
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Aριθμ. 8136 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

με τίτλο «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» 

του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγω-

γής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 108 (επαναληπτική)/02.08.2018) 

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 διατά-
ξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Δια-
δικασίας».

• 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. 2804/27.04.2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου (αριθμ. συνεδρίας 34/25.04.2018) με θέμα «Επα-
νίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» του 
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

• Την απόφαση της υπ΄ αριθμ. 17/25.06.2018 έκτακτης 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών 
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σμού με την οποία καταρτίσθηκε ο Κανονισμός Μετα-
πτυχιακών Σπουδών «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό 
Υλικό».

• Το πρακτικό της υπ’ αριθμ 108 (επαναληπτική)/ 
02.08.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 3.1. 
«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. πρωτ. 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. 4485/2017 (Α΄114)» που αφορά στην έγκριση ίδρυσης 
του ΠΜΣ με τίτλο «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλι-
κό» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, αποφασίζει:

Εγκρίνει τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Π.Μ.Σ. με τίτλο «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», 
όπως αυτός καταρτίσθηκε στην υπ΄ αριθμ. 17/25.06.2018 
Έκτακτη Συνέλευση του Τμήματος Επιστημών της Προ-
σχολικής 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 σχετι-
κά 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, 
άρθρο 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 πτυχιούχων 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι-
μένων 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 μεθο-
δολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με κάθε περι-
οχή 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 στο δημόσιο όσο και στον ιδι-
ωτικό τομέα.

Άρθρο 2
Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών

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 Διατμηματι-
κού/Δι- ιδρυματικού 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/κά 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 στο διαδικτυακό 
τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (παρ. 1, άρθρο 
45 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 Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό 
Υλικό» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγω-
γής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου, το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

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 να φοιτήσει στο 
Π.Μ.Σ., θα πρέπει να λαμβάνει εγκαίρως γνώση του 
παρόντος 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 
«Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» εντάσσεται στο 
στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δι-
έπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην 
περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της 
έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευ-
τικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και ανα-
πτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου 
εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρ-
μοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, 
ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των 
γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών 
του οικείου Τμήματος, που εστιάζουν στο παιδικό βιβλίο 
και στο σχεδιασμό παιδαγωγικού υλικού, προσφέροντας 
τεχνογνωσία και συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην 
αντιμετώπιση των νέων εκπαιδευτικών, αναγνωστικών 
και κοινωνικών προβλημάτων.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα έχει ως 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 μα-
θησιακό και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι απόφοιτοι του 
Π.Μ.Σ. θα μπορούν να εργαστούν για την αξιοποίηση του 
εξωσχολικού βιβλίου στο σχολείο, για την καλλιέργεια 
της φιλαναγνωσίας, για το σχεδιασμό της παραγωγής 
και της αξιοποίησης παλαιότερων και νεότερων τύπων 
παιδαγωγικού υλικού, αλλά και για την αρμονική συνύ-
παρξη του βιβλίου-εντύπου με τις νέες τεχνολογίες και τη 
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στην εκπαίδευση.

Άρθρο 4
Αρμόδια Όργανα/Επιτροπές για την ίδρυση-λει-
τουργία 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. Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοι-

τητών/τριών.
7. Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 

(Ε.Σ.Ε.).
4.1 Πρυτανικό Συμβούλιο (ν. 4485/2017)
Επιπλέον των αρμοδίων οργάνων, και σύμφωνα με την 

παρ. 5, άρθρο 30, 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
Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα 

ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομι-
κού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί 
όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται 
από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα (παρ. 2, άρθρο 31 
ν.4485/2017).

4.3 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
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 Επι-
τροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει τις εισηγήσεις 
για την ίδρυση νέων Π.Μ.Σ. (παρ. 5, άρθρο 32, παρ. 6 και 
7, άρθρο 31 του ν. 4485/2017).

4.4 Συνέλευση του Τμήματος
Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος
1. Εισηγείται στη Σύγκλητο διά της Επιτροπής Με-

ταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης 
Π.Μ.Σ. (άρθρο 32, ν. 4485/2017),

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

ντων/ουσών του Π.Μ.Σ.,
4. συγκροτεί επιτροπή εξέτασης/επιλογής των υποψη-

φίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών,
5. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοί-

τησης για την απονομή του Δ.Μ.Σ. (παρ. 3, άρθρο 31, 
ν. 4485/2017),

6. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

4.5 Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)
Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από 

πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος για διετή θητεία, κατά τη λήξη 
της οποίας με ευθύνη του/της Δ/ντή/τριας συντάσσεται 
απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 
του Π.Μ.Σ. καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του. Η 
θητεία του/της Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί 

μία φορά. Ο/Η Πρόεδρος της Σ.Ε. έχει ταυτόχρονα και 
το ρόλο του/της Διεθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. (παρ. 5 και 
8, άρθρο 31, παρ. 2, άρθρο 44, ν. 4485/2017).

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. και την αναμόρφωση του προγράμματος 
σπουδών

- Ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα Μέλη της 
τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών 
(παρ. 4, άρθρο 34, ν. 4485/2017).

- Δύναται να εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις 
αναστολής φοίτησης, παράτασης σπουδών, διαγραφής 
φοιτητών/τριών κ.λπ., και εισηγείται σχετικά στη Συνέ-
λευση του Τμήματος.

4.6 Διευθυντής/τρια Π.Μ.Σ.
Ο/Η Δ/ντής/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 Αναπληρωτή ή την Αναπληρώτρια, από τα εκλεγ-
μένα μέλη της Σ.Ε. για διετή θητεία (Υ.Π.Ε.Θ. Εγκύκλιος, 
163204/Ζ1/29.9.2017), χωρίς επιπλέον αμοιβή για το 
διοικητικό του έργο ως Διευθυντής/τρια. Ο Διευθυντής 
ή η Διευθύντρια προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτρο-
πής και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος 
για τα σχετικά με το Π.Μ.Σ. θέματα (παρ. 8, άρθρο 31, 
ν. 4485/2017). Ο μέγιστος αριθμός συνεχόμενων θητειών 
του Διευθυντή ή της Διευθύντριας ορίζεται σε δύο (2).

Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε.
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 Δ/ντή/ριας, 
κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. συντάσσεται αναλυ-
τικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτή-
των 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. (άρθρο 44, ν. 4485/2017).

Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ., κατόπιν απόφασης 
της Συνέλευσης, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πλη-
ρωμής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις 
συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμέ-
νο προϋπολογισμό. Η Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν 
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εισήγησης του/της Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. (ή της 
Σ.Ε.), θα αποφασίζει ως προς την οικονομική διαχείριση 
και ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του 
προγράμματος και θα πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτι-
κών αναγκών του συγκεκριμένου 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 του/της Διευθυντή/
τριας σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του/της.

4.7  Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μετα-
πτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών

Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος και ορίζεται με απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος (παρ. 3δ, άρθρο 31, ν. 4485/2017).

Έργο της Επιτροπής αποτελούν τα παρακάτω:
• Διενέργεια εξετάσεων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., (η 

επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με γραπτές 
εξετάσεις στο μάθημα «Παιδικό Βιβλίο, Πρόσληψη και 
Διδακτική του»).

• Αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογη-
τικών, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τα ακα-
δημαϊκά κριτήρια που τυχόν έχουν τεθεί σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017. (Ο έλεγχος 
της πληρότητας των δικαιολογητικών ενεργείται από τη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος).

• Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας.
• Εξέταση αιτήσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/

τριών για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης.
Η τελική κατάταξη των Υποψηφίων με βάση τη λίστα 

κριτηρίων του Προγράμματος και η πρόταση επιλογής 
Υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή υποβάλλονται 
προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέ-
λευση του Τμήματος μπορεί να συγκροτήσει επιπλέον 
Επιτροπές, όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι προ-
τάσεις ή αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος.

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

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/τριας και επίκου-
ρου/ης άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα 
του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθη-
κε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών 
Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επι-
στήμονες της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι/
ες έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους/τις 
επισκέπτες/τριες 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/ή φοιτητής/τρια της Σχολής (παρ. 3 και 
επόμ., άρθρο 44, ν. 4485/2017).

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

Ως επιτυχόντες/ούσες ορίζονται οι σαράντα (40) 
πρώτοι/ες σε βαθμολογία υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες 
εγγράφονται στο σύνολο των μαθημάτων κορμού (α΄ 
εξάμηνο). Μετά το πέρας του α΄ εξαμήνου οι φοιτητές/
τριες που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα μαθήματα 
κορμού, καλούνται σε συνέντευξη από την Επιτροπή 
Εξέτασης/Επιλογής προκειμένου να ενταχθούν σε μία 
από τις δύο κατευθύνσεις (Παιδικό Βιβλίο ή Παιδαγωγι-
κό Υλικό) και να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές 
τους κατά το β΄ εξάμηνο. Δεδομένου ότι τα μαθήματα 
κορμού ισοδύναμα υποστηρίζουν την ένταξη των φοι-
τητών/τριών και στις δύο κατευθύνσεις, η εγγραφή τους 
σε μία από αυτές εξαρτάται, κατά προτεραιότητα, από 
την προσωπική καθενός/μίας επιλογή, από τη βαθμολο-
γία του/της στα μαθήματα κορμού και από την κατά το 
δυνατόν ισότιμη κατανομή.

Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών ανά διδάσκοντα/ουσα του Π.Μ.Σ ανέρχεται 
σε 29/15=1,93, 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/ουσών 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 διδακτο-
ρικού (ΕΣΠΑ)) (παρ. 1β, άρθρο 45, 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 και αναγνωρισμένων 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής, του αυ-
τού ή συναφούς με το Π.Μ.Σ. γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοι-
τήτριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, του αυτού ή συ-
ναφούς με το Π.Μ.Σ. γνωστικού αντικειμένου, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις 
τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι 
την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώ-
του κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-
ριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
σύμφωνα με το ν. 3328/05 (Α’ 80) -σχετ. παρ. 7, άρθρο 
34 του ν. 4485/2017-.
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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/ Γαλλικά/ Γερμανικά πέραν της ελληνικής. Το επί-
πεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, αναφέρεται στον 
παρόντα Κανονισμό Π.Μ.Σ. (άρθρο 8). Στο ίδιο άρθρο 
αναφέρεται ο τρόπος πιστοποίησης της γλωσσομάθειας.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με γρα-
πτές εξετάσεις στο μάθημα «Παιδικό Βιβλίο, Πρόσληψη 
και Διδακτική του». Για το μάθημα αυτό δίδεται εξετα-
στέα ύλη.

Άρθρο 8
Διαδικασίες επιλογής

8.1. Προκήρυξη
Κάθε χρόνο το Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγω-

γικό Υλικό» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, μετά από 
απόφαση της Συνέλευσης δημοσιεύει, τουλάχιστον ένα 
(1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων, προκήρυξη, σε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμ-
βανομένης και της ιστοσελίδας του οικείου Τμήματος 
και του Ιδρύματος, σχετική με το Π.Μ.Σ, του οποίου η 
έναρξη έχει προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος.

Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισα-
γωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο αριθμός εισακτέων, 
ο τρόπος εισαγωγής (δηλ. γραπτές εισαγωγικές εξετά-
σεις), τα κριτήρια επιλογής, η διαδικασία εξέτασης ξένης 
γλώσσας και γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογι-
στή (εφόσον δεν υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά), οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κ.λπ. Επίσης καθορίζε-
ται η ύλη του εξεταστέου μαθήματος, οι ημερομηνίες 
εξέτασης και ο τρόπος βαθμολόγησης.

Σε περίπτωση που κριθεί μη ικανοποιητικός ο αριθμός 
αιτήσεων υποψηφιότητας έως την καταληκτική ημερο-
μηνία υποβολής τους, δύναται να παραταθεί η προκήρυ-
ξη και να μην πραγματοποιηθεί το Π.Μ.Σ. για το συγκε-
κριμένο ακαδημαϊκό έτος, λαμβανομένων πάντα υπόψη 
των προβλέψεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

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 υποψηφιότητας, που χορηγείται από τη 

Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο 

από δήλωση σκοπού και κινήτρων για μεταπτυχιακές 
σπουδές.

3. Φωτοτυπία Πτυχίου/Διπλώματος ή Βεβαίωση Πε-
ράτωσης Σπουδών (σε περίπτωση τελειόφοιτου/της 
απαιτείται η προσκόμιση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης 
Σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών). Οι κάτοχοι 

τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκο-
μίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
(παρ. 7, άρθρο 34 του ν. 4485/2017).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή 
μέσο όρο.

5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και των δύο 
όψεων) ή διαβατηρίου.

6. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης (επίπεδο Β2) ξένων 
γλωσσών (αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής).

7. Αποδεικτικό επαρκούς γνώσης χειρισμού ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή.

Σημειώνεται ότι, όσοι/ες από τους/τις υποψηφίους 
δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά γνώσης της ξέ-
νης γλώσσας, σύμφωνα με την προκήρυξη, το Τμήμα 
δύναται να οργανώσει ειδική εξέταση για τη διαπίστωση 
της επαρκούς γνώσης τους, όπως εξέταση στην ξένη 
γλώσσα σε επιστημονικό κείμενο πριν τη διεξαγωγή των 
γραπτών εξετάσεων. Όσοι/ες από τους/τις υποψηφίους 
δεν έχουν τα απαραίτητα αποδεικτικά γνώσης χειρισμού 
Η/Υ, σύμφωνα με την προκήρυξη, εξετάζονται ως προς 
την ικανότητα τους στο χειρισμό Η/Υ πριν από τη διεξα-
γωγή των γραπτών εξετάσεων.

8.3 Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με γρα-

πτές εξετάσεις στο μάθημα «Παιδικό Βιβλίο, Πρόσληψη 
και Διδακτική του». Για το μάθημα αυτό δίδεται εξετα-
στέα ύλη. Οι εξετάσεις λαμβάνουν χώρα πριν τη λήξη του 
δεύτερου εξαμήνου (Μάιος- Ιούνιος) ή μετά την έναρξη 
του πρώτου εξαμήνου (Σεπτέμβριος- Οκτώβριος) εκά-
στου ακαδημαϊκού έτους. Τα γραπτά των εξετάσεων 
βαθμολογούνται από δύο εξεταστές.

8.4 Κατάρτιση Πίνακα Βαθμολογικής Κατάστασης
Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Εξέ-

τασης/Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα Βαθμολογικής 
Κατάστασης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς 
έγκριση στη Συνέλευση.

Ειδικότερα:
α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη 

κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους/τις υποψηφίους που δεν πληρούν 

τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό (τίτλος 
σπουδών α’ κύκλου, επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον 
γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. εν 
προκειμένω είτε της αγγλικής είτε της γαλλικής είτε της 
γερμανικής)

γ) Διεξάγει εισαγωγικές εξετάσεις για την επιλογή με-
ταπτυχιακών φοιτητών/τριών, καθώς επίσης δύναται 
να διεξάγει και εσωτερικές εξετάσεις για τον έλεγχο της 
γλωσσικής επάρκειας.

δ) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους/τις υποψηφίους.
ε) Καταρτίζει την τελική βαθμολογική κατάσταση η 

οποία εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Π.Μ.Σ.

Εάν υπάρχουν περισσότεροι/ες υποψήφιοι με τον ίδιο 
βαθμό, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται 
υπόψη ο βαθμός του διπλώματος ή του πτυχίου, αν και 
σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για 
την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο μέσος 
όρος των συγγενών μαθημάτων προς το Π.Μ.Σ.
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8.5 Εγγραφή επιτυχόντων/ουσών στο Π.Μ.Σ.
Οι επιτυχόντες/ούσες εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. εντός 

της προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, 
προσκομίζοντας για την εγγραφή τους τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών/τριών θα κληθούν, αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες/
ούσες με βάση τη σειρά τους στην εγκεκριμένη κατάστα-
ση βαθμολογίας, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι 
(ένας/μία ανά Π.Μ.Σ. και ανά έτος) μετά από αίτησή τους 
σε Π.Μ.Σ. Τμήματος του Ιδρύματος που υπηρετούν, συ-
ναφούς αντικειμένου με τον τίτλο σπουδών τους και του 
έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 9
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

9.1  Χρονική διάρκεια φοίτησης (άρθρο 33, ν.4485/2017)
Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το Χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδ. 

έτους.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ., που οδη-

γεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.), ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα 
οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωμα-
τικής εργασίας. Πριν την ολοκλήρωση του Γ’ εξαμήνου, 
κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια μπορεί να αιτηθεί 
και να λάβει προσαύξηση του χρόνου φοίτησης μέχρι 
και τρία (3) επιπλέον ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών ορίζεται στο διπλάσιο της προβλεπόμενης δι-
άρκειας 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 (παρ. 2, άρθρο 33, ν. 4485/2017)
Στο Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» δεν 

παρέχεται δυνατότητα για μερική φοίτηση.
9.3 Αναστολή φοίτησης (παρ. 3, άρθρο 33, ν. 4485/2017)
Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια με αίτησή του/

της εντός του χρόνου της κανονικής διάρκειας φοίτησης, 
μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης, 
η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα 
εξάμηνα, ούτε να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου.

9.3.1 Διαδικασία αναστολής
Η διαδικασία αναστολής αναλύεται στα παρακάτω 

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

ακαδημαϊκού εξαμήνου στη Συνέλευση του Τμήματος, 
στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 
αιτείται την αναστολή. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα 
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.

Οι λόγοι αναστολής είναι:
α) Σοβαρά προβλήματα υγείας ή εγκυμοσύνη (τεκμη-

ριώνονται με υποβολή πιστοποιητικού γιατρού).
β) Στρατιωτική θητεία.
γ) Άλλο θέμα η σοβαρότητα του οποίου κρίνεται από 

τη Σ.Ε.
Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται ξανά αυτομάτως μετά 

τη λήξη της αναστολής. Όσοι/ες μεταπτυχιακοί/ές φοι-
τητές/τριες έχουν λάβει από το Φορέα Εργασίας τους 
εκπαιδευτική άδεια για τη φοίτησή τους σε Π.Μ.Σ. δεν 
δικαιούνται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστολή 
φοίτησης.

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν 
προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια 
κανονικής φοίτησης.

9.4 Διαγραφή φοιτητή/τριας
Η Συνέλευση του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., 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 εξαιρετικοί λό-
γοι (παρ.3, άρθρο 42 του ν. 4521/2018 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 καταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης,
- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών.
- δηλώσουν εν γνώσει τους ψευδή ή ανακριβή στοι-

χεία.
Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών

10.1  Πρόγραμμα μαθημάτων (παρ. 2, άρθρο 32 του 
ν. 4485/2017)

1. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-
δημαϊκού έτους.

2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής 
εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπου-
δών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών 
μονάδων (ECTS).

3. Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλλει 
κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια για την απόκτηση 
του Δ.Μ.Σ. αποτιμάται σε δύο χιλιάδες διακόσιες πενή-
ντα (2.250) ώρες εργασίας που αντιστοιχούν σε πενήντα 
δύο (52) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, προετοιμασίας 
εργασιών, συμμετοχής σε εξετάσεις, εκπόνησης διπλω-
ματικής εργασίας και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικής 
και ερευνητικής δραστηριότητας του προγράμματος, 
χωρίς να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές. Αναλυτικά, 
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το χειμερινό εξάμηνο απαιτεί επτακόσιες πενήντα (750) ώρες εργασίας (150 ώρες ανά μάθημα κορμού), το εαρινό 
εξάμηνο επτακόσιες πενήντα (750) ώρες εργασίες (150 ώρες ανά μάθημα κατεύθυνσης), ενώ η περίοδος εκπόνησης 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας επτακόσιες πενήντα (750) ώρες εργασίας.

4. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:
Στο Α’ εξάμηνο σπουδών οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν 

επιτυχώς τα ακόλουθα 5 μαθήματα κορμού (5 Μαθήματα x 6 ECTS = 30 ECTS):

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος 
Μαθήματος

Π.Μ.
(ECTS)

ΜΚ1 Θεωρίες Λογοτεχνικής Ανάγνωσης και Λογοτεχνική Πρόσληψη 
στην Εκπαίδευση Υ 6

ΜΚ2 Θεωρία Παιδικής Λογοτεχνίας Υ 6

ΜΚ3 Παιδαγωγική Πράξη και Θεατρική Τέχνη Υ 6

ΜΚ4 Παιδαγωγική και Ιστορία των Μέσων Υ 6

ΜΚ5 Παιδικό Βιβλίο, Εκπαιδευτικό Υλικό και Μαθηματική Επιστήμη Υ 6

Σύνολο: 30

Στο Β’ εξάμηνο σπουδών επιτελείται η επιλογή κατεύθυνσης. Σε κάθε κατεύθυνση οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/
τριες θα πρέπει να παρακολουθήσουν και ολοκληρώσουν επιτυχώς τα ακόλουθα 5 μαθήματα ανά κατεύθυνση (5 
Μαθήματα x 6 ECTS = 30 ECTS):

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατεύθυνση «Παιδικό Βιβλίο»

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος 
Μαθήματος

Π.Μ.
(ECTS)

ΠΒ1 Φιλοσοφία και Λογοτεχνία: Φιλοσοφία για/με Παιδιά και
Παιδικό Βιβλίο Υ 6

ΠΒ2 Εφηβικό Μυθιστόρημα Υ 6

ΠΒ3 Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο Υ 6

ΠΒ4 Μύθοι, Παραμύθια και Αναπαραστάσεις του Φύλου Υ 6

ΠΒ5 Παιδικό Βιβλίο Γνώσεων Υ 6

Σύνολο: 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατεύθυνση «Παιδαγωγικό Υλικό»

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Τύπος 
Μαθήματος

Π.Μ.
(ECTS)

ΠΥ1 Παιδαγωγικό Υλικό για Βιωματική Μέθοδο Διδασκαλίας Υ 6

ΠΥ2 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Υλικό Υ 6

ΠΥ3 Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά Υ 6
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ΠΥ4 Παιδαγωγικό Υλικό και Τέχνη Υ 6

ΠΥ5 Παιδαγωγικό Υλικό στη Γλώσσα Υ 6

Σύνολο: 30

Στο Γ’ εξάμηνο σπουδών αρχίζει η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας η ολοκλήρωση της οποίας προσφέρει 
30 ECTS.

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/ Ε Π.Μ.
(ECTS)

ΔΕ Διπλωματική Εργασία Υ 30

Σύνολο: 30

Γενικό Σύνολο: 90 (ECTS)

Το περιεχόμενο των μαθημάτων έχει ως ακολούθως:

ΜΚ1- Θεωρίες Λογοτεχνικής Ανάγνωσης και Λογοτεχνική Πρόσληψη στην Εκπαίδευση
Αντικείμενο του μαθήματος είναι αφενός η αναδρομή στις βασικότερες θεωρίες λογοτεχνικής ανάγνωσης και 

αφετέρου η διαμόρφωση θεωρητικού πλαισίου εντός του οποίου θα κινηθούμε ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η 
διατύπωση προτάσεων λογοτεχνικής πρόσληψης στην εκπαίδευση.

Άξονες μελέτης είναι:
1. Ανάγνωση και αναγνώστης στη σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνίας.
2. Σύγχρονες μέθοδοι προσέγγισης και ερμηνείας λογοτεχνικών κειμένων.
3. Σχέση ερμηνείας και λογοτεχνίας.
4. Αισθητική παραγωγής – Αισθητική πρόσληψης – Θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης.
5. Προφορικότητα και Εγγραμματοσύνη.
6. Παιχνίδι, Λογοτεχνία και Λογοτεχνική ανάγνωση.
7. Ατομικότητα και Κοινωνικότητα της ανάγνωσης.
8. Λογοτεχνική Πρόσληψη και Εκπαίδευση.
9. Διδακτική της Λογοτεχνίας.

ΜΚ2- Θεωρία Παιδικής Λογοτεχνίας
Το περιεχόμενο του μαθήματος στοχεύει στη γνώση και κατανόηση βασικών στοιχείων σύγχρονων θεωριών για 

την παιδική λογοτεχνία., στη χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης γνώσης στην προσέγγιση λογοτεχνικών κειμένων 
καθώς και στην πολύμορφη εφαρμογή στη διδακτική πράξη. Επίσης, στην απόκτηση δεξιοτήτων και στη δυνατότητα 
κοινοποίησης της αποκτώμενης γνώσης και των συμπερασμάτων των φοιτητών σε εξειδικευμένο ή μη κοινό. Προς 
τούτο, το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται στα εξής επιμέρους κεφάλαια: Παιδική Λογοτεχνία. Περιεχόμενο 
και Ορισμοί - Η μελέτη και η έρευνα της παιδικής λογοτεχνίας - Η κριτική της παιδικής λογοτεχνίας - Το παιδί ως 
αναγνώστης και ως κριτικός αναγνώστης - Θεωρητικές απόψεις των P. Hunt, M. Nikolajeva και M. Benton για την 
παιδική λογοτεχνία - Ιδεολογία και παιδική λογοτεχνία

- Προσεγγίσεις στην Παιδική Λογοτεχνία (Περιβαλλοντικά προβλήματα και παιδική λογοτεχνία, Διαπολιτισμική 
παιδική λογοτεχνία) - Η συναλλακτική θεωρία της L. M. Rosenblatt και ο ρόλος του αναγνώστη - Κοινωνιολογία της 
παιδικής λογοτεχνίας- Εισαγωγή στη μέθοδο του Γενετικού Δομισμού του L. Goldmann - Μεταμοντερνισμός και 
Παιδική Λογοτεχνία - Ο Μαγικός Ρεαλισμός και η σχέση του με την παιδική λογοτεχνία - Η διδακτική προσέγγιση 
της παιδικής λογοτεχνίας.

ΜΚ3- Παιδαγωγική Πράξη και Θεατρική Τέχνη
  Το μάθημα εστιάζει στη μελέτη της κοινωνικής – πολιτικής και παιδαγωγικής λειτουργίας της θεατρικής τέχνης 

ως δραματικό κείμενο και ως παράσταση, με την έννοια της από σκηνής διδασκαλίας, διαχρονικά, από την αρ-
χαία Ελλάδα έως τη σύγχρονη εποχή. Σε θεωρητικό επίπεδο διερευνώνται οι επιστημονικές πεποιθήσεις για τις 
συνιστώσες που προάγουν την κοινωνική ένταξη των ατόμων και την ομαδική σύνταξη μέσω της βιωματικής με-
θόδου διδασκαλίας, όπως επικοινωνία και μέθεξη, αρχέτυπα και πρότυπα, ενσυναίσθηση και ταύτιση, γνώση και 
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αυτογνωσία. Σε επίπεδο σκηνικής δράσης αναλύονται οι 
κατευθυντήριοι παράμετροι της θεατρικής τέχνης, όπως 
η μίμηση και η δραματοποίηση, το πάθος και το πάθημα, 
τα τελετουργικά δρώμενα και το μυθολογικό υπόβα-
θρο, που συνεπάγονται την προσωπική και συλλογική 
κάθαρση, τον εκπολιτισμό και την ιδεολογική σύγκλιση 
των μελών του κοινού. Σε επίπεδο παιδαγωγικής πρά-
ξης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες εξετάζουν 
και παρουσιάζουν εντός της αιθούσης την αντιστοίχιση 
του επιλεγμένου κάθε φορά δραματικού κειμένου με τις 
συλλογικά ισχύουσες συνθήκες ή τις επιδιώξεις οι οποίες, 
άμεσα και έμμεσα, καθορίζουν τη μορφή και το περιεχό-
μενο των δραματικών συνθέσεων, αποσαφηνίζοντας την 
πρόθεση και τα αποτελέσματα τόσο του πολιτικού λό-
γου όσο και του δραματικού διαλόγου, δεδομένου ότι ο 
πρώτος εξαρτάται από τους άρχοντες ή τους εξάρχοντες 
και ο δεύτερος από τους ποιητές ή τους διδασκάλους.

ΜΚ4- Παιδαγωγική και Ιστορία των Μέσων
Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των μετα-

πτυχιακών φοιτητών/τριών σε θέματα Παιδαγωγικής και 
Ιστορίας των Μέσων Επικοινωνίας και Πληροφορίας με 
έμφαση στο ρόλο τους κατά το Σχεδιασμό, την Ανάπτυξη 
και Λειτουργία Εκπαιδευτικών Συστημάτων ή Μονάδων 
αλλά και προγραμμάτων και παιδαγωγικού υλικού, με 
έμφαση στην οπτική της Θεωρίας Κοινωνικών Συστη-
μάτων του Ν. Λούμαν.

ΜΚ5- Παιδικό Βιβλίο, Εκπαιδευτικό Υλικό και 
Μαθηματική Επιστήμη

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της διακρι-
τής εικόνας των μαθηματικών κειμένων και οι διαφορε-
τικές αναγνώσεις του περιεχομένου τους. Στο πλαίσιο 
των σύγχρονων προσεγγίσεων για τη φύση, τη μάθηση 
και τη διδασκαλία των σχολικών Μαθηματικών, μελετώ-
νται οι αναπαραστάσεις των Μαθηματικών στο παιδικό 
βιβλίο και στο εκπαιδευτικό υλικό και η ποικιλία των 
προθέσεων, των προϋποθέσεων και των προσδοκιών 
που εμπεριέχουν. Αναπτύσσεται η μεθοδολογία ανάλυ-
σης των μαθηματικών βιβλίων όταν αυτά προορίζονται 
για διδακτικό υλικό. Η ανάλυση του περιεχομένου και 
της δομής των μαθηματικών κειμένων εστιάζει στις ακό-
λουθες περιοχές: μαθηματικές προθέσεις, παιδαγωγικές 
προθέσεις, κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά, πολιτισμικές 
παραδόσεις.

Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα από 
τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες και τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές είναι:

- Να αναπτύξουν την ικανότητα αναγνωρισιμότητας 
και αναγνωσιμότητας των Μαθηματικών στο παιδικό 
βιβλίο και το εκπαιδευτικό υλικό.

- Να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές μάθησης και 
διδασκαλίας των σχολικών Μαθηματικών στο παιδικό 
βιβλίο και το εκπαιδευτικό υλικό

- Να εφαρμόζουν μεθόδους ανάλυσης μαθηματικών 
κειμένων χρησιμοποιώντας κατάλληλα μεθοδολογικά 
εργαλεία.

- Να αναπτύξουν την ικανότητα αξιολόγησης κειμένων 
που αφορούν στα Μαθηματικά.

- Να είναι ικανοί να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα και 
να συγγράψουν τα συμπεράσματα μιας μικρής ερευνη-
τικής εργασίας.

ΠΒ1- Φιλοσοφία και Λογοτεχνία: Φιλοσοφία 
για/με Παιδιά και Παιδικό Βιβλίο

Τo περιεχόμενο του μαθήματος δομείται γύρω από τα 
παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα:

1. Η μετάβαση από τη Φιλοσοφία στη Φιλοσοφία στην 
τάξη. 2. Η ενεργοποίηση μιας διδακτικής της φιλοσοφί-
ας. 3. Η σύνδεση της διδασκαλίας της φιλοσοφίας με τη 
Φιλοσοφία με/για Παιδιά. 4. Η αναγνώριση του πεδίου 
της Φιλοσοφίας με/για Παιδιά και στο πλαίσιο αυτό της 
παιδικής ηλικίας 5. Φιλοσοφία με/για παιδιά: μέθοδοι και 
πρακτικές. 6. Σχέση Λογοτεχνίας-Φιλοσοφίας 7. Σχέση 
Λογοτεχνίας για παιδιά και Φιλοσοφίας για/με παιδιά: 
8. Αναγνώριση κειμένων: τα όρια του λογοτεχνικού και 
του φιλοσοφικού: αλληλοδιεισδύσεις, ασυμβατότητες, 
συσχετισμοί. 9. Αναγνώριση του παρα-λογοτεχνικού 
και του παρα-φιλοσοφικού: Διαμόρφωση ενός εργα-
λείου κατηγοριοποίησης των βιβλίων για παιδιά. 10. Η 
συζήτηση/διάλογος στο πλαίσιο της λογοτεχνικής ανά-
λυσης versus συζήτησης/διαλόγου με φιλοσοφική στό-
χευση. 11. Από την ιδέα, το συναίσθημα, το χαρακτήρα, 
την πλοκή στη φιλοσοφική έννοια και στο φιλοσοφικό 
πρόβλημα: Διάκριση/αναγνώριση των ήδη ενθηκευ-
μένων φιλοσοφικών στοιχείων μέσα σε ένα κατεξοχήν 
λογοτεχνικό υλικό αλλά 7 της παραγωγής φιλοσοφικών 
στοιχείων. Αντίστροφα, διάκριση αναγνώριση του στοι-
χείου της λογοτεχνικότητας μέσα σε φιλοσοφικά κείμενα.
12. Έρευνα στα κείμενα: παραδείγματα από την ιστορία 
της φιλοσοφίας και από την παιδική λογοτεχνία.

ΠΒ2- Εφηβικό Μυθιστόρημα
Το μάθημα εστιάζει το ενδιαφέρον του στα εξής ση-

μεία:
1. Στην αδρομερή αναφορά της εξέλιξης του εφηβικού 

μυθιστορήματος, του μυθιστορήματος διαμόρφωσης 
(Bildungsroman και Kunstlerroman) και του μυθιστο-
ρήματος για εφήβους.

2. Στις διαφορές και ομοιότητες των παραπάνω τριών 
ειδών.

3. Στα βασικά χαρακτηριστικά των τριών αυτών ειδών.
4. Στα κεντρικά θέματα που διαπερνούν γενικά το μυ-

θιστορηματικό αυτό είδος.
5. Στο μυθιστορηματικό πρόσωπο ως κομβική σύμβα-

ση του μυθιστορήματος.
6. Στην ανάλυση ορισμένων βασικών στοιχείων αφη-

γηματολογίας.
7. Στον αυτοβιογραφικό άξονα και στην εσωτερικότη-

τα των προσώπων.
8. Στα ζητήματα της ταυτότητας και της ετερότητας.
9. Στα γυναικεία μυθιστορηματικά πρόσωπα στο είδος 

αυτό.

ΠΒ3- Εικονογραφημένο Παιδικό Βιβλίο
Στο πλαίσιο του μαθήματος προσεγγίζεται το σύγ-

χρονο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Εξετάζονται 
ζητήματα που σχετίζονται με τον προσδιορισμό του εί-
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δους, τη σχέση του με άλλες αφηγηματικές μορφές, την 
ερμηνεία στοιχείων του λεκτικού και οπτικού κειμένου. 
Διερευνώνται οι ιδιότητες των εικονογραφημένων βιβλί-
ων, οι δυνατότητές τους στην ανάπτυξη του αναγνώστη 
λογοτεχνίας, οι τρόποι με τους ανταποκρίνονται αισθη-
τικά οι αναγνώστες, καθώς και το ζήτημα του ηλικιακού 
κοινού. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη των χαρακτήρων, 
της πλοκής, της οπτικής γωνίας, του θέματος, του χρόνου 
και του χώρου, σε συνδυασμό με τις συμβάσεις και τις 
τεχνικές της εικόνας. Αναλύονται η δομή της σελίδας 
και οι αφηγηματικές δυνατότητες της οργάνωσης των 
εικόνων, των γραμμών, των χρωμάτων, των πλάνων κ.α.

ΠΒ4- Μύθοι, Παραμύθια και Αναπαραστάσεις του 
Φύλου

Το μάθημα εστιάζει στις σχέσεις μεταξύ μυθολογίας/
παραμυθολογίας και της ιστορικής, πολιτιστικής και ιδε-
ολογικής αλλαγής και συνδέει τη σταδιακή αναμόρφωσή 
τους με την ιδιοποίησή τους από διάφορους πολιτιστι-
κούς και κοινωνικούς θεσμούς βαθιά πατριαρχικούς. Ει-
δικότερα, στο πλαίσιό του εξετάζονται οι κοινωνικοί όροι 
εντός των οποίων δημιουργούνται οι μύθοι και τα παρα-
μύθια και αποκαλύπτεται ο τρόπος που οι ιστορίες αυτές 
απεικονίζουν και αναπαράγουν τις έμφυλες διαφορές 
και ανισότητες αφού ποτέ δεν είναι ξεκομμένες από τις 
συνθήκες και την πραγματικότητα της κοινωνίας που τις 
δημιουργεί, τους κοινωνικούς και ιστορικούς όρους που 
διέπουν αυτή τη δημιουργία. Παράλληλα, επισημαίνεται 
το γεγονός πως η έμφυλη τάξη πραγμάτων προσδιορίζε-
ται και σαν συμβολική τάξη, καθώς υφίσταται μέσω των 
αναπαραστάσεων και των αντιλήψεων για την ανδρική 
κυριαρχία και τη γυναικεία υποταγή. Εκφράζεται από 
τη γλώσσα και από την «κατασκευή» του φύλου κατά 
τη διαδικασία μετατροπής των αντιλήψεων σε πράξη. 
Η κατανόηση της έμφυλης τάξης ως συμβολισμού εί-
ναι ιδιαίτερα δυνατή στη Λογοτεχνία, και στη λαϊκή, η 
οποία, κάνοντας ορατή τη σημασία των κειμένων για 
τη νοηματοδότησή τους, συνέβαλε στην ανάπτυξη της 
φεμινιστικής έρευνας ευρύτερα.

ΠΒ5- Παιδικό Βιβλίο Γνώσεων
Το περιεχόμενο του μαθήματος στοχεύει στη γνώση 

της συγκεκριμένης κατηγορίας του βιβλίου για παιδιά 
και στη βαθύτερη κατανόηση της αξίας της, στην κριτική 
προσέγγιση και αξιολόγηση των κειμένων, στην ικανό-
τητα διασύνδεσης της προσέγγισης και της διδασκαλί-
ας του βιβλίου γνώσεων με άλλα επιστημονικά πεδία 
(ιστορία, αρχαιολογία, οικολογία, μαθηματικά, τεχνο-
λογία κ.ά.), στη δυνατότητα κοινοποίησης της αποκτώ-
μενης γνώσης και των συμπερασμάτων των φοιτητών 
σε εξειδικευμένο ή μη κοινό και τέλος, στην απόκτηση 
δεξιοτήτων για συνέχιση των σπουδών τους. Προς τού-
το, το περιεχόμενο του μαθήματος συνίσταται στα εξής 
επιμέρους κεφάλαια: Η ιστορία του βιβλίου γνώσεων 
από τον 18ο αιώνα και εφεξής - Τα είδη, οι μορφές και η 
αξιολόγηση του βιβλίου γνώσεων - Βιβλίο γνώσεων και 
εικονογράφηση - Βιβλία γνώσεων με ιστορικό, οικολο-
γικό, διαπολιτισμικό περιεχόμενο - Τα βιβλία γνώσεων 
και οι εννοούμενοι αναγνώστες – Τα βιβλία γνώσεων 

μεταξύ της γνωστικής και της λογοτεχνικής εμπειρίας - 
Τα βιβλία γνώσεων μεταξύ γνωστικής και λογοτεχνικής 
εμπειρίας - Τα βιβλία γνώσεων και η σύγχρονη κοινωνική 
πραγματικότητα - Διδακτικές προσεγγίσεις με το βιβλίο 
γνώσεων.

ΠΥ1- Παιδαγωγικό Υλικό για Βιωματική Μέθοδο 
Διδασκαλίας

Το μάθημα επιδιώκει την εξάσκηση των μεταπτυχια-
κών φοιτητών και φοιτητριών προκειμένου να δημιουρ-
γούν κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό, βάσει του οποίου 
θα εφαρμόζουν τη βιωματική μέθοδο διδασκαλίας. Κατά 
περίπτωση, και σε προέκταση των συμπερασμάτων που 
προκύπτουν από τη μελέτη των επιλεγμένων θεατρι-
κών χαρακτήρων στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 
(στο μάθημα Παιδαγωγική Πράξη και Θεατρική Τέχνη), 
αναλύονται τα δομικά, ψυχολογικά και κοινωνικά στοι-
χεία σύμφωνα με τα οποία συγκροτείται η προσωπικό-
τητα, διαμορφώνεται η ιδεολογία και διαδραματίζεται 
η συμπεριφορά των δραματικών ή κοινωνικών ρόλων, 
καθένας από τους οποίους προβάλλεται καλλιτεχνικά 
από σκηνής και προσδιορίζεται παιδαγωγικά εντός της 
αιθούσης. Η μέθεξη των θεατών ή των μαθητών και 
μαθητριών με τα ηρωικά πρότυπα τελείται μέσω της 
μιμήσεως και της μυθοπλασίας, καθώς επιτυγχάνεται η 
ταύτιση, οπότε προκαλείται το βίωμα και περαίνεται η 
κάθαρση. Προτρεπτικά ή αποτρεπτικά, έτσι, θεμελιώνο-
νται οι πολιτιστικές σταθερές και περιορίζεται η ατομι-
κή αυθαιρεσία, αφομοιώνονται οι συλλογικές αξίες και 
εμπλουτίζονται οι γνώσεις. Κατ’ επέκταση, η βιωματική 
μέθοδος διδασκαλίας προϋποθέτει τη σύνθεση πρω-
τότυπων δραματοποιήσεων οι οποίες κωδικοποιούν 
το παιδαγωγικό μήνυμα, δηλαδή το περιεχόμενο του 
μαθήματος, και συνεπάγεται την υπόκριση ρόλων, αυ-
θόρμητα αλλά έντονα, που καθοδηγούν την εδραίωση 
της συνήθειας και την εμπέδωση της μαθήσεως.

Στο πλαίσιο αυτό οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοι-
τήτριες δημιουργούν παιδαγωγικό υλικό για βιωματική 
μέθοδο διδασκαλίας και το παρουσιάζουν εντός της 
αιθούσης.

ΠΥ2- Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Υλικό
Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/τριες ασχολούνται με τα 

βασικά στοιχεία των πολυμεσικών εφαρμογών (κείμενο, 
εικόνα, ήχος, βίντεο κ.λπ.) καθώς και με τον σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών. Παράλληλα 
δίνεται έμφαση στο θέμα των ηλεκτρονικών βιβλίων και 
των διαδικτυακών εφαρμογών web2.0. Επιπλέον στο 
μάθημα γίνεται εξοικείωση με την παραγωγή ψηφιακού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο καθώς και τον σχεδιασμό 
δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση του ψηφιακού 
περιεχομένου στην μάθηση. Τέλος στο πλαίσιο του μα-
θήματος γίνεται μια πρώτη γνωριμία, με τις κατηγορίες 
εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ, και με το σώμα των 
ερευνητικών εργασιών που αφορούν την εκπαιδευτική 
αξιοποίηση των τεχνολογικών εφαρμογών στην εκπαί-
δευση. Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστούν ικανοί 
οι φοιτητές/τριες: να σχεδιάζουν και να υλοποιούν απλές 
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εφαρμογές, να αξιολογούν έτοιμες εφαρμογές ΤΠΕ και να 
ενσωματώνουν στην διδασκαλία ΤΠΕ για την καλύτερη 
επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών.

ΠΥ3- Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά
Το συγκεκριμένο μάθημα επιδιώκει τη διερεύνηση του 

ρόλου και της θέσης των εκπαιδευτικών υλικών στη δι-
δασκαλία και μάθηση των μαθηματικών, καθώς και την 
επισήμανση της ανάγκης ύπαρξης σχεδιασμού για την 
ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Αναζητούνται και κατηγοριοποιούνται οι διαφορετικοί 
τύποι εκπαιδευτικών υλικών και άλλων διδακτικών μέ-
σων για τα μαθηματικά, καθορίζονται τα χαρακτηριστι-
κά τους, οι δυνατότητες και τα όρια χρήσης τους για τη 
διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών, μελετώνται 
και αναλύονται αποτελέσματα ερευνών για τη θέση και 
τον ρόλο τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρου-
σιάζονται σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις για τη 
μάθηση με τη διαμεσολάβηση εκπαιδευτικών υλικών 
και συσχετίζονται με τις παραδοσιακές και εξετάζονται 
οι αρχές σχεδιασμού/επιλογής, διαχείρισης και αξιολό-
γησης εκπαιδευτικών υλικών για τα μαθηματικά με βάση 
τις οποίες επιλέγονται/σχεδιάζονται, αναπτύσσονται και 
αξιολογούνται εκπαιδευτικά υλικά για τα μαθηματικά. Η 
διδακτική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών υλικών βασίζε-
ται στη διερευνητική προσέγγιση και πραγματοποιείται 
μέσα από μαθηματικές καταστάσεις προβληματισμού 
οι οποίες δύναται να καλλιεργούν ποικίλες ικανότητες 
και δεξιότητες απαραίτητες για τον μελλοντικό πολίτη.

ΠΥ4- Παιδαγωγικό Υλικό και Τέχνη
Το μάθημα αφορά στο σχεδιασμό παιδαγωγικού υλι-

κού μέσω της Τέχνης. Στα πλαίσια του μαθήματος διε-
ρευνάται η σχέση της Τέχνης με την Εκπαίδευση, καθώς 
και το πώς η Τέχνη μπορεί να αποτελέσει μορφή άτυπης 
μάθησης και να εμπλουτίσει την επίσημη εκπαιδευτική 
διαδικασία τόσο εντός της σχολικής τάξης όσο και εκτός 
αυτής, σε εξωσχολικά περιβάλλοντα μάθησης και σε χώ-
ρους πολιτισμικής αναφοράς.

Εξετάζεται η σύνδεση της Τέχνης και του Μουσείου με 
το Σχολείο και την εκπαιδευτική κοινότητα, εισάγονται 
οι έννοιες της μουσειοπαιδαγωγικής, της πολιτιστικής 
εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης μέσω της Τέχνης, και 
διερευνώνται οι τρόποι με τους οποίους η Τέχνη (αρχαία 
έως και σύγχρονη) μπορεί να αποτελέσει παιδαγωγικό 
υλικό και εναλλακτική μορφή επικοινωνίας στις σχολικές 
τάξεις.

Γίνεται εισαγωγή στη μεθοδολογία του εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού με επίκεντρο την Τέχνη, μέσω της αξιοποί-
ησης σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών, επιτόπιων 
επισκέψεων και ασκήσεων σε μουσεία της Ρόδου (Νε-
στορίδειος Πινακοθήκη και Αρχαιολογικό Μουσείο) και 
παραδειγμάτων παιδαγωγικού υλικού από μουσεία της 
Ελλάδας (π.χ. φέρνοντας και αξιοποιώντας στο μάθη-
μα μουσειοσκευές του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής 
Τέχνης) και από παγκοσμίου φήμης μουσεία τέχνης 
του εξωτερικού (π.χ. MOMA, Philadelphia Museum of 
Art, National Gallery of Art Washington, TATE Modern 
London, κ.λπ.).

Με βάση όλα τα παραπάνω, οι φοιτητές προβαίνουν 
στην εφαρμογή των μεθόδων και των θεωριών που 
διδάχθηκαν, για τον σχεδιασμό παιδαγωγικού υλικού 
με άξονα την Τέχνη, με συγκεκριμένη θεματολογία, για 
συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, προς εφαρμογή στη 
σχολική τάξη ή σε χώρο/ους πολιτισμικής αναφοράς.

ΠΥ5- Παιδαγωγικό Υλικό στη Γλώσσα
Το γνωστικό αντικείμενο «Γλώσσα και παιδαγωγικό 

υλικό» έχει ως στόχο την παρουσίαση και ανάλυση στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές των δυνατοτήτων που υπάρ-
χουν για την κατασκευή συμβατικού, οπτικού και ψηφι-
ακού εκπαιδευτικού υλικού (φωτογραφίες, αντικείμενα, 
ξυλάκια, κάρτες, παιχνίδια, σώματα κειμένων, διαδίκτυο) 
για το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας σε όλες τις εκ-
παιδευτικές βαθμίδες αλλά και του τρόπου αξιοποίησης 
του υλικού αυτού στη διδασκαλία της γλώσσας.

Αρχικά, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της 
γλωσσικής διδασκαλίας (επικοινωνιακή προσέγγιση, 
κειμενοκεντρικός, καλλιέργεια πρακτικών κοινωνικού 
γραμματόσημου) και η ένταξη του εκπαιδευτικού υλικού 
στο πλαίσιο αυτό. Εν συνεχεία, δίνεται πλήθος παραδειγ-
μάτων αξιοποίησης του παιδαγωγικού υλικού στις διά-
φορες μορφές του στο μάθημα της γλώσσας ως μέσου 
αντικατάστασης, συμπλήρωσης ή τροποποίησης του 
υπάρχοντος στο εγχειρίδιο εκπαιδευτικού υλικού. Τέλος, 
οι φοιτητές ασκούνται στην κατασκευή και τη χρήση 
του υλικού.

Στο πλαίσιο του μαθήματος, επίσης, οι φοιτητές εμπλέ-
κονται στην ανάλυση και συζήτηση θεμάτων, όπως η 
αυθεντικότητα του παιδαγωγικού υλικού, ο ρόλος των 
σχολικών εγχειριδίων, η διαφοροποίηση του υλικού ανά 
εκπαιδευτική βαθμίδα, η ιστορική εξέλιξη του εκπαιδευ-
τικού υλικού στο γλωσσικό μάθημα.

Μαθησιακά αποτελέσματα Π.Μ.Σ.:
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι διπλωμα-

τούχοι του Π.Μ.Σ. της κατεύθυνσης «Παιδικό Βιβλίο» 
αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικα-
νότητες και δεξιότητες, και εφοδιάζονται με την απαραί-
τητη τεχνογνωσία:

α. Στην έρευνα και μελέτη του πεδίου της παιδικής 
λογοτεχνίας και γενικότερα του παιδικού βιβλίου (λογο-
τεχνικού βιβλίου για παιδιά και εφήβους, εικονοβιβλίου, 
εικονογραφημένου βιβλίου, κόμικς, περιοδικού-εντύ-
που, λογοτεχνικού βιβλίου γνώσεων).

β. Σε γνώσεις πάνω στις νέες αντιλήψεις για τη λογοτε-
χνία, στις νέες διδακτικές μεθόδους, στις αναγνωστικές 
πρακτικές και τις εφαρμογές τους στην εκπαιδευτική 
πράξη.

γ. Στις θεωρίες της λογοτεχνικής ανάγνωσης, της λο-
γοτεχνίας και της παιδικής λογοτεχνίας.

δ. Στη διεπιστημονική θεώρηση που συνδυάζει φιλο-
λογικές, πολιτισμικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, 
καλλιεργώντας σύνθετες ερευνητικές δεξιότητες απα-
ραίτητες για μετέπειτα διδακτορικές σπουδές.

Οι διπλωματούχοι του Π.Μ.Σ. της κατεύθυνσης «Παιδα-
γωγικό Υλικό» αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές 
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, και εφοδιάζονται με 
την απαραίτητη τεχνογνωσία:
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α. Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικού και 
παιδαγωγικού υλικού (εκπαιδευτικά παιχνίδια και πολυ-
μέσα γλώσσας, φυσικών επιστημών, μαθηματικών, τέ-
χνης) σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς της εκπαίδευσης.

β. Σε νέες οπτικές και νέα εργαλεία για την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού με σκοπό την 
παιγνιώδη, ενεργητική, δημιουργική και διαθεματική 
μάθηση αλλά και τη διεπιστημονική θεώρηση.

γ. Σε συνδυαστική προσέγγιση πεδίων επιστήμης, 
τέχνης και νέων τεχνολογιών, καλλιεργώντας σύνθετες 
δημιουργικές δεξιότητες απαραίτητες για εφαρμογή βι-
ωματικών και ομαδοσυνεργατικών μεθόδων διδασκαλί-
ας στο αναδυόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

10.2  Γλώσσα διδασκαλίας (παρ. 2στ, άρθρο 32 του 
ν. 4485/2017)

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

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

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

μαθημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή 
του Π.Μ.Σ. το ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του προ-
γράμματος, το οποίο έχει επιμεληθεί ο Διευθυντής ή η 
Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. και έχει εγκριθεί από τη Συνέλευ-
ση, και το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης 
και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις περιόδους εξε-
τάσεων, τις αργίες κ.λπ. Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εναρμονίζε-
ται κατά το δυνατόν με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο των 
προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος. 
Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το ωρολόγιο 
πρόγραμμα της περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνονται 
οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι 
ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων κ.λπ.

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. οι ημερομηνίες εγγραφής των φοιτητών 
και φοιτητριών, καθώς και η διαδικασία δηλώσεων των 
μαθημάτων.

10.5 Διάρκεια Μαθημάτων
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8/2.7.2015/θέμα 3.2 απόφα-

ση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, για την ολοκλήρωση 
κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα έως δε-
κατρείς ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συμπερι-
λαμβάνονται σε αυτές διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, 
εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου 
κ.λπ.). Το εν λόγω Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα με 12 
ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης ανά εξάμηνο και η 
διάρκεια εκάστης ενότητας ορίζεται σε τρεις (3) διδα-
κτικές ώρες.

10.6 Ημέρες Μαθημάτων
Για την υποβοήθηση μεταπτυχιακών φοιτητών και φοι-

τητριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική απασχό-
ληση, μαθήματα δύναται να διεξάγονται όλες τις ημέρες 
της εβδομάδας.

10.7 Αναπληρώσεις μαθημάτων
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής κάποιας παρά-

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

10.8 Τρόπος διδασκαλίας
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης με 

φυσική παρουσία.
10.9 Όρια απουσιών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοι-

τήτριες υποχρεούνται να παρακολουθούν όλες τις δρα-
στηριότητες του Π.Μ.Σ. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή 
μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει παρακο-
λουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα 
συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνον αν έχει παρακολου-
θήσει τουλάχιστον το 75% των ωρών της διδασκαλίας 
του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και 
παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των διδασκό-
ντων και διδασκουσών των μαθημάτων.

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

Κάθε μάθημα διδάσκεται από ένα/μία ή περισσότε-
ρους/ες διδάσκοντες/ουσες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται 
από τη Συνέλευση ένας/μια διδάσκων/ουσα ως υπεύ-
θυνος/η - συντονιστής/τρια του μαθήματος.

Η ανάληψη διδασκαλίας μαθήματος στο Π.Μ.Σ. γίνε-
ται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του 
ν. 4485/2017.

Ποσοστό μεγαλύτερο του 80% των διδασκόντων/ου-
σών ανήκουν στο οικείο Τμήμα.

Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία πρό-
σκλησης από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς και 
οι ειδικότεροι όροι απασχόλησης και κάθε θέμα σχετικό 
με τους επισκέπτες/τριες διδάσκοντες/ουσες οι οποίοι/ες 
δύναται να είναι καταξιωμένοι/ες επιστήμονες που έχουν 
θέση ή προσόντα καθηγητή/τριας ή ερευνητή/τριας σε 
ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνω-
ρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (παρ. 5, 
άρθρο 36 του ν. 4485/17) θα οριστούν με απόφαση της 
Συνέλευσης και στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

Επίσης οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμ-
μετοχής ομοτίμων καθηγητών/τριών ή αφυπηρεσάντων 
μελών Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ. θα οριστούν με απόφαση της Συ-
νέλευσης και στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.

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

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

βάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος, 
του συνοπτικού περιεχομένου και τίτλου των διαλέξε-
ων με παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, του τρόπου 
εξέτασης του μαθήματος, η επίβλεψη της διπλωματικής 
εργασίας, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες.
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Άρθρο 12
Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθήματα

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται προφορικά, 
γραπτά, με εκπόνηση εργασιών, συνδυασμό των παρα-
πάνω ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο/η διδάσκων/
διδάσκουσα κατά την έναρξη του μαθήματος.

Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιο-
λόγησης των φοιτητών/τριών σε ένα μάθημα αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη του/της διδάσκοντος/ουσας, στον/
την οποίο/α από τη Συνέλευση έχει ανατεθεί η διδασκα-
λία του μαθήματος.

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα 
γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήμα-
τα και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμη-
σης της απόδοσης του φοιτητή ή της φοιτήτριας στο 
συγκεκριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις, κ.λπ.). Τα 
κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα, 
γνωστοποιούνται στην αρχή του ακαδ. εξαμήνου από 
το/τη διδάσκοντα/ουσα - υπεύθυνο/η - συντονιστή/τρια 
του μαθήματος και αναγράφονται επίσης στη φόρμα πε-
ριγραφής (περίγραμμα) 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, εξετάσεις) σύμφω-
να με τις οδηγίες που παρέχει ο διδάσκων ή η διδάσκου-
σα στην αρχή του εξαμήνου. Ο ελάχιστος αποδεκτός 
βαθμός μαθήματος είναι το πέντε (5,00), με ανώτερο 
το δέκα (10,00).

Άρθρο 13
Εξεταστικές περίοδοι

Οι κανονικές εξεταστικές περίοδοι είναι δύο: Φεβρου-
αρίου και Ιουνίου, και εναρμονίζονται κατά το δυνατόν 
με τις εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών προ-
γραμμάτων 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 που φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε 
ένα μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό 
στην (επαναληπτική) εξεταστική περίοδο του Σεπτεμ-
βρίου.

Αν ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποτύχει στην 
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων στην τελευταία εξε-
ταστική 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, τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με το/τα 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 φοιτητής ή η φοιτήτρια 

δεν υποβάλει αίτηση εντός των προβλεπόμενων από 
το Τμήμα χρονικών ορίων ή εάν αποτύχει στην εξέταση 
από την τριμελή επιτροπή, διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

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 δύο (2) εξαμήνων. Υποβάλλει 
αίτηση σε διάστημα που ανακοινώνεται από τη Γραμ-
ματεία του Π.Μ.Σ., στην οποία αναγράφεται ο προτεινό-
μενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινό-
μενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη 
της προτεινόμενης εργασίας. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
προωθεί την αίτηση στη 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 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, άρθρο 
34 του ν. 4485/2017).

Ο/Η επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας μπορεί να είναι διδάσκων/ουσα του Π.Μ.Σ., 
ή και Μέλος ΔΕΠ του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Κάθε επιβλέπων/ουσα 
του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως έξι (6) 
διπλωματικών εργασιών ανά ακαδημαϊκό έτος.

Τα λοιπά δύο Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής μπορεί να προέρχονται από όλες τις κατηγορίες 
διδασκόντων/ουσών που δύναται να αναλάβουν αυτο-
δύναμο διδακτικό έργο σε Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 
36 του ν. 4485/2017.

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

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμί-
ας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης για μακρό χρονικό 
διάστημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Συντο-
νιστική Επιτροπή, κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής 
της, δύναται να προβεί στην αντικατάσταση του/της επι-
βλέποντα/ουσας ή Μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής κατόπιν αίτησης του/της μεταπτυχιακού/ης 
φοιτητή/τριας και γνώμης 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 Διπλω-
ματικής Εργασίας κάθε φοιτητή/τριας γίνεται με ευθύνη 
του/της επιβλέποντος/ουσας.

Σημειώνεται επίσης ότι όλες οι μεταπτυχιακές εργα-
σίες θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές Ακαδημαϊκής 
Δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας του Ιδρύματος.
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14.2  Γλώσσα συγγραφής (παρ. 2στ, άρθρο 32, 
ν.4485/2017)

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας είναι η ελληνική και δύναται να είναι και 
η αγγλική.

14.3  Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
(παρ.4, άρθρο 34, ν. 4485/2017)

Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοι-
τητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της Τρι-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας και έπειτα από τη σύμ-
φωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας, οι φοιτητές/
τριες παραδίδουν ηλεκτρονικώς ή εντύπως αντίτυπό της 
στα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι 
η κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
στα Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται τουλάχι-
στον 15 ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περι-
όδου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Μέλη της Εξεταστικής 
Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα παραπομπής της εξέ-
τασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο. Η παρουσίαση/
υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργα-
σιών θα πρέπει να γίνεται στη διάρκεια της εξεταστικής 
περιόδου και έως 2 μήνες μετά την λήξη της.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτή-
τριες υποχρεούνται επίσης να καταθέσουν στη Γραμμα-
τεία του Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη, υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία θα αναφέρουν τα ακόλουθα: «Είμαι συγγρα-
φέας αυτής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
και 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 ή ιδεών, είτε αυτές 
αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης, βε-
βαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα 
προσωπικά, ειδικά για τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία».

Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει 
την υποστήριξή της ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής 
(παρ. 4, άρθρο 34, ν. 4485/2017). Ακολουθείται η εξής 
διαδικασία (απόφαση της υπ’ αριθ. 10/05.11.2015/θέμα 
2.1.8 Συνεδρίασης της Συγκλήτου):

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για 
την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας. Συνεδριάζει 
νομίμως, μόνο όταν παρευρίσκονται και τα τρία Μέλη 
της (εδάφ. 5, παρ. 1, άρθρο 14 του ν. 2690/1999). Σε 
περίπτωση δε που σε αυτήν μετέχουν Εξωτερικά Μέλη 
(μέλη άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ), δίνεται η 
δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για τη διευκόλυνση των Εξω-
τερικών Μελών (σχετική η υπ’ αριθ. Φ122.1/42/23076/
β2/24-2-2011, κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 433/
17-3-2011, τ.Β΄).

Κατά την ημέρα της συνεδρίασης, τα Μέλη της Τριμε-
λούς Επιτροπής ανταλλάσσουν απόψεις, υποβάλλουν 
ερωτήσεις στον εξεταζόμενο ή την εξεταζόμενη, ακο-
λούθως αποφαίνονται για τον τελικό αξιολογικό βαθ-
μό, συντάσσουν το σχετικό έντυπο αξιολογικής κρίσης, 
το υπογράφουν και σε επόμενο χρόνο το παραδίδουν 
στη Γραμματεία. Η ημέρα της εξέτασης καθορίζεται από 

την Τριμελή Επιτροπή. Για την έγκριση της μεταπτυχια-
κής 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 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από 
μηδέν (0,00) έως δέκα (10,00).

Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργα-
σία, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που 
προτείνει η Επιτροπή, και πριν την καθομολόγηση του 
φοιτητή ή της φοιτήτριας κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη 
του Π.Α. σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής 
Πύλης της Βιβλιοθήκης και αναρτάται στον ιστότοπο 
της οικείας Σχολής (παρ. 5, άρθρο 34 του ν. 4485/2017). 
Ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο κατατίθεται στη Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ.

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνα-
τότητα επανυποβολής της, μετά από δύο μήνες, αφού 
βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/
τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της 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 φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοι-
τήτριες δύνανται να πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση 
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών τους και την κεί-
μενη Νομοθεσία.

Ο Δ/ντής ή η Δ/τρια του Π.Μ.Σ. εγκρίνει την υποβολή 
υποψηφιότητας συμμετοχής φοιτητή/τριας σε προγράμ-
ματα Erasmus+ στα οποία τυχόν συμμετέχει το ίδρυμα.

Άρθρο 16
Τελικός Βαθμός

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς 
των μαθημάτων του Προγράμματος και το βαθμό της 
μεταπτυχιακής εργασίας. O τελικός βαθμός είναι ο μέ-
σος όρος της βαθμολογίας των δέκα (10) μαθημάτων 
(το κάθε μάθημα έχει συντελεστή βαρύτητας 1) και της 
τελικής βαθμολογίας της Διπλωματικής Εργασίας (συ-
ντελεστής βαρύτητας 5).

Αναλυτικότερα:
(Βαθμός μαθήματος για κάθε μάθημα (με Άριστα 10) 

x 10 μαθήματα + βαθμός
Διπλωματικής Εργασίας (με Άριστα 10) x 5 (συντελε-

στής βαρύτητας))/15

Άρθρο 17
Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγη-
ση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος/ουσας από 
τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εσωτερικό σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύματος, με τη λήξη κάθε 
μαθήματος αξιολογούν συνολικά το μάθημα ως προς το 
περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόμενα 
συγγράμματα κ.τ.λ. (παρ. 1, άρθρο 44 του ν. 4485/2017).
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Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερ-
χόμενου Διευθυντή/τριας, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός 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 βελτιστοποίηση των 
υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κα-
τατίθεται στο Τμήμα (παρ. 2, άρθρο 44, ν. 4485/2017). Ο 
εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας απο-
στέλλεται αμελλητί στα Μέλη της Ε.Σ.Ε. (παρ. 5, άρθρο 
44, ν. 4485/2017).

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

Έχει θεσπιστεί στο Ίδρυμα η ακόλουθη διαδικασία τα-
κτικής εσωτερικής αλλά και εξωτερικής αξιολόγησης: Οι 
φοιτητές/τριες με τη λήξη κάθε μαθήματος αξιολογούν 
συνολικά το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο 
διδασκαλίας, τα προτεινόμενα συγγράμματα μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Π.Α. Σύμφω-
να με τη συγκεκριμένη διαδικασία, οι φοιτητές/τριες 
λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) με τη λίστα 
των μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει στο τρέχον 
εξάμηνο. Κάθε μάθημα είναι ένας σύνδεσμος (link) προς 
το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος. Η συλλο-
γή και η διαχείριση των ερωτηματολογίων του φοιτητι-
κού δυναμικού υλοποιείται σε ένα μοντέρνο, φιλικό και 
ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον, το οποίο διασφαλίζει 
την απαραίτητη ανωνυμία.

Στο πληροφοριακό σύστημα έχουν πρόσβαση ο/η Δι-
ευθυντής/τρια και όλοι 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.

Ανά διετία και με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας 
του Π.Μ.Σ. συλλέγονται στοιχεία ώστε να είναι δυνατή 
η σύγκριση του προγράμματος μαθημάτων και του πε-
ριεχομένου τους μεταξύ του οικείου Π.Μ.Σ. και άλλων 
αντίστοιχων Π.Μ.Σ. που προσφέρονται από Ιδρύματα 
του εσωτερικού και εξωτερικού γνωστά για την πρω-
τοπορία τους.

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

18.1 Πόροι (άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4485/2017)
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχεται 

από:
α) Τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμε-

νων του φορέων (άρθρο 43 του ν. 4485/2017),
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

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

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

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία (παρ. 1, άρθρο 37 του 

ν. 4485/2017).
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 (παρ. 2, άρθρο 37, ν. 4485/2017).

18.2 Δαπάνες (άρθρο 37 παρ. 4 του ν.4485/2017)
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 διδα-
σκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινή-
σεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης 
υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες και 
λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού 
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των 
Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά 
νόμο υποχρεώσεις τους.

β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη 
των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη 
φοίτησης (παρ. 4, άρθρο 37, ν. 4485/2017).

Η παραπάνω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση 
δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο 
σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις (παρ. 5, 
άρθρο 37, 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/ουσών του Π.Μ.Σ. και του αριθμού 
των διδασκόντων/ουσών που τις εισέπραξαν (παρ. 6, 
άρθρο 37, ν. 4485/2017).

18.3 Τέλη φοίτησης (άρθρο 35 του ν. 4485/2017)
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται 

στην καταβολή τελών φοίτησης.
Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το 

σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 
δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (2.400€).

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους 
ως εξής:

Η 1η δόση ύψους 500€ καταβάλλεται εντός 15 ημε-
ρών μετά την τελική ανακοίνωση των εισακτέων. Η 2η 
δόση ύψους 500€ καταβάλλεται κατά την εγγραφή στο 
Α’ εξάμηνο, η 3η δόση 500€ τον Δεκέμβριο (1η μέχρι 31η 
Δεκεμβρίου), η 4η δόση 500€ τον Μάρτιο (1η μέχρι 31η 
Μαρτίου) και η 5η δόση 400€ καταβάλλεται τον Σεπτέμ-
βριο (1η μέχρι 30ή Σεπτεμβρίου), ήτοι με την έναρξη 
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του τελευταίου εξαμήνου. Σε περίπτωση μη εγγραφής ή 
διαγραφής της φοίτησης, το ποσό των τελών φοίτησης 
το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λο-
γαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι 
αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οφείλουν να εξο-
φλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

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 τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/
τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του 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 δυνά-
μει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 
του ν. 4485/2017 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολο-
γικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής 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 ανακοίνωση της βαθμολογίας των εισαγωγικών εξε-
τάσεων στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου 
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 ή της φοιτήτριας από το 
Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

18.4 Υποτροφίες και βραβεία
Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει υποτροφία έως 1.000 

Ευρώ σε δύο (2) μ.φ., μία ανά κατεύθυνση. Κριτήρια χο-
ρήγησης είναι ο υψηλότερος μέσος όρος βαθμολογίας 
στα μαθήματα του α’ και β’ εξαμήνου, η οικονομική κα-
τάσταση των μ.φ. και η μη συσσώρευση υποτροφιών. Οι 
υποτροφίες εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογι-
σμό του Π.Μ.Σ. και χορηγούνται εφόσον αυτό καθίσταται 
δυνατόν από τα ταμειακά διαθέσιμα του Προγράμματος.

Το Π.Μ.Σ. δύναται επίσης να χορηγεί βραβεία σε φοιτη-
τές και φοιτήτριες με εξαιρετικές επιδόσεις, σύμφωνα με 
κριτήρια και διαδικασία που προβλέπεται με απόφαση 
της Συνέλευσης.

Άρθρο 19
Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. έχει την ιστοσελίδα του στην ελληνική και αγ-
γλική γλώσσα, ή και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα κρίνει 
η Συνέλευση. Η επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://
www.pse.aegean.gr/pms-pvpy ενημερώνεται διαρκώς 
και παρέχει όλες τις πληροφορίες του Προγράμματος. 
Αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών και φοιτητριών. Στην ιστοσελίδα αναρ-
τάται και το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 20
Καθομολόγηση και Απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

20.1 Καθομολόγηση
(Σχετικά με το κείμενο καθομολόγησης των αποφοί-

των του Π.Μ.Σ. βλέπετε Παράρτημα -2-) 
20.2 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο και Παιδα-

γωγικό Υλικό» απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Master of Education) στο «Παιδικό Βιβλίο και 
Παιδαγωγικό Υλικό» με τις εξής κατευθύνσεις:

1. Παιδικό Βιβλίο
2. Παιδαγωγικό Υλικό
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 

σε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο 
τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδα-
πής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργα-
νισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφό-
ρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 
δημόσιο έγγραφο.

Ο τύπος του καθορίστηκε σύμφωνα με την απόφαση 
της υπ’ αριθ. 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 αναπληρωτές/τριες 
τους.

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

Στον/Στην απόφοιτο 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 περίπτ. - 20.3-).

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χο-
ρηγείται και σε Περγαμηνή, αν τούτο ζητηθεί από τον 
ίδιο ή την ίδια με την καταβολή της αξίας της η οποία 
καθορίζεται κάθε φορά αρμοδίως.

Προκειμένου να λάβουν το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών ή το πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Σπουδών, 
οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν 
ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις ακαδημαϊκές υπο-
χρεώσεις του Προγράμματος και να έχουν εξοφλήσει 
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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΄) τα Π.Μ.Σ. οφείλουν να οργανώνο-
νται με βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών 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 γε-
νικότερο 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 χορηγούν 
τα Ιδρύματα. Το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται αυτομάτως 
και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική 
και στην αγγλική γλώσσα.

20.4 Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η καθομολόγηση και απονομή των Διπλωμάτων Με-

ταπτυχιακών Σπουδών γίνεται δημόσια σε ειδική τελετή 
ενώπιων 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. Κατά την τελετή οι απόφοιτοι 
του Π.Μ.Σ. προηγούνται των πτυχιούχων του Τμήματος. 
Τα ονόματα των διπλωματούχων εγκρίνονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος που διαπιστώνει την επιτυχή 
ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμη-
θεί το Δ.Μ.Σ. (παρ. 3, άρθρο 31 του ν. 4485/2017). Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας φυσικής παρουσίας 
για σοβαρούς λόγους υγείας, δύναται να τροποποιηθεί 
η διαδικασία καθομολόγησης/απονομής διπλώματος 
αποκλειστικά και μόνο με απόφαση του/της Πρυτάνεως 
του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 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 Σπουδών 
σε αποφοίτους Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών 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 ανα-

γκών του Π.Μ.Σ., οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες 
έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή του Τμή-
ματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκ-
παιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και συνολικά του Πανεπιστημίου, σύμφωνα 
με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους Κανονισμούς του 
Ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.).

Επιπλέον, το Π.Μ.Σ. χρησιμοποιεί για τη διδασκαλία 
των μαθημάτων του και την κάλυψη των ερευνητικών 
του αναγκών το «Εργαστήριο παιδικού βιβλίου, λόγου 
και θεατρικού παιχνιδιού» (Φ.Ε.Κ. 180/09.08.2000) που 
βρίσκεται στο κτήριο 7ης Μαρτίου.

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

δήποτε τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, καλύ-
πτεται είτε από υπάρχον μόνιμο Προσωπικό του Τμήμα-
τος, είτε με τη διαδικασία προσλήψεων που βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έχει ως καθήκον τη γραμμα-
τειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ., την προετοιμασία της 
διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικο-
νομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή 
υποστήριξη της Σ.Ε., την καταχώριση βαθμολογιών, την 
επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ. κ.λπ.

22.3 Βραβεία Αριστείας
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει θεσπίσει Βραβεία Αρι-

στείας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχια-
κές φοιτήτριες, τα οποία προκηρύσσει περιοδικά και 
καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που 
θεραπεύει το Ίδρυμα. Σκοπός είναι η ενθάρρυνση ερευ-
νητικών προσπαθειών και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, οι 
οποίες οδηγούν είτε σε ανακοινώσεις σε αναγνωρισμένα 
διεθνή συνέδρια είτε σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα επι-
στημονικά περιοδικά, και οι οποίες συμβάλλουν κατα-
λυτικά στην ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα του 
Ιδρύματος.

22.4 Θέματα φοιτητικής μέριμνας
Σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρο 34 του ν. 4485/2017 

«Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές 
του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος 
παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα Ιδρύ-
ματα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους φοιτητές 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προ-
σβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη 
διδασκαλία».

22.5 Θέματα Δεοντολογίας
Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές εργασίες εκπονούνται 

αποκλειστικά από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες που τις έχουν αναλάβει, 
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διαφορετικά ο φοιτητής ή η φοιτήτρια διαγράφεται. Σε 
περίπτωση που έχει ήδη λάβει το σχετικό τίτλο σπουδών, 
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 οποιαδήποτε αντιγραφή έργου 
άλλου/ης συγγραφέα ή δημιουργού θεωρείται σοβα-
ρό ακαδημαϊκό παράπτωμα, αντίκειται στο δίκαιο περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. ν. 2121/1993) και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις περί εννόμου προστασί-
ας (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 αυτό απαιτείται με τροποποίηση 
του Κανονισμού. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

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

(Απόφαση της υπ’ αρίθμ. 21/19.1.2017 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ : ….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.:  ……

O/H…(ονοματεπώνυμο) 
του ..(πατρώνυμο) και της …(μητρώνυμο) 

από τ… (πόλη γέννησης)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
«ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ …… 

ΤΗΝ ……..(ημερομηνία ανακήρυξης)

ΜΕ ΒΑΘΜΟ   …..
(Χαρακτηρισμός)

Ρόδος, (ημερομηνία ορκωμοσίας)

Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ/ΙΣ           Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ       
                                                             ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
                                                    

          ………………….               …………………..              ………………………….
  (υπογραφή/ονοματεπώνυμο)     (υπογραφή/ονοματεπώνυμο)         (υπογραφή/ονοματεπώνυμο) 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κάτοχος από σήμερα του Διπλώματος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

 με τίτλο «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στο όνομα της τιμής και της συνείδησής μου καθομολογώ, ενώπιον 
του/της Πρύτανη/εως του Πανεπιστημίου, του/της Προέδρου του Τμήματος, του/της 
Διευθυντή/τριας του ΠΜΣ, της ακαδημαϊκής κοινότητας του Αιγαίου και της κοινωνίας, ότι 
θα θεραπεύω την επιστήμη, θα επιδιώκω την προαγωγή και την αρτιότητα της 
επιστημονικής γνώσης με ευρύνοια και κριτικό πνεύμα, με αίσθημα ευθύνης και ελεύθερο 
φρόνημα, σύμφωνα με τις αρχές και τις γνώσεις που διδάχθηκα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Κατά τη σταδιοδρομία μου, θα ασκώ τα δικαιώματα και θα εκπληρώνω τις υποχρεώσεις 
που συνεπάγεται η ιδιότητα του/της διπλωματούχου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με 
ευσυνειδησία, ήθος, αξιοπρέπεια, όπως επιτάσσουν η επιστημονική δεοντολογία και η 
ακαδημαϊκή ελευθερία.
 
Θα συνυπηρετώ την προσωπική μου πρόοδο και την κοινωνική ευημερία. 
Θα αποφεύγω κάθε άδικη και άνομη πράξη, θα προασπίζω τη  δημοκρατία, την 
ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη. 
Θα υπερασπίζομαι πάντοτε τα δικαιώματα των συνανθρώπων μου  και θα ενεργώ  με 
γνώμονα το σεβασμό της φύσης. 
Θα προσβλέπω ως ενεργός/ή και δημιουργικός/ή πολίτης και επιστήμονας σε μια 
κοινωνία δίχως έμφυλες, φυλετικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και 
πολιτικές διακρίσεις και διαχωρισμούς. 

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043490110180020*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Mυτιλήνη, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
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