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Άρθρο 1
Εισαγωγή

1. Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της

Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει και λειτουργεί

από το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» (Φ.Ε.Κ.1156/30.07.2004, τ. Β΄), η λειτουργία του οποίου

διέπεται από: α) την ισχύουσα νομοθεσία του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/16.08.2008 τ. Α’)

«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του

Ν.3794/2009 (Φ.Ε.Κ. 156/04.09.2009, τ. Α’) β) του Ν. 3374/2005 (Φ.Ε.Κ. 189/02.08.2005, τ.

Α’) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και

συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος» όπως σήμερα η ανωτέρω

νομοθεσία ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11 Ν. 4009/2011, του άρθρου

47 Ν. 4025/2011 και του άρθρου 34 παρ. 2 Ν. 4115/2013 και γ) της υπ’ αριθμ.

Φ5/89656/Β3/2007 (Φ.Ε.Κ. 1466/13.08.2007) «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και

Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» δ) την Υπουργική Απόφαση (Ι.Υ.Α.) τροποποίησης και

ε)τα άρθρα του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών (Κ.Μ.Σ.).

2. Ο Κ.Μ.Σ. τροποποιείται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης.

Η ισχύουσα νομοθεσία, η I.Υ.Α. ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος είναι ισχυρότερες

του K.Μ.Σ.

Άρθρο 2
Όργανα λειτουργίας Π.Μ. Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3685/2008, αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σε επίπεδο Τμήματος είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο

του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των Μεταπτυχιακών

Φοιτητών – φοιτητριών (μ/φ). Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση

προτάσεων σχετικά με το Π.Μ.Σ., τον ορισμό μελών συμβουλευτικών επιτροπών, τον ορισμό

μελών των εξεταστικών επιτροπών για την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, τη

συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών-
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φοιτητριών, καθώς και με κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις. Στη

Γ.Σ.Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και εισηγείται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

β) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος τα

οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και τα οποία ορίζονται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι

αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Η θητεία των

μελών της Σ.Ε. είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης.

γ) Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος είναι μέλος Δ.Ε.Π. από τις δύο ανώτερες βαθμίδες

(Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διετή θητεία

με δυνατότητα ανανέωσης. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε. και εισηγείται στη

Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 3
Επιτροπές του Π.Μ. Σ.

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει, την πιο κάτω επιτροπή:

Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Φοιτητριών (Ε.Ε.Α.).

Έργο της Επιτροπής Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Φοιτητριών,

αποτελούν τα παρακάτω:

Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με

την κείμενη νομοθεσία και την προκήρυξη του Π.Μ.Σ.

Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας.

Διενέργεια γραπτών εξετάσεων στη ξένη γλώσσα.

Διενέργεια γραπτών εξετάσεων.

Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων.

Τελική κατάταξη υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του Προγράμματος και πρόταση

επιλογής υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή, η οποία και υποβάλλεται προς επικύρωση

στη Γ.Σ.Ε.Σ.

Η Γ.Σ.Ε.Σ. συγκροτεί επιπλέον Επιτροπές, όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι προτάσεις ή

αποφάσεις των επιτροπών εγκρίνονται από την Γ.Σ.Ε.Σ.
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Άρθρο 4
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πεδίο

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση».

Άρθρο 5
Διάρκεια σπουδών Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Χρονική διάρκεια του Προγράμματος

α) Οι σπουδές για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζονται σε τρία

(3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα δύο είναι διδακτικά εξάμηνα με την

παρακολούθηση μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων, εργαστηρίων και σεμιναρίων και οι κάθε

άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., όπου είναι δυνατόν

να απασχοληθούν διδακτικά και ερευνητικά και το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της

μεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής

β) Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται στο διπλάσιο της προβλεπόμενης

διάρκειας. Μετά τη λήξη του ανώτατου αυτού χρονικού διαστήματος ο/η μ.φ. διαγράφεται

από το Π.Μ.Σ. μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

Άρθρο 6
Προϋποθέσεις κτήσης Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης

Για την κτήση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται:

α) παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δέκα 10 μαθήματα, επί συνόλου 11, από τα οποία

εννέα (9) υποχρεωτικά και ένα (1) υποχρεωτικό επιλογής

β) η επιτυχής εξέταση των εργαστηριακών ασκήσεων και των πρακτικών ασκήσεων μέχρι

το τέλος του β’ εξαμήνου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  2017-2018.docx

και γ) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής ή Συνθετικής Διατριβής.
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Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες (Μ.Φ.) παρακολουθούν

τα μαθήματα, τις πρακτικές ασκήσεις και τις κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές

δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε., ενώ απασχολούνται διδακτικά και ερευνητικά.

Για τα υποχρεωτικά επιλογής μεταπτυχιακά μαθήματα ο ελάχιστος αριθμός μεταπτυχιακών

φοιτητών που πρέπει να έχουν επιλέξει ένα μάθημα, προκειμένου να διδαχτεί αυτό κανονικά,

είναι επτά (7).

Μετά το τέλος του Β’ εξαμήνου και εφόσον έχει εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των

δύο εξαμήνων, ο/η μ.φ. μπορεί να υποβάλει αίτηση για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής

Ερευνητικής Διατριβής Ειδίκευσης (Thesis).

Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες

(ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες κατανέμονται ως εξής: τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου

αποτιμούνται σε 30 ECTS, τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου αποτιμούνται σε 30 ECTS, και η

μεταπτυχιακή ερευνητική διατριβή ειδίκευσης (Thesis) σε 30 ECTS.

Άρθρο 7
Εισακτέοι στο Π.Μ. Σ.- Κριτήρια και Διαδικασίες επιλογής

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. (κατά την έννοια του

άρθρου 2 του Ν.3549/2007, Φ.Ε.Κ. 69/20.03.2007) της ημεδαπής ή ομοταγών

αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανέρχεται σε 40. Στο

Π.Μ.Σ., επιπλέον του αριθμού εισακτέων, είναι δυνατόν να γίνει δ ε κ τ ό ς και ένας/μία (1)

υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο/η οποίος/α πέτυχε στο σχετικό

διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ.

καθώς και ένας/μία (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του ελληνικού κράτους. Με απόφαση της

Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να αυξάνεται.

2. Αιτήσεις

Κάθε χρόνο το Π.Μ.Σ. δημοσιεύει, τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής

αιτήσεων, ανακοίνωση στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του σχετική με το Π.Μ.Σ., του οποίου

η έναρξη έχει προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα οποία αναφέρονται στην προκήρυξη του Π.Μ.Σ.



7

Αιτήσεις που δε συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά δε

λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων με τα συνημμένα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία

του Π.Μ.Σ. Η πρόταση επιλογής των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται από την Επιτροπή

Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων (μ.φ.).

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα

οποία υποβάλλουν οι υποψήφιοι μ/φ μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από την

προκήρυξη. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι πλήρη,

με βάση όσα προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη.

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου τα

οποία και διαβιβάζει στην Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης των μ.φ.

3. Κριτήρια επιλογής – τρόπος αξιολόγησης μεταπτυχιακών φοιτητών – φοιτητριών

1. Για την επιλογή των μ/φ που θα παρακολουθήσουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Ειδίκευσης συνεκτιμώνται:

Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν

κατατεθεί από τους/τις ίδιους/ες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τέτοια προσόντα είναι, το

επιστημονικό και ερευνητικό έργο, που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά,

το γενικότερο συγγραφικό έργο, η κατοχή και άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων πέραν του

πρώτου, η κατοχή περισσότερων από μιας ξένων γλωσσών κ.λπ. (βλ. παρακάτω).

Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης. Ο ανώτατος αριθμός

μορίων ο οποίος μπορεί να αποδοθεί σε ένα/μια υποψήφιο/α από την αξιολόγηση των

ειδικών προσόντων και της απόδοσής του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ανέρχεται

στα 100.

2. Η αξιολόγηση των ειδικών προσόντων των υποψηφίων γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής

και Αξιολόγησης με βάση σειρά κριτηρίων επιλογής. Η Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης

αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Τα ειδικά προσόντα

των υποψηφίων, καταχωρούνται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στη συνέχεια

αξιολογούνται και μοριοδοτούνται από την Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης. Κατά τη

διαδικασία αξιολόγησης των ειδικών προσόντων, κάθε υποψήφιος/α συγκεντρώνει

συγκεκριμένο αριθμό μορίων στη βάση κλίμακας από 0 μέχρι 50. Ο ανώτατος αριθμός

μορίων ο οποίος μπορεί να αποδοθεί σε ένα/μια υποψήφιο/α από την αξιολόγηση των

ειδικών προσόντων, ανέρχεται στα 50.
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Τα ειδικά προσόντα που είναι δυνατόν να μοριοδοτηθούν είναι τα εξής:

Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία του/ης υποψηφίου/ας και η συνάφειά της με την

ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (έως 5 μόρια). Η εξακρίβωση της συνάφειας της προπτυχιακής

διπλωματικής εργασίας, εξασφαλίζεται από την Ε.Ε.Α. Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία

που κρίνεται ότι δεν είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. μπορεί, στη

συνέχεια, να αξιολογηθεί και να μοριοδοτηθεί ως επιστημονική εργασία δημοσιευμένη.

Η παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (έως 10

μόρια).

Το ερευνητικό – επιστημονικό και συγγραφικό έργο του/της υποψηφίου/ας μπορεί να λάβει

έως και 10 μόρια. Το ερευνητικό – επιστημονικό έργο του/της υποψηφίου/ας αξιολογείται και

μοριοδοτείται, μόνο όταν αυτό είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε

πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και σε συνάρτηση με τη συνάφειά του με την ειδίκευση

του Π.Μ.Σ. Η εξακρίβωση της συνάφειας εξασφαλίζεται από την Ε.Ε.Α.

Τα πρόσθετα, πέραν του πρώτου, πτυχία Α.Ε.Ι. από πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της

αλλοδαπής, μπορούν να λάβουν έως 10 μόρια ως εξής: Πέντε (5) μόρια αντιστοιχούν σε ένα

Μ.Δ.Ε. και από τρία (3) και δύο (2) μόρια για κάθε δεύτερο και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι. αντίστοιχα.

Τα πτυχία πανεπιστημίων της αλλοδαπής

μοριοδοτούνται, μόνον όταν είναι αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα με

τα πτυχία που χορηγούνται από τα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Η επάρκεια γνώσης μίας ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική και δεν μοριοδοτείται. Η επάρκεια

γνώσης ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής λαμβάνει έως 10 α. μ. (2 μόρια ανά γλώσσα).

Για τη μοριοδότηση είναι αναγκαία η πιστοποίηση επάρκειας γνώσης της ξένης γλώσσας (το

ίδιο ισχύει και για την υποχρεωτική γλώσσα).

Η επάρκεια πιστοποιείται με αντίγραφο αποδεικτικού Ξένης Γλώσσας, σύμφωνα το παράρτημα

Τίτλων Γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π. το οποίο επισυνάπτεται πάντα στην πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ή εάν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Ξενόγλωσσο

Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Ξενόγλωσσων Φιλολογιών).

Ελλείψει των παραπάνω αποδεικτικών, η επάρκεια γνώσης της ξένης γλώσσας θα

πιστοποιείται με γραπτή εξέταση κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης.

Στη γραπτή εξέταση ελέγχεται η δυνατότητα κατανόησης επιστημονικών κειμένων συναφών

με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ.

Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων (π.χ. επαγγελματική εμπειρία)

μπορεί να λάβει έως 5 μόρια.
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Ο βαθμός του πτυχίου που έχει καταθέσει ο/η υποψήφιος/α. Ο βαθμός λαμβάνεται υπόψη μόνο

σε περίπτωση ισοψηφίας.

Το σύνολο των μορίων που είναι δυνατό να συγκεντρώσει ένας/μια υποψήφιος /α από τη

διαδικασία αξιολόγησης των ειδικών προσόντων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50 μόρια.

3. Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων

Για την ολοκλήρωση της επιλογής των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται προφορική

συνέντευξη από την Ε.Ε.Α. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης εκτιμάται η γενικότερη

συγκρότηση του υποψηφίου και άλλα πρόσθετα προσόντα, πέραν των ειδικών, όπως

προσδιορίστηκαν παραπάνω, μεταξύ των οποίων, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η

επιστημονική κατάρτιση κυρίως στα γνωστικά πεδία του Π.Μ.Σ., η κριτική και δημιουργική

του/ της ικανότητα, η λοιπή ερευνητική δραστηριότητα, καθώς και τα κίνητρά του/της για την

επιλογή του συγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ο ανώτατος αριθμός μορίων ο οποίος μπορεί να αποδοθεί σε ένα/μια υποψήφιο/α από την

προφορική συνέντευξη, ανέρχεται στα 50.

Η προφορική συνέντευξη πραγματοποιείται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού

επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει στη διαπίστωση:

Της επαρκούς εξοικείωσης του/της υποψήφιου/ας, σε γνωστικά πεδία σχετικά με το

αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του/της υποψήφιου/ας και της συγκρότησης της

προσωπικότητάς του.

Της κατοχής ειδικών δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών ή της ανάληψης άλλων δραστηριοτήτων

από τη μεριά του/της υποψηφίου/ας, στοιχεία τα οποία είναι δυνατό να διαδραματίσουν ρόλο

στην ομαλή ένταξή του στο Π.Μ.Σ.

3.1. Διαδικασία επιλογής

Η Ε.Ε.Α., έχει την ευθύνη και τη γενική εποπτεία όλων των φάσεων της διαδικασίας επιλογής

των μ.φ. για το Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα έχει την ευθύνη και την εποπτεία των παρακάτω:

Α. Της παραλαβής από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. των φακέλων των υποψηφίων, ελέγχει εάν

τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί είναι πλήρη, με βάση όσα προβλέπονται στη σχετική

προκήρυξη, και πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Τέλος έχει την ευθύνη της

σύνταξης του τελικού πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία

αξιολόγησης.
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Β. Της οργάνωσης της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων μ.φ. του Π.Μ.Σ., σε μια ξένη γλώσσα

(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, κ.λπ.), εφόσον δεν είναι κάτοχοι των αντίστοιχων διπλωμάτων

επάρκειας διδασκαλίας, σύμφωνα το παράρτημα.

Τίτλων Γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π.

Επισημαίνεται επιπλέον ότι :

Απαλλάσσονται της εξέτασης οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών

των Πανεπιστημίων της χώρας (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του

εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το

ΔΙΚΑΤΣΑ - ΔΟΑΤΑΠ).

Οι τίτλοι σπουδών μπορούν να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα. Στην περίπτωση των

αποδεικτικών ξένης γλώσσας, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα, υπό την

προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Γ. Της διαδικασίας της συνέντευξης

Δ. Της μοριοδότησης

Ε. Της κατάρτισης του πίνακα των επιτυχόντων/ουσών. Ο πίνακας, μετά την επικύρωση των

αποτελεσμάτων από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του

Τμήματος και στο διαδίκτυο το αργότερο μέχρι το τέλος το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου

κάθε έτους.

Οι επιτυχόντες/ούσες ειδοποιούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε συγκεκριμένο χρονικό

διάστημα, το οποίο καθορίζεται από το Τμήμα.

Άρθρο 8
Εγγραφές, Διδασκαλία, Φοίτηση, Εξετάσεις

1. Για την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. απαιτούνται:

Έντυπη αίτηση (παραλαμβάνεται από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ.) Δύο φωτογραφίες.

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους).

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.)

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.
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2. Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. αρχίζουν το πρώτο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου για το χειμερινό

εξάμηνο και το πρώτο δεκαήμερο Μαρτίου για το εαρινό εξάμηνο. Ολοκληρώνονται στο τέλος

Ιανουαρίου και το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουνίου αντίστοιχα.

3. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες για διδασκαλία και δύο (2) εβδομάδες

για εξετάσεις. Για την ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα έως

δεκατρείς ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συμπεριλαμβάνονται διαλέξεις, θεωρητικές

εισηγήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου, πρακτική άσκηση κ.τ.λ.). Η

διάρκεια εκάστης ενότητας εκπαίδευσης και μάθησης, ανά μάθημα, καθορίζεται σε ένα τρίωρο

διδασκαλίας. Αν η διδασκαλία κάποιου εξαμηνιαίου μαθήματος διαρκέσει λιγότερο από δέκα

τρίωρα διδασκαλίας ή τριάντα συνολικά ώρες διδασκαλίας, εργαστηρίου, σεμιναρίων κ.λπ., το

μάθημα θεωρείται ότι δε διδάχθηκε επαρκώς και οι μ.φ. είναι υποχρεωμένοι να το

παρακολουθήσουν εκ νέου σε επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Για τα υποχρεωτικά επιλογής μεταπτυχιακά μαθήματα ο ελάχιστος αριθμός μεταπτυχιακών

φοιτητών που πρέπει να έχουν επιλέξει ένα μάθημα προκειμένου να διδαχτεί αυτό κανονικά

είναι επτά (7).

Για την υποβοήθηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών που έχουν παράλληλη

επαγγελματική απασχόληση, τα μαθήματα δύνανται να διεξάγονται όλες τις ημέρες της

εβδομάδας κατά κύκλους (modules), όπου συμπεριλαμβάνονται Σαββατοκύριακα και

αργίες. Μέρος του εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. δύναται να πραγματοποιείται

αξιοποιώντας μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των

κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και

παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των Συντονιστών και Συντονιστριών των

μαθημάτων.

4. Οι μ.φ. είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του

Π.Μ.Σ.

Για όλα τα μαθήματα απαιτείται η φυσική συμμετοχή των μ.φ. Η παρακολούθηση όλων των

μαθημάτων του προγράμματος, η ενεργός συμμετοχή στα εργαστήρια, στις ερευνητικές

δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., στα σεμινάρια και στις πρακτικές ασκήσεις είναι υποχρεωτική για

τους μ.φ.
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Ο μ.φ. που παρακολούθησε μάθημα λιγότερο από το 80 % των προβλεπόμενων ωρών

διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται αποτυχών/ούσα στο μάθημα αυτό και υποχρεούται να το

παρακολουθήσει εκ νέου σε αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους,

καταβάλλοντας τα αντίστοιχα δίδακτρα.

Ο μ.φ. που δεν παρακολούθησε κανένα μάθημα του Α’ ή του Β’ εξαμήνου φοίτησης

διαγράφεται από το Π.Μ. Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. η οποία επικυρώνεται από τη

Γ.Σ.Ε. Σ. του Τμήματος και δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα δίδακτρα.

Η παραπάνω διαδικασία αποδεικνύεται με την τήρηση παρουσιολογίων τα οποία

συμπληρώνονται με την ευθύνη των διδασκόντων - διδασκουσών.

5. Η τελική αξιολόγηση στα επιμέρους μαθήματα του Π.Μ.Σ. κάθε μ.φ. γίνεται με εξετάσεις.

Στον τελικό βαθμό μπορεί να συνυπολογίζεται, κατά την κρίση του διδάσκοντος, ο βαθμός σε

ενδεχόμενη υποχρεωτική ή προαιρετική εργασία στο πλαίσιο του

μαθήματος. Κάθε διδάσκων αποφασίζει τον τρόπο αξιολόγησης και τον κοινοποιεί στους μ.φ.

κατά την έναρξη του μαθήματος.

Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών (για

την εκπόνηση των γραπτών εργασιών ισχύει η δέσμευση της παρ. 5 του άρθρου 10 του

παρόντος κανονισμού).

6. Κάθε μ/φ μπορεί να εξεταστεί σε κάθε μάθημα μέχρι δύο φορές. Αν απορριφθεί και τη

δεύτερη φορά, ο μ/φ παραπέμπεται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Η. Γ.Σ.Ε.Σ.,

αφού εξετάσει τη γενική απόδοση του μ/φ, αποφασίζει:

1) τη δυνατότητα μιας επιπλέον εξέτασης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι υγείας

που δικαιολογούν τη μειωμένη απόδοσή του

2) την επανάληψη του μαθήματος από το μ.φ. εκ νέου σε αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου

ακαδημαϊκού έτους, καταβάλλοντας τα αντίστοιχα δίδακτρα και

3) τη διαγραφή του μ/φ από το Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση επαναφοίτησης σε μάθημα καταβάλλονται αναλογικά τα αντίστοιχα

δίδακτρα, ενώ σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής δεν επιστρέφονται τα

καταβληθέντα δίδακτρα.

Περιπτώσεις παραπτωμάτων αντιγραφής στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών, στην

επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά, πειθαρχικού παραπτώματος κ.λπ.,
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συνεπάγονται διαγραφή του μ.φ. από το Π.Μ. Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. η οποία

επικυρώνεται από τη Γ.Σ. Ε.Σ. και δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα δίδακτρα.

7. Ο διδάσκοντας ή οι διδάσκοντες ενός μεταπτυχιακού μαθήματος είναι υποχρεωμένοι, μέσα

σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος που έχουν

διδάξει, να καταθέσουν εγγράφως στην Γ.Μ.Σ. κατάσταση η οποία οφείλει να περιέχει το

βαθμό που απονέμεται σε κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή - φοιτήτρια που έλαβε μέρος στην

εξέταση.

8. Μέσα στις τρεις (3) πρώτες εβδομάδες κάθε διδακτικού εξαμήνου θα εκδοθεί σχετική

ανακοίνωση, η οποία θα αναφέρει ότι οι μ/φ του Π.Μ.Σ. θα πρέπει με αίτησή τους (δελτίο

εγγραφής σε μαθήματα) να δηλώσουν το υποχρεωτικό μάθημα επιλογής το οποίο σκοπεύουν

να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν, και η αίτηση θα κατατεθεί στη Γραμματεία του

Π.Μ.Σ., μέχρι 20 Νοεμβρίου. Σε περίπτωση που κάποιος μ/φ δεν μπορεί να παρουσιαστεί στην

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για τη δήλωση του μέσα στη συγκεκριμένη προθεσμία, έχει τη

δυνατότητα

να στείλει την αίτησή του με τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα (φαξ) ή με συστημένη επιστολή. Αν

κάποιος μ/φ του Π.Μ.Σ. δεν έχει δηλώσει, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, τα

μεταπτυχιακά μαθήματα ενός διδακτικού εξαμήνου, τότε (α) χάνει τη δυνατότητα συμμετοχής

και εξέτασης στο σύνολο των μεταπτυχιακών μαθημάτων του συγκεκριμένου διδακτικού

εξαμήνου, και (β) το χρονικό διάστημα του συγκεκριμένου διδακτικού εξαμήνου είναι μέρος

του χρόνου σπουδών όπως καθορίζεται από τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας.

9. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνική. Για να διευκολυνθεί η

διεθνοποίηση του Π.Μ.Σ. (π.χ. πρόσκληση ξένων διδασκόντων) μέρος των μαθημάτων μπορεί

να διδάσκεται σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ειδικές περιπτώσεις

μπορεί να προβλεφθεί για αλλοδαπούς Μ.Φ. και ξενόγλωσση διδασκαλία.

10. Διδακτική και ερευνητική απασχόληση μεταπτυχιακών φοιτητών: Σύμφωνα με τις αρχές

της συστημικής προσέγγισης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος, καθώς αποκτούν

ολιστικά γνώσεις για το περιβάλλον, μέσα από όλες τις διαστάσεις του, ταυτόχρονα μυούνται

στην ερευνητική διαδικασία αλλά και στις διαδικασίες της συμμετοχικής έρευνας στο πλαίσιο

των θεωριών περί αειφόρου ανάπτυξης και στη βάση των ερευνητικών μεθόδων, οι οποίες

προτείνονται στο χώρο των κοινωνικών επιστημών και δη των επιστημών της αγωγής. Στο

βαθμό που το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα επιδιώκει να αναδείξει το ρόλο του

περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης υπό το πρίσμα των επιστημών της αγωγής, και

στοχεύει στη διαμόρφωση πολιτών με περιβαλλοντική παιδεία, δεν μπορεί παρά να
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θεμελιώνεται στην άρρηκτη σχέση της έρευνας με τις εφαρμογές, σχέση την οποία διασφαλίζει

η διδασκαλία σε συνάρτηση με την ερευνητική απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό, οι

μεταπτυχιακοί φοιτητές εμπλέκονται σε έρευνα πεδίου, σε εμπειρικές έρευνες και σε πρακτική

άσκηση, ενεργοποιώντας θεωρίες, τεχνικές, στρατηγικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις που

άπτονται κατεξοχήν της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία, με στόχο τη

διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι

μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να έχουν διαμορφώσει το προφίλ ενός σύγχρονου ερευνητή

ευαισθητοποιημένου στις ανάγκες των κοινωνιών σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

11. Πρακτικές ασκήσεις : Σημαντική προτεραιότητα στη φιλοσοφία του Προγράμματος

Σπουδών αποτελεί η πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων και η έξοδος της

εκπαιδευτικής ομάδας από την «τάξη», με στόχο τη μελέτη διαφόρων πεδίων τόσο του φυσικού

όσο και του δομημένου περιβάλλοντος. Επιδίωξη είναι η παρατήρηση, η καταγραφή και η

συλλογή δεδομένων για την απόκτηση, μέσω βιωματικών διαδικασιών, εμπειριών και γνώσεων

του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των Πρακτικών Ασκήσεων μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται

εργαστηριακά μαθήματα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, μελέτη πεδίου της Κοιλάδας των

Πεταλούδων σε συνεργασία με το Κ.Π.Ε., μελέτη πεδίου του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε

συνεργασία με τον Υδροβιολογικό Σταθμό της Ρόδου, μελέτη πεδίου στο ΧΥΤΑ Ρόδου,

περιβαλλοντικές επισκέψεις σε προστατευόμενες περιοχές, εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.ά.

Η επιτυχής παρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων θεωρείται προαπαιτούμενη και

είναι υποχρεωτική και στα δυο εξάμηνα.

12. Πιστωτικές μονάδες : Για τη λήψη του Μ.Δ.Ε. απαιτείται ο Μ.Φ. να έχει συγκεντρώσει 60

πιστωτικές μονάδες (ECTS), από τα μαθήματα, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια και 30

πιστωτικές μονάδες (ECTS) Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευσης (Thesis).

13. Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλλει κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής για την

απόκτηση του Μ.Δ.Ε. αποτιμάται σε δύο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) ώρες που

αντιστοιχούν σε πενήντα δύο (52) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, συμμετοχή στις πρακτικές

ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του

προγράμματος, προετοιμασίας και εξετάσεων, χωρίς να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές.

Αναλυτικότερα για κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών απαιτούνται από τον

μεταπτυχιακό φοιτητή εκατόν πενήντα (150) ώρες εργασίας, ενώ για την εκπόνηση της

μεταπτυχιακής διατριβής ειδίκευσης 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 μεταπτυχιακής δια τριβής ειδίκευσης 750 ώρες

εργασίας.
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Άρθρο 9
Διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. - Επιβλέποντες

1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων και των πρακτικών ασκήσεων στο Π.Μ.Σ. μπορούν να

αναλαμβάνουν, Καθηγητές/τριες και Λέκτορες του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του

ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές (αποχωρήσαντες λόγω

συνταξιοδότησης βάσει του άρθρου 34 παρ. 1 Ν. 4115/2013), επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί

επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 (Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄), οι οποίοι είναι κάτοχοι

Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκές δημοσιευμένο έργο. Ερευνητές αναγνωρισμένων

ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού

Διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα.

Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική

εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Καθηγητές/τριες και Λέκτορες δεν επιτρέπεται

να απασχολούνται αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ. Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων

του Π.Μ.Σ. ανατίθεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με απόφασή της.

Οι Καθηγητές/τριες και Λέκτορες που πληρούν απόλυτα τις υποχρεώσεις τους στα

προπτυχιακά προγράμματα δύνανται να αποζημιώνονται όταν παρέχουν τις υπηρεσίες τους

(διδασκαλία και άλλες) στο Π.Μ.Σ. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται και εισηγείται από

τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., τυγχάνει της τελικής έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ. Η σχετική

αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.

2. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση

της Σ.Ε., ένας Καθηγητής/τρια και Λέκτορας ως επιβλέπων. Ο επιβλέπων έχει την

επιστημονική ευθύνη για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και

ορίζεται όταν γίνει η επιλογή του θέματος. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών

ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή άλλοι Καθηγητές/τριες και

Λέκτορες, μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας.

Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του

Τμήματος τριμελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2)

τουλάχιστον άλλοι Καθηγητές/τριες και Λέκτορες, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού

Διπλώματος και διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή

συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος.
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Άρθρο 10
Αξιολόγηση μαθημάτων - βαθμός Μ.Δ.Ε.

1. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του

διδάσκοντος, γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα και αποτελεί παράγωγο

της αντικειμενικής εκτίμησης της απόδοσης του μ.φ. στο συγκεκριμένο μάθημα (εργασίες,

εξετάσεις κ.λπ.).Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναγράφονται στο

ενημερωτικό έντυπο του κάθε μαθήματος.

2. Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων των φοιτητών

και φοιτητριών σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφωνα με τις οδηγίες

που παρέχει ο κάθε διδάσκων στην αρχή του εξαμήνου. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός

μαθήματος είναι το πέντε (5), με άριστα το δέκα (10).

3. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών

φοιτητών 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).

4. Το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να οριστεί στο τέλος του Β΄

εξαμήνου, με την προϋπόθεση ότι ο μ.φ. έχει εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα των δύο

εξαμήνων, μετά από συνεννόηση του μεταπτυχιακού φοιτητή - φοιτήτριας και του επιβλέποντα

καθηγητή. Το θέμα και ο ορισμός επιβλεπόντων/ουσών, της μεταπτυχιακής διπλωματικής

εργασίας ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε.. Η μεταπτυχιακή διπλωματική

εργασία κατατίθεται στη τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Μετά την κατάθεση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τον/την μ.φ., η Τριμελής

Εξεταστική Επιτροπή την αξιολογεί και τη βαθμολογεί με την κλίμακα που αναφέρεται στην §

3 του παρόντος άρθρου μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός. Αν η μεταπτυχιακή διπλωματική

εργασία θεωρηθεί από την επιτροπή ως μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω της βάσης

5, τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον μ/φ τη βελτίωσή της, την τροποποίηση ορισμένων

τμημάτων ή τη ριζική αναμόρφωσή της.Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η επιτροπή ορίζει

συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να υποβληθεί εκ νέου η Μ.Δ.Ε.,

τροποποιημένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής.

Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να αναπέμψει με απόφασή της τη μεταπτυχιακή διπλωματική

εργασία για διορθώσεις ή επεξηγήσεις για διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες. Το τελικό πρακτικό

της Εξεταστικής Επιτροπής υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη, ενώ ένα ξεχωριστό
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έγγραφο με τις υπογραφές των μελών της επιτροπής που ψηφίζουν θετικά ενσωματώνεται στο

κείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

5. Η τελική αξιολόγηση και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από την

παραπάνω Επιτροπή. Για την έγκριση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των

μελών της Επιτροπής. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από μηδέν (0)

έως δέκα (10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε (5). Σε περίπτωση απόρριψης ο

υποψήφιος διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία,

μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, κατατίθεται στη

βιβλιοθήκη σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή και (1) αντίτυπο ηλεκτρονικά στην Γκρίζα

Βιβλιοθήκη. ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο και ένα (1) αντίτυπο cd σε μορφή (pdf) στη

Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Η κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του/της μ.φ. στην οποία αναφέρονται τα

ακόλουθα : «ότι είμαι συγγραφέας αυτής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και

ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη

και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα

χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες.

Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για

τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία».

6. Ο μ/φ θεωρείται ότι περάτωσε τις φοιτητικές του υποχρεώσεις, εφόσον έχει συμπληρώσει

χρόνο σπουδών 18 μηνών, έχει παρακολουθήσει ανελλιπώς και εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα

μαθήματα που προβλέπονται από το Π.Μ.Σ. (υποχρεωτικά και υποχρεωτικό επιλογής), τις

εργαστηριακές ασκήσεις και πρακτικές ασκήσεις και έχει εγκριθεί από την επιτροπή η

μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που έχει συγγράψει, όπως αυτή προβλέπεται από τον

εσωτερικό κανονισμό.

7. Στους μ/φ που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις στο Π.Μ.Σ.

απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), ο τελικός βαθμός του οποίου

υπολογίζεται ως εξής:

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με συντελεστή βαρύτητας 15.

Υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα, συντελεστής βαρύτητας 3.

8. Ο τύπος του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του,

όπως: οι διαστάσεις, το χρώμα, το τμήμα, το όνομα, το επώνυμο, το όνομα πατέρα και τον τόπο

καταγωγής του αποφοίτου του μεταπτυχιακού προγράμματος ειδίκευσης, είναι ίδιος με τον
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τύπο του πτυχίου ή διπλώματος, όπως αυτός αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 54 του Εσωτερικού

Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Π.Δ. 155/2009).

9. Στον απόφοιτο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης μπορεί να χορηγείται, πριν

από την απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του

Προγράμματος.

10. Ο κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης δικαιούται να πάρει δωρεάν 2

αντίγραφα του διπλώματος καθώς και παράρτημα διπλώματος.

11. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μπορεί να χορηγείται και σε περγαμηνή, αν τούτο

ζητηθεί από τον ίδιο καταβάλλοντος στην περίπτωση αυτή την αξία της την οποία κάθε φορά

καθορίζει το αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος.

12. Η απονομή των απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων ειδίκευσης γίνεται δημόσια και

συγχρόνως με την απονομή και των πτυχίων του οικείου Τμήματος. Κατά την τελετή οι

απόφοιτοι προηγούνται των και των πτυχιούχων του Τμήματος.

13. Τίτλος που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να ανακληθεί ή ακυρωθεί αν αποδειχθεί ότι δεν

συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησης του οι εκ του νόμου και του κανονισμού προϋποθέσεις

κτήσης του. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται από τα οικεία όργανα που απένειμαν τον τίτλο με

πλειοψηφία των 3/4. Δευτεροβαθμίως παρεμβαίνει η Σύγκλητος εφ’ όσον τούτο ζητηθεί από

τον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 11
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές – φοιτήτριες

1. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές - φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. θεωρούνται: όσοι έχουν εγγραφεί στο Π.Μ.Σ για την απονομή Μεταπτυχιακού

Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.).

2. Οι δύο (2) εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών φοιτητών - φοιτητριών στην Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζονται

μαζί με τους αναπληρωματικούς τους από το Δ.Σ. του Συλλόγου των μ/φ, όλων των Π.Μ.Σ.

του Τμήματος.

3. Στη Συνέλευση του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. συμμετέχει ένας (1) εκπρόσωπος των μ/φ ο οποίος ορίζεται

μαζί με τον αναπληρωματικό του από το Δ.Σ. του Συλλόγου των μ/φ, όλων των Π.Μ.Σ. του

Τμήματος.

4.Ένας μ/φ του Π.Μ.Σ. που έχει εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. για την απονομή Μ.Δ.Ε. στην

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» διατηρεί την ιδιότητα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή -
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φοιτήτριας για όσο διάστημα βρίσκεται εντός των προθεσμιών για την απόκτηση των

προϋποθέσεων για την απονομή του Μ.Δ.Ε.

5. Οι εκπρόσωποι των Μεταπτυχιακών Φοιτητών - φοιτητριών στην Γ.Σ.Ε.Σ. ή στη Γ.Σ. του

Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. καθώς και οι αναπληρωματικοί τους πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα του

Μεταπτυχιακού Φοιτητή - φοιτήτριας καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους.

Άρθρο 12
Δίδακτρα

1. Κάθε μ/φ που εγγράφεται στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης υποχρεούται στην

καταβολή διδάκτρων για όλο το χρονικό διάστημα της υποχρεωτικής φοίτησής του.

2. Με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου ύστερα από

γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, τα δίδακτρα για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 3.000

Ευρώ. Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις: 500€ 15 ημέρες από την

ανακοίνωση των επιτυχόντων/ ουσών, 1000€ κατά την εγγραφή στο Α’ εξάμηνο, 1000€ κατά

την έναρξη του Β’ εξαμήνου και 500€ κατά το τέλος του Β’ εξαμήνου.

Σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα

δίδακτρα. Το ποσό των διδάκτρων καθορίζεται στην Υ.Α. ίδρυσης του Π.Μ.Σ. Η Σύγκλητος

Ειδικής Σύνθεσης μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος μπορεί να αναπροσαρμόζει

τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ.

3. Η διαδικασία καταβολής των διδάκτρων για το Π.Μ.Σ. γίνεται μέσω του Ειδικού

Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται από το

Π.Μ.Σ. για τις πάσης φύσης δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών

φοιτητών - φοιτητριών και γενικά για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Οποιαδήποτε δαπάνη

πραγματοποιείται ύστερα από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.

4. Με αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύματος, ρυθμίζονται οι περιπτώσεις

μη καταβολής διδάκτρων.

Άρθρο 13
Εκπαιδευτικές μετακινήσεις

1. Ένας μ/φ ο οποίος: (α) έχει εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. για την απονομή Μ.Δ.Ε. στην

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», (β) έχει φοιτήσει τουλάχιστον δύο (2) Διδακτικά Εξάμηνα στο
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Π.Μ.Σ., και (γ) έχει εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) τουλάχιστον μεταπτυχιακά μαθήματα, μπορεί

να μετακινηθεί το πολύ για ένα εξάμηνο με σκοπό την πραγματοποίηση μέρους των σπουδών

του σε πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

2. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αίτηση στην

οποία πρέπει να περιγράφει το χρονοδιάγραμμα και το αναλυτικό πρόγραμμα της μετακίνησής

του. Η αίτηση εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε.

Άρθρο 14
Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.

1. Το Π.Μ.Σ. προσαρμόζεται στις διατάξεις περί αξιολόγησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στο Ν. 3685/2008, και συντάσσει κάθε τρία χρόνια έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με τις

διατάξεις του Ν. 3374/2005.

2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. ορίζει Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης

(Ε.Εσ.Α.) του Π.Μ.Σ. αποτελούμενη από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες έχοντες

γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 3685/2008.

3. Η Ε.Εσ.Α. αξιολογεί το πρόγραμμα σπουδών καθώς και το σύνολο των εκπαιδευτικών και

ερευνητικών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., με βάση το διαθέσιμο έντυπο υλικό και

πραγματοποιώντας μια σειρά από συναντήσεις με τους διδάσκοντες και τους μεταπτυχιακούς

φοιτητές – φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. Η Ε.Ε.Α. καταγράφει τα συμπεράσματά της και τις

παρατηρήσεις της σε μια έκθεση την οποία παραδίδει στο Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και στον

Πρόεδρο του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ.

4. Η Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., μπορεί να εγκρίνει τη διανομή συγκεκριμένου

ερωτηματολογίου αυτό-αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. το οποίο συμπληρώνουν οι μ.φ. Το

ερωτηματολόγιο έχει σκοπό την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και της υποδομής του

Π.Μ.Σ.

Άρθρο 15
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί

φοιτητές και φοιτήτριες έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος

(βιβλιοθήκη, εργαστήρια κλπ.).
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Άρθρο 16
Γραμματειακή κάλυψη, τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη

Η γραμματειακή κάλυψη του Π.Μ.Σ. όπως και οποιαδήποτε τεχνολογική και οικονομική

υποστήριξη, σε γραφεία και προσωπικό, προβλέπεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. κατά την υποβολή

έγκρισης του Προγράμματος στην Πρυτανεία, είτε από υπάρχον μόνιμο προσωπικό των

Τμημάτων, είτε με τη διαδικασία προσλήψεων (σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

(οκτάμηνης διάρκειας) ή με σύμβαση έργου) που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των Π.Μ.Σ.

Άρθρο 17
Διατάξεις φοιτητικής μέριμνας

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές – φοιτήτριες που δεν έχουν υγειονομική κάλυψη δικαιούνται:

Υγειονομικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως ισχύει και για τους προπτυχιακούς

φοιτητές. Δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 43 του Ν. 2413/1996.

Φοιτητικό εισιτήριο βάσει του άρθρου 29, του Ν. 1268/1982 μέσω του συστήματος της

Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, του Υπουργείου Παιδείας

και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού: http://academicid.minedu.gov.gr

Άρθρο 18
Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. έχει την ιστοσελίδα του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ή και σε οποιαδήποτε

άλλη γλώσσα κρίνει το Τμήμα. Η επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ενημερώνεται διαρκώς και

περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις του Προγράμματος και αποτελεί τον επίσημο

χώρο ενημέρωσης των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.

Άρθρο 19
Θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και δεοντολογίας

Τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών καθορίζονται με

σχετικές αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις

δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, αντιεπιστημονική
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συμπεριφορά γενικότερα απαγορεύεται. Οι μ/φ υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία

του Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη υπεύθυνη δήλωση στην οποί θα αναφέρει τα ακόλουθα: «ότι

είμαι συγγραφέας αυτής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την

οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην

εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών

ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η

εργασία προετοιμάστηκε

από εμένα προσωπικά ειδικά για τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία».

Άρθρο 20
Παράρτημα Διπλώματος

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 3374/2005, το Π.Μ.Σ. οφείλει να οργανώσει το πρόγραμμά

του με βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του νόμου 3374/2005, στο Μ.Δ.Ε. που χορηγείται από το

Π.Μ.Σ. επισυνάπτεται υποχρεωτικά παράρτημα διπλώματος. Το παράρτημα διπλώματος

εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική

γλώσσα.

Πρόκειται για επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά το επίσημο τίτλο σπουδών ή

την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Το παράρτημα επισυνάπτεται στους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης

εκπαίδευσης και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο

εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με

επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο

επισυνάπτεται το παράρτημα. Στο παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν

υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του

τίτλου στο εξωτερικό.

Το πρωτότυπο του παραρτήματος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας που

απαιτούνται για το χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος

δεν συμπίπτει υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν

μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή. Το βασικό περιεχόμενο του παραρτήματος

διπλώματος τυπώνεται σε ειδικό ομοιόμορφο χαρτί (μεμβράνη) σύμφωνα με το υπόδειγμα, τον

τύπο και τις διαστάσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
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Μάθησης και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι τομείς που

περιλαμβάνονται στο παράρτημα και οι πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτούς.

Άρθρο 21
Υποτροφίες και Βραβεία

1. Το Π.Δ. 160/2005 προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών στους Μεταπτυχιακούς

Φοιτητές - φοιτήτριες.

2. Η υποτροφία θεωρείται η απονομή εφάπαξ, ανά ημερολογιακό έτος, ενός ποσού όχι

μεγαλύτερου από 1000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι έχουν εξευρεθεί

πόροι από άλλη πηγή στήριξης του Π.Μ.Σ.

3. Οι υποτροφίες δίνονται σε μ.φ. πλήρους φοίτησης με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια ή

προσφορά υπηρεσιών στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από

εισήγηση της Σ.Ε. και εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Προγράμματος.

Τυχόν υποχρεώσεις των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση

της Σ.Ε. Υποτροφία απονέμεται στους μ/φ του Π.Μ.Σ. με την καλύτερη επίδοση του

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του αντίστοιχου έτους φοίτησης. Προϋπόθεση για τη

χορήγηση της υποτροφίας είναι η ολοκλήρωση των σπουδών τους εντός του προβλεπόμενου

ελάχιστου χρόνου φοίτησης (18 μήνες) και η μη συμμετοχή σε επαναληπτική εξεταστική

περίοδο με δική τους υπαιτιότητα.

4. Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές - φοιτήτριες οι οποίοι λαμβάνουν υποτροφία από κάποια πηγή

για την υποστήριξη των σπουδών τους στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν στην

Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

5. Υποτροφία από το Π.Μ.Σ. δεν μπορούν να λάβουν Μεταπτυχιακοί Φοιτητές - φοιτήτριες

που λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή κάποιο άλλο οργανισμό ή φορέα.

Αν κάποιος/α μ.φ. απαλλάσσεται εν μέρει ή εν όλω από την καταβολή διδάκτρων σύμφωνα τις

σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου δεν είναι δυνατόν να είναι

υποψήφιος/α για τη χορήγηση υποτροφίας. Στην περίπτωση αυτή η υποτροφία χορηγείται

στον/στην αμέσως επόμενο/η μ.φ. σύμφωνα με την αξιολογική σειρά επίδοσης

Άρθρο 22
Οικονομικά - Διαχείριση εσόδων και εξόδων

1. Πόροι
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Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ., επίσης μπορεί να είναι δωρεές, παροχές,

κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών

προσώπων ή πόροι από ερευνητικά προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του

κρατικού προϋπολογισμού και δίδακτρα (άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 όπως έχει τροποποιηθεί

και ισχύει με τον Ν. 3794/2009 και τον Ν. 3848/2010).

Η διαχείριση των εσόδων και των εξόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό

Έρευνας και κατανέμεται ως εξής :

Α) 65% για λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. και για αμοιβές αποζημιώσεις του διδακτικού,

τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις

τους, για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, και για άλλες ανάγκες μετά

από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ.

Β) 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος που αφορούν στο Π.Μ.Σ. οι

κατηγορίες των οποίων ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης. Εκ των

οποίων το 15% των συνολικών εσόδων του Π.Μ.Σ. θα διατίθεται για κεντρικές δράσεις του

Τμήματος που υπάγεται (π.χ. προβολή και διαφήμιση Τμήματος, έξοδα συντήρησης και

αναβάθμισης των χώρων και μέσων διδασκαλίας κ.λπ).

Γ) 10% για κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Ε.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και

απολογισμού του Προγράμματος, οι οποίοι ελέγχονται από Ε.Λ.Ε. και υποβάλλονται στη

Γ.Σ.Ε.Σ. για έγκριση μια φορά το χρόνο. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει την ευθύνη

παρακολούθησης, εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της έκδοσης εντολών πληρωμής των

σχετικών δαπανών.

Η παραπάνω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο

σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τις

ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

2. Δαπάνες

Οι πόροι του Π.Μ.Σ. διατίθενται για τις πιο κάτω κατηγορίες:

1. Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού.

2. Μετακινήσεις και αποζημιώσεις προσκεκλημένων Καθηγητών και Ερευνητών.

3. Υποτροφίες μ.φ. του Π.Μ.Σ.

4. Έξοδα Δημοσιότητας

5. Αναλώσιμα και λοιπά έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και γίνονται μετά

από αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ.
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Άρθρο 23
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από τον παρόντα

Κανονισμό του Π.Μ.Σ. ή στην Ι.Υ.Α., θα αντιμετωπισθεί με αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ.

ή και της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύματος. Από την ισχύ του παρόντος κανονισμού

καταργούνται όλες οι προηγούμενες αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. ή και της Συγκλήτου Ειδικής

Σύνθεσης του Ιδρύματος που αφορούν σχετικά θέματα.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 και της παρ. 4 του άρθρου

10 του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας, σε περίπτωση όπου μ/φ που εν γνώσει του δηλώνει

ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, η Σ.Ε. εισηγείται τη διαγραφή του προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. του

Τμήματος.


