
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 949/2-8-2018 
Επανίδρυση Κοινού Διακρατικού Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγω-

γικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών και του Τμήματος Ψυχολογίας του Πα-

νεπιστημίου Κύπρου με τίτλο «Σχολική Συμβου-

λευτική και Καθοδήγηση» («School Counseling 

and Guidance»).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 19 και την 
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/
Α/02.03.2018).

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄102).

6. την αριθμ. 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική απόφα-
ση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών ΠΜΣ και εκπό-
νησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μετα-
ξύ ημεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 
αλλοδαπής (ΦΕΚ Β΄ 972).

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

10. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της 
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφο-
ράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Το ΦΕΚ ίδρυσης ή/και τροποποίησης του ΔΠΜΣ 
(ΦΕΚ 2619/4-12-2015).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ 
(20ή συνεδρίαση στις 19/4/2018).

13.το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των δύο Πα-
νεπιστημίων.

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 30-4-2018).

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 14-5-2018).

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπά-
νη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση και λειτουργία Κοινού Διακρατικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του 
Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με 
τίτλο «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση», από 
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου θα 
οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-19 Κοινό Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Σχολική Συμβουλευτική και 
Καθοδήγηση» («School Counseling and Guidance»), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ-
γράμματος όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα 
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λαμβάνουν χώρα στην Ελληνική Επικράτεια θα έχει το 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν 
χώρα στην Κύπρο το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι να αναπτυχθεί ένα 
περιεκτικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σχολικής Συμβου-
λευτικής και Καθοδήγησης προσαρμοσμένο στις τοπικές 
συνθήκες, αλλά βασισμένο στη διεθνή πρακτική. Έτσι, 
θα υπάρξει μια επιπρόσθετη επαγγελματική επιλογή για 
πτυχιούχους Ψυχολογίας και πτυχιούχους Επιστημών της 
Αγωγής. Παράλληλα, στόχος είναι να επιτευχθεί η σύσφι-
ξη των σχέσεων των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων 
και αντίστοιχα των δύο Πανεπιστημίων με προφανείς 
θετικές συνέπειες και αμοιβαίο όφελος.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Κοινό ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Σχολική Συμβουλευτική και Κα-
θοδήγηση (Master of Arts in School Counseling and 
Guidance). Στους φοιτητές του Προγράμματος στο Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, ο τίτλος χορηγείται από το Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αντίστοιχα, 
στους φοιτητές του Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, ο μεταπτυχιακός τίτλος χορηγείται από το Πα-
νεπιστήμιο της Κύπρου. Στον τίτλο θα αναφέρονται και 
τα δύο ανωτέρω συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πι-
στωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε 
πρακτική άσκηση, συγγραφή επιστημονικών εργασιών 
καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης συνολικά πεντακο-
σίων (500) ωρών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος για την 
ολοκλήρωση των σπουδών του Κοινού ΔΠΜΣ. Με την 
επιτυχή ολοκλήρωσή της το Κοινό ΔΠΜΣ χορηγεί πιστο-
ποιητικό, το οποίο αντιστοιχεί σε είκοσι (20) ECTS, κατ΄ 
αντιστοιχία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Στο Κοινό ΔΠΜΣ με τίτλο «Σχολική Συμβουλευτική και 
Καθοδήγηση» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Πανεπι-
στημιακού και Τεχνολογικού Τομέα των Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αντί-
στοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής. Η 
επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του αρθρ. 34 του ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Προϋπόθεση για 
την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχι-
στον ξένης γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που 

απαιτείται καθώς και τα ακαδημαϊκά κριτήρια που συ-
νεκτιμώνται για την επιλογή των υποψηφίων ορίζονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στα κριτήρια 
αυτά περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία 
στα μαθήματα που είναι σχετικά με το αντικείμενο του 
ΔΠΜΣ, η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή 
προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η 
σχετική ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα 
των υποψηφίων.

Ο αριθμός εισακτέων στο Κοινό ΔΠΜΣ ορίζεται κατ΄ 
ανώτατο όριο σε εξήντα (60) με κατανομή κατ΄ ανώτατο 
όριο σε τριάντα (30) στο ΕΚΠΑ και τριάντα (30) στο Πανε-
πιστήμιο Κύπρου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνονται 
δεκτοί οι υποψήφιοι ως υπεράριθμοι.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα γίνεται 

με απόφαση των οργάνων των δύο (2) συνεργαζόμε-
νων Τμημάτων, της Συντονιστικής Επιτροπής και των 
αντίστοιχων Εσωτερικών Κανονισμών Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) ακα-
δημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος είναι:
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόροι από ερευνητικά προγράμματα,
- πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

άλλων διεθνών οργανισμών,
- κάθε άλλη νόμιμη αιτία,
- τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 

οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των πέντε χιλιά-
δων εκατόν εικοσιπέντε ευρώ (5.125,00 €) ανά φοιτητή.

Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία για την 
κάλυψη των δαπανών του ΔΠΜΣ και είναι ανάλογη των πά-
σης φύσεως παροχών που προσφέρει στους φοιτητές του.

Άρθρο 6
Διάρκεια Λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Το Κοινό ΔΠΜΣ «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδή-
γηση» θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027-
2028, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ-
θρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, 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.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

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