
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 45340 
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 29390/10-06-2019 από-

φασης της Συγκλήτου (Β΄ 2510) σχετικά με την 

έγκριση του κανονισμού του Διατμηματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-

λο «Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της 

Αγωγής» μεταξύ των Τμημάτων Επιστημών Προ-

σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (επισπεύδον) 

της Παιδαγωγικής Σχολής και Βιολογίας της Σχο-

λής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου 

εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπι-
στήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 
του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).

2. Το π.δ. 98/2013 (Α΄ 134, διόρθωση σφάλματος Α΄ 
140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος και ίδρυση - 
συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», τις 
διατάξεις του π.δ. 74/2017 (Α΄ 106) «Μετονομασία της 
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως των άρθρων 31-37 και 
43-45.

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 αυτού.

5. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 

Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 184).

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 (Β΄ 4334): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυ-
τικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βι-
ωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών» και β) 131757/Ζ1/02-08-2018 (Β΄ 3387) «Ρύθμιση 
θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προγραμ-
μάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ».

7. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 34783/Ζ1/05-03-2019 
«Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 (Α’ 142) για 
τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´ 114)», γ) 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/09-02-2018 «Εφαρμο-
γή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», ε) 26407/
Ζ1/15-02-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», και στ) 45070/
Ζ1/19-03-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/
2018 “Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις”» (Α´38).

9. Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 108075/Ζ1/ 
03-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 
809) «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνε-
ων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Τη διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 
(ΥΟΔΔ 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Τις πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) υπ’ αρ.: α) 1204/
14-09-2020 (ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότη-
σης και β) 35027/09-06-2021, ανακοινοποιημένη στο 
ορθό με αριθμό 36944/16-06-2021, (ΑΔΑ: 6Ω6Χ46Ψ8ΧΒ-
ΒΘΜ) περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., 
για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

12. Την απόφαση της Συγκλήτου υπ’ αρ. 29390/
10-6-2019 (Β΄ 2510) σχετικά με την έγκριση του κανονι-
σμού του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εκπαίδευση για την 
Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής» μεταξύ των Τμημάτων 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (επι-
σπεύδον) της Παιδαγωγικής Σχολής και Βιολογίας της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

13. Την εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 
του Δ.Π.Μ.Σ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 35/12-02-2021) για την 
τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης της Συγκλή-
του σχετικά με την έγκριση του κανονισμού του Δ.Π.Μ.Σ.

14. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 33622/04-06-2021 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 27/01-06-2021).

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση λειτουργίας 
του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Εκπαίδευση για την Αειφορία- 
Επιστήμες της Αγωγής» θα προκληθεί δαπάνη ποσού 
10.500,00 € ανά έτος στον προϋπολογισμό του ΥΠAIΘ 
(ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προϋπολο-
γισμού του ΥΠΑΙΘ), όπως αναφέρεται στην απόφαση 
επανίδρυσης (Β΄ 5445/2018), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 
της απόφασης της Συγκλήτου υπ’ αρ. 29390/10-06-2019 
(Β΄ 2510) σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού του Δι-
ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Εκπαίδευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής» 
μεταξύ των Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (επισπεύδον) της Παιδαγωγικής Σχολής 
και Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και συγκεκρι-
μένα των άρθρων 4, 5, 6, 8 και 11 καθώς και τη διαγραφή 
των περιεχομένων των μαθημάτων και ως εκ τούτου ο 
Κανονισμός του Δ.Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 1 
Σκοπός του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Διατμηματικό Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Εκπαί-
δευση για την Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής» απο-
σκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της 
έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών 
και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση 
επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι-
μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες 
ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του 
πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων καθώς 

και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσί-
ας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελε-
σμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται 
το κάθε Τμήμα.

Συγκεκριμένα σκοπεύει στην εξειδίκευση επιστημό-
νων καθώς και την ανάπτυξη εκπαιδευτικής και ερευ-
νητικής δραστηριότητας σε θέματα:

(α) Εμβάθυνσης στη θεωρία της Περιβαλλοντικής Εκ-
παίδευσης και της Αειφορίας, παραγωγής γνώσης στο 
παραπάνω διεπιστημονικό πεδίο και διάχυσης της γνώ-
σης αυτής σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

(β) Σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
Αειφορίας για κάθε δυνατό συνδυασμό ομάδων - στόχων, 
εκπαιδευτών, αντικειμένου μελέτης, εκπαιδευτικού πλαι-
σίου και διατιθέμενης υλικής υποδομής.

(γ) Σχεδιασμού πολιτικών (policies) για την ενσωμάτω-
ση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Αειφορίας 
σε όλες τις βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης, αλλά και 
σε κάθε δυνατή συγκυρία άτυπης εκπαίδευσης μέσα στο 
γενικότερο περιβάλλον των κοινωνικών θεσμών, φορέ-
ων, ομάδων που λαμβάνουν αποφάσεις, κ.λπ.

(δ) Ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας σε όλους 
τους παραπάνω τομείς.

(ε) Ανάπτυξη κάθε είδους συνεργασίας με άτομα, επι-
στημονικά ιδρύματα, φορείς, και ομάδες που ασχολού-
νται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αειφο-
ρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

(στ) Επιστημονικά άρτια κατάρτιση των φοιτητών/-
τριών του Δ.Π.Μ.Σ. έτσι ώστε να γίνουν ικανοί/-ές να στε-
λεχώσουν θεσμούς, φορείς, οργανώσεις και ομάδες που 
ασχολούνται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την 
Αειφορία (μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώ-
σεις, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και εθελοντι-
κές ομάδες εκπαιδευτικών που εκπονούν προγράμματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης) προσφέροντάς τους το καλύτερο δυνατό 
έργο και προωθώντας εν γένει τους σκοπούς και το σκε-
πτικό του παραπάνω διεπιστημονικού πεδίου.

Άρθρο 2 
Όργανα του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(άρθρα 31, 44 και 45 του ν. 4485/2017)

Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λει-
τουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών είναι:

I. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, η οποία είναι το αρ-
μόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, 
οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Δ.Π.Μ.Σ. 
και ασκούν όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Δ.Π.Μ.Σ. 
δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

II. Η επταμελής Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) 
με αρμοδιότητες που ορίζονται στις παρ. 3 και 43 του 
άρθρου 31 του ν. 4485/2017. Από το επισπεύδον τμήμα 
ορίζονται τρία (3) μέλη και από το συνεργαζόμενο τμήμα 
ορίζονται δύο (2) μέλη.
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III. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Δ.Π.Μ.Σ., που 
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. των συμμετεχό-
ντων τμημάτων του Α.Π.Θ., τα οποία έχουν αναλάβει 
μεταπτυχιακό έργο, εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε. των συμ-
μετεχόντων τμημάτων για διετή θητεία και είναι αρμό-
δια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λει-
τουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. 
με ευθύνη του/της απερχόμενου/-ης Διευθυντή/-τριας, 
συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού 
και εκπαιδευτικού έργου του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και των 
λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση 
των σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπι-
νου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων 
υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των δια-
θέσιμων πόρων του Δ.Π.Μ.Σ.

Έχει τις αρμοδιότητες, όπως αυτές αναφέρονται στο 
ν. 4485/2017 και στις οριζόμενες διατάξεις στα επιμέ- 
ρους άρθρα του εν λόγω κανονισμού.

IV. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτε-
λείται από τον/την Αντιπρυτάνη/νι Ακαδημαϊκών Υπο-
θέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Α.Π.Θ., ο/η οποί-
ος/-α εκτελεί χρέη Προέδρου και τους/τις Κοσμήτορες 
ως μέλη και έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπονται 
στην παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

V. Ο/η Διευθυντής/-τρια του Δ.Π.Μ.Σ., ο/η οποίος/-α 
είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον/την ανα-
πληρωτή/-τρια του/της, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή 
θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 8 
του άρθρου 31 του ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει πε-
ρισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δι-
καιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του/της έργο. 
Ο/η Διευθυντής/-τρια έχει τις αρμοδιότητες που προ-
βλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017, 
στα επιμέρους άρθρα του Κανονισμού και όποιες άλλες 
ορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) 
του Δ.Π.Μ.Σ. (παρ. 1γ του άρθρου 45).

VI. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επι-
τροπή (Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή 
αξιολόγηση των Δ.Π.Μ.Σ. (παρ. 3 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017).

Άρθρο 3 
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Διατμη-
ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(παρ. 1, 7 και 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017)

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί/-ές μεταπτυχιακοί/-ές φοι-
τητές/-τριες των θετικών, ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
επιστημών, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε..Ι (Πανεπιστημίων 
και T.E.I.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως 
υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ. 
(Δ.Π.Μ.Σ), που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος 
που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο 
σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 4 
Αριθμός εισακτέων, κριτήρια και διαδικασία 
επιλογής εισακτέων 
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)

1. Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 

όριο σε δεκαπέντε (15) μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-
τριες ανά κύκλο σπουδών [κάθε δύο (2) χρόνια].

Αν ο αριθμός των επιτυχόντων/-ουσών του Δ.Π.Μ.Σ. 
στις εισαγωγικές εξετάσεις είναι μικρότερος από το προ-
βλεπόμενο ανώτατο όριο εισαγομένων, εγγράφονται 
μόνον όσοι/-ες υποψήφιοι/-ιες είναι επιτυχόντες/-ούσες 
στις εξετάσεις. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων/-ουσών 
στις εισαγωγικές εξετάσεις εί- ναι μεγαλύτερος από το 
προβλεπόμενο όριο και υπάρχουν ισοβαθμούντες/-ού-
σες με τον τελευταίο-/α εισαγόμενο/-η σύμφωνα με τον 
πίνακα κατάταξης, τότε εγγράφονται ως υπεράριθμοι/-ες 
έως και τρεις (3) ισοβαθμούντες/-ούσες υποψήφιοι/-ιες. 
Αν είναι περισσότεροι/-ες από τρία (3) άτομα θα γίνεται 
κλήρωση από την επιτροπή εξετάσεων. Αν ο αριθμός 
των επιτυχόντων/-ουσών υπολείπεται των δέκα (10), το 
Πρόγραμμα δύναται να μην προσφερθεί, μετά από από-
φαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. για διαχειριστικούς λόγους.

2. Προκήρυξη θέσεων - Δικαιολογητικά
Το Δ.Π.Μ.Σ. με απόφαση της Ε.Δ.Ε. προκηρύσσει κάθε 

δεύτερο έτος θέσεις με ανοιχτή διαδικασία για την ει-
σαγωγή πτυχιούχων. Στην προκήρυξη αναφέρονται οι 
προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και 
ο αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια 
επιλογής, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κ.ά.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κα-
τατίθενται στη Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με απόφαση 
της Ε.Δ.Ε.

Πιο συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που πρέπει να 
συνοδεύουν την αίτηση είναι:

1. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Ελληνικών Α.Ε.Ι. 
και πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση πτυχιούχων Πανεπιστημίων 
και Πολυτεχνείων της αλλοδαπής.

2. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των προ-
πτυχιακών μαθημάτων.

3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται ανα-
λυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή/και επαγγελματική 
εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα 
του/της υποψηφίου/-ίας.

4. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας με επι-
βεβαίωση τουλάχιστον του επιπέδου Β2 καλής γνώσης, 
σύμφωνα με τις αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. (https://www.
asep.gr/guide/3K2018/englishproof.html). Σε περίπτω-
ση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται 
επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. Στην περίπτωση 
που υποψήφιοι/-ιες δεν διαθέτουν κάποιο από τα πα-
ραπάνω αποδεικτικά οφείλουν να εξεταστούν γραπτά 
στην αγγλική γλώσσα.
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5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική 
δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα κινητικότητας σπουδαστών/-τριών, καθώς 
και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο 
ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.

3. Κριτήρια επιλογής
Για την εισαγωγή στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαίδευση για την 
Αειφορία - Επιστήμες της Αγωγής» λαμβάνονται υπόψη:

I. Η πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
τουλάχιστον επιπέδου Β2 σύμφωνα με το σύστημα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό 
από το Α.Σ.Ε.Π. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό 
αποδεικτικό διενεργείται γραπτή εξέταση κατανόησης 
αγγλικού επιστημονικού κειμένου πριν τη συμμετοχή 
των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις επιλογής. Ο/η 
υποψήφιος/-ια ο/η οποίος/-α δεν πετύχει στην εξέταση 
της ξένης γλώσσας δεν μπορεί να συνεχίσει στη διαδι-
κασία αξιολόγησης και επιλογής.

II. Η γραπτή μελέτη σε βασικά θεματικά πεδία του Με-
ταπτυχιακού Προγράμματος.

III. Ο γενικός βαθμός του Πτυχίου, η επίδοση στα συ-
ναφή προς τα θεματικά πεδία του Δ.Π.Μ.Σ. προπτυχιακά 
μαθήματα και την πτυχιακή εργασία, η πιθανή ερευνητι-
κή δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία.

IV. H ατομική συνέντευξη για την συνεκτίμηση της επι-
στημονικής συγκρότησης των υποψηφίων.

Για τα παραπάνω κριτήρια ορίζονται τα εξής: Ο τρόπος 
αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων 
ανήκει στην αρμοδιότητα της Ε.Δ.Ε. Ο ανώτατος αριθμός 
μορίων που μπορεί να συμπληρώ- σει ο/η υποψήφιος/-ια 
είναι εκατό (100) μόρια.

Αναλυτικά για τα παραπάνω κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΟΡΙΩΝ

1. Γραπτή εξέταση 
κατανόησης αγγλικού 
επιστημονικού 
κειμένου

δε μοριοδοτείται 
(θεωρείται προϋ-
πόθεση η γνώση 

της αγγλικής 
γλώσσας)

2. Γραπτή μελέτη 40.0 (μέγιστο)

3. Συνέντευξη 20.0 (μέγιστο)

4. Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου 
(από 5.00 - 6.49 «καλώς»: 2 μόρια, 
από 6.50 - 8.49 «λίαν καλώς»: 6 μόρια, 
από 8.50 - 10.00 «άριστα»: 10 μόρια)

10.0 (μέγιστο)

5. Βαθμολογία σε συναφή με την ειδί-
κευση πτυχιακή εργασία και/ή συναφή 
ερευνητική δραστηριότητα

10.0 (μέγιστο)

6. Επαγγελματική εμπειρία και/ή τυχόν 
άλλες μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες 
σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

10.0 (μέγιστο)

7. Βαθμός συναφών με την ειδίκευση 
προπτυχιακών μαθημάτων 10.0 (μέγιστο)

8. Μέγιστο Σύνολο Μορίων 100.0

4. Διαδικασία επιλογής και εξέτασης
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση 

της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από αρμόδια Επιτροπή 
Επιλογής και Εξέτασης απαρτιζόμενη από τρία τακτικά 
και τρία αναπληρωματικά μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν ανα-
λάβει μεταπτυχιακό έργο. Συγχρόνως, ορίζονται οι δύο 
(2) βαθμολογητές/-τριες και ένας/μία (1) αναβαθμολο-
γητής/-τρια για την αξιολόγηση της γραπτής μελέτης 
και ένας/μία (1) εξεταστής/-τρια της αγγλικής γλώσσας.

Αρμοδιότητες της Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής και 
Εξέτασης είναι:

- ο έλεγχος των αιτήσεων υποψηφιότητας,
- η εξέταση της αγγλικής γλώσσας,
- η κατάρτιση πίνακα με τα ονόματα όσων πληρούν τις 

προϋποθέσεις για συμμετοχή στη διαδικασία εξετάσεων,
- η επιλογή θεμάτων,
- η διενέργεια των συνεντεύξεων καθώς και
- η κατάρτιση του πίνακα επιτυχόντων/-ουσών και 

επιλαχόντων/-ουσών.
Α) Για τις εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα στο γραπτό 

καταχωρίζεται ο χαρακτηρισμός «επιτυχώς» ή «ανεπι-
τυχώς» και όχι αριθμητικός βαθμός. Η εξέταση στην 
αγγλική γλώσσα προηγείται από την εξέταση στα δύο 
βασικά θεματικά πεδία. Υποψήφιος/-ια που δεν έχει επι-
τύχει στην εξέταση της αγγλικής γλώσσας δεν μπορεί να 
πάρει μέρος στη γραπτή μελέτη των βασικών θεματικών 
πεδίων.

Β) Για τις εξετάσεις στα δύο βασικά θεματικά πεδία 
δύο βαθμολογητές/-τριες αξιολογούν τη γραπτή μελέ-
τη και καλύπτουν τη βαθμολογία του/της. Βαθμός της 
γραπτής μελέτης λογίζεται ο μέσος όρος των δύο (2) 
βαθμολογιών.

Αν η διαφορά μεταξύ των δύο (2) εξεταστών/-τριών 
είναι μεγαλύτερη του τρία(3) τότε η γραπτή μελέτη ανα-
βαθμολογείται από τρίτο μέλος Δ.Ε.Π.

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολογίας τα γραπτά 
παραδίνονται στην Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι/-ιες καλούνται να 
υποβάλουν ηλεκτρονικά γραπτή μελέτη (συνολικής 
έκτασης: ελάχιστη 2200 λέξεων έως 2500 λέξεων μέ-
γιστη) στα βασικά θεματικά πεδία του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος (περιβαλλοντικό και παιδαγωγικό). Το 
θέμα της εργασίας πραγματεύεται περιβαλλοντικό ζή-
τημα στην προοπτική της αειφορίας και αναπτύσσεται 
και στα δύο (2) αυτά επίπεδα, δηλαδή:

α) ως προς την περιβαλλοντική του διάσταση,
β) ως προς την παιδαγωγική/εκπαιδευτική του διά-

σταση.
Οι υποψήφιοι/-ιες υποβάλλουν τη γραπτή μελέτη, ηλε-

κτρονικά μέσω καθορισμένης ψηφιακής πλατφόρμας.
Οι υποψήφιοι/-ιες που βαθμολογούνται τουλάχιστον 

με δέκα (10) -με άριστα το είκοσι (20)- σε κάθε ένα από 
τα δύο σκέλη της γραπτής μελέτης, δηλαδή να έχουν 
βαθμολογηθεί τουλάχιστον με δέκα (10) και α) ως προς 
την περιβαλλοντική της διάσταση και β) ως προς την 
παιδαγωγική/εκπαιδευτική της διάσταση καλούνται σε 
προφορική συνέντευξη.

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων/-ουσών και επιλαχό-
ντων/-ουσών επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. 
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και αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος και του 
Δ.Π.Μ.Σ. Τυχόν κενές θέσεις καλύπτονται από επιλαχό-
ντες/-ούσες εντός δέκα ημερών από τη λήξη της προ-
θεσμίας εγγραφής.

Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και έγκριση της 
Συγκλήτου μπορεί να αλλάξουν τα κριτήρια και η δια-
δικασία εξέτασης και επιλογής υποψηφίων στο Δ.Π.Μ.Σ. 
Σε κάθε περίπτωση τα κριτήρια και ο τρόπος εξέτασης 
των υποψηφίων θα προσδιορίζεται με σαφήνεια στην 
εκάστοτε προκήρυξη.

Άρθρο 5 
Διάρκεια και όροι φοίτησης 
(άρθρα 33, 34 και 35 του ν. 4485/2017)

1. Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί 

στην απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξά-
μηνα. Τα τρία (3) πρώτα αφορούν στην παρακολούθηση 
υποχρεωτικών μαθημάτων και την υλοποίηση της Πρα-
κτικής Άσκησης, ενώ στο τέταρτο εξάμηνο πραγματοποι-
είται η εκπόνηση και η αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών καθορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα.

Στους/στις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες μπορεί 
να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, προ-
σωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαί-
νει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα, εφόσον αυτή είναι 
συμβατή με την ροή του προγράμματος σπουδών. Η 
αίτηση για αναστολή φοίτησης σε κάθε περίπτωση υπο-
βάλλεται πριν το τέλος του τρέχοντος εξαμήνου και πριν 
την έναρξη του επόμενου εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια 
της αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια 
χάνει την ιδιότητα του/της φοιτητή/-τριας και οφείλει 
να παραδώσει στη Γραμματεία την ακαδημαϊκή του/της 
ταυτότητα. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετρείται 
στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Μετά τη 
λήξη της αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-
τρια υποχρεούται να παρακολουθήσει το εξάμηνο ή τα 
εξάμηνα στα οποία δεν έχει ολοκληρώσει τη φοίτησή-
του/της.

Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως 
λόγοι ασθένειας, στράτευσης, εγκυμοσύνης κ.ά. να χο-
ρηγείται παράταση σπουδών μέχρι και ένα έτος, κατόπιν 
αιτιολογημένης απόφασης της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. δύναται η διαγρα-
φή μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας.

Λόγοι διαγραφής:
1. Μη επαρκής πρόοδος του/της μεταπτυχιακού/-ής 

φοιτητή/-τριας, η οποία τεκμηριώνεται με μη συμμετοχή 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αυτή καθορίζεται 
στον παρόντα Κανονισμό.

2. Συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δε-
οντολογία, όπως λογοκλοπή.

3. Αίτημα του/της φοιτητή/-τριας.
4. Υπέρβαση του ανώτατου χρονικού ορίου φοίτησης, 

όπως αυτό καθορίζεται στο παρόν άρθρο.

5. Ελλιπής παρακολούθηση μαθημάτων (υπέρβαση 
των απουσιών που προβλέπονται για κάθε ένα μάθημα).

6. Αδικαιολόγητη υπέρβαση της οριζόμενης προθεσμί-
ας παράδοσης των εργασιών σε κάθε μάθημα, η οποία 
δεν μπορεί να υπερβαίνει την εξεταστική περίοδο, όπως 
καθορίζεται από το πρόγραμμα.

Προβλήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την πα-
ρακολούθηση του Προγράμματος Σπουδών και γενικό-
τερα σε σχέση με τη συμμετοχή του/της μεταπτυχιακού/-
ής φοιτητή/-τριας στο Δ.Π.Μ.Σ. αντιμετωπίζονται κατά 
περίπτωση από τον/την διδάσκοντα/-ουσα και τον/την 
συντονιστή/-τρια του μαθήματος, τον/τη Διευθυντή/-
τρια του Δ.Π.Μ.Σ. και τη Σ.Ε.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση στην Αειφορία - Επιστήμες 
της Αγωγής» είναι πλήρους φοίτησης, καθώς λόγω της 
λειτουργίας του ανά διετία δεν είναι εφικτή η δυνατότητα 
μερικής φοίτησης.

2. Εγγραφή στο Δ.Π.Μ.Σ.
Οιμεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες εγγράφονται και 

συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα υπό τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον πα-
ρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Οι εγγρα-
φές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών 
αρχίζουν μετά από ανακοί- νωση της Γραμματείας του 
επισπεύδοντος Τμήματος στην οποία ορίζεται και η χρο-
νική διάρκεια των εγγραφών και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την εγγραφή. Κάθε υποψήφιος/-ια πριν 
εγγραφεί, πρέπει να λαμβάνει γνώση του Κανονισμού και 
να αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. Η 
αποδοχή του Κανονισμού συνιστά βασική προϋπόθεση 
για την απόκτηση και τη διατήρηση της ιδιότητας του/
της μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας.

3. Φοιτητική Μέριμνα
Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες έχουν όλα τα 

δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προ-
βλέπονται και για τους/τις φοιτητές/-τριες του πρώτου 
κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρε-
άν διδακτικών συγγραμμάτων.

Για μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες με αναπηρία ή 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χρησιμοποιούνται οι 
υποδομές της Παιδαγωγικής Σχολής για την πρόσβαση 
στον τόπο διεξαγωγής των μαθημάτων. Δίνεται επίσης η 
δυνατότητα γραπτής εξέτασης μεγαλύτερης διάρκειας, 
προφορικής εξέτασης και παράτασης υποβολής εργα-
σιών και η διευθέτηση γίνεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. 
του Δ.Π.Μ.Σ. και ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες του/της εκάστοτε μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-
τριας.

4. Τέλη Φοίτησης
Για τη φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση για την Αει-

φορία - Επιστήμες της Αγωγής» δεν προβλέπονται τέλη 
φοίτησης.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα σπουδών - 
Αξιολόγηση φοιτητών/-τριών 
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)

Η διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα πρώτα τρία (3) εξάμηνα διε-
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ξάγονται τα μαθήματα η παρακολούθηση των οποίων 
είναι υποχρεωτική και υλοποιείται η Πρακτική Άσκηση, 
ενώ στο τέταρτο (Δ’ ) εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχι-
ακή Διπλωματική Εργασία. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα 
διαρκεί ένα (1) εξάμηνο.

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και 
λήγει την 31η Αυγούστου. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρ-
ξης και η λήξης των εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) 
καθορίζονται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Η εξεταστική 
περίοδος κάθε εξαμήνου καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε. και 
δε μπορεί να υπερβαίνει την εξεταστική περίοδο που 
προβλέπει το ετήσιο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Α.Π.Θ.

α) Πρόγραμμα μαθημάτων
Τα υποχρεωτικά μαθήματα των εξαμήνων και οι αντί-

στοιχες ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες μεταφοράς 
ECTS είναι τα εξής:

Α’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS

1 Κριτική θεώρηση και ανάλυση των 
βασικών παιδαγωγικών θεωριών και 
θεωριών μάθησης

Υποχρεω-
τικό 6

2 Βασικές αρχές της Βιωματικής Εκ-
παίδευσης: η θεωρία

Υποχρεω-
τικό 6

3 Θεατρο παιδαγωγική ως διδακτικό 
και ερευνητικό εργαλείο στην Περι-
βαλλοντική Εκπαίδευση

Υποχρεω-
τικό 6

Το βασικό θεωρητικό, φιλοσοφικό, 
μεθοδολογικό και εννοιολογικό 
πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης

4 Υποχρεω-
τικό 6

5 Οικολογία και Κοινωνική Αλλη-
λέγγυα Οικονομία: συνεταιριστική 
διαχείριση των απορριμμάτων, του 
νερού, της τροφής, της ενέργειας

Υποχρεω-
τικό 6

Σύνολο ECTS 30

Β’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS

1 Κριτική Παιδαγωγική: Θεωρία και 
πράξη

Υποχρεω-
τικό 6

2 Βασικές θεωρίες Οικολογίας και 
η προβληματική της Ανθρώπινης 
Οικολογίας

Υποχρεω-
τικό 6

3 Περιβαλλοντική Φιλοσοφία, περι-
βαλλοντική ηθική και εκπαίδευση 
αξιών

Υποχρεω-
τικό 6

4 Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι 
ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων

Υποχρεω-
τικό 12

Σύνολο ECTS 30

Γ’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS

1 Βιολογία και περιβάλλον Υποχρεω-
τικό 7

2 Πρακτική άσκηση Υποχρεω-
τικό 15

3 Εμψύχωση ομάδων βιωματικής εκ-
παίδευσης

Υποχρεω-
τικό 8

Σύνολο ECTS 30

Δ’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα ΤΥΠΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ECTS

1 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας

Υποχρεω-
τικό 30

Σύνολο ECΤS 30
β) Διεξαγωγή μαθημάτων και πρακτικής άσκησης
Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην έδρα του Τμήμα-

τος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική 
και γίνεται δια ζώσης. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα κάθε 
εξαμήνου θα ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Η αναπλήρωση των 
χαμένων μαθημάτων γίνεται σε συνεννόηση με τους/
τις διδάσκοντες/-ουσες και τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να είναι και μι-
κτή και να συνίσταται σε: α) διά ζώσης διδασκαλία, και 
β) σε εξ αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συ-
στημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 
Η διεξαγωγή των μαθημάτων μέσω εφαρμογής της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσοστό που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις 
(είτε επί του συνόλου των μαθημάτων είτε επί καθενός 
μαθήματος ξεχωριστά).

Τα μαθήματα της βιωματικής εκπαίδευσης διενεργού-
νται σε κύκλους βιωματικών σεμιναρίων, ο καθένας των 
οποίων αποτελείται από τρία τριήμερα τα οποία είναι 
δυνατόν να διεξάγονται και εκτός Θεσσαλονίκης.

Η πρακτική άσκηση διεξάγεται σε έξι (6) εβδομάδες 
και αφορά: α) παρακολούθηση για δύο (2) εβδομάδες εκ 
μέρους των φοιτητριών/-τριών του έργου εκπαιδευτικών 
εργαζομένων σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, κ.λπ., (job 
shadowing), και συμμετοχή και υποβοήθηση για τέσ-
σερις (4) εβδομάδες του έργου των παραπάνω εκπαι-
δευτικών, είτε υλοποιείται ανάλογα σε σχολικές μονά-
δες (Α’θμιας ή Β’θμιας εκπαίδευση) όσο και σε άλλους 
χώρους εκπαίδευσης (Κέντρα Διά Βίου Μάθησης για το 
Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ. Δ.Β.Μ.Π.Α.), Μουσεία 
(π.χ. μουσεία επιστημών, μουσεία φυσικής ιστορίας, 
ιδιωτικά κι δημόσια μουσεία περιβαλλοντικού ενδια-
φέροντος), Εθνικά Πάρκα Περιβάλλοντος, κ.λπ.), β) με-
τακίνηση και παρακολούθηση σχετικών με την πρακτική 
άσκηση ημερίδων και συνεδρίων, γ) μελέτη της σχετικής 
βιβλιογραφίας και δ) συγγραφή τελικής αναφοράς (οι 
φοιτητές/-τριες μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής 
Άσκησης παραδίδουν στον/στην υπεύθυνο/-η επιβλέπο-
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ντα/-ουσα Καθηγητή/-τρια, ειδικά σχεδιασμένο «ΕΝΤΥ-
ΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ - Έκθεση Πεπραγμένων», όπου 
αποτυπώνονται όλες οι ενέργειες και οι εργασίες που 
πραγματοποίησαν σε εβδομαδιαία βάση, το οποίο και 
αξιολογείται).

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Δύναται να 
γίνονται διαλέξεις και σεμινάρια στην αγγλική γλώσσα.

1. Τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης
Η αξιολόγηση στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με 

γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή εκπόνηση εργασιών 
ή συνδυασμό των ανωτέρω.

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδο-
σης των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών ορίζεται από 
μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής:

- Άριστα (8,5 έως 10)
- Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μησυμπεριλαμβανομένου)
- Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου).
Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύ-

τεροι του.
2. Προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθη-

μάτων
α) Ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια πρέπει να έχει 

παρακολουθήσει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) 
των ωρών κάθε μαθήματος.

β) Ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια πρέπει να έχει 
αξιολογηθεί με προβιβάσιμο βαθμό, όπως αυτό ορίζεται 
στον παρόντα Κανονισμό. Στην περίπτωση που ο/η με-
ταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια αποτύχει στην εξέταση 
ενός μαθήματος σε όλες τις περιόδους που έχει δικαίωμα 
να εξεταστεί, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στον παρόντα Κανονισμό θεωρείται ότι δεν έχει ολοκλη-
ρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται ύστερα από 
αίτηση του/της, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της 
Σχολής, οι οποί- οι/-ες έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό 
αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται 
από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Από την επιτροπή εξαιρείται 
ο/η υπεύθυνος/-η της εξέτασης διδάσκων/-ουσα (της 
παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017).

γ) Ο/Ημεταπτυχιακός/-ήφοιτητής/-τριαοφείλει να πα-
ραδίδει εγκαίρως τις οριζόμενες εργασίες τους σε κάθε 
μάθημα.

3. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάθεση θέματος 

Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης σε μεταπτυχιακό/-
ή φοιτητή/-τρια είναι η επιτυχής περάτωση όλων των 
μαθημάτων και σεμιναρίων του Δ.Π.Μ.Σ.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία είναι ατομική, 
πρέπει να χαρακτηρίζεται από στοιχεία πρωτοτυπίας 
και να έχει ερευνητικό χαρακτήρα. Το θέμα της διπλω-
ματικής εργασίας πρέπει να εντάσσεται στη γνωστική 
περιοχή των θεματικών πεδίων του Δ.Π.Μ.Σ.

Η Μ.Δ.Ε. έχει έκταση 25.000 - 30.000 λέξεις, με γραμ-
ματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 και διάστιχο 
1,5. Για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας ο/η υποψήφιος/-ια καταθέτει στην Ε.Δ.Ε. αίτη-
ση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στην ελληνική 
και στην αγγλική γλώσσα, ο/η προτεινόμενος/-η επιβλέ-
πων/-ουσα επισυνάπτοντας περίληψη της προτεινόμε-

νης εργασίας. Η Ε.Δ.Ε εξετάζει την αίτηση και αποφασίζει 
τον τίτλο της εργασίας στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα, και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για 
την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο/η 
επιβλέπων/-ουσα.

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

Επιβλέπων/-ουσα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας είναι μέλος Δ.Ε.Π. που διδάσκει στο Δ.Π.Μ.Σ. 
Μέλη της εξεταστικής επιτροπής μπορεί να είναι μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή άλλοι 
ερευνητές/-τριες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυ-
μάτων, οι οποίοι/-ες είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώ-
ματος και διδάσκουν στο Δ.Π.Μ.Σ. Προϋπόθεση για να 
συμπεριληφθεί κάποιος/-α στην Τριμελή Εξεταστική 
Επιτροπή είναι να έχει την ίδια ή συναφή επιστημονική 
ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Προγράμμα-
τος. Σε κάθε τριμελή επιτροπή θα πρέπει να συμμετέχει 
κι ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Π.Α.Ε. Παρέχεται η δυνατό-
τητα συνεπίβλεψης μέλους Δ.Ε.Π. με ερευνητές/-τριες 
αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι/-ες 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διδάσκουν 
στο Δ.Π.Μ.Σ.

Επισημαίνεται ότι κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μεταξύ των διδα-
σκόντων/-ουσών μπορεί να αναλάβει ως επιβλέπων/-ου-
σα μέχρι πέντε (5) μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες. 
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί το όριο να τροποποιηθεί, 
λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό των διδακτι-
κών υποχρεώσεων των μελών Δ.Ε.Π. για την επόμενη διε-
τία, τον αριθμό των ενεργών φοιτητών/-τριών καθώς και 
τον αριθμό των εργασιών που ήδη εποπτεύουν τα μέλη 
Δ.Ε.Π., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Ε.Δ.Ε. Ο/η 
επιβλέπων/-ουσα αναλαμβάνει την επιστημονική καθο-
δήγηση του/της υποψήφιου/-ας και δεσμεύεται από την 
υποχρέωση να εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέ-
σεις για την ομαλή διεξαγωγή της έρευνας. Διατηρεί, 
επίσης, το δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία του με 
τον/την υποψήφιο/-ια αν αποδεδειγμένα, μετά την πα-
ρέλευση τριών μηνών, αποδειχθεί ότι ο/η υποψήφιος/-ια 
δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις της Μ.Δ.Ε.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενι-
κή αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, π.χ. παραίτηση, είναι 
δυνατή η αντικατάσταση του/της επιβλέποντος/-ουσας 
ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από 
απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας (Μ.Δ.Ε.) υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που 
ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή αξιολογεί την Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και μεριμνά για την 
κατάθεση του βαθμού στη Γραμματεία. Η βαθμολογική 
κλίμακα αξιολόγησης της Μ.Δ.Ε. ορίζεται από μηδέν (0) 
έως δέκα (10). Ως ελάχιστος βαθμός επιτυχίας θεωρείται 
το έξι (6). Αν η Μ.Δ.Ε. βαθμολογηθεί κάτω του έξι (6), τότε 
η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από 
τον/τη μεταπτυχιακό/-ή φοιτητή/-τρια τη βελτίωσή της 
ή τη μερική τροποποίησή της. Στην περίπτωση αυτή η 
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Εξεταστική Επιτροπή προσδιορίζει το χρονικό διάστημα 
εντός του οποίου πρέπει να υποβληθεί εκ νέου η Μ.Δ.Ε.

Η τριμελής Εξεταστική Επιτροπή μετά το τέλος της 
υποστήριξης καταθέτει στη Γραμματεία σχετικό πρα-
κτικό στο οποίο αναγράφονται:

1. Το ονοματεπώνυμο του/της μεταπτυχιακού/-ής 
φοιτητή/-τριας.

2. Ο αριθμός ειδικού μητρώου (Α.Ε.Μ.) του/της.
3. Ο αριθμός και η ημερομηνία της συνεδρίασης της 

Ε.Δ.Ε. στην οποία εγκρίθηκε η πρόταση για την εκπό-
νηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και ο 
ορισμός της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής.

4. Ο τίτλος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.

5. Το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα, το Τμήμα και το 
Ίδρυμα από το οποίο προέρχονται τα μέλη της τριμε-
λούς εξεταστικής επιτροπής.

6. Αναλυτικά η βαθμολογία κάθε μέλους της τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής.

7. Οι υπογραφές των μελών της τριμελούς εξεταστικής 
επιτροπής.

Επίσης, η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατόπιν 
της έγκρισης της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεω-
τικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. Επίσης, η 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατόπιν της έγκρι-
σης της από την Επιτροπή, υποβάλλεται υποχρεωτικά 
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ. καθώς και στη 
Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής.

4. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ)
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή του Δ.Μ.Σ. 

είναι η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθημάτων και 
η ανακοίνωση του αποτελέσματος της τελικής αξιολό-
γησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από 
την τριμελή εξεταστική επιτροπή στη Γραμματεία του 
Τμήματος. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται 
συνολικά εκατό είκοσι (120) ECTS, οι οποίες κατανέμο-
νται ισομερώς στα τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών, ήτοι 
τριάντα (30) ECTS κατά εξάμηνο σπουδών.

Η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει για την ολοκλήρωση των σπουδών 
κάθε μεταπτυχιακού/-ής φοιτητή/-τριας.

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μα-
θημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές 
μονάδες των μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.) και υπολογί-
ζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον 
ακόλουθο τρόπο:

Ο βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας (όπου προβλέπεται), πολλαπλασι-
άζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων 
(ECTS) και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον 
ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται 
για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.:

βαθμός Δ.Μ.Σ. = 
[άθροισμα των γινομένων των μαθημάτων*+ 
γινόμενο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας**
(σύνολο ECTS)1

1 *βαθμός κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος)

 **βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας x ECTS)

Άρθρο 7 
Υποτροφίες 
(άρθρα 35 και 45 του ν. 4485/2017)

Το Δ.Π.Μ.Σ. δεν χορηγεί υποτροφίες.

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό 
(άρθρα 36 και 45 του ν. 4485/2017)

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ., μπορούν 
να αναλαμβάνουν:

1. Μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επι-
στημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 
Βιολογίας.

2. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων, κάτοχοι διδακτορικού δι-
πλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και 
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι 
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

3. Διδάσκοντες/-ουσες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

4. Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων.

Με αιτιολογημένη απόφαση τηςη Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση 
που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγο-
ριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει 
διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του 
Α.Π.Θ. ή να προσκαλέσει μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευ-
νητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του ν. 
4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνη-
τικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Επιπλέον η Ε.Δ.Ε. με απόφαση της, έχοντας υπόψη 
την εισήγηση του/της Διευθυντή/-τριας του Δ.Π.Μ.Σ., 
μπορεί να προσκαλέσει καταξιωμένους/-ες επιστήμονες 
ως προσκεκλημένους/-ες που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή/-τριας ή ερευνητή/-τριας σε ερευνητικό κέ-
ντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύ-
ρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή 
την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθη-
μάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Δ.Π.Μ.Σ. αποφα-
σίζεται από την αντίστοιχη Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση 
του/της Διευθυντή/-τριας.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/-ουσών περιλαμ-
βάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή 
των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο 
καθορισμός του τρόπου εξέτασης του μαθήματος, η επι-
κοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/τριες.

Οι διδάσκοντες/-ουσες του Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρε-
ωμένοι/-ες να τηρούν το πρόγραμμα για τις διαλέξεις 
του μαθήματος, να καθορίζουν το περιεχόμενο τους 
σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και 
τον κεντρικό προσανατολισμό του Δ.Π.Μ.Σ. και να είναι 
διαθέσιμοι/-ες για επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχια-
κούς/-ές φοιτητές/-τριες (διά ζώσης ή εξ αποστάσεως) 
σε συγκεκριμένες ώρες, για θέματα που άπτονται του 
συγκεκριμένου μαθήματος.
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Άρθρο 9 
Έσοδα Προγραμμάτων - 
Διαδικασία οικονομικής διαχείρισης 
(άρθρο 37 του ν. 4485/2017)

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος 
και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Π.Μ.Σ., τις πηγές 
χρηματοδότησης και τους εν γένει πόρους λειτουργίας 
του, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 32 και 
37 του ν. 4485/2017, είναι ο αναφερόμενος στην ιδρυτική 
απόφαση του Π.Μ.Σ. (Β΄ 5445/2018).

Επιπρόσθετα υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την 
παρ. 6 του ίδιου άρθρου τα Α.Ε.Ι., -αντιστοίχως τα Τμή-
ματα στα οποία λειτουργούν Δ.Π.Μ.Σ.- οφείλουν ετησίως 
να δημοσιεύουν, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα τους, 
απολογισμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατανο-
μής των δαπανών ανά κατηγορία και ιδίως το ύψος των 
τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων/-ουσών 
στα Δ.Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων/-ουσών 
που τις εισέπραξαν.

Άρθρο 10 
Διοικητική υποστήριξη - υλικοτεχνική υποδομή

Διοικητική υποστήριξη
Η διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται από 

το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης του Α.Π.Θ.

Ύπαρξη και επάρκεια υφιστάμενων, αναγκαίων υποδο-
μών για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις της Παιδαγωγικής Σχολής 
του Α.Π.Θ. όχι μόνο υποστηρίζουν την υλοποίηση των 
μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών αλλά εξασφαλίζουν και την ανάπτυξη δράσεων που 
αναβαθμίζουν τον δεύτερο κύκλο σπουδών.

Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν βιβλιοθήκη και ανα-
γνωστήριο, νησίδα Η/Υ, χώρους διεξαγωγής colloquium 
και ημερίδων. Επιπλέον, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονους ανακαινισμένους 
χώρους για μελέτη και εκπόνηση ατομικών και ομαδικών 
εργασιών. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί για τη διαμόρφω-
ση χώρων που ευνοούν ομαδοσυνεργατικές δράσεις.

Τέλος, η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. αξιοποιεί πλήρως τις 
δομές και τις υπηρεσίες του Α.Π.Θ., όπως:

α. τη βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης, τα 
σεμινάρια αξιοποίησης πηγών και πόρων, όπως και τις 
παρεχόμενες εφαρμογές διαχείρισης βιβλιογραφικών 
αναφορών

β. την υπηρεσία δικτυακού αποθηκευτικού χώρου 
cloud 

γ. το διαθέσιμο λογισμικό
δ. το σύστημα διαχείρισης μάθησης e-learning.
Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων διατίθενται αίθουσες 

ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθήματος, προσαρ-
μοσμένες στις υιοθετούμενες μεθόδους διδασκαλίας. 
Διατίθενται αίθουσες διαλέξεων, εργαστηριακές αίθου-
σες, αίθουσες για ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδα-
σκαλίας, εργαστήρια Η/Υ, αίθουσες τηλεδιασκέψεων.

Άρθρο 11 
Τελετουργικό αποφοίτησης 
(του εδαφίου ιε΄ της παρ. 1 του άρθρο 45 
του ν. 4485/2017)

Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες που έχουν ολο-
κληρώσει με τη μεταπτυχιακή διπλωματική τους εργα-
σία καταθέτουν αίτηση προς την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. για 
να εγκρίνει την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών τους 
σπουδών και να εισηγηθεί στη Γραμματεία την απονο-
μή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
Κατόπιν, οι εν λόγω μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες 
επικοινωνούν με τη γραμματεία για να ενημερωθούν 
σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν.

Άρθρο 12 
Τύπος απονεμόμενου Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
(του εδαφίου ιε΄ της παρ. 1 του άρθρου 45 
του ν. 4485/2017)

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται από το επισπεύ-
δον Τμήμα.

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από 
τη Γραμματεία του Τμήματος σύμφωνα με τις αποφάσεις 
της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. Στο Δίπλωμα αναγράφονται το 
Τμήμα και το Ίδρυμα που διοργανώνει το Δ.Π.Μ.Σ., η χρο-
νολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδο-
σης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, 
ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/-ής 
φοιτητή/- τριας και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης «Κα-
λώς», «Λίαν Καλώς», «Άριστα».

Στον/στην απόφοιτο/-η του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την 
απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και 
περάτωσης του Προγράμματος.

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 
του ν. 3374/2005 και της υπό στοιχεία Φ5/89656/ΒΕ/
13-08-2007 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1466)], το οποίο 
είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληρο-
φορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο 
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.

Άρθρο 13 
Λογοκλοπή

Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, 
ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια υποχρεούται να 
αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις 
άλλων.

Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παρά-
πτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας 
κάποιου/-ας άλλου/-ης, καθώς και η χρησιμοποίηση 
εργασίας άλλου/-ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη 
δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού 
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τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/-ας 
του/της υποψηφίου/-ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί 
να στοιχειοθετήσει απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διαγραφή 
του/της.

Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογη-
μένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/-ουσας καθηγη-
τή/-τριας- η Ε.Δ.Ε. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή 
του/της.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται στην Ε.Δ.Ε. Ως παραβά-
σεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής 
ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των 
διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας (βλέπε διατά-
ξεις ν. 5343/1932 (άρθρα 120 έως 123), π.δ. 160/2008 
(23 έως 25) από μεταπτυχιακό/-ή φοιτητή/-τρια κατά 
τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή 
την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 14 
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Οι φοιτητές/-τριες που έχουν ήδη εγγραφεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 θα ακολουθήσουν τις 
προβλέψεις του παρόντος αναμορφωμένου κανονισμού 
μετά την δημοσίευση του.

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν 
καλύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί 
με αποφάσεις της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και της Συγκλήτου 
του Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 13 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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*02033262607210012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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