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ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ,  

ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ  

ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

Αυτό το Παράρτημα Διπλώματος ακολουθεί το πρότυπο που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES. Στόχος του Παραρτήματος είναι να παράσχει επαρκή 
ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς «διαφάνειας» και της δίκαιης ακαδημαϊκής και 
επαγγελματικής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, πιστοποιητικά κ.λ.π.). 
Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του υποβάθρου, του περιεχόμενου και 
του καθεστώτος των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, από το άτομο που 
αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου, στον οποίο επισυνάπτεται αυτό το παράρτημα. 
Στο παράρτημα αυτό δεν κρίνεται η αξία και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά 
με την αναγνώριση του τίτλου. Σε αυτό υπάρχουν πληροφορίες και στα οκτώ τμήματά του. Όπου δεν 
υπάρχουν πληροφορίες δίδεται η σχετική εξήγηση.  

     
 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

1.1 Επώνυμο (α) : ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
 
1.2 Όνομα (τα) : ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  
 
1.3 Ημερομηνία γέννησης (ημέρα / μήνας / έτος) – Τόπος γέννησης – Χώρα γέννησης: 

ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ – ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ – ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
 
1.4 Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας ή αριθμός μητρώου ή κωδικός αριθμός (αν 

υπάρχει): (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ) 



2.          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

2.1 Ονομασία του τίτλου σπουδών και (αν υπάρχει) ο συγκεκριμένος τίτλος (στην 
πρωτότυπη γλώσσα): 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» με κατεύθυνση ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (Παιδικό 
Βιβλίο ή Παιδαγωγικό Υλικό).  

2.2 Κύριος τομέας σπουδών για την απόκτηση του τίτλου:  
Παιδική Λογοτεχνία, Παιδικό Βιβλίο, Εκπαιδευτικό Υλικό και Παιδαγωγική 
αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη.  

2.3 Ονομασία και καθεστώς απονέμοντος Ιδρύματος (στην πρωτότυπη γλώσσα): 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

2.4 Ονομασία και καθεστώς του Ιδρύματος (αν διαφέρει από το σημείο 2.3) που 
παρέχει τις σπουδές (στην πρωτότυπη γλώσσα): 
Όπως το 2.3  

2.5 Γλώσσα (-ες) διδασκαλίας/ εξετάσεων: 
 Ελληνική 
 
3.          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

3.1 Επίπεδο του τίτλου: 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (2ος Κύκλος Σπουδών) 

3.2        Επίσημη διάρκεια του προγράμματος: 
Διάρκεια   :   3 ΕΞΑΜΗΝΑ 
Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) :   90 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) 

3.3        Απαιτήσεις εισαγωγής : 
Με πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. (Α΄ Κύκλου Σπουδών) της ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της 
αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου 
σπουδών τους από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. 

 
4.       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ 

4.1 Τρόπος σπουδών : 
Πλήρης φοίτηση 

4.2 Απαιτήσεις του προγράμματος:  
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η 
φοίτηση επί τρία (3) εξάμηνα σπουδών, πρακτική άσκηση (όπου απαιτείται,) η 
επιτυχής εξέταση σε δώδεκα (12) αριθμό μαθημάτων δώδεκα (12) υποχρεωτικών 
και μηδέν (0) κατ’ επιλογήν, η επιτυχής υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας και η 
συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).     
Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι διπλωματούχοι του Π.Μ.Σ. «Παιδικό 
Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές 
γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες και εφοδιάζονται με την απαραίτητη 
τεχνογνωσία: 
α. στην έρευνα και μελέτη του πεδίου της παιδικής λογοτεχνίας και γενικότερα του 
παιδικού βιβλίου (λογοτεχνικού βιβλίου για παιδιά και εφήβους, εικονοβιβλίου, 



εικονογραφημένου βιβλίου, κόμικς, περιοδικού-εντύπου, λογοτεχνικού βιβλίου 
γνώσεων). 
β. στο σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού 
(εκπαιδευτικά παιχνίδια και πολυμέσα γλώσσας, φυσικών επιστημών, 
μαθηματικών, τέχνης) σε όλα τα επίπεδα και τους τομείς της εκπαίδευσης. 
γ. σε γνώσεις πάνω στις νέες αντιλήψεις για τη λογοτεχνία, στις νέες διδακτικές 
μεθόδους, στις αναγνωστικές πρακτικές και τις εφαρμογές τους στην εκπαιδευτική 
πράξη. 
δ. 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 προσέγγιση. 
ε. στις θεωρίες της λογοτεχνικής ανάγνωσης, της λογοτεχνίας και της παιδικής 
λογοτεχνίας. 
στ. στη διεπιστημονική θεώρηση που συνδυάζει φιλολογικές, πολιτισμικές και 
παιδαγωγικές προσεγγίσεις, καλλιεργώντας σύνθετες ερευνητικές δεξιότητες 
απαραίτητες για μετέπειτα διδακτορικές σπουδές αλλά και για τη διδασκαλία στο 
αναδυόμενο ψηφιακό περιβάλλον. 

4.3 Λεπτομέρειες του προγράμματος (π.χ. ενότητες μαθημάτων ή μαθήματα) και οι 
ατομικοί βαθμοί / διδακτικές μονάδες / πιστωτικές μονάδες που ελήφθησαν (αν 
αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μέσω επίσημου πιστοποιητικού αναλυτικής 
βαθμολογίας, αυτές πρέπει να αναφέρονται εδώ): 
Τα μαθήματα στα οποία ο/η ανωτέρω έχει εξεταστεί και έχει πάρει προαγωγικό 
βαθμό, καθώς και τα μαθήματα για τα οποία έχει τύχει αναγνώρισης ή απαλλαγής, 
είναι τα κάτωθι: 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Υ/Ε) 
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
Π. Μ.  
(ECTS) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 

 ΜΑΘΗΜΑ Α  Υ ΧΧΧΧΧΧΧ 20XX X,XΧ XXXXX 5 

 ΜΑΘΗΜΑ Β Υ  ...  5 

 ΜΑΘΗΜΑ Γ Υ  ...  5 

 ΜΑΘΗΜΑ Δ Υ  ...  5 

 ΜΑΘΗΜΑ Ε Υ  ...  5 

 ΜΑΘΗΜΑ ΣΤ Υ  ...  5 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ  

 ΜΑΘΗΜΑ Α  Υ ΧΧΧΧΧΧΧ 20XX X,XΧ XXXXX 5 

 ΜΑΘΗΜΑ Β Υ  ...  5 

 ΜΑΘΗΜΑ Γ Υ  ...  5 

 ΜΑΘΗΜΑ Δ Υ  ...  5 

 ΜΑΘΗΜΑ Ε Υ  ...  5 

 ΜΑΘΗΜΑ ΣΤ Υ  ...  5 

 
Εκπόνηση και παρουσίαση    
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας 

  
...  30 

 Σύνολο Π.Μ. (ECTS)     90 

Η στήλη (ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Υ/Ε)) χαρακτηρίζει το μάθημα ως υποχρεωτικό (Υ) ή 
κατ’ επιλογήν (Ε). 



Η στήλη Π.Μ. (ECTS) απεικονίζει τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε 
μάθημα, σύμφωνα με το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών 
Μονάδων.  
Τίτλος Μεταπτυχιακής  Εργασίας:  ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 

4.4 Σύστημα Βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών: 
Οι βαθμοί επιτυχούς εξέτασης είναι ίσοι ή μεγαλύτεροι του 5 σε κλίμακα από 0 έως 10. 
Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συνοδεύεται από 
χαρακτηρισμό ως εξής: 

                 α)  «Άριστα», για βαθμό από 8,50 έως 10 
                 α)  «Λίαν Καλώς», για βαθμό από 6,50 έως 8,49 
                 α)  «Καλώς», για βαθμό από 5,00 έως 6,49 

   4.5         Γενική ταξινόμηση του τίτλου (στην πρωτότυπη γλώσσα):  
X,XX  (XXXXXXXXX) π.χ. 6,83 (Λίαν Καλώς) 
 

5.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ 

5.1 Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές: 
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε 
διδακτορικές σπουδές (3ο Κύκλο Σπουδών)  

5.2 Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει): 
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. 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 συνύπαρξη του βιβλίου-εντύπου με τις νέες 
τεχνολογίες και τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης στην εκπαίδευση. 

 
6.          ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

6.1 Συμπληρωματικές πληροφορίες: 
Δεν υπάρχουν 

6.2 Άλλες πηγές πληροφοριών: 

 Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
http://www.aegean.gr 

 Ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
http://www.pse.aegean.gr 

 Ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις επιστημες της 
παιδικης λογοτεχνιας, του εκπαιδευτικου υλικου και της παιδαγωγικης αξιοποιησης 
τους στην εκπαιδευτικη πραξη 
http://www.pse.aegean.gr/pms-pvpy  

 Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού 
http://www.minedu.gov.gr 

 Ιστοσελίδα των ENIC (European Network of Information Centers in the European 
Region) και NARIC (National Academic Recognition Information Centers in the 
European Union)  
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Greece 

http://www.aegean.gr/
http://www.pse.aegean.gr/
http://www.pse.aegean.gr/pms-pvpy
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Greece


 Ιστοσελίδα του ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) 
http://www.doatap.gr 

 Ιστοσελίδα του IKY (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) 
http://www.iky.gr 

 Ιστοσελίδα της UNESCO (Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός 
Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών) 
http://www.unesco.org 

 Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
http://europa.eu 

 Ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης 
http://www.european-council.europa.eu 

 Ταχυδρομική διεύθυνση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις 
επιστημες της παιδικης λογοτεχνιας, του εκπαιδευτικου υλικου και της 
παιδαγωγικης αξιοποιησης τους στην εκπαιδευτικη πραξη. 
Φυτώριο ΚΕΓΕ "Δήμητρα", Λ. Ρόδου - Καλλιθέας, Ρόδος, 85100.  
E-mail:  Rhodes_PMS_Book@aegean.gr 
Τηλέφωνο:  (0030) 22410 99115 
Fax: (0030) 22410 99115  

 
7.          ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 

7.1 Ημερομηνία: (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ) 
 

7.2 Όνομα και Υπογραφή:   
              (Με εντολή Πρύτανη)   

 
 
 
 
                                                                    XXXXXXXXXΧΧΧΧΧ 

 
7.3 Ιδιότητα:           Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ          

                                                ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
                       

7.4 Επίσημη Σφραγίδα: 
 
 
Το πιστοποιητικό αυτό υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, με βάση την υπ’ 
αρίθμ. Απόφαση 13/13.12.2012 (Θέμα 2.1) της Συγκλήτου του Ιδρύματος. 
 
8.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

 (i) Δομή και Λειτουργία 

Σύμφωνα με το νόμο 2916/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η ανώτατη εκπαίδευση 
(Α.Ε.Ι.) περιλαμβάνει δύο παράλληλους τομείς: 
α) τον πανεπιστημιακό (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνείο, Σχολή Καλών Τεχνών, Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), και 
β) τον τεχνολογικό (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Τ.Ε.Ι. και την Ανώτατη Σχολή 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης / Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). 

http://www.doatap.gr/
http://www.iky.gr/
http://www.unesco.org/
http://europa.eu/
http://www.european-council.europa.eu/


Στην παραπάνω αναφερόμενη νομοθεσία ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας της ανώτατης 
εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση της διευρυμένης συμμετοχής, μεγαλύτερης διαφάνειας, 
λογοδοσίας και ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης των ιδρυμάτων. 

Επίσης, υπάρχουν κρατικά ιδρύματα ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία 
παρακολουθούνται από άλλα Υπουργεία, και προσφέρουν προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης, με διάρκεια που κυμαίνεται από δύο έως τρία έτη. 
 

 (ii) Εισαγωγή 

Δικαίωμα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση έχουν όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού και 
Επαγγελματικού). 

Το σύστημα εισαγωγής στα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης βασίζεται στις 
προγραμματισμένες διαθέσιμες θέσεις (numerus clausus), στις προτιμήσεις σχολών/τμημάτων από 
τους υποψηφίους και στον Γενικό Βαθμό Πρόσβασής τους. Για ορισμένες σχολές απαιτείται 
εξέταση σε ειδικά μαθήματα (π.χ. σχέδιο για την Αρχιτεκτονική, κλπ.) ή πρακτικές δοκιμασίες. 
 

(iii) Τίτλοι σπουδών 

Η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών των σχολών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης 
οδηγεί στην απόκτηση αντίστοιχου Πτυχίου, το οποίο εφοδιάζει τον πτυχιούχο με επαγγελματικά 
δικαιώματα για την σταδιοδρομία του στην αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε σπουδές του μεταπτυχιακού κύκλου: δηλαδή σε σπουδές του δεύτερου κύκλου που 
οδηγούν στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ισότιμο με πτυχίο Master) και του τρίτου κύκλου 
που οδηγούν στο Διδακτορικό Δίπλωμα. Το Πτυχίο είναι τίτλος που απονέμεται με την ολοκλήρωση 
σπουδών του πρώτου κύκλου, οι οποίες διαρκούν από τέσσερα έως έξι έτη ανάλογα με το 
αντικείμενο. 

Ο Νόμος 3374/2005 καθορίζει την διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και το 
σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, καθώς και το πλαίσιο των 
διαδικασιών και των κριτηρίων για την αξιολόγηση των τμημάτων των ΑΕΙ, όπως επίσης και την 
πιστοποίηση των σπουδών των φοιτητών. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της 
κινητικότητας των φοιτητών και συμβάλλουν στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, όπως αυτός καθορίζεται από τη διαδικασία της Μπολόνια. 
 

(iv) Τρέχουσες Μεταρρυθμίσεις και Πρωτοβουλίες 

Αναφορικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα με τη Διαδικασία της Μπολόνια 
καθώς και σε συνέχεια του Ν. 2916/2001, πραγματοποιήθηκαν ευρείες μεταρρυθμίσεις με συνεχείς 
εξελίξεις. Χαρακτηριστικά, με το Ν. 3794/2009 εναρμονίστηκε η λειτουργία των δύο παράλληλων 
τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης και ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. ενώ 
με τους νόμους 4009/2011, 4071/2012, 4076/2012 και 4115/2013 επιχειρείται η διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών στην Ελλάδα, η τροποποίηση της δομής και της λειτουργίας των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς και η διεθνοποίηση αυτών. 
 (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets
/047_EL_EL.pdf) 

Λεπτομερής περιγραφή του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος υπάρχει και στον Εθνικό Φάκελο 
που συντάχθηκε από την Ελληνική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Εκπαίδευση 
ΕΥΡΥΔΙΚΗ.  
 http://www.eurydice.org 
 http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html 

 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_EL_EL.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_EL_EL.pdf
http://www.eurydice.org/
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html

