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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 20184257/4.7.2018 (ΦΕΚ 3273/
τ.Β΄/08.08.2018) απόφασης της Συγκλήτου που
αφορά στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Πειραιώς με τίτλο «Οικονομικά της Εκπαίδευσης».

2

Τροποποίηση της απόφασης της υπ’αριθμ. 105 (επαναληπτικής)/06.07.2018 έκτακτης συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα
«Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανάλυση και
διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας»
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 20202186
(1)
Τροποποίηση της 20184257/4.7.2018 (ΦΕΚ 3273/
τ.Β΄/08.08.2018) απόφασης της Συγκλήτου που
αφορά στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών,
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Οικονομικά της
Εκπαίδευσης».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(συνεδρίαση 10/11-3-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12- 2017): «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και
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της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό:
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών
διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ.
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
(ΦΕΚ Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189 Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το υπ’αριθ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο
δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 έως
30-11-2021 και το υπ’ άριθ. ΦΕΚ 722/τ.ΥΟΔΔ/12.09.2019
(ΑΔΑ: 906Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ) στο οποίο δημοσιεύτηκε η
υπ΄αριθ. 133541/Ζ1/29-8- 2019 υπουργική απόφαση
περί παράτασης της θητεία του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έως 31-08-2022.
8. Την υπ΄αριθ.20199004/23-12-2019 απόφαση Πρύτανη (ΑΔΑ: ΩΓΜ6469Β7Τ-7ΔΞ) περί συγκρότησης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
9. Την υπ’ αριθμ. 20184257/4-7-2018 (ΦΕΚ 3273/
τ.Β΄/08-08-2018) απόφαση Συγκλήτου που αφορά
στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
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Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Οικονομικά της Εκπαίδευσης».
10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (συνεδρίαση 7η/
06.02.2020).
11. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 944/15.05.2012 έγγραφο της
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20184257/4-7-2018
(ΦΕΚ 3273/τ.Β΄/08-08-2018) απόφασης Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Πειραιώς που αφορά στην επανίδρυση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Οικονομικά της Εκπαίδευσης», ως ακολούθως:
Το άρθρο 1 «Γενικές Διατάξεις» αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα λειτουργήσει
από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με νέο τίτλο «Οικονομική της
Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων»
(Master in Economics of Education and Management of
Educational Organizations) σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το άρθρο 2 «Αντικείμενο - Σκοπός» αντικαθίσταται
ως εξής:
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην
Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων, έχει ως αντικείμενο, τη μελέτη και
την έρευνα των οικονομικών πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας με έμφαση στο ρόλο του ανθρώπινου
κεφαλαίου στο σύγχρονο περιβάλλον, την έννοια της
ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, την οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και την μελέτη και το
σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πολιτικών
και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι: να προσφέρει στους αποφοίτους του τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε:
 Να είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικά τη
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανισμών.
 Να είναι ικανοί να αναπτυχθούν σε θέσεις στελεχών
διοίκησης σε τομείς εκπαίδευσης τόσο στο δημόσιο όσο
και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
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 Να μπορούν να στελεχώσουν θέσεις σε Εκπαιδευτικές Μονάδες και Οργανισμούς με αντικείμενο την αξιολόγηση των σχεδιαζόμενων εκπαιδευτικών πολιτικών.
 Να είναι ικανοί να προσφέρουν υπηρεσίες στη μαθησιακή διαδικασία που λαμβάνει χώρα τόσο σε περιβάλλοντα τυπικής εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια.
Το άρθρο 3 «Μεταπτυχιακοί Τίτλοι» αντικαθίσταται
ως εξής:
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Οικονομική της Εκπαίδευσης και Διαχείριση Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Master in Economics
of Education and Management of Educational
Organizations).
Το άρθρο 12 «Μεταβατικές Διατάξεις» αντικαθίσταται
ως εξής:
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2019-20 θα περατώσουν τις σπουδές
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης απόφασης Συγκλήτου.
Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 26 Μαρτίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ
Ι

Αριθμ. 6169
(2)
Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αριθμ. 105
(επαναληπτικής)/06.07.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. με
τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 18/19.03.2020)
Αφού έλαβε υπόψη:

• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
• Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
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π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α΄/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
• Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε και του άρθρου 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. πρωτ. 2879/19.07.2018 απόφαση Συγκλήτου (αρ. εκτ. συνεδρ. 98(επαναληπτική)/30.04.2018)
με θέμα «Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας», των
Τμημάτων Μεσογειακών Σπουδών και Παιδαγωγικού
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών.» (ΦΕΚ 2885/19.7.2018, τ.Β΄),
• την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8123/07.09.2018 απόφαση Συγκλήτου (αρ. εκτ. συνεδρ. 105 (επαναληπτική)/06.07.2018) με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. με
τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/
ξένης γλώσσας», του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
(επισπεύδον) σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.»
(ΦΕΚ 4400/03.10.2018, τ.Β΄),
• την υπ΄ αριθμ. 10005/19.07.2019 απόφαση Συγκλήτου (αρ. συνεδρ. 09/16.07.2019) με θέμα: Τροποποίηση της απόφασης της υπ΄ αριθμ. 105 (επαναληπτικής)/06.07.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα “Έγκριση Κανονισμού Mεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού
Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και
δεύτερης/ξένης γλώσσας» του Τμήματος Μεσογειακών
Σπουδών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου”
(ΦΕΚ 3120/05.08.2019, τ.Β΄),
• την απόφαση της υπ΄αριθμ. 05/21.02.2020/θέμα
3.2 έκτακτης Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Π.Μ.Σ.) «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου,
• το υπ’ αριθμ 18/19.03.2020 πρακτικό της συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 8.4. «Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αριθμ. 105 (επαναληπτικής)/06.07.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Αιγαίου με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανάλυση
και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας»
του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών σε συνεργασία
με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Αιγαίου»,
• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της υπ΄
αριθμ. 105 (επαναληπτική)/06.07.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 4400/03.10.2018, τ.Β΄) του

13891

Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση Κανονισμού
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. με
τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης/
ξένης γλώσσας» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών
σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπως ισχύει,
σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 5/21.02.2020 έκτακτη συνεδρίαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε) του
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.), ως προς τα άρθρα 5., 9.1., 10.1., 12., 13.,
14., 14.3., 15., και 17.3., ως ακολούθως:
Άρθρο 5
Αριθμός εισακτέων.
Ο αριθμός εισακτέων κατά ακαδημαϊκό έτος ορίζεται
κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς
φοιτητές και φοιτήτριες. Επίσης, ο κατώτατος αριθμός
επιτυχουσών/όντων φοιτητριών/των που επιτρέπει την
εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών
σπουδών είναι δώδεκα (12). Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης δώδεκα (12) θέσεων, το πρόγραμμα δεν θα προσφέρεται για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. (βλέπετε και
παρακάτω άρθρο 8, περιπτ. 8.5 για τα Μέλη των κατηγοριών Ε.ΔΙ.Π. ΕΕΠ και Ε.Τ.Ε.Π.)
Επιπλέον, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα/ουσα του Π.Μ.Σ ανέρχεται σε
4, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος σε σχέση με τον αριθμό των
προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος είναι 0.16
και σε σχέση με τον αριθμό των διδασκόντων/ουσων του
Τμήματος είναι 3.4 (άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017).
Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του
κανονισμού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 9
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
9.1 Χρονική διάρκεια φοίτησης (άρθρο 33
ν. 4485/2017).
Το Δ.Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος
χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6)
ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια με αίτησή του/της
μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα παράταση φοίτησης, η
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ της κανονικής
διάρκειας φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ.
Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών
10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων (άρθρο 32 παρ. 2 του
ν. 4485/2017).
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1. Το Δ.Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου
ακαδημαϊκού έτους.
2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα του προγράμματος
σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών
μονάδων (ECTS).
3. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται
ως εξής:

ΚΕΥ9

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΚΕΥ

7,5

ΚΕΥ10

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΥ

7,5

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΥ1

ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ:
ΤΥΠΟΣ
Π.Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ECTS)
ΚΕΥ

7,5
-

ΚΕΥ2

ΚΕΥ

7,5

ΚΕΥ3

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/
ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΚΕΥ

7,5

ΚΕΥ4

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ
ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΥ

7,5

ΚΕΥ5

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΚΕΥ

7,5

-

30

ΣΥΝΟΛΟ:
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΣ
Π.Μ.
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ECTS)

(ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)

ΚΕΥ6

ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΚΕΥ

7,5

ΚΕΥ7

ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΑ
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΚΕΥ

7,5

ΚΕΥ8

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΥ

7,5

30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΔΕ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ
ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

-
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Υ

ΣΥΝΟΛΟ:

-

30

Το ως άνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό.
Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, καθώς και η κατανομή
τους σε εξάμηνα, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με
απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος για
λόγους διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του
Δ.Π.Μ.Σ.
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90) (ECTS). Στο Α΄ εξάμηνο και στο Β΄ εξάμηνο
σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων (4) επιλεγόμενων μαθημάτων σε σύνολο πέντε
(5) προσφερόμενων (ανά εξάμηνο φοίτησης). Καθένα
από τα μαθήματα αντιστοιχεί σε επτάμιση (7,5) μονάδες
ECTS. Το Γ΄ εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS).
Τα μαθησιακά αποτελέσματα του Διατμηματικού
Π.Μ.Σ. σε σχέση με τις κοινωνικές και οικονομικές
ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας σήμερα αφορούν
την τυπική και μη τυπική εκπαίδευση στην οπτική της
δια βίου μάθησης. Συγκεκριμένα, αναμενόμενο αποτέλεσμα αποτελεί η παραπέρα εξειδίκευση και ανάπτυξη
τεχνογνωσίας σε ό,τι αφορά τη γλωσσική διδασκαλία
μέσα από μια ολιστική προσέγγιση. Οι αλλαγές στην
κοινωνική σύνθεση, η πολυγλωσσία σε μεγάλα και μικρότερα αστικά κέντρα, αλλά και στην ύπαιθρο και τη
νησιωτική Ελλάδα και οι διαρκείς μετακινήσεις πληθυσμών κυρίως από αραβόφωνες και τουρκόφωνες
περιοχές – καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εξειδικευμένης επιστημονικής έρευνας και παρέμβασης στον
τομέα της διδακτικής τόσο της Ελληνικής σε ποικίλα
ακροατήρια όσο και των χρησιμοποιούμενων ανά την
επικράτεια γλωσσών. Σε αυτή την κατεύθυνση προτίθεται να συνεισφέρει το πρόγραμμα μεταπτυχιακής
ειδίκευσης αξιοποιώντας την πολύχρονη και πολυπρισματική εμπειρία των συνεργαζόμενων Τμημάτων
στα παραπάνω πεδία. Από την άποψη αυτή η παρούσα
πρωτοβουλία φιλοδοξεί να θέσει σε νέα βάση τη διδασκαλία της πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας στο
ελληνικό συγκείμενο.
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Άρθρο 12
Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθήματα
Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή
προφορική εξέταση, εργασία, ή συνδυασμό των παραπάνω, καθώς επίσης και με απαλλακτική εργασία. Οι
προθεσμίες ολοκλήρωσης και κατάθεσης όλων των αξιολογούμενων εργασιών, δραστηριοτήτων, κ.λπ., στα πλαίσια κάθε μαθήματος, είναι δεσμευτικές και καθορίζονται
στο πρόγραμμα της εκάστοτε εξεταστικής περιόδου.
Η μη συμμετοχή στην εξεταστική διαδικασία (γραπτή
εξέταση, προφορική εξέταση, κατάθεση εργασίας κ.λπ.)
θεωρείται ως αποτυχία στο συγκεκριμένο μάθημα.
Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών/τριων σε ένα μάθημα, αποτελεί
αποκλειστική ευθύνη του/της διδάσκοντος/ουσας, στον/
ην οποίο/α από την ΕΔΕ έχει ανατεθεί η διδασκαλία του
μαθήματος.
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα
γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα
και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης
της απόδοσης του φοιτητή ή της φοιτήτριας στο συγκεκριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις, κ.λπ.). Τα κριτήρια
αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα, γνωστοποιούνται στην αρχή του ακαδημαϊκού εξαμήνου από τον/
την διδάσκοντα/ουσα-υπευθύνου/συντονιστή- του
μαθήματος και αναγράφονται επίσης στη φόρμα περιγραφής (περίγραμμα) του κάθε μαθήματος που είναι
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.
Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. μεριμνά για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους/στις
Μ.Φ. Δεν επιτρέπεται αναβαθμολόγηση.
Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το
σύνολο των επιδόσεων του φοιτητή ή της φοιτήτριας σε
συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει ο διδάσκων ή η διδάσκουσα 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 εξεταστικές περίοδοι είναι δύο: Φεβρουαρίου και
Ιουνίου και εναρμονίζονται, κατά το δυνατόν, με τις εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραμμάτων
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 Σεπτεμβρίου. Εάν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει και σε αυτή
την εξεταστική υποχρεούται να επιλέξει και να επαναπαρακολουθήσει είτε το ίδιο ή άλλο προσφερόμενο μάθημα ή μαθήματα στα οποία απέτυχε κατά το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος με την καταβολή χρηματικού ποσού
100€ ανά μάθημα.
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Σε περίπτωση που αποτύχει στην εξέταση, μετά την
επαναπαρακαλούθηση, μπορεί να επανεξετασθεί στο
μάθημα αυτό εκ νέου στην επαναληπτική εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου του αντίστοιχου ακαδημαϊκού
έτους.
Αν ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια αποτύχει στην
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων στην τελευταία εξεταστική που έχει δικαίωμα να συμμετέχει, βάσει του
κανονισμού, ούτως ώστε να σύμφωνα με τον παρόντα
Κανονισμό να θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα, εξετάζεται ύστερα από αίτησή
του, στην ίδια εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/ες έχουν το ίδιο
ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο/α
μάθημα/μαθήματα και ορίζονται από την ΕΔΕ. 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, τότε διαγράφεται οριστικά με απόφαση της ΕΔΕ.
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 επιτυχία όλα τα μαθήματα των Α και Β εξαμήνων. Κατά το
χρονικό διάστημα από 15 έως 25 Σεπτεμβρίου ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποβάλλει στη Γραμματεία
του Δ.Π.Μ.Σ. αίτηση στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη
της προτεινόμενης εργασίας,. Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.
προωθεί την αίτηση στη Συντονιστική Επιτροπή.
14.3 Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
(άρθρο 34, παρ.4 του ν. 4485/2017)
Για να εγκριθεί η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία,
ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και έπειτα από τη
σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας, οι μεταπτυχιακοί/ες 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 τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη της
εξεταστικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Μέλη
της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα παραπομπής της εξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές
φοιτήτριες υποχρεούνται επίσης να καταθέσουν στη
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν τα ακόλουθα:
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«Είμαι συγγραφέας 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, βεβαιώνω 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’
αριθμ. 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 (εδάφιο 5 παρ. 1 άρθρο 14 ν. 2690/1999). Σε περίπτωση δε, που σε αυτήν μετέχουν Εξωτερικά Μέλη (μέλη
άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ ), δίνεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για τη διευκόλυνση των Εξωτερικών Μελών (σχετική η υπ’ αρίθμ. 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 Τριμελούς Επιτροπής ανταλλάσσουν απόψεις, υποβάλλουν
ερωτήσεις στον εξεταζόμενο ή την εξεταζόμενη, ακολούθως αποφαίνονται για τον τελικό αξιολογικό βαθμό,
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 σε συνεννόηση με τη Γραμματεία. Για
την έγκριση της Μεταπτυχιακής 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 Εργασία, μετά το πέρας των ενδεχόμενων 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 (άρθρο 34, παράγραφος 5, Νόμος
4485/2017). Ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο κατατίθεται στη
Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής και υποστήριξης της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας, στην επόμενη εξεταστική περίοδο με καταληκτική προθεσμία την επαναληπτική εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού
έτους, εφόσον ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της
Επιτροπής και δεν έχει υπερβεί την ανώτατη διάρκεια
παράτασης ή/και φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά την τελευταία επαναληπτική
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διαδικασία, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
Άρθρο 15
Τελικός Βαθμός
Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς
των μαθημάτων του Προγράμματος και τον βαθμό της
μεταπτυχιακής εργασίας.
• Για την απονομή Δ.Μ.Σ. απαιτείται ο/η Μ.Φ. να έχει πετύχει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5/10) σε κάθε
Μάθημα Εξαμήνου και στη Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία, και να έχει συμμετάσχει στις εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες του Δ.Π.Μ.Σ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και στην κείμενη Νομοθεσία.
• Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των Μ.Φ. ορίζεται από το μηδέν (0) ως το δέκα
(10): άριστα από οκτώ και πενήντα (8,50) μέχρι δέκα (10),
λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και
σαράντα εννέα (8,49), καλώς από πέντε (5) ως και έξι και
σαράντα εννέα (6,49).
• Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς
των μαθημάτων του Προγράμματος, και τον βαθμό της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα με τον
παρακάτω αλγόριθμο:

Το κάθε μάθημα έχει συντελεστή βαρύτητας ένα (1) και
η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία έχει συντελεστή
βαρύτητας τέσσερα (4).
Άρθρο 17
Πόροι και δαπάνες - Τέλη φοίτησης - υποτροφίες
και βραβεία 17.3 Τέλη φοίτησης
(άρθρο 35 του ν. 4485/2017)
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται
στην καταβολή τελών φοίτησης.
Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το
σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των
2.500 ευρώ.
Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους
σε τρείς (3) δόσεις. Η πρώτη δόση, ύψους 500 ευρώ,
καταβάλλεται σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
ανακοίνωση των επιτυχόντων (ημερομηνία ανάρτησης
στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Η δεύτερη δόση, ύψους 750 ευρώ κατά
την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας στο 1ο εξάμηνο
και η τρίτη δόση, ύψους 1.250 ευρώ στην έναρξη του
2ου εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη
Γραμματεία. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος
είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.
Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
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Σε περίπτωση διαγραφής, το μέρος των τελών φοίτησης
που έχει καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (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 παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/
τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/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 λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
31 του ν. 4485/2017 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού 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.
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Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται
από τον/την ενδιαφερόμενο/η στην ΕΔΕ ύστερα από
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Δ.Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη
επιλογής σε Δ.Π.Μ.Σ. Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από
άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.
Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης
ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της ΕΔΕ.
Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ΄ αριθμ. 105 (επαναληπτικής)/06.07.2018 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Έγκριση
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανάλυση και διδασκαλία πρώτης
και δεύτερης/ξένης γλώσσας» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(ΦΕΚ 4400/03.10.2018, τ.Β΄), με τις τροποποιήσεις της,
εξακολουθεί να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 26 Μαρτίου 2020
Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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