
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και 
Επικοινωνία», Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 
και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό 
Υλικό», Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγω-
γής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολή Αν-
θρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αιγαίου.

3 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», 
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και 
του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπι-
στικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαί-
δευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», Παιδαγωγι-
κό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Ανθρω-
πιστικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 6140 (1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και 

Επικοινωνία», Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας 

και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(έκτακτη συνεδρία 105
(επαναληπτική)/ 06.07.2018)

Αφού 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/τ.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. ιθ και 
του άρθρου 32, παρ.  1, εδάφιο β, του ν.  4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017) καθώς και των 30 έως και 37, 
45 και 85,του ιδίου νόμου.

- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/02.08.2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτανη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β’/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

- Την υπ' αριθμ. 80543/Β7/22.5.2014 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 1439/τ.Β’/4.6.2014) με τίτλο «Αντικατάσταση της 
υπ'αριθμ. 53484/Β7/6.8.2003 (ΦΕΚ 1191/τ.Β’/26.8.2003) 
υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με νεό-
τερες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας 
και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο 
"Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία" - Αναμόρ-
φωση Προγράμματος», όπως αντικαταστάθηκε τελευ-
ταία με την υπ' αριθμ. 893/3.5.2017 απόφαση Πρύτανη 
(ΦΕΚ 1868/τ.Β’/30.5.2017).

- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 34/25.04.2018 συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πο-
λιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία», Τμήμα Πολιτι-
σμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών (αριθμ. πρωτ. 2750/27.04.2018).

- Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 11/27.06.2018 συνεδρί-
ασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνο-
λογίας και Επικοινωνίας, θέμα «Τροποποίηση εισήγησης 
επανίδρυσης - λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας 
και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Πο-
λιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία». Εισήγηση διευ-
θυντή ΠΜΣ Καθηγητή πρώτης Βαθμίδας κ. Δημήτριου 
Παπαγεωργίου» σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 102579/
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Ζ1/21.06.2018 εγγράφου του Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Αναπομπή 
αποφάσεων ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» το οποίο διαβιβάστηκε στα 
αναφερόμενα Τμήματα με το από 21/06/2018 έγγραφο 
σε εφαρμογή της από 103(επαναληπτική)/08.06.2018 
απόφασης της Συγκλήτου θέμα 6.2 «Διαδικασία αναπο-
μπής των αποφάσεων ίδρυσης/επανίδρυσης των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 18/06.07.2018 συνε-
δρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 2 Τροποποίηση Πρότασης 
επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία» του 
Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, 
σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισή-
γηση του Τμήματος σχετικά με την επανίδρυση και ως 
εκ τούτου τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω 
ενέργειες.

- Το υπ' αριθμ 105(επαναληπτική)/06.07.2018 πρακτικό 
της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 4.3.1 
«Ίδρυση/Επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος».

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Πολιτισμική Πληροφορική και Επι-
κοινωνία» του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και 
Επικοινωνίας, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
32 του ν. 4485/2017 (Α' 114)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου επανιδρύει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πολιτισμική Πλη-
ροφορική και Επικοινωνία», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017), όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Πολι-
τισμική Πληροφορική και Επικοινωνία και τις εφαρμογές 
της. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων 
και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στις εφαρμογές της 
Πληροφορικής στο χώρο του Ψηφιακού Πολιτισμού, της 
Μουσειολογίας και των Οπτικοακουστικών Τεχνών. Το 
ΠΜΣ παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές την απα-
ραίτητη  επιστημονική παιδεία και ερευνητική εμπειρία 
προκειμένου να καταστούν επιστήμονες ικανοί να συμ-
μετέχουν στην παραγωγή νέων γνώσεων, που η εφαρμο-
γή τους θα συμβάλλει στην πρόοδο της Πληροφορικής 
Επιστήμης και στην ανάπτυξη των εθνικών πολιτικών 
και της οικονομίας στο χώρο του πολιτισμού. Οι βασικοί 
στόχοι του προτεινόμενου Π.Μ.Σ είναι:

i. H προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και της έρευ-
νας στις Πολιτισμικές Σπουδές (Cultural Studies) και στις 
ΤΠΕ, με εξειδίκευση στα πεδία του Ψηφιακού Πολιτισμού, 
της Μουσειολογίας και των Οπτικοακουστικών Τεχνών

ii. H ανάπτυξη νέων ερευνητικών κατευθύνσεων, με-
θοδολογιών και εργαλείων στο πεδίο των ΤΠΕ, σε συν-
δυασμό και σε συνάρτηση με τις ανάγκες καταγραφής, 
ανάδειξης και προβολής της ελληνικής, πανευρωπαϊκής 
και διεθνούς Πολιτιστικής Κληρονομιάς

iii. H ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και η ενδυ-
νάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και 
διαχείρισης υποχρεώσεων, του φοιτητικού δυναμικού 
μέσω ομαδικών εργασιών, ομαδικών παρουσιάσεων και 
άλλων συνεργατικών μορφών ακαδημαϊκής μελέτης και 
ακαδημαϊκών εργασιών

iv. H παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκ-
παίδευσης, ώστε οι απόφοιτοι/ες να έχουν τη δυνα-
τότητα να συμβάλουν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρό-
θεσμα στην αναπτυξιακή, οικονομική και τεχνολογική 
πολιτική της Ελλάδας, όπως διαμορφώνεται στο σύγ-
χρονο πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, αλλά 
και μακροπρόθεσμα στη διαμόρφωση μιας «Πολιτι-
κής του Πολιτισμού» σε πανελλαδικό, πανευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινω-
νία» με τις εξής Κατευθύνσεις:

Ι. Μουσειολογία
II. Σχεδίαση Ψηφιακών Πολιτιστικών Προϊόντων
III. Πολιτισμός και Παραγωγή Ταινιών Ντοκιμαντέρ

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα.

Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - 
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για 
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελλη-
νική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας 
είναι η ελληνική. Με την σύμφωνη γνώμη του επιβλέ-
ποντος καθηγητή και του φοιτητή και την έγκριση της 
συνέλευσης η διπλωματική εργασία μπορεί να εκπονηθεί 
και στην αγγλική γλώσσα. Η διδασκαλία των μαθημάτων 
γίνεται διά ζώσης και με μέσα σύγχρονης εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης, όχι σε ποσοστό μεγαλύτερο του 35% κατά 
την παρ. 3, άρθρο 30, ν. 4485/2017.

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα Λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 
2023-24.
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Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης

Oι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη 
φοίτησης ύψους 2.800 €

Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 9 Ιουλίου 2018 

Ο Πρύτανης 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Ι

   Αριθμ. 5737 (2)
 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγω-

γικό Υλικό», Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής 

Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Σχο-

λή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστημίου 

Αιγαίου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(συνεδρία 36/28.06.2018)

Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31 Α') «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/τ.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. ιθ και 
του άρθρου 32, παρ. 1, εδάφιο β, του ν.  4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017) καθώς και των 30 έως και 37, 
45 και 85,του ιδίου νόμου.

- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α'/02.08.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β’/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

- Την υπ' αριθμ. 80546/Β7/22.5.2014 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1438/τ.Β’/04.06.2014), με θέμα «Αντι-
κατάσταση της υπ' αριθμ. 52101/Β7/05.06.2007 

(ΦΕΚ 978/τ.Β’/18.06.2007) υπουργικής απόφασης όπως 
τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αφορά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευ-
τικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο 
«Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» - Αναμόρφωση 
Προγράμματος».

- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 34/25.04.2018 συνε-
δρίασης της Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», Τμήμα Επιστη-
μών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (αριθμ. 
πρωτ. 2804/27.04.2018).

- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 17ης/25.06.2018 έκτα-
κτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού, θέμα «Τροποποίηση εισήγησης επανίδρυ-
σης - Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου με τίτλο "Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό"» 
σε συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 102579/Ζ1/21.06.2018 
εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων με θέμα: «Αναπομπή αποφάσεων ίδρυσης 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμο-
γή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α' 
114)» το οποίο διαβιβάστηκε στα αναφερόμενα Τμήματα 
με το από 21/06/2018 έγγραφο σε εφαρμογή της από 
103(επαναληπτική)/08.06.2018 απόφασης της Συγκλή-
του θέμα 6.2 «Διαδικασία αναπομπής των αποφάσεων 
ίδρυσης/επανίδρυσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 17/27.6.2018 συνεδρί-
ασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 4.1 «Τροποποίηση Πρότασης 
επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» του 
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου», 
σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγη-
ση του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου σχετικά με την επανίδρυση και ως εκ τούτου τη 
διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες,

- Το υπ' αριθμ 36/28.06.2018 πρακτικό της συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου θέμα 10.2.β «Ίδρυση/Επανίδρυση 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων 
του Ιδρύματος».

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλι-
κό» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α' 114)», 
ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4.8.2017), 
όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι η εκπαίδευση εξειδικευμένων επιστημόνων, 
ικανών να αξιοποιούν το παιδικό βιβλίο και να σχεδιά-
ζουν το παιδαγωγικό υλικό, αποκτώντας τεχνογνωσία, 
ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπι-
ση των νέων εκπαιδευτικών, αναγνωστικών και κοινωνι-
κών προβλημάτων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική 
εμβάθυνση στους τομείς του παιδικού βιβλίου και της 
παιδικής λογοτεχνίας, του παιδαγωγικού υλικού και των 
εκπαιδευτικών παιχνιδιών καθώς και στην κατανόηση 
και στη διαχείριση των σχέσεων ανταγωνισμού, συμπλη-
ρωματικότητας ή αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο παιδικό 
βιβλίο -έντυπο και τις νέες τεχνολογίες στο σύγχρονο 
μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι απόφοιτοι 
του Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν για την αξιοποίηση 
του εξωσχολικού βιβλίου στο σχολείο, για την καλλιέρ-
γεια της φιλαναγνωσίας, για το σχεδιασμό της παρα-
γωγής και της αξιοποίησης παλαιότερων και νεότερων 
τύπων παιδαγωγικού υλικού, αλλά και για την αρμονική 
συνύπαρξη του βιβλίου - εντύπου με τις νέες τεχνολο-
γίες και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στην 
εκπαίδευση.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) (Master of Education) στο «Παιδικό Βιβλίο και 
Παιδαγωγικό Υλικό» με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Παιδικό Βιβλίο
β) Παιδαγωγικό Υλικό

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - 
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για 
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνι-
κή και δύναται να προσφέρονται κάποια μαθήματα στην 
αγγλική κατόπιν απόφασης Συνέλευσης.

Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι 
η ελληνική και δύναται να είναι και η αγγλική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας 
του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 
2023-24.

Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη 
φοίτησης ύψους 2.400 €.

Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 3 Ιουλίου 2018 

 Ο Πρύτανης 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ   

Ι

Αριθμ. 5738 (3)
 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», 

Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και 

του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπι-

στικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(συνεδρία 36/28.06.2018)

Αφού 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/τ.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. ιθ και 
του άρθρου 32, παρ. 1, εδάφιο β, του ν.  4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017) καθώς και των 30 έως και 37, 
45 και 85,του ιδίου νόμου.

- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α'/ 02.08.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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- Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β’/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

- Την υπ' αριθμ. 107376/Β7/10.7.2014 υπουργι-
κή απόφαση (ΦΕΚ  1930/τ.Β’/17.7.2014) με θέμα 
«Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 48362/Β7/20-7-2004 
(Φ.Ε.Κ.  1156/τ.Β'/30.07.2004) υπουργικής απόφασης 
όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και αφο-
ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
με τίτλο "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"- Αναμόρφω-
ση Προγράμματος», όπως τροποποιήθηκε τελευταία 
με την υπ' αριθμ. 824/29.11.2016 απόφαση Πρύτανη 
(ΦΕΚ 4098/τ.Β’/20.12.2016).

- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 34/25.04.2018 συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πε-
ριβαλλοντική Εκπαίδευση», Τμήμα Επιστημών της Προ-
σχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών" (αριθμ. πρωτ. 2733/
27.04.2018),

- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 17ης/25.06.2018 έκτα-
κτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επι-
στημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού, θέμα «Τροποποίηση εισήγησης επανίδρυ-
σης - λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου με τίτλο "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"» σε 
συνέχεια του υπ' αριθμ. πρωτ. 102579/Ζ1/21.06.2018 
εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων με θέμα: «Αναπομπή αποφάσεων ίδρυσης 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(Α' 114)» το οποίο διαβιβάστηκε στα αναφερόμενα 
Τμήματα με το από 21/06/2018 έγγραφο σε εφαρμο-
γή της από 103(επαναληπτική)/08.06.2018 απόφασης 
της Συγκλήτου θέμα 6.2 «Διαδικασία αναπομπής των 
αποφάσεων ίδρυσης/επανίδρυσης των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 17/27.6.2018 συνεδρί-
ασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 4.2 «Τροποποίηση Πρότασης 
επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τμήματος 
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτι-
κού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου», σύμφωνα 
με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την επανίδρυση και 
ως εκ τούτου τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαι-
τέρω ενέργειες.

- Το υπ' αριθμ 36/28.06.2018 πρακτικό της συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου θέμα 10.2.β «Ίδρυση/Επανίδρυση 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων 
του Ιδρύματος».

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 
του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α' 114)», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018 
- 2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4.8.2017), 
όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στην 
Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυ-
ξη, στο πλαίσιο των Επιστημών της Αγωγής. Ειδικότερα, 
εστιάζει στην εκπαίδευση και κατάρτιση ανθρώπινου 
δυναμικού, στο σχεδιασμό, την οργάνωση, την υλοποίη-
ση και την αξιολόγηση προγραμμάτων Π.Ε. της τυπικής, 
μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης. Επιδιώκει τη 
συστηματική έρευνα στο πεδίο της Π.Ε. με στόχο την κα-
ταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, την παράγωγη 
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, ανθρω-
πογενούς και πολιτισμικού περιβάλλοντος, μέσω της 
ανάπτυξης συνεργασιών με ερευνητικά ιδρύματα και 
άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) (Master of Education) στην «Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση».

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - 
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για 
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS).
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Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα περιλαμβάνουν δώ-
δεκα (12) τρίωρες παραδόσεις.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελληνι-
κή. Δύναται κάποια μαθήματα να προσφέρονται εν όλω 
ή εν μέρει στην αγγλική, κατόπιν απόφασης Συνέλευσης.

Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι 
η ελληνική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης, με 
φυσική παρουσία.

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας 
του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 
2023-24.

Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο Π.Μ.Σ. καταβάλλουν τέλη 
φοίτησης ύψους 2.700,00€, τμηματικά. Τα τέλη φοίτησης 
καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις: 900 € κατά 
την εγγραφή στο Α' εξάμηνο, 900€ κατά την έναρξη του 
Β' εξαμήνου και 900€ κατά την έναρξη του Γ' εξαμήνου.

Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2018 

Ο Πρύτανης 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ   

Ι

Αριθμ. 5732 (4)
 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής - Εκ-

παίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», Παιδα-

γωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Αν-

θρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(συνεδρία 36/28.06.2018)

Αφού 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/τ.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. ιθ και 
του άρθρου 32, παρ. 1, εδάφιο β, του ν.  4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017) καθώς και των 30 έως και 37, 
45 και 85,του ιδίου νόμου.

- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α'/02.08.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Την υπ' αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/τ.Β’/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

- Την υπ' αριθμ. 99826/Β7/27.06.2014 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ  1852/τ.Β’/7.7.2017) με θέμα «Αντι-
κατάσταση της υπ' αριθμ. 52478/Β7/13.06.2005 
(ΦΕΚ 863/τ.Β'/27.06.2005) υπουργικής απόφασης που 
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο "Επιστήμες της Αγωγής 
- Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» - Αναμόρ-
φωση Προγράμματος"».

- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 34/25.04.2018 συνε-
δρίασης της Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων 
Τεχνολογιών», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (αριθμ. πρωτ. 
2752/27.04.2018).

- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 21/22.06.2018 έκτακτης 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, θέμα «Τροποποίηση 
εισήγησης Επανίδρυσης - Λειτουργίας Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, με τίτλο "Επιστήμες της Αγωγής 
- Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών"» σε συνέχεια 
του υπ' αριθμ. πρωτ. 102579/Ζ1/21.06.2018 εγγράφου 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
με θέμα: «Αναπομπή αποφάσεων ίδρυσης Προγραμμά-
των Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατά-
ξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α' 114)» το οποίο 
διαβιβάστηκε στα αναφερόμενα Τμήματα με το από 
21/06/2018 έγγραφο σε εφαρμογή της από 103(επανα-
ληπτική)/08.06.2018 απόφασης της Συγκλήτου θέμα 6.2 
«Διαδικασία αναπομπής των αποφάσεων ίδρυσης/επα-
νίδρυσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

- Την απόφαση της υπ' αριθμ. 17/27.6.2018 συνεδρί-
ασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 4.6 Τροποποίηση Πρότασης 
επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση 
Νέων Τεχνολογιών» του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης, σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω 
εισήγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την 
επανίδρυση και ως εκ τούτου τη διαβιβάζει στη Σύγκλη-
το για τις περαιτέρω ενέργειες,
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- Το υπ' αριθμ 36/28.06.2018 πρακτικό της συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου θέμα 10.2.β «Ίδρυση/Επανίδρυση 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων 
του Ιδρύματος».

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευ-
ση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α' 114)», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής 
- Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/4.8.2017), όπως ισχύει 
σήμερα.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων 
και η έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυν-
ση στην εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών μέσα 
από τα γνωστικά αντικείμενα της πρωτοβάθμιας και της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Βασικοί άξονες του προ-
γράμματος αποτελούν α) η οριζόντια αξιοποίηση των 
Νέων Μέσων και των διαδικτυακών υπηρεσιών σε όλα 
τα γνωστικά αντικείμενα της εκπαίδευσης, β) ο ευρύτε-
ρος λειτουργικός γραμματισμός των εκπαιδευτικών στις 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
και ο εστιασμένος διδακτικός γραμματισμός των εκπαι-
δευτικών για την εκπαιδευτική αξιοποίηση των Νέων 
Μέσων, γ) ο συνδυασμός των θεωρητικών προσεγγίσεων 
για την εκπαίδευση με τα ψηφιακά πολιτισμικά επιτεύγ-
ματα και τα μιντιακά τεχνουργήματα, δ) η συνεισφορά 
στην προώθηση της ψηφιακής μάθησης και τις ψηφιακές 
δεξιότητες του 21ου αιώνα.

Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση 
και η θεωρητική εμβάθυνση των φοιτητών σε θέματα 
που σχετίζονται α) με ζητήματα από τη διεθνή, την ευ-
ρωπαϊκή και την εθνική εκπαιδευτική πολιτική στα Νέα 
Μέσα και στις ΤΠΕ, δηλαδή σε μακροκοινωνικό επίπε-
δο, β) με θέματα οργάνωσης της εκπαιδευτικής δομής 
στη βάση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών τα 
οποία προβλέπουν την οριζόντια ένταξη της ψηφιακής 
μάθησης και την ανάπτυξη μιντιακής φιλοσοφίας, δηλα-
δή σε μεσοκοινωνικό/θεσμικό επίπεδο, γ) με διαδικασίες 
διαφορετικής οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασί-
ας, εντάσσοντας καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, με 
στόχο την ποιοτική αναδιοργάνωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, δηλαδή σε μικροκοινωνικό επίπεδο. Συγκε-
κριμένα, οι πτυχιούχοι θα πρέπει:

• να γνωρίζουν και να κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις 
για 1. θεωρητικές προσεγγίσεις για την οργάνωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, 2. διδακτικές μεθόδους αξιο-
ποίησης Νέων Μέσων και Τεχνολογιών στην εκπαιδευτι-
κή διαδικασία, 3. τις προσεγγίσεις που περιλαμβάνονται 
στα ΔΕΠΠΣ για την αξιοποίηση των Νέων Μέσων και 
Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, 4. ποικίλες 
μορφές εκπαιδευτικών λογισμικών και υπηρεσιών διαδι-
κτύου που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, 5. προσεγγίσεις ερευνητικής μεθοδολογίας 
στην εκπαιδευτική έρευνα,

• να καταλαβαίνουν, να περιγράφουν, να επεξηγούν, να 
αναλύουν και να συγκρίνουν 1. τα δομικά στοιχεία θεω-
ρητικών προσεγγίσεων για την οργάνωση της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας, 2. τα επιμέρους στάδια σχεδιασμού 
και τις φάσεις υλοποίησης διδακτικών μεθόδων αξιοποί-
ησης Νέων Μέσων και Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, 3. τον τρόπο οργάνωσης των εκπαιδευτικών 
παρεμβάσεων που απορρέουν από τα ΔΕΠΠΣ και να τεκ-
μηριώνουν την επιλογή τους για την αξιοποίηση των 
Νέων Μέσων και Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, 4. τη δομή, τον τρόπο πλοήγησης, τη σημασία των 
επιμέρους υπολογιστικών λειτουργιών ποικίλων μορφών 
εκπαιδευτικών λογισμικών και υπηρεσιών διαδικτύου 
που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, 5. τη δόμηση (design) διαφορετικών προσεγγί-
σεων ερευνητικής μεθοδολογίας και τη σημασία της για 
τον σχεδιασμό έρευνας σε ποσοτικά και ποιοτικά πεδία 
της εκπαιδευτικής πραγματικότητας,

• να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν 1. θεωρητικές 
προσεγγίσεις για την οργάνωση της εκπαιδευτικής δι-
αδικασίας, 2. σύγχρονες διδακτικές μεθόδους αξιοποί-
ησης Νέων Μέσων και Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, 3. classroom based Curricula και να εκπονούν 
εκπαιδευτικά σενάρια διδασκαλίας για την αξιοποίηση 
των Νέων Μέσων και Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική δι-
αδικασία, 4. ποικίλες μορφές εκπαιδευτικών λογισμικών 
και υπηρεσιών διαδικτύου που μπορούν να αξιοποιη-
θούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, για να επικοινω-
νούν, να συνεργάζονται, να οικοδομούν γνώσεις και να 
στοχάζονται με και πάνω στη χρήση ψηφιακών μέσων 
και πηγών, 5. ερευνητικές δράσεις με στόχο να απαντούν 
σε εκπαιδευτικά ζητήματα ή προβληματισμούς και να 
προτείνουν παιδαγωγικά και εμπειρικά τεκμηριωμένες 
λύσεις.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών». 

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα.
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Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - 
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για 
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελλη-
νική. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας 
δύναται να είναι η ελληνική ή/και η αγγλική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όχι σε ποσοστό μεγα-
λύτερο του 35% κατά την παρ. 3, άρθρο 30, ν. 4485/2017.

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 
2023-24.

Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη 
φοίτησης ύψους 2.500 €

Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2018 

Ο Πρύτανης 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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