της ξένης 
γλώσσας για τον έλεγχο της δυνατότητας κατανόησης 
επιστημονικών κειμένων συναφών με την ειδίκευση του 
Π.Μ.Σ., εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν διαθέτει αποδει-
κτικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2), αξιολογούνται και 
συνεκτιμώνται:

α) τα ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων, στα 
οποία περιλαμβάνονται ιδίως, ο βαθμός του πτυχίου, 
η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλω-
ματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο 
κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγ-
γελματική δραστηριότητα του υποψηφίου (παρ. 2 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017), όπως αυτά προκύπτουν 
από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, και

β) η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προ-
φορικής συνέντευξης ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής/
Εξέτασης.

Τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής/Εξέτασης αξιολογούν 
και βαθμολογούν τους/τις υποψήφιους/ες μεταπτυχια-
κούς/ές φοιτητές/τριες με βάση την κλίμακα 0 έως 100, 
και κάθε υποψήφιος/α πιστώνεται με συγκεκριμένο 
αριθμό μορίων. Ο μέγιστος αριθμός μορίων που είναι 
δυνατόν να συγκεντρώσει ένας/μία υποψήφιος/α από 
τα ακαδημαϊκά προσόντα τα οποία διαθέτει είναι 50 
μόρια που αντιστοιχούν στο 50% της συνολικής του/
της βαθμολογίας. Ο μέγιστος αριθμός μορίων που είναι 
δυνατόν να συγκεντρώσει ένας/μια υποψήφιος/α από 
την απόδοσή του/της στην προφορική συνέντευξη εί-
ναι 50 μόρια που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο 50% της 
συνολικής του/της βαθμολογίας.
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8.3.1 Ακαδημαϊκά κριτήρια
Τα ακαδημαϊκά προσόντα, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν καταθέσει οι υποψήφιοι/

ες, καταγράφονται αρχικά από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στη συνέχεια αξιολογούνται και βαθμολογούνται από 
την Επιτροπή Επιλογής Εξέτασης.

Τα ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων που μπορούν να αξιολογηθούν και να μοριοδοτηθούν, εμφανίζονται 
στον παρακάτω πίνακα:

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΑΔ. ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΓΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ 
ΠΤΥΧΙΟΥ

Βαθμός 8,50-10,00 10

10 (10%)Βαθμός 6,50-8,49 7

Βαθμός 5,00-6,49 4

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΗ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διπλωματική Εργασία συναφής με το αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ. 5

5 (5%)
Διπλωματική Εργασία συναφής με τις Επιστήμες 
Αγωγής 3

Διπλωματική Εργασία μη συναφής με το 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και τις Επιστήμες Αγωγής 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟ Π.Μ.Σ.

Βαθμός 8,50-10,00 1/μάθημα

6 (6%)Βαθμός 6,50-8,49 0,7/μάθημα

Βαθμός 5,00-6,49 0,4/μάθημα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΤΥΧΙΑ Α.Ε.Ι. 
(ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ)

Διδακτορικό
Έως 5

(με βάση και τη συνάφεια με 
το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.)

8 (8%)
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών

Έως 3
(με βάση και τη συνάφεια με 

το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.)

Άλλο πτυχίο Α.Ε.Ι. (εκτός βασικού)
Έως 2

(με βάση και τη συνάφεια με 
το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.)

Δίπλωμα Διετούς μετεκπαίδευσης (Διδασκαλείο) 1

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΝΩΣΗΣ 
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
(ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ)

Επάρκεια επιπέδου Γ2 2

4 (4%)Επάρκεια επιπέδου Γ1 1,5

Επάρκεια επιπέδου Β2 1,0

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Βιβλίο ή μονογραφία
Έως 5/βιβλίο (με βάση και τη 

συνάφεια με το
αντικείμενο του Π.Μ.Σ.)

10 (10%)Άρθρο σε έγκυρο επιστημονικό περιοδικό
Έως 2/άρθρο (με βάση και τη 

συνάφεια με το
αντικείμενο του Π.Μ.Σ.)

Εισήγηση σε πρακτικά συνεδρίων με επιστημονική 
επιτροπή ή κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο

Έως 1/εισήγηση ή κεφάλαιο
(με βάση και τη συνάφεια με 

το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.)

ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα 
(συμμετοχή σε εκπαιδευτικά-ερευνητικά 
προγράμματα, παρακολούθηση επιμορφωτικών 
σεμιναρίων, παρακολούθηση συνεδρίων – 
ημερίδων, εργασία ή συμμετοχή σε θεσμούς 
σχετικούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., στέλεχος 
εκπαίδευσης, πιστοποίηση σε Τ.Π.Ε. κ.λπ.).

5 (5%)

ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Δύο συστατικές επιστολές Έως 1/συστατική επιστολή 2 (2%)

ΣΥΝΟΛΟ 50 (50%)
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8.3.2 Συνέντευξη
Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. πραγματο-

ποιείται προφορική συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλο-
γής/Εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών. Η προφορική συνέντευξη μπορεί να πραγματοποι-
ηθεί, είτε με τη φυσική παρουσία του/της υποψηφίου/ας 
είτε εξ αποστάσεως με χρήση πιστοποιημένου συστήμα-
τος τηλεδιάσκεψης, με την προϋπόθεση ότι ο/η υποψήφι-
ος/α δεν έχει την υποχρέωση εξέτασης σε ξένη γλώσσα. Ο 
ανώτατος αριθμός μορίων ο οποίος μπορεί να αποδοθεί 
σε έναν/μια υποψήφιο/α από την προφορική συνέντευξη, 
ανέρχεται στα 50 μόρια που αντιστοιχούν στο 50% της 
συνολικής αξιολόγησής του/της.

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης εκτιμάται η γε-
νικότερη συγκρότηση του υποψηφίου σε θέματα επι-
στημονικού, παιδαγωγικού, κοινωνικού και προσωπικού 
ενδιαφέροντος. Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει 
κυρίως στη διαπίστωση: της επαρκούς εξοικείωσης 
του/της υποψήφιου/ας σε γνωστικά πεδία σχετικά με 
το αντικείμενο του Π.Μ.Σ, των λόγων για τους επιθυμεί 
να συνεχίσει σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο, των 
κινήτρων του/της για την επιλογή του συγκεκριμένου 
Π.Μ.Σ., των προσδοκιών του/της από το συγκεκριμένο 
Π.Μ.Σ., της γενικής επιστημονικής του/της κατάρτισης, 
των ερευνητικών του/της ενδιαφερόντων, της κριτικής 
και δημιουργικής του/της ικανότητας, της συγκρότησης 
της προσωπικότητάς του/της, των επικοινωνιακών του/
της δεξιοτήτων, των ειδικών δεξιοτήτων και άλλων προ-
σωπικών χαρακτηριστικών του/της, την ανάληψη κοινω-
νικών δραστηριοτήτων, των ιδιαιτεροτήτων ή ελλείψεων 
οι οποίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο 
στην ομαλή ένταξή του/της στο Π.Μ.Σ., των δυσκολιών 
που μπορεί να αντιμετωπίσει στην ανελλιπή παρακολού-
θηση των μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του 
Π.Μ.Σ., καθώς και άλλων πρόσθετων προσόντων, πέραν 
των ακαδημαϊκών, όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω.

8.4. Κατάρτιση Πίνακα Αξιολόγησης
Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλο-

γής/Εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υπο-
ψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.

Ειδικότερα:
α) Η Επιτροπή Επιλογής/Εξέτασης καταρτίζει αρχικά 

έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Διεξάγει τη γραπτή εξέταση για την επάρκεια γνώ-

σης της ξένης γλώσσας, εφόσον ο/η υποψήφιος/α δεν 
διαθέτει επίπεδο γλωσσομάθειας Β2.

γ) Απορρίπτει τους/τις υποψηφίους/ες που δεν πλη-
ρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό 
(τίτλος σπουδών α’ κύκλου, επαρκής γνώση μίας τουλά-
χιστον ξένης γλώσσας εκ των Αγγλικά/Γερμανικά/Ιταλικά 
/Γαλλικά,, επιπέδου Β2, πέραν της ελληνικής η οποία είναι 
η γλώσσα διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.).

δ) Καλεί σε συνέντευξη όλους/ες τους/τις υποψηφίους/
ες, που πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια. Η συνέ-
ντευξη πραγματοποιείται από τα Μέλη της Επιτροπής 
Επιλογής/ Εξέτασης.

ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους/τις υποψηφίους/ες και 
εισηγείται την τελική επιλογή.

στ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός 
πίνακας των επιτυχόντων/ουσών εγκρίνεται και επικυ-
ρώνεται από τη Συνέλευση και αναρτάται στην ιστοσε-
λίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.. Αν υπάρχουν περισ-
σότεροι/ες υποψήφιοι/ες με τον ίδιο συνολικό αριθμό 
μορίων, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται 
υπόψη ο αριθμός μορίων από την αξιολόγηση των ακα-
δημαϊκών προσόντων. Αν και σε αυτήν την περίπτωση 
προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη 
λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του βασικού διπλώματος 
ή πτυχίου.

8.5 Εγγραφή επιλεγέντων/εισών στο Π.Μ.Σ.
Οι επιλεγέντες/είσες εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. εντός της 

προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του, 
προσκομίζοντας για την εγγραφή τους τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται σε σχετική ανακοίνωση του Π.Μ.Σ..

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων 
φοιτητών/τριών, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πρό-
γραμμα, οι επιλαχόντες/ούσες, αν υπάρχουν, με βάση τη 
σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα.

Μέλος Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. του Ιδρύματος, που 
πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017, μπορεί να εγγραφεί ως υπεράριθμο (ένα 
ανά ακαδ. έτος) μετά από αίτησή του στο Π.Μ.Σ., εφό-
σον κατέχει συναφή τίτλο σπουδών και επιτελεί συναφές 
έργο με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: 
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Άρθρο 9. 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

9.1 Χρονική διάρκεια φοίτησης
Το Π.Μ.Σ. αρχίζει το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-

δημαϊκού έτους.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 

στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία πε-
ριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής 
εργασίας.

Πριν την ολοκλήρωση του τρίτου εξαμήνου, κάθε με-
ταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια, μπορεί να αιτηθεί για να 
λάβει προσαύξηση του χρόνου φοίτησης μέχρι και τρία 
επιπλέον (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στο διπλάσιο της προβλεπόμενης 
διάρκειας, δηλαδή στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά 
τη λήξη του ανώτατου αυτού χρονικού διαστήματος, 
ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια, διαγράφεται από 
το Π.Μ.Σ., έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης.

9.2 Μερική φοίτηση
Για τους/τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες δεν 

προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης.
9.3 Αναστολή φοίτησης
Σύμφωνα και με την παρ. 3 του άρθρου 33 του 

ν. 4485/2017, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια με αί-
τησή του/της, εντός του χρόνου της κανονικής διάρκειας 
φοίτησης, μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα προσωρινή 
αναστολή των σπουδών, η οποία δεν μπορεί να υπερβαί-
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νει τα δύο (2) συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα ούτε να 
είναι μικρότερη του ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου. Το/
εξάμηνο/α αναστολής της φοίτησης δεν προσμετράται/
ται στην προβλεπόμενη διάρκεια κανονικής φοίτησης. 
Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης, αίρεται η 
φοιτητική ιδιότητα και αποκτάται ξανά αυτομάτως μετά 
τη λήξη της αναστολής.

Όσοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν λάβει 
από τον Φορέα Εργασίας τους εκπαιδευτική άδεια για τη 
φοίτησή τους στο Π.Μ.Σ. δεν δικαιούνται κατά το ίδιο 
χρονικό διάστημα αναστολή φοίτησης.

9.3.1 Διαδικασία αναστολής
Η διαδικασία αναστολής αναλύεται στα παρακάτω 

βήματα:
1. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, στην αρχή του 

ακαδ. εξαμήνου στη Συνέλευση του Τμήματος, στην 
οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους αιτείται 
την αναστολή. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα σχετικά 
δικαιολογητικά, αν υπάρχουν.

2. Σχετική αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος, όπου θα αναφέρεται ότι κατά τη διάρ-
κεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική 
ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα 
του/της φοιτητή/τριας.

9.4 Διαγραφή φοιτητή/τριας
Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Προσχολι-

κής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, μετά την 
εισήγηση της Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή 
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών εάν:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών,
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 

Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, εκτός 
αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετι-
κοί λόγοι,( παραγρ. 3 άρθρο 42 του ν. 4521/18, ΦΕΚ 38/
2-3-2018/τ.Α΄

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των εργασιών τους,

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης,
- δηλώσουν εν γνώσει τους ψευδή ή ανακριβή στοι-

χεία,
- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών.

Άρθρο 10. 
Πρόγραμμα Σπουδών

10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων
1. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-

δημαϊκού έτους.
2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυ-

χής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος 
σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών 
μονάδων (ECTS).

3. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται 
ως εξής:

  

  -  

EC
TS

1.

   . .:    

         
       

      . , 
          

     , , ,     
        

    .    
     ,   

           
        . 

,    ,      
        

         
  .

6

 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54275Τεύχος Β’ 4438/08.10.2018

2.

  

       /  /  
/  /  :     
       ,  

  , ,   
       ,  

 /           
 ,       
     ,    

 ,        
,  ,   , 

. .,           
     ,  ,     

   ,     
.

        
:       ,  

     ,  
   :      

   ,      
   ,     

( ,  ,  ,  , 
 , . .),      

 ( , ,  , , 
. .),     ,    

 ,       

6

,    (     
).  

3.

 –  –       

    ,   , 
       ,   
          

,      , , 
,    .   

,      . .,    
,   project,  ,   ,  

, . ..  ,    
        

          
         

      .

6



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ54276 Τεύχος Β’ 4438/08.10.2018

4.

   .    

          
          

   ,      
            

, ,    
       

  .       ,   
           

         
          

    .    :   
         

         
   ,       

         
        

,      ,   ,  
 ,        

&     ,    
         

    , ,  ,   
    ,      

           
      , 

           
     /   

 .  

6

      
(   (1)   5, 6)

5.

   

         
     .    

       ,    
,    ,  , 

        .  
        

        
          
         

    . ..

6



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54277Τεύχος Β’ 4438/08.10.2018

6.

   

     ,   
,   ,    .    

         
  &   (   ), 
   (   –  –  

, ),      
(  ,  ,  

).

6

    30

  

  - 

 

EC
TS

1.

  : ,    
    

    ,   
/    ,     

     
( . . .). ,    ,  

     /   
       . . . ,  

           
   . ,     

     ,    
       

          
        

  . ,  
 /      

,     , 
  /     

6

       
       

   .

 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ54278 Τεύχος Β’ 4438/08.10.2018

2.

      

      ( . . 
-       )   

   ( , ,   
).        , 

        
  ( , , , , 
)       ,  , 

  ,     ,   
      .   

        
        

   .

6

3.

  :       
    

        
   «   :    

     »,   
      ,  

    .    :  
 ,   ,     

. 
            

       ,  
     ,   

 ,       
     21      

        – 
   .

     ,          
    ,     

,      ,   
         

    .
     ,         

          
       . 

, ,         
,         

  ( . .),      
          

. ,   ,  -   
   ,   

6



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54279Τεύχος Β’ 4438/08.10.2018

           
   . 

4.

   : ,    
      

         
           

       
         

,        .  
 ,           
        

       
    ,   

  /      
   .     

        
           

         ,  
       ,     

           
         

.           
 , . . , ,    

  , ,  , 
 ,  ,    

  . . 

6

5.

       
 

      « »  
      / .   
 /  / ,      

,           
 ,       

 ,       
    , ,    

       .
        

:     ,   
  / ,    / ,  
,  ,    

  ,   Pearson’s r  
Spearman’s rho, K  t:    , 

   ,   
  ( 2   , 2   , 

Mann-Whitney, Kruskal-Wallis . .).

6

    30



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ54280 Τεύχος Β’ 4438/08.10.2018

Ο αριθμός των μαθημάτων που θα πρέπει να επιλέγο-
νται σε κάθε εξάμηνο είναι αυτός που εμφανίζεται στο 
πρόγραμμα των μαθημάτων.

Για τα δύο μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως «υπο-
χρεωτικά επιλογής» γίνονται δηλώσεις στην αρχή του 
Α’ εξαμήνου. Ωστόσο, καθένα από αυτά για να διδαχτεί 
κανονικά, θα πρέπει ο ελάχιστος αριθμός μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών που το έχει δηλώσει να είναι επτά (7).

Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλλει κάθε 
μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια για την απόκτηση του 
Δ.Μ.Σ. αποτιμάται σε δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα 
(2.250) ώρες, για τη διεξαγωγή όλων των απαιτούμε-
νων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων 
του προγράμματος σπουδών: παρακολούθηση των μα-
θημάτων, μελέτη του εκπαιδευτικού και λοιπού υλικού, 
συμμετοχή σε μαθησιακές και ερευνητικές δραστηριό-
τητες, συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις, εκπόνηση 
εργασιών, συμμετοχή σε εξετάσεις, κ.λπ.. Αναλυτικότερα 
για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών απαιτού-
νται από τον/τη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια εκατόν 
πενήντα (150) ώρες εργασίας, ενώ για την εκπόνηση της 
διπλωματικής εργασίας απαιτούνται επτακόσιες πενήντα 
(750) ώρες εργασίας. Συνολικά, το χειμερινό εξάμηνο 
απαιτεί 750 ώρες εργασίας, το εαρινό εξάμηνο 750 ώρες 
εργασίες, ενώ η περίοδος εκπόνησης της διπλωματικής 
εργασίας απαιτεί 750 ώρες εργασίας.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών απαιτείται η φοίτηση επί τρία (3) εξάμηνα 
σπουδών, η επιτυχής εξέταση σε δέκα (10) συνολικά 
μαθήματα (εννέα (9) υποχρεωτικά και ένα (1) υποχρε-
ωτικό επιλογής), η επιτυχής εξέταση της Διπλωματικής 
Εργασίας και η συγκέντρωση εννενήντα (90) πιστωτικών 
μονάδων (ECTS).

Οι διπλωματούχοι/ες του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση» αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις απαραί-
τητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες 
και να έχουν εφοδιαστεί με την απαραίτητη τεχνογνωσία 
σε θέματα: α) κατάρτισης και προετοιμασίας επαγγελμα-
τιών, ικανών να στελεχώσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
οργανισμούς, υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα που εξ αντικειμένου έχουν τη δυ-
νατότητα να προωθούν άμεσα και έμμεσα τις αρχές της 
αειφόρου ανάπτυξης και της ορθολογικής διαχείρισης 

του περιβάλλοντος. β) προαγωγής της έρευνας στο πεδίο 
των επιστημών της αγωγής, στους άξονες του περιβάλ-
λοντος και της αειφόρου ανάπτυξης και αξιοποίησης 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην εκπαίδευση, τον 
εργασιακό χώρο, την οικονομία και την κοινωνία, γ) δι-
άχυσης της γνώσης για το περιβάλλον και την αειφόρο 
ανάπτυξη στους φορείς που συμμετέχουν στη διαμόρ-
φωση, λήψη, εφαρμογή και έλεγχο των αποφάσεων για 
την προστασία του φυσικού, ανθρωπογενούς και πολι-
τισμικού περιβάλλοντος, δ) ευαισθητοποίησης σε θέμα-
τα περιβάλλοντος και διάδοσης φιλοπεριβαλλοντικών 
αντιλήψεων και πρακτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
σε κοινωνικές ομάδες, σε κοινωνικούς, οικονομικούς, 
πολιτισμικούς και πολιτικούς θεσμούς, καθώς και στους 
φορείς που ασχολούνται με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό 
και τη λήψη αποφάσεων, ε) δημιουργίας δικτύου ερευνη-
τών, εκπαιδευτικών και επιστημόνων του πεδίου αυτού, 
και στ) λειτουργίας εργαστηρίων στα οποία θα ερευ-
νώνται ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση για το 
περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

10.2 Γλώσσα διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελλη-

νική και δύνανται κάποια μαθήματα να προσφέρονται 
εν όλω ή εν μέρει στην Αγγλική, κατόπιν απόφασης Συ-
νέλευσης.

Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι 
η Ελληνική.

10.3 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος
Στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν την έναρξη των 

μαθημάτων, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 
το ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος, 
το οποίο έχει επιμεληθεί ο/η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. 
και έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση και το οποίο περι-
λαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδα-
κτικών εξαμήνων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αργίες 
κ.λπ. Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του προγράμματος 
εναρμονίζεται κατά το δυνατόν με το Ακαδημαϊκό Ημε-
ρολόγιο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών 
του Ιδρύματος. Στην αρχή κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται 
το ωρολόγιο πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονται 
οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι 
ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων κ.λπ.
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10.4 Ημερομηνίες εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων
Στην αρχή κάθε ακαδ. εξαμήνου, πριν την έναρξη των 

μαθημάτων καθορίζονται και αναρτώνται στην ιστοσε-
λίδα του Π.Μ.Σ. αλλά και ανακοινώνονται ηλεκτρονικά, 
οι ημερομηνίες εγγραφής των φοιτητών/τριών, καθώς 
και η διαδικασία δηλώσεων των μαθημάτων.

10.5 Διάρκεια Μαθημάτων
Σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 8/2.7.2015/θέμα 3.2 

απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, για την ολοκλή-
ρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δώδεκα 
(12) τρίωρες παραδόσεις.

10.6 Ημέρες Μαθημάτων
Για την υποβοήθηση των μεταπτυχιακών φοιτητών/

τριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική απασχό-
ληση, τα μαθήματα δύνανται να διεξάγονται όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας κατά κύκλους (modules), όπου 
συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και αργίες.

10.7 Aναπληρώσεις μαθημάτων
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής κάποιας παρά-

δοσης μαθήματος, προβλέπεται η έγκαιρη αναπλήρωσή 
της. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

10.8 Τρόπος διδασκαλίας
Η διδασκαλία όλων των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης, 

με φυσική παρουσία.
10.9 Όρια απουσιών
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να 

παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. 
Ένας/μια μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θεωρείται ότι 
έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως 
έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνον αν έχει 
παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% των ωρών διδα-
σκαλίας του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η συμμε-
τοχή και παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των 
διδασκόντων/ουσών των μαθημάτων.

Άρθρο 11. 
Διδάσκοντες/ουσες στο Π.Μ.Σ./
Ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος 

Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν/μία ή περισσότε-
ρους/ες διδάσκοντες/ουσες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται 
από τη Συνέλευση ένας/μία διδάσκων/ουσα ως υπεύ-
θυνος/η - συντονιστής/τρια του μαθήματος. Η ανάληψη 
διδασκαλίας μαθήματος στο Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και στο 
πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, η διδασκαλία των 
μαθημάτων και των πρακτικών ασκήσεων που εντάσ-
σονται σε αυτά, αναλαμβάνουν, κατά εξήντα τοις εκατό 
(60%) τουλάχιστον, διδάσκοντες του Τμήματος, μέλη 
Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων, ή αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή διδάσκοντες βάσει 
τουπ.δ. 407/1980 (Φ.Ε.Κ. 112 τ.Α΄) ή του άρθρου 19 του 
ν. 1404/1983 (Α΄173) ή της 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 αδιαμφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή 
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η Συνέ-

λευση του Τμήματος, αφού αξιολογήσει τις ανάγκες του 
Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και εφόσον τα υφιστάμε-
να μέλη δεν επαρκούν ώστε να καλύψουν τις διδακτικές 
ανάγκες, με αιτιολογημένη απόφαση, αποφασίζει την 
ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημά-
των του ίδιου Α.Ε.Ι. ή την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων 
Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 
13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων 
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και 
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών, ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017. Με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται έπει-
τα από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας του Π.Μ.Σ., 
καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή ως επι-
σκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή 
προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, 
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με 
εξιδεικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη των εκπαιδευ-
τικών του αναγκών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία 
και ειδικότερα τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017.

Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
ομοτίμων καθηγητών/τριών ή αφυπηρεσάντων μελών 
ΔΕΠ του Τμήματος στο Π.Μ.Σ. (παρ. 6 του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017), καθώς και οι ειδικές προϋποθέσεις 
και η διαδικασία πρόσκλησης από την ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή, καθώς και οι ειδικότεροι όροι απασχόλησης 
αλλά και κάθε θέμα σχετικό με τους επισκέπτες/τριες 
διδάσκοντες/ουσες, ορίζονται με απόφαση της Συνέλευ-
σης και στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

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

11.1 Υποχρεώσεις Διδασκόντων/ουσών
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/ουσών περι-

λαμβάνονται μεταξύ άλλων, η περιγραφή του μαθήμα-
τος, το συνοπτικό περιεχόμενο και οι τίτλοι των διαλέ-
ξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος 
εξέτασης του μαθήματος, η επίβλεψη διπλωματικών 
εργασιών, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/
ές φοιτητές/τριες.

Άρθρο 12. 
Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθήματα 

Η αξιολόγηση των μαθημάτων, ανάλογα με τη φύση 
του κάθε μαθήματος, πραγματοποιείται με διάφορους 
τρόπους, όπως: με τελική εξέταση στο μάθημα (προ-
φορική ή γραπτή), εξετάσεις προόδου, εκπόνηση φοι-
τητικής εργασίας με ή χωρίς εξέταση αυτής (ατομικής ή 
ομαδικής), αξιολόγηση εφαρμογών κ.λπ. ή συνδυασμούς 
τρόπων (π.χ. προόδους και τελική εξέταση).

Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιο-
λόγησης των φοιτητών/τριών σε ένα μάθημα, αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη του/της διδάσκοντος/ουσας, στον/
ην οποίο/α από τη Συνέλευση έχει ανατεθεί η διδασκαλία 
του μαθήματος.
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Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα 
γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα 
και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης 
της απόδοσης του/της φοιτητή/τριας στο συγκεκριμένο 
μάθημα (εργασίες, εξετάσεις κ.λπ.). Τα κριτήρια αξιολό-
γησης για κάθε μάθημα είναι σαφώς προσδιορισμένα, 
γνωστοποιούνται στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου 
από τον/την διδάσκοντα/ουσα ή/και τον/την υπεύθυ-
νο- συντονιστή/τρια του μαθήματος και δύνανται να 
αναγράφονται, επίσης, στην φόρμα περιγραφής (πε-
ρίγραμμα) του κάθε μαθήματος που είναι αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το 
σύνολο των επιδόσεων του φοιτητή ή της φοιτήτριας σε 
συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες ή/και προόδους 
ή/και εξετάσεις) σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει 
ο διδάσκων ή η διδάσκουσα στην αρχή του εξαμήνου. 
Η βαθμολογική κλίμακα είναι από το μηδέν (0) έως το 
δέκα (10). Ο μικρότερος βαθμός για επιτυχή εξέταση 
κάθε μαθήματος είναι το πέντε (5,00).

Άρθρο 13. 
Εξεταστικές περίοδοι 

Οι κανονικές εξεταστικές περίοδοι είναι δύο: Φεβρου-
αρίου και Ιουνίου, οι οποίες εναρμονίζονται κατά το δυ-
νατόν με τις εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών 
προγραμμάτων σπουδών, όπως αυτές ορίζονται κάθε 
φορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος.

Σχετικά με την προθεσμία κατάθεσης αποτελεσμάτων 
εξέτασης μαθημάτων από τους/τις Διδάσκοντες/ουσες, 
ισχύουν τα προβλεπόμενα κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό 
Ημερολόγιο του Ιδρύματος.

Σε περίπτωση, όπου κάποιος/α φοιτητής/τρια αποτύχει 
σε ένα μάθημα, μπορεί να επανεξεταστεί στο μάθημα αυτό 
στην (επαναληπτική) εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Αν ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια αποτύχει 
στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων στην τελευταία 
εξεταστική που έχει δικαίωμα να συμμετέχει βάσει του 
Κανονισμού, ούτως ώστε σύμφωνα με τον παρόντα Κα-
νονισμό να θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
το Πρόγραμμα, εξετάζεται ύστερα από αίτησή του/της, 
στην ίδια εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτροπή με-
λών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/ες έχουν το ίδιο ή συνα-
φές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο/α μάθημα/
μαθήματα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήμα-
τος. Από την επιτροπή, εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η, 
της εξέτασης του κάθε μαθήματος, διδάσκων/ουσα
(παρ. 6 άρθρο 34 ν. 4485/2017). Εάν ο/η φοιτητής/τρια 
δεν υποβάλει αίτηση εντός των προβλεπόμενων από το 
Τμήμα χρονικών ορίων ή εάν αποτύχει στην εξέταση από 
την τριμελή επιτροπή, τότε η Συνέλευση του Τμήματος, 
μετά την εισήγηση της Σ.Ε., αποφασίζει την οριστική δι-
αγραφή του/της.

Άρθρο 14. 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - 
Επιβλέποντες/ουσες Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας

Στο Γ’ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η 
εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα 
υποβολής θέματος, εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυ-
χία όλα τα μαθήματα των Α’ και Β’ εξαμήνων. Υποβάλλει 
αίτηση σε διάστημα που ανακοινώνεται από τη Γραμμα-
τεία του Π.Μ.Σ., και η Γραμματεία προωθεί την αίτησή 
του/της στην Συντονιστική Επιτροπή.

14.1 Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από την αίτηση 

του/της ενδιαφερόμενου/ης στην οποία αναγράφεται, 
ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η 
προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται 
περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, 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
(παρ. 4, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Ο/Η επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας μπορεί να είναι καθηγητής/τρια ή λέκτο-
ρας, ο/η οποίος/α διδάσκει στο Π.Μ.Σ.. Κάθε επιβλέπων/
ουσα του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναλαμβάνει την επίβλεψη 
έως οκτώ διπλωματικών εργασιών ανά έτος.

Τα λοιπά δύο Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής μπορεί να προέρχονται από όλες τις κατηγορίες 
διδασκόντων/ουσών που δύνανται να αναλάβουν αυτο-
δύναμο διδακτικό έργο σε ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 
36 του ν. 4485/2017. Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημο-
νική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας 
άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρόν χρονικό δι-
άστημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η ΣΕ, δύναται 
να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην 
αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους 
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν αίτησης 
του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας και γνώμη του/
της προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας ή Μέλους.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι 
πρωτότυπο. Ο σχεδιασμός της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας κάθε φοιτητή/τριας γίνεται με ευθύνη 
του/της επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται, επίσης, ότι 
όλες οι μεταπτυχιακές εργασίες θα πρέπει να συνάδουν 
με τις αρχές ακαδημαϊκής δεοντολογίας και ηθικής της 
έρευνας του Ιδρύματος.

14.2 Γλώσσα συγγραφής
Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματι-

κής εργασίας είναι η Ελληνική.
14.3 Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου συγγραφής της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και έπειτα από 
τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας, οι 
φοιτητές/τριες παραδίδουν ηλεκτρονικώς ή και εντύ-
πως αντίτυπό της στα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. 
Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας στα Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει 
να γίνεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη της 
εξεταστικής περιόδου. Ωστόσο, με απόφαση της Σ.Ε. η 
κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
καθώς και η εξεταστική περίοδος, όπως αυτή έχει εγκρι-
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θεί στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Π.Μ.Σ., μπορούν 
να παρατείνονται μέχρι και δύο (2) μήνες, ειδικά για την 
παρουσίαση και μόνο των διπλωματικών εργασιών. Οι 
μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται, επίσης, 
να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πριν την υπο-
στήριξη, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν 
τα ακόλουθα: «Είμαι συγγραφέας αυτής της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας και κάθε βοήθεια την 
οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως ανα-
γνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, έχω 
αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση 
δεδομένων ή ιδεών, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε 
παραφρασμένες. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία 
προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά, ειδικά για τη 
συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία».

Για να εγκριθεί η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, 
ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υπο-
στηρίξει ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
(παρ. 4 άρθρο 34 ν. 4485/2017).

Ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για 

την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας. Η ημέρα της 
εξέτασης καθορίζεται από την Τριμελή Επιτροπή. Συνε-
δριάζει νομίμως, μόνο όταν παρευρίσκονται και τα τρία 
Μέλη της (εδάφιο 5 παρ. 1 άρθρο 14 ν. 2690/1999). Σε 
περίπτωση δε που σε αυτήν μετέχουν Εξωτερικά Μέλη 
(μέλη άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ), δίνεται 
η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για τη διευκόλυνση των 
Εξωτερικών Μελών. Κατά την ημέρα της συνεδρίασης, 
μετά την παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας από 
τον/την εξεταζόμενο/η, η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή 
ανταλλάσσει απόψεις, υποβάλλει ερωτήσεις στον/στην 
εξεταζόμενο/η και ακολούθως: είτε α) εγκρίνει χωρίς δι-
ορθώσεις τη Διπλωματική Εργασία, αποφαίνεται για τον 
τελικό αξιολογικό βαθμό, συντάσσει το σχετικό έντυπο 
αξιολογικής κρίσης, το υπογράφει και σε επόμενο χρό-
νο το παραδίδει στη Γραμματεία, είτε β) εγκρίνει τη Δι-
πλωματική Εργασία, με προτεινόμενες όμως διορθώσεις 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, χωρίς να αποφαν-
θεί για τον τελικό αξιολογικό βαθμό, είτε γ) δεν εγκρίνει 
την Διπλωματική Εργασία και εκφράζει αρνητική κρίση.

Για την έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας απαιτείται 
σωρευτικά: α) η σύμφωνη γνώμη των 2/3 των Μελών 
της Επιτροπής και β) ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 
τριών μελών της επιτροπής να είναι ίσος ή μεγαλύτερος 
του πέντε (5). Η Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται 
από μηδέν (0,00) έως δέκα (10,00).

Αν προταθούν διορθώσεις, η εγκεκριμένη Μεταπτυχι-
ακή Διπλωματική Εργασία, μετά το πέρας των διορθώ-
σεων που πρότεινε η Επιτροπή, βαθμολογείται με τον 
τελικό αξιολογικό βαθμό.

Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, 
πριν την καθομολόγηση του/της φοιτητή/τριας, κατα-
τίθεται στη Βιβλιοθήκη του Π.Α. σε ηλεκτρονική μορφή 
μέσω της διαδικτυακής Πύλης της Βιβλιοθήκης και αναρ-
τάται στον ιστότοπο της οικείας Σχολής (άρθρο 34, παρά-
γραφος 5, Νόμος 4485/2017). Ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο 
κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατό-
τητα επανυποβολής της, σε διάστημα μέχρι δύο μήνες, 

αφού βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοι-
τητής/τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής.

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, 
ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη 
χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 15. 
Πρακτική Άσκηση 

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες πραγματοποιούν 
Πρακτική Άσκηση σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών 
τους και την κείμενη Νομοθεσία.

Ειδικότερα, δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα του Εα-
ρινού Εξαμήνου από τα πέντε (5) συνολικά, συνιστούν 
το βασικό μέρος της Πρακτικής Άσκησης του Π.Μ.Σ.. 
Συγκεκριμένα, το Ε1 «Πρακτική Άσκηση Ι: Σχεδιασμός, 
Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης σε Σχολεία» και το Ε4 «Πρακτική 
Άσκηση ΙΙ: Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Προ-
γραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Φορείς και 
Οργανισμούς», τα οποία συντονίζονται από τους υπεύ-
θυνους των αντίστοιχων μαθημάτων και υλοποιούνται 
σε ποικίλους χώρους και φορείς, ιδιωτικούς και δημόσι-
ους, όπως: σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
- Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία, ενυδρεία, μου-
σεία, δημόσιες ή δημοτικές υπηρεσίες (Δ.Ε.Η., Δ.Ε.Υ.Α., 
δημοτικές επιχειρήσεις αστικών και υπεραστικών λεω-
φορείων, Χ.Υ.Τ.Α., τουριστικές – βιομηχανικές - αγροτικές 
επιχειρήσεις, τοπικούς συλλόγους προστασίας περιβάλ-
λοντος) κ.λπ.

Η συμμετοχή όλων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τρι-
ών στα μαθήματα αυτά είναι, επίσης, υποχρεωτική. Κάθε 
ένα από τα δύο μαθήματα της Πρακτικής Άσκησης αντι-
στοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.), ήτοι συνολικά 
σε 12 πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.). Για τη βαθμολογία 
ισχύει η ίδια κλίμακα με την οποία αξιολογούνται οι μετα-
πτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες και στα υπόλοιπα μαθήματα 
του Π.Μ.Σ. (0-10).

Η διάρθρωση των δράσεων της πρακτικής άσκησης, 
προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί, προσδιορίζεται από 
το περίγραμμα (syllabus) των αντίστοιχων μαθημάτων.

Ωστόσο, και στο πλαίσιο των υπόλοιπων μαθημά-
των του Π.Μ.Σ., δύναται να πραγματοποιείται πρακτική 
άσκηση, η οποία συντονίζεται από τους υπεύθυνους των 
αντίστοιχων μαθημάτων και υλοποιείται σε ποικίλους 
χώρους και φορείς. Εντάσσεται στις παιδαγωγικές δρα-
στηριότητες – δράσεις του κάθε μαθήματος και αξιολο-
γείται στο πλαίσιο των μαθημάτων αυτών.

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες δύνανται να 
συμμετάσχουν σε προγράμματα Erasmus+, στα οποία 
τυχόν συμμετέχει το Ίδρυμα. Ο/Η Διευθυντής/τρια του 
Π.Μ.Σ. εγκρίνει την υποβολή υποψηφιότητας συμμετο-
χής στα προγράμματα αυτά.

Άρθρο 16.
 Τελικός Βαθμός 

Στους/στις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες που ολο-
κλήρωσαν με επιτυχία τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις 
στο Π.Μ.Σ. απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
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δών (Δ.Μ.Σ.). Ο τελικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται 
από τους βαθμούς των μαθημάτων του Προγράμματος 
και τον βαθμό της διπλωματικής εργασίας. Τα υποχρε-
ωτικά και τα επιλεγόμενα μαθήματα έχουν συντελεστή 
βαρύτητας 1, ενώ η Διπλωματική Εργασία έχει συντελε-
στή βαρύτητας 5.

Ο αλγόριθμος βάσει του οποίου υπολογίζεται ο τε-
λικός βαθμός (Τ.Β.) του Δ.Μ.Σ. είναι: Τ.Β.=(1*ΒΧ1+1*ΒΧ2+
1*ΒΧ3+1*ΒΧ4+1*ΒΧ5/Χ6+1*ΒΕ1+1*ΒΕ2+1*ΒΕ3+1*ΒΕ4+1*ΒΕ5+
5*ΒΔ.Ε)/15, όπου π.χ. ΒΧ1 είναι ο βαθμός στο μάθημα Χ1, 
ΒΧ5/Χ6 είναι ο βαθμός στο επιλεγόμενο μάθημα Χ5 ή το 
επιλεγόμενο Χ6, ΒΔ.Ε. είναι ο βαθμός της Διπλωματικής 
Εργασίας, κ.λπ.

Άρθρο 17. 
Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται διπλή 
εσωτερική αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδά-
σκοντος/ουσας από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτη-
τές/τριες (παρ. 1 άρθρο 44 του ν. 4485/2017).

Η πρώτη, εμπίπτει στις διαδικασίες εσωτερικής αξιολό-
γησης μέσω του πληροφοριακού συστήματος διασφά-
λισης ποιότητας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 
του Π.Α. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διαδικασία, οι 
φοιτητές/τριες λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) 
με τη λίστα των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στο τρέ-
χον εξάμηνο. Κάθε μάθημα είναι ένας σύνδεσμος (link) 
προς το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος.

Στο πληροφοριακό σύστημα, έχουν πρόσβαση ο/η 
Διευθυντής/τρια και οι Διδάσκοντες/ουσες των Π.Μ.Σ. 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς μέσω αυτού έχουν 
διαρκή ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων τους.

Η δεύτερη, διενεργείται υπό την εποπτεία της Σ.Ε. 
του Π.Μ.Σ. με ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο, 
το οποίο διερευνά μεταξύ άλλων, τις απόψεις των φοι-
τητών/τριών για το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα, 
το διδακτικό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό. 
Ειδικότερα, οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες αξιολο-
γούν το περιεχόμενο και τη διδακτική προσέγγιση κάθε 
γνωστικού αντικειμένου, την αξιοποίηση των νέων τε-
χνολογιών, τη σύνδεση της εκπαιδευτικής θεωρίας με 
την πράξη, την αποτελεσματικότητα των μεθόδων αξι-
ολόγησης, την προώθηση της ερευνητικής δράσης, την 
ενίσχυση της βιωματικής μάθησης, το βαθμό ανάπτυξης 
συνεργατικών δραστηριοτήτων και την αμεσότητα στην 
επικοινωνία διδασκόντων/ουσών – μεταπτυχιακών φοι-
τητών/τριών.

Τα δύο ερωτηματολόγια της εσωτερικής αξιολόγησης 
λειτουργούν συμπληρωματικά και επικυρωτικά. Τα απο-
τελέσματα που προκύπτουν μελετώνται από τη Σ.Ε. του 
Π.Μ.Σ. και τίθενται υπόψη των διδασκόντων/ουσών με 
απώτερο στόχο την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας 
του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του/της 
απερχόμενου Διευθυντή/τριας, συντάσσεται αναλυτι-
κός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
έργου και των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστο-
ποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά 
επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ., ο 
οποίος κατατίθεται στο Τμήμα (παρ. 2 του άρθρου 44 
του ν. 4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της 
Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της Ε.Σ.Ε. 
(παρ. 5 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017).

Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης 
της ποιότητας με ευθύνη της ΑΔΙΠ, οι οποίες προβλέπο-
νται στο ν. 4009/2011 (Α’ 189), εξωτερική ακαδημαϊκή 
αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής 
Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) (παρ. 3 
του άρθρου 44 του ν. 4485/2017).

Τέλος, σε τακτά χρονικά διαστήματα, ανά διετία, με 
ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. συλλέγο-
νται στοιχεία, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση του 
προγράμματος μαθημάτων και του περιεχομένου τους 
μεταξύ του οικείου Π.Μ.Σ. και άλλων αντίστοιχων Π.Μ.Σ. 
που προσφέρονται από Ιδρύματα του εσωτερικού - εξω-
τερικού γνωστά για την πρωτοπορία τους.

Άρθρο 18. 
Πόροι και δαπάνες - 
Τέλη φοίτησης - υποτροφίες και βραβεία  

18.1 Πόροι
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4485/

2017), η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρ-
χεται από:

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμε-
νων του φορέων (άρθρο 43, 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 πηγή.
Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λει-

τουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλή-
ρου από τις ως ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, μέρος 
των λειτουργικών του εξόδων μπορεί να καλύπτεται από 
τέλη φοίτησης (άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 4485/2017).

Τα τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ. αποτελούν την κύρια και 
σταθερή πηγή χρηματοδότησης. Για το λόγο αυτό, τα 
λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. μόνο δυνάμει και περι-
στασιακά μπορούν να προέρχονται από τις παραπάνω 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης.

18.2 Δαπάνες
Η διαχείριση των εσόδων του 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, 
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λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Οι δαπά-
νες αποζημίωσης του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και 
διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά σε ερ-
γασία 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 (παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017).

Η παραπάνω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση 
δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο 
σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις (παρ. 5 του 
άρθρου 37 του ν. 4485/2017).

Το Τμήμα οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων - εξόδων, με 
αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, 
και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών 
των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και του αριθμού των δι-
δασκόντων που τις εισέπραξαν. (παρ. 6 του άρθρου 37 
του ν. 4485/2017).

18.3 Τέλη φοίτησης
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται 

στην καταβολή τελών φοίτησης. Το ύψος των προβλε-
πόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμμα-
τος καθορίζεται στο ποσό των 2.700,00 ευρώ.

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους, 
σε τρεις ισόποσες δόσεις: 900€ κατά την εγγραφή στο 
Α’ εξάμηνο, 900€ κατά την έναρξη του Β’ εξαμήνου και 
900€ κατά την έναρξη του Γ΄ εξαμήνου. Η καταβολή των 
διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ο οποίος είναι αρμόδιος για τη δια-
χείρισή τους.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξο-
φλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 
Σε περίπτωση διαγραφής φοιτητή/τριας, τα ήδη κατα-
βληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προ-
βλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισό-
δημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν 
ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό 
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου 
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα 
πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχε-
ται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/
τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό τού τρι-
άντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοι-
τητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, 
επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/
ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβά-
νονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυ-
νάμει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 
31 του Ν.4485/17 τα εισοδήματα του τελευταίου φορο-
λογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλο-
γής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από 
τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα, ύστερα από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/
τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/
ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής 
σε Π.Μ.Σ..

Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν 
δικαιούνται απαλλαγή.

Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρε-
ώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης ή 
η διαγραφή του φοιτητή/τριας από το Πρόγραμμα, μετά 
από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

18.4 Υποτροφίες και βραβεία
Το Π.Μ.Σ. παρέχει δύο (2) υποτροφίες ανά ακαδημαϊκό 

έτος, βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, σε μεταπτυχιακούς/
ές φοιτητές/τριες, με στόχο την καλλιέργεια της ευγε-
νούς άμιλλας και την επιβράβευση των προσπαθειών 
τους, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης μετά από 
εισήγηση της Σ.Ε. και εγγράφονται στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του Προγράμματος. Τυχόν υποχρεώ-
σεις των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της 
Συνέλευσης μετά από εισήγηση της Σ.Ε.. Υποτροφία 
απονέμεται στους/στις δύο (2) μεταπτυχιακούς/ές φοι-
τητές/τριες, του Π.Μ.Σ. με τον υψηλότερο τελικό βαθμό 
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Προϋπόθεση 
για τη χορήγηση των υποτροφιών είναι η ολοκλήρωση 
των σπουδών τους εντός του προβλεπόμενου ελάχιστου 
χρόνου φοίτησης (18 μήνες).

Η υποτροφία προσδιορίζεται ως η απονομή εφάπαξ, 
του ποσού των 2.700 ευρώ ανά μεταπτυχιακό/ή φοιτη-
τή/τρια, το οποίο συνιστά επιστροφή του συνόλου των 
τελών φοίτησης.

Υποτροφία από το Π.Μ.Σ. δεν μπορούν να λάβουν 
μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες που τους έχει χορηγηθεί 
υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή κάποια άλλη πηγή. Οι φοιτη-
τές/τριες οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία από κάποια 
πηγή για την υποστήριξη των σπουδών τους στο Π.Μ.Σ. 
είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν στη Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ.

Αν κάποιος/α μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια απαλ-
λάσσεται εν όλω από την καταβολή διδάκτρων ή 
εν μέρει, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του
ν. 4485/2017 ή με σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δεν είναι δυνατόν να είναι 
υποψήφιος/α για τη χορήγηση υποτροφίας. Στην περί-
πτωση αυτή η υποτροφία χορηγείται στον/στην αμέσως 
επόμενο/η φοιτητή/τρια σύμφωνα με την αξιολογική 
σειρά επίδοσης.

Το Π.Μ.Σ. δύναται επίσης να χορηγεί βραβεία σε φοιτη-
τές/τριες με εξαιρετικές επιδόσεις ή διακρίσεις, σύμφωνα 
με κριτήρια και διαδικασίες που προβλέπονται με από-
φαση της Συνέλευσης.

Άρθρο 19.
Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. έχει την επίσημη ιστοσελίδα του (http://
www.pse.aegean.gr/pms-pe/) στην ελληνική και σε 
οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα κρίνει η Συνέ-
λευση του Τμήματος. Η επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 
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ενημερώνεται διαρκώς και παρέχει όλες τις πληροφο-
ρίες του Προγράμματος. Αποτελεί τον επίσημο χώρο 
ενημέρωσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Στην 
ιστοσελίδα αναρτάται μεταξύ άλλων και το Ακαδημαϊκό 
Ημερολόγιο του Π.Μ.Σ.. Στον σύνδεσμο http://www.pse.
aegean.gr/pms- pe/edumat/ βρίσκεται η πλατφόρμα 
του εκπαιδευτικού υλικού του Π.Μ.Σ., στο οποίο έχουν 
πρόσβαση αποκλειστικά οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/
τριες καθώς και οι διδάσκοντες/ουσες.

Άρθρο 20. 
Καθομολόγηση και Απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 

20.1 Καθομολόγηση
Σχετικά με το κείμενο καθομολόγησης των αποφοίτων 

του Π.Μ.Σ. βλέπετε Παράρτημα - 3-.
20.2 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 

απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Master 
of Education) στην «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργα-
νισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληρο-
φόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 
80), όπως μνημονεύεται στην παρ. 7 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017.

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 
δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του καθορίστηκε σύμφωνα 
με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 95/09.03.2018 (θέμα 5.1) 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου. Υπογράφεται από τον/την 
Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο του Τμήματος και τον/την 
Γραμματέα του Τμήματος ή τους/τις νόμιμους/ες ανα-
πληρωτές/τριες τους.

Σχετικά με τον τύπο του απονεμόμενου τίτλου σπου-
δών σε Π.Μ.Σ., βλέπετε Παράρτημα -1-.

Στον/Στην απόφοιτο/η του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν από την 
απονομή, Βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση του Προγράμματος.

Ο/Η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
δικαιούται να πάρει δωρεάν 2 αντίγραφα του Διπλώμα-
τος καθώς και Παράρτημα Διπλώματος (βλέπετε παρα-
κάτω περιπτ. - 20.3). Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών μπορεί να χορηγείται και σε Περγαμηνή, αν τούτο 
ζητηθεί από τον/την κάτοχο, με την καταβολή της αξίας 
της, η οποία καθορίζεται κάθε φορά αρμοδίως.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες, προκειμένου να 
λάβουν, είτε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε 
Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης των Σπουδών, οφείλουν να

έχουν ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις ακαδημαϊ-
κές υποχρεώσεις του Προγράμματος, να έχουν εξοφλή-
σει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, καθώς και 
τυχόν υποχρεώσεις τους προς τη Φοιτητική Μέριμνα 
και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

20.3 Παράρτημα Διπλώματος
Σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του ν. 3374/2005 και 

την υπουργική απόφαση Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 

1466/13-8-2007/τ.Β΄) το Π.Μ.Σ. οφείλει να οργανώνεται 
με βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων.

Ως εκ τούτου, στα Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών που χορηγούνται από το Π.Α., επισυνάπτεται υπο-
χρεωτικά το προβλεπόμενο Παράρτημα Διπλώματος, 
το οποίο αποτελεί επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει 
πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενι-
κότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το 
καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με 
επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών 
ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγεί το 
Ίδρυμα. Το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται αυτομάτως και 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και 
την αγγλική γλώσσα.

20.4 Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η καθομολόγηση και απονομή του Διπλώματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών γίνεται δημόσια σε ειδική τελετή 
ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών και του/της Προέδρου 
του Τμήματος ή του/της Αναπληρωτή/τριας του και πα-
ράλληλα με την απονομή των πτυχίων του α’ κύκλου 
σπουδών του Τμήματος. Τα ονόματα των διπλωματού-
χων εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, που 
διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, 
προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ. (παρ. 3 του άρ-
θρου 31 του ν. 4485/2017). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
αδυναμίας φυσικής παρουσίας για σοβαρούς λόγους 
υγείας του/της αποφοίτου, δύναται να τροποποιηθεί 
η διαδικασία καθομολόγησης/απονομής Διπλώματος 
αποκλειστικά και μόνο με απόφαση του/της Πρυτάνεως 
του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/19-1-2017, θέμα 7.4 
απόφαση της Συγκλήτου, ή όπως κάθε φορά ισχύει, δί-
νεται η δυνατότητα πραγματοποίησης καθομολόγησης 
και απονομής του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών σε αποφοίτους/ες προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών του Ιδρύματος που διαμένουν αποδεδειγμένα 
στο εξωτερικό, ενώπιον των ελληνικών, πρεσβευτικών 
και προξενικών αρχών.

Άρθρο 21. 
Ανάκληση Τίτλου

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που χορηγήθηκε 
είναι δυνατόν να ανακληθεί ή ακυρωθεί, αν αποδειχθεί 
ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι 
εκ του νομικού και θεσμικού πλαισίου προϋποθέσεις 
κτήσης του. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται μετά από 
απόφαση της οικείας Συνέλευσης, η οποία κοινοποιείται 
στον/στην Πρύτανη του Ιδρύματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: 
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Άρθρο 22. 
Άλλες Ρυθμίσεις

22.1 Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών 

αναγκών του Π.Μ.Σ., οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τρι-
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ες έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή του 
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και συνολικά του Πανεπι-
στημίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους 
Κανονισμούς του Ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, εργαστήρια, 
αίθουσες πληροφορικής κ.λπ.).

Ειδικότερα, για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ χρησιμοποι-
ούνται χώροι εκτός των κεντρικών εγκαταστάσεων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο ανακαινισμένο κτήριο του 
πρώην Δημοτικού Σχολείου Κρεμαστής, το οποίο παρα-
χωρήθηκε το 2004, από το Δήμο Πεταλούδων στο Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου, αποκλειστικά για χρήση του Π.Μ.Σ.

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση». Το κτήριο διαθέτει 
επτά (7) αίθουσες, οι οποίες έχουν κατάλληλα διαμορ-
φωθεί σε εργαστήρια, αίθουσες διδασκαλίας - μελέτης 
και γραφεία. Ακολουθώντας τις εξελίξεις της τεχνολο-
γίας και για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων εκπαι-
δευτικών αναγκών, το Π.Μ.Σ., διαθέτει επιπλέον δίκτυο 
ασύρματης πρόσβασης στο αυτόνομο κτήριο (πέραν 
του κεντρικού δικτύου της Πανεπιστημιακής Μονάδας 
Ρόδου Eduroam), καθώς και τον απαραίτητο τεχνολογικό 
εξοπλισμό (βιντεοπροβολείς, οθόνες προβολής, φορη-
τούς - σταθερούς υπολογιστές κ.ά.). Οι μεταπτυχιακοί/
ές φοιτητές/τριες έχουν, επίσης, στη διάθεσή τους προ-
σωπικούς κωδικούς πρόσβασης για την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα εκπαιδευτικού υλικού του Π.Μ.Σ., η οποία 
είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://www.
pse.aegean.gr/pms-pe/edumat/).

Τις υποδομές συμπληρώνουν το κτήριο της Δημοτι-
κής Βιβλιοθήκης Κρεμαστής, η οποία λειτουργεί και ως 
δανειστική βιβλιοθήκη για τους/τις φοιτητές/τριες του 
προγράμματος.

22.2 Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος
Η γραμματειακή κάλυψη του Π.Μ.Σ., όπως και οποια-

δήποτε τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, καλύ-
πτεται από το υπάρχον μόνιμο Προσωπικό του Τμήμα-
τος, αλλά και από μια θέση εξωτερικού συνεργάτη (Π.Ε.) 
πλήρους απασχόλησης, με διαδικασία προσλήψεων που 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στεγάζεται στο κεντρικό κτή-
ριο της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου. Έχει ως καθή-
κον τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ., εξυπηρετεί 
την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, 
τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και των 
διδασκόντων/ουσών, την τήρηση των οικονομικών στοι-
χείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη 
της Σ.Ε., την καταχώριση βαθμολογιών, την επικαιροποί-
ηση της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ. κ.λπ.

22.3 Βραβεία Αριστείας
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει θεσπίσει Βραβεία Αρι-

στείας για μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, τα οποία 
προκηρύσσει περιοδικά και καλύπτουν το σύνολο των 

επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει το Ίδρυμα. Σκο-
πός είναι η ενθάρρυνση ερευνητικών προσπαθειών σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο, οι οποίες οδηγούν είτε σε ανα-
κοινώσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή συνέδρια, είτε σε 
δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και 
οι οποίες συμβάλλουν καταλυτικά στην ανάδειξη του 
ερευνητικού χαρακτήρα του Ιδρύματος.

22.4 Θέματα φοιτητικής μέριμνας
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4485/

2017, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δι-
καιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους 
φοιτητές/τριες του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του 
δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμά-
των, και το Π.Μ.Σ. μεριμνά για την εξασφάλιση στους 
φοιτητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγ-
γράμματα και τη διδασκαλία.

22.5 Θέματα Δεοντολογίας
Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες εκπονούνται 

αποκλειστικά από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/
τριες που τις έχουν αναλάβει, διαφορετικά ο/η φοιτητής/
τρια διαγράφεται. Σε περίπτωση, που έχει ήδη λάβει τον 
σχετικό τίτλο σπουδών (Δ.Μ.Σ.), αυτός ανακαλείται με 
σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Τα κείμενα των διπλωματικών εργασιών πρέπει να εί-
ναι πρωτότυπα. Οι προσφυγές σε έργα άλλων συγγρα-
φέων πρέπει να τυγχάνουν ανάλογης παραπομπής και 
να ακολουθούνται οι καθιερωμένοι κανόνες αξιοποίησης 
εξωτερικών πηγών στη συγγραφή επιστημονικών εργα-
σιών. Σημειώνεται ότι η οποιαδήποτε αντιγραφή έργου 
άλλου/ης συγγραφέα ή δημιουργού θεωρείται σοβα-
ρό ακαδημαϊκό παράπτωμα, αντίκειται στο δίκαιο περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/1993) και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις περί εννόμου προστα-
σίας (άρθρα 63Α-66Δ).

Άρθρο 23. 
Ειδικές Διατάξεις 

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν 
καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα 
Κανονισμό, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις των αρμο-
δίων οργάνων και όπου απαιτείται με τροποποίηση του 
Κανονισμού.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Παράρτημα 1. Δίπλωμα Π.Μ.Σ.
Παράρτημα 2. Καθομολόγηση διπλωματούχου Π.Μ.Σ. 

(Απόφαση της υπ’ αριθμ. 21/19.1.2017 Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου) 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣH ΒΙΤΣΙΛAΚΗ  
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*02044380810180024*

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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