
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 523 
   Έγκριση κανονισμού προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) 

με τίτλο «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» (“Special 

Education and Instruction”).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν,

2. την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334),

4. τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

5. τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 (Α’102),
6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’83), όπως τροποποιήθη-
καν και ισχύουν,

8. το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’124),

9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

10. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ (15η συνεδρίαση 23/7/2020),

11. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 2-12-2020), 

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(10η συνεδρίαση 10-12-2020),

13. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Ει-
δική Αγωγή και Εκπαίδευση», από το ακαδημαϊκό έτος 
2020 - 2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός - Ειδίκευση - 
Απονεμόμενος τίτλος

Το Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» έχει ως σκο-
πό την κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων, ερευ-
νητών, εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών και στελεχών της 
τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, ώστε αυτοί να μπο-
ρούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιστημονικής 
έρευνας, στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και 
στην εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών στους τομείς της 
Ειδικής Αγωγής, Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας των ατό-
μων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των 
σπουδών, τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα 
αναμένονται να είναι:

- η εξοικείωση με προφίλ παιδιών και εφήβων που χρή-
ζουν Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, χαρακτηριστικά 
ή/και κλινικά παραδείγματα ανά αναπηρία και συναφείς 
δυσκολίες στο γνωστικό, συμπεριφορικό και επικοινω-
νιακό τομέα,

- η γνώση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή πρακτικών 
και εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης, με 
στόχο την παρέμβαση σε ατομικό, οικογενειακό και σχο-
λικό επίπεδο, 

- η αναβάθμιση των γνώσεων των εκπαιδευτικών στο 
Γενικό Σχολείο, των επαγγελματιών και των επιστημό-
νων Ειδικής Αγωγής, με στόχο την πρόληψη και έγκαιρη 
παρέμβαση,

- η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ει-
δικού, εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στις 
δομές Ειδικής Αγωγής και εν γένει Εκπαίδευσης,
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- η βελτίωση των κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτή-
των όλων των ειδικοτήτων που σχετίζονται με τον χώρο 
της Ειδικής Αγωγής και εν γένει Εκπαίδευσης, με βάση τη 
φιλοσοφία της σχολικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής 
συμπερίληψης,

-  η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία (ΑμΑ) και των 
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑμΕΕΑ) για την 
ομαλή μετάβασή τους προς την ενηλικίωση,

- η υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εργάζονται 
στις δομές Ειδικής Αγωγής και εν γένει Εκπαίδευσης, 
μέσω ενός εκσυγχρονισμένου επιμορφωτικού έργου, 
με έμφαση στον καθολικό σχεδιασμό για όλους.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μετά την πλήρη και επιτυχή 
ολοκλήρωση των σπουδών αποκτούν Δίπλωμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην: «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση».

Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέμεται από το ΠΤΔΕ του 
ΕΚΠΑ. 

Άρθρο 2
Δομή και Όργανα του Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. σύμφω-
να με το ν. 4485/2017 είναι:

1. Η Συνέλευση του Τμήματος.
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του Π.Μ.Σ. «Ειδική 

Αγωγή και Εκπαίδευση», η οποία απαρτίζεται από πέντε 
(5) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που έχουν αναλάβει μετα-
πτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος για διετή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιού-
νται επιπλέον αμοιβής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή 
τους στην επιτροπή. 

Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο/η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ.
Η ΣΕ είναι κατά νόμον αρμόδια για την παρακολούθη-

ση και τον συντονισμό της λειτουργίας του μεταπτυχια-
κού προγράμματος και αποφασίζει με εξουσιοδότηση 
της Συνέλευσης του Τμήματος τα σχετικά με την οικο-
νομική διαχείριση και ειδικότερα με την έγκριση των 
δαπανών του προγράμματος και πιστοποιεί τη σχέση 
εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμένου προγράμ-
ματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες.

3. Διευθυντής και Αναπληρωτής Διευθυντής του 
Π.Μ.Σ.: Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. είναι καθηγη-
τής/τρια πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπλη-
ρωτή καθηγητή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντι-
κειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ορίζεται 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, όπως και ο/η 
Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/ντρια, ο/η οποίος/α είναι 
επίσης καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής κα-
θηγητής του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο/Η Διευθυντής/
ντρια του Π.Μ.Σ. έχει τις κατά νόμο αρμοδιότητες για την 
εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του. 

To Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» υποστηρίζε-
ται από τη Γραμματεία του ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ, η οποία έχει τη 
γενική διοικητική και τη γραμματειακή υποστήριξη του 
Π.Μ.Σ., καθώς και από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 3 
Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί: [1] πτυχιούχοι Τμημάτων 

και Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων· [2] πτυχι-
ούχοι Τμημάτων των ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντι-
κειμένου· [3] πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων της αλ-
λοδαπής ή αναγνωρισμένων ανώτατων τριτοβάθμιων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται ετησί-
ως σε σαράντα πέντε (45) φοιτητές.

Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνεται δεκτός 
ως υπεράριθμος ένα μέλος κατ’ έτος από τις κατηγορίες 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληροί τις προϋποθέ-
σεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι φοιτη-
τές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις υποχρεώ-
σεις των προπτυχιακών σπουδών τους πριν από τη λήξη 
των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις 
εισαγωγής στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 4
Τρόπος εισαγωγής

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τον 
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Περί το τέλος του εαρινού εξαμήνου, μετά την εισήγη-
ση της ΣΕ και με απόφαση της Συνέλευσης του ΠΤΔΕ - 
ΕΚΠΑ, δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του ΠΤΔΕ και του Ιδρύματος προκήρυξη/πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυ-
χιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Η προκήρυξη λαμβάνει 
ευρεία δημοσιότητα σε κάθε πρόσφορο ηλεκτρονικό 
ή έντυπο μέσον. 

Στην προκήρυξη προσδιορίζονται τα παρακάτω:
- Οι κατηγορίες πτυχιούχων/υποψηφίων.
- Τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των 

υποψηφίων.
- Ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψη-

φίων.
- Οι ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων-δι-

καιολογητικών.
Οι σχετικές αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολο-

γητικά, κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., σε προ-
θεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να 
παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει 
να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

- Έντυπο αίτησης συμμετοχής για την επιλογή τους 
στο Π.Μ.Σ. (οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το 
αντίστοιχο έντυπο αίτησης από την ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ 
www.primedu.uoa.gr).

- Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ 
(ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο) 
ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδα-
πής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

- Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει 
να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτι-
μίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την παρ. 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018, 
ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου 
τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυ-
χιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο 
βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το 
πρωτότυπο έγγραφο).

- Πιστοποιητικό κατοχής μίας διεθνούς ξένης γλώσσας 
επιπέδου τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από 
το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα 
αρχή ή δικηγόρο). 

- Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS [τροποποιη-
μένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS 
για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. (οι υποψή-
φιοι μπορούν να αναζητήσουν και να συμπληρώσουν 
την αναφερόμενη φόρμα από την ιστοσελίδα του ΠΤΔΕ 
www.primedu.uoa.gr)].

- Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
- Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται 

το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. 
Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβλη-

θούν και να αξιολογηθούν είναι:
- Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι. (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 

πρωτότυπα έγγραφα).
- Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) 

διεθνούς ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 (ευκρινή φωτο-
αντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα 
από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο). 

- Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας, αν 
υπάρχει.

- Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά 
τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με το σύστημα των κρι-
τών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. 

- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτο-
αντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).

- Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από 
το πρωτότυπο έγγραφο).

- Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμη-
ση από μέλη Δ.Ε.Π. (δεν απαιτούνται από τους αποφοί-
τους του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ).

- Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά σεμιναρίων τουλάχιστον 
εξαμηνιαίας διάρκειας.

- Επίσης, πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελ-
ματική εμπειρία και κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα 
συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του υποψηφίου.

Η επάρκεια ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς 
υποψηφίους αποδεικνύεται όταν: α) ο υποψήφιος έχει 
ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο του εξωτερικού· 
β) κατέχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας/γραμμάτων από 
ισότιμο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής· γ) έχει πραγματοποιήσει 
πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών σε ελληνικό Α.Ε.Ι. 
ή ΤΕΙ, ή έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης 
δύο (2) τολάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο ίδρυμα 
(Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ) και δ) κατέχει πιστοποιητικό επάρ-
κειας ελληνικής γλώσσας από κρατικά αναγνωρισμένο 
ίδρυμα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδα-
πούς.

Άρθρο 5
Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών 
φοιτητών στο Π.Μ.Σ.

1. Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθή-

σουν το Π.Μ.Σ., εκτός των υποχρεωτικών για τη συμμετο-
χή τους δικαιολογητικών (δηλαδή πτυχίο Πανεπιστημίου 
ή ΤΕΙ και γλωσσομάθεια σε επίπεδο Β2), αξιολογούνται:

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων Αξιολογικές μονάδες

Βαθμός πτυχίου Πανεπιστημίου 
ή ΤΕΙ - βαθμός συναφών με την 
κατεύθυνση προπτυχιακών 
μαθημάτων - διπλωματική 
ή πτυχιακή εργασία 

μέχρι 10 α.μ.

Επιπλέον ξένη/-ες γλώσσα/-ες 
σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 μέχρι 5 α.μ.

Περισσότερα του ενός πτυχία 
Α.Ε.Ι. μέχρι 5 α.μ.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης μέχρι 5 α.μ.

Διδακτορικό Δίπλωμα μέχρι 5 α.μ.

Δημοσιευμένες επιστημονικές 
εργασίες σε επιστημονικά 
περιοδικά με το σύστημα 
των κριτών ή πρακτικά 
επιστημονικών συνεδρίων 

μέχρι 10 α.μ.

Επιμορφωτικά σεμινάρια του-
λάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας μέχρι 5 α.μ.

Πτυχίο ΠΤΔΕ - ΕΚΠΑ 5 α.μ.

2. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προ-
φορικής συνέντευξης μέχρι 50 α.μ.

3. Η αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής και η βαθμο-
λόγησή τους γίνεται από τριμελή επιτροπή που ορίζεται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος και αποτελείται από 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν αναλάβει διδακτικό 
έργο στο Π.Μ.Σ., με τις διαδικασίες που περιγράφονται 
παρακάτω. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων γίνεται σε 
κλίμακα από 0 μέχρι 100 και κάθε υποψήφιος πιστώνεται 
με συγκεκριμένο αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) 
αυτής της κλίμακας. 

4. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά 
προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που οι ίδιοι έχουν 
καταθέσει, καταγράφονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
και στη συνέχεια αξιολογούνται και βαθμολογούνται από 
την επιτροπή αξιολόγησης.

Διευκρινίζεται ότι:
α) Η διπλωματική ή πτυχιακή εργασία βαθμολογείται 

από την επιτροπή αξιολόγησης μόνο όταν είναι σχετική 
με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Διπλωματική ή 
πτυχιακή εργασία που κρίνεται ότι δεν είναι σχετική με 
το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. μπορεί στη συνέχεια 
να αξιολογηθεί και να βαθμολογηθεί ως δημοσιευμένη 
επιστημονική εργασία. Στην περίπτωση αυτή η βαθμο-
λογία που δίνεται για την εργασία δεν μπορεί να ξεπερνά 
τις 3 α.μ.

β) Το ερευνητικό-επιστημονικό έργο του υποψηφίου 
αξιολογείται και βαθμολογείται μόνο όταν αυτό είναι 
δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά τα 
οποία χρησιμοποιούν το σύστημα των κριτών ή πρα-
κτικά επιστημονικών συνεδρίων. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ2054 Τεύχος B’ 216/25.01.2021

γ) Τα πρόσθετα πτυχία ΑΕΙ αξιολογούνται ως εξής: δύο 
(2) α.μ. για το πρώτο πρόσθετο πτυχίο και από 1 α.μ. 
για κάθε επιπλέον πτυχίο. Τα πτυχία πανεπιστημίων της 
αλλοδαπής μοριοδοτούνται μόνον όταν είναι αναγνωρι-
σμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμα με τα πτυχία που 
χορηγούνται από τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

δ) Η κατοχή ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτι-
κής πιστώνεται ως εξής: μία (1) α.μ. για κάθε πρόσθετη 
ξένη γλώσσα επιπέδου τουλάχιστον Β2. Πριμοδοτείται 
με δύο (2) α.μ. το επίπεδο C1 και τρεις (3) α.μ. το επίπε-
δο C2, μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτάτου ορίου των 
α.μ. Η κατοχή των πρόσθετων ξένων γλωσσών για να 
μοριοδοτηθεί πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπονται και για την πιστοποίηση 
της πρώτης ξένης γλώσσας.

Το σύνολο των α.μ. που είναι δυνατό να συγκεντρώσει 
ένας υποψήφιος από τα ειδικά προσόντα που έχει, όπως 
περιγράφονται παραπάνω, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις 50 α.μ.

5. Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων:
Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. πραγμα-

τοποιείται σχετική προφορική συνέντευξη από τριμελή 
επιτροπή αξιολόγησης.

Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της 
προφορικής συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή 
τους στο Π.Μ.Σ. Ο ανώτατος αριθμός α.μ. που μπορεί 
να πιστωθεί ένας υποψήφιος από την προφορική συνέ-
ντευξη είναι 50. 

Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτε-
ρου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδι-
αφέροντος και αποβλέπει:

- Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρ-
τισης του υποψηφίου και τη συγκρότηση της προσω-
πικότητάς του.

- Στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χα-
ρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου.

- Στον εντοπισμό πιθανών ελλείψεων του υποψηφίου, 
οι οποίες θα οδηγούσαν στην παρακολούθηση από τον 
υποψήφιο συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημά-
των, εργαστηρίων ή πρακτικών ασκήσεων.

- Στον εντοπισμό των δυσκολιών που πιθανόν να έχει 
ο υποψήφιος για την ανελλιπή παρακολούθηση των 
μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του Π.Μ.Σ.

- Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων 
που έχει ο υποψήφιος και τα οποία μπορεί να παίξουν 
ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο Π.Μ.Σ.

Τα μέλη της επιτροπής αξιολογούν χωριστά κάθε υπο-
ψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό 
μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισσότερες 
από 50 α.μ. Ο αριθμός των α.μ. που πιστώνεται τελικά 
ο υποψήφιος από την απόδοσή του στην προφορική 
συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών των α.μ. με 
τις οποίες βαθμολόγησαν τον υποψήφιο όλα τα μέλη της 
επιτροπής συνέντευξης.

Άρθρο 6
Διαδικασίες επιλογής των μεταπτυχιακών 
φοιτητών για το Π.Μ.Σ.

Η επιλογή των φοιτητών για το Π.Μ.Σ. γίνεται με τις 
διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:

1. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παραλαμβάνει τις αιτήσεις 
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι 
υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μέσα στις προθε-
σμίες που προβλέπονται από την προκήρυξη. Ελέγχει 
την εγκυρότητα και την πληρότητα του φακέλου των 
δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου, συντάσσει πίνακα 
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τον διαβιβάζει 
στον διευθυντή του Π.Μ.Σ. Τα δικαιολογητικά που κατα-
τίθενται από τους υποψηφίους πρέπει να είναι πλήρη, 
όπως αυτά προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη.

2. Μετά την πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, 
η Συνέλευση ορίζει την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης 
των υποψήφιων, η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος -συναφούς γνωστικού αντικειμένου - που 
έχουν αναλάβει διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ.

3. Οι αξιολογικές μονάδες με τις οποίες πιστώθηκε ο 
υποψήφιος από τα ειδικά προσόντα του και από την από-
δοσή του στην προφορική συνέντευξη αθροίζονται και 
αποτελούν το σύνολο των αξιολογικών μονάδων (α.μ.) 
του υποψηφίου. Το σύνολο αυτό καθορίζει τη σειρά επι-
τυχίας κάθε υποψηφίου. Με βάση το σύνολο των α.μ. που 
έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, η αρμόδια επιτροπή 
αξιολόγησης συντάσσει αξιολογικό πίνακα των υποψη-
φίων. Στον αξιολογικό πίνακα συμπεριλαμβάνονται, με 
σειρά επιτυχίας, όλοι οι υποψήφιοι. Οι σαράντα πέντε 
(45) πρώτοι αποτελούν τους επιτυχόντες και οι υπόλοιποι 
εντάσσονται σε λίστα επιλαχόντων.

4. Σε περίπτωση που δύο υποψήφιοι συγκεντρώσουν 
συνολικά τον ίδιο αριθμό αξιολογικών μονάδων, προτε-
ραιότητα έχει ο υποψήφιος με τον μεγαλύτερο βαθμό 
στο βασικό του πτυχίο.

5. Ως επιτυχόντες μπορούν να θεωρηθούν και όσοι 
από τους υποψηφίους ισοβάθμησαν με τον τελευταίο 
επιτυχόντα σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 10% του 
ανώτατου αριθμού εισακτέων.

6. Υποψήφιος που θα συγκεντρώσει συνολικά λιγότε-
ρες από 50 αξιολογικές μονάδες δεν μπορεί να θεωρηθεί 
ως επιτυχών. 

7. Οι πίνακες των επιτυχόντων μετά την επικύρωσή 
τους και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών αναρτώ-
νται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και οι επιτυχόντες ει-
δοποιούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα που καθορίζεται από τη Γραμματεία 
του Τμήματος. Υποψήφιος που δεν θα εγγραφεί μέσα 
στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαί-
ωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. και η θέση του καλύπτεται 
από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα, εκτός και αν επι-
καλεσθεί λόγους ανώτερης βίας ή σοβαρής ασθένειας. 

8. Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει 
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοί-
νωσης των πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι 
αιτιολογημένη, κρίνεται τελεσίδικα από τη Συνέλευση 
του Τμήματος στην οποία δεν συμμετέχουν τα μέλη της 
επιτροπής αξιολόγησης των υποψηφίων.

Άρθρο 7
Διάρκεια και όρια φοίτησης

1. Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
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ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΔΜΣ 
δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, το προ-
βλεπόμενο από το Π.Μ.Σ. διάστημα, προσαυξανόμενο 
κατά 2 (δύο) ακόμη διδακτικά εξάμηνα, έπειτα από αιτι-
ολογημένη αίτηση του φοιτητή και απόφαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος.

2. Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
προβλέπεται, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης 
σύμφωνα με εισήγηση της ΣΕ, η δυνατότητα μερικής 
φοίτησης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαί-
νει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής φοίτησης. Οι 
φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα 
να εργάζονται και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση 
εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Σε ιδιαίτερες ή εξαιρετι-
κά σοβαρές περιπτώσεις (ασθένεια, σοβαρούς οικογενει-
ακούς λόγους, λόγους ανωτέρας βίας κ.λπ.), για τις οποίες 
αποφασίζει η Συνέλευση, προβλέπεται μερική φοίτηση 
και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/
τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες 
απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορη-
γείται, με απόφαση της Συνέλευσης έπειτα από εισήγη-
ση της ΣΕ, άδεια αναστολής της φοίτησης για χρονικό 
διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) 
συνεχόμενα εξάμηνα. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης 
δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. 
Μετά τη λήξη της αναστολής φοίτησης, ο μεταπτυχια-
κός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει 
όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ. 
στα οποία δεν έχει αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την 
αναστολή φοίτησής του. 

Άρθρο 8
Πρόγραμμα σπουδών

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά τη λειτουργία του το εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021 και στη συνέχεια 
θα ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού 
έτους. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγμα-
τοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην 
ελληνική γλώσσα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, σε ερευνητική 
απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, 
καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι δώδεκα (12), με 
συνολικό αριθμό ECTS ογδόντα πέντε (85). Σε αυτά πε-
ριλαμβάνονται 10 υποχρεωτικά μαθήματα με 7,5 ECTS 
το καθένα και 2 μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά με 
5 ECTS το καθένα. Η πρακτική άσκηση αντιστοιχεί σε 20 
ECTS και η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 15 ECTS.

Τα 12 μαθήματα θα διδάσκονται στα τρία πρώτα εξά-
μηνα, ενώ το τέταρτο αφιερώνεται στη συγγραφή της 
διπλωματικής εργασίας, η επίβλεψη της οποίας ανατί-
θεται σε τριμελή επιτροπή με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα των μαθημάτων για το Π.Μ.Σ. 
«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Διδ. ώρες ECTS

Σύγχρονα θέματα ειδικής αγωγής 39 7,5
Μεθοδολογία έρευνας 39 7,5
Ψυχοπαιδαγωγική 39 7,5
Διδακτική μεθοδολογία και 
πρακτική άσκηση Ι 39 7,5

Σύνολο 156 30
Β’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Διδ. ώρες ECTS

Ψυχικές διαταραχές παιδιών 
και εφήβων 39 7,5

Προγράμματα πρόληψης 
και παρέμβασης 39 7,5

Διαταραχή αυτιστικού 
φάσματος: Ψυχολογική και 
εκπαιδευτική προσέγγιση

39 7,5

Συμβουλευτική, επαγγελματικός 
προσανατολισμός και 
αποκατάσταση στην ειδική αγωγή

39 7,5

Σύνολο 156 30
Γ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα Διδ. ώρες ECTS

Διαφοροποίηση σχολικού 
προγράμματος για παιδιά με 
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
και νοητική αναπηρία

39 7,5

Νευροεπιστήμες και Ειδική Αγωγή 39 7,5
Δύο κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά μαθήματα* 2x26=52 2x5=10

Εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας Ι 26 5

Σύνολο 156 30
Δ’ Εξάμηνο

Εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας ΙΙ 52 10

Πρακτική άσκηση 104 20
Σύνολο 156 30

Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (επιλέγονται 
δύο):

1. Αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες.
2. Αγωγή λόγου-Λογοθεραπεία - Διαταραχές λόγου 

και ομιλίας.
3. Ψυχοκοινωνικά προβλήματα: Πρόληψη και συμβου-

λευτική.
4. Στατιστική με τη χρήση λογισμικού.
5. Οργανωσιακή Ψυχολογία και θέματα διοίκησης στην 

Ειδική Αγωγή.
6. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

στην Ειδική Αγωγή.
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7. Χαρισματικοί και ταλαντούχοι μαθητές - Υψηλές 
νοητικές ικανότητες.

8. Κοινωνιολογία ΑΜΕΑ.
Η ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα γίνεται 

με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων
Σύγχρονα θέματα ειδικής αγωγής
Το μάθημα αναφέρεται στο ευρύτερο πεδίο της Ειδι-

κής Αγωγής και της Εκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στόχο έχει να απο-
κτήσουν οι φοιτητές μια συνολική εικόνα του γνωστικού 
αντικειμένου, αλλά και των επιμέρους ειδικών θεμάτων 
του ιδιαίτερου αυτού χώρου. Το μάθημα στοχεύει στην 
κατανόηση της σημασίας της Ειδικής Αγωγής στο σύγ-
χρονο σχολικό περιβάλλον και του ρόλου της στη χάρα-
ξη εκπαιδευτικής πολιτικής. Παράλληλα, αναδεικνύεται 
ο ρόλος της στελέχωσης διεπιστημονικής ομάδας που 
σκοπό έχει την παροχή κατάλληλης υποστήριξης και 
εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, πραγματεύεται ζητήμα-
τα ορισμών, περιγράφεται η δομή και η λειτουργία των 
Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 
αναδεικνύεται ο πολυδιάστατος ρόλος του εκπαιδευτι-
κού Ειδικής Αγωγής. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε 
εμπειρικά τεκμηριωμένες πρακτικές παρέμβασης και 
αναλύονται ζητήματα που άπτονται των αναλυτικών 
προγραμμάτων στην Ειδική Αγωγή. 

Μεθοδολογία έρευνας
Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να διδαχθούν 

οι βασικές αρχές μεθοδολογίας της έρευνας και στατι-
στικής, ώστε να είναι δυνατός ο κατάλληλος σχεδιασμός 
και πραγμάτωση εμπειρικών μελετών στο στάδιο της 
διπλωματικής εργασίας. Συγκεκριμένα, θα διδαχθούν 
οι παρακάτω έννοιες: (α) Εισαγωγή σε βασικές έννοιες 
μεθοδολογίας και στατιστικής, είδη μεταβλητών, μέτρη-
ση κεντρικής τάσης, κανονική κατανομή. (β) Πειραματι-
κοί ερευνητικοί σχεδιασμοί ομάδων, αλληλεπιδράσεις. 
(γ) Πειραματικοί σχεδιασμοί ερευνητικών σχεδίων περί-
πτωσης Ν=1. (δ) Δημιουργία εργαλείων μέτρησης, αξι-
ολόγηση της αξιοπιστίας της μέτρησης. (ε) Αξιολόγηση 
της εγκυρότητας της μέτρησης. (στ) Ανάλυση εμπειρικού 
άρθρου. (ζ) Δειγματοληψία. (η) Η διαδικασία του ελέγχου 
υποθέσεων με το κριτήριο t. (θ) Συγκρίσεις ομάδων με 
την ανάλυση διακύμανσης. (ι) Ερευνητικοί σχεδιασμοί με 
πολλές ανεξάρτητες μεταβλητές: Παραγοντική ανάλυση 
διακύμανσης. (κ) Απλή και πολλαπλή ανάλυση παλιν-
δρόμησης.

Ψυχοπαιδαγωγική
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει ενδεικτι-

κά τα εξής: Έννοια και περιεχόμενο της ψυχοπαιδαγωγι-
κής. Σύγκριση με άλλους συναφείς όρους. Θεωρητικές 
και ιδεολογικές προσεγγίσεις στην ψυχοπαιδαγωγική. 
Θεωρίες της Αγωγής. Ανάπτυξη του παιδιού και του εφή-
βου. Ζητήματα γνωστικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 
Παιδί και μάθηση στη σχολική ηλικία. Κοινωνικοποίηση 
και Προσαρμογή στο σχολείο. Μαθητές με ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες. Διαχείριση της Πολυπολιτισμικό-

τητας. Μάθηση και ατομικές διαφορές. Κοινωνική και 
Συναισθηματική Αγωγή. Καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής.

Διδακτική μεθοδολογία και πρακτική άσκηση Ι
Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τα εξής: 

Το πρόβλημα της συγκεκριμενοποίησης των σκοπών 
σε διδακτικούς στόχους. Οργάνωση και διεξαγωγή της 
διδακτικής πράξης. Προγραμματισμός-Σχεδιασμός-Αξι-
ολόγηση της διδασκαλίας. Σχεδιασμός Εξατομικευμένου 
Προγράμματος Διδασκαλίας (ΕΠΕ). Διαπροσωπικές σχέ-
σεις στη σχολική τάξη. Εναρκτήρια Συνάντηση: σκοπός 
και αναμενόμενα αποτελέσματα. Σύγχρονα μοντέλα δι-
δασκαλίας. Η στρατηγική της διδακτικής πράξης. Ομα-
δοκεντρική διδασκαλία και μάθηση. Η καλλιέργεια της 
κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Οργάνωση και διοί-
κηση της σχολικής τάξης. Θεωρίες για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων πειθαρχίας. Ομοιογένεια και ανομοι-
ογένεια της σχολικής τάξης. Διαπολιτισμικό σχολείο. Τε-
χνολογία και διδακτική πράξη. Παιδαγωγική της ένταξης. 
Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός. Διαχείριση της Σχολικής 
Τάξης: πρόληψη και παρέμβαση. Διάλογος-Ερώτηση 
στην Τάξη. Ποιότητα και Αποτελεσματικότητα στην Εκ-
παίδευση. Διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

Ψυχικές διαταραχές παιδιών και εφήβων
Το μάθημα επικεντρώνεται στη διερεύνηση των συ-

μπεριφορικών και συναισθηματικών διαταραχών κατά 
την παιδική και εφηβική ηλικία και μελετά την αιτιολο-
γία, τη συμπτωματολογία και τους τρόπους παρέμβασης 
σε ψυχικές διαταραχές, όπως: Αγχώδεις διαταραχές και 
διαταραχές στρες σε παιδιά και εφήβους, Διαταραχές 
διάθεσης και επικοινωνίας, Προβλήματα συμπεριφοράς 
και διασπαστικές διαταραχές, Διαταραχές διαγωγής-
Αντικοινωνική συμπεριφορά, Διαταραχή Ελλειμματικής 
Προσοχής-Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ), Εναντιωματική 
προκλητική διαταραχή, Παιδικές νευρώσεις-φοβίες-δι-
αταραχή πανικού, Διαταραχές πρόσληψης τροφής, Δι-
αταραχή ταυτότητας φύλου, Οργανικά ψυχοσύνδρομα, 
Αυτοκτονικές συμπεριφορές, Διπολική διαταραχή και 
Ψυχώσεις, Σχολική άρνηση και σχολικός εκφοβισμός, 
Χρήση και κατάχρηση ουσιών, Παιδιά/έφηβοι εθνοτι-
κών μειονοτήτων, Δομές ψυχικής υγείας, Γνωσιακή-Συ-
μπεριφορική και Οικοσυστημική θεραπεία και Ομαδική 
ψυχοθεραπεία. Οι διαταραχές αυτές εξετάζονται υπό το 
πρίσμα των κοινωνικο-πολιτισμικών παραμέτρων.

Προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης
Σκοπός του μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτη-

τών σε προγράμματα προαγωγής της ψυχικής υγείας και 
της μάθησης στη Γενική και Ειδική Αγωγή. Το μάθημα 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές: Πρωτογενής, 
δευτερογενής, τριτογενής πρόληψη. Διαχείριση συναι-
σθημάτων. Προαγωγή της αυτοεκτίμησης. Εκμάθηση 
κοινωνικών δεξιοτήτων. Αντιμετώπιση αγχογόνων κατα-
στάσεων. Εκμάθηση δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων. 
Απόκτηση δεξιοτήτων μελέτης. Ενίσχυση ψυχικής ανθε-
κτικότητας. Ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης. 
Διαχείριση κρίσεων στο σχολείο. Γνωστικές-συμπεριφο-
ρικές, συστημικές και ψυχοεκπαιδευτικές προσεγγίσεις. 
Υποστήριξη εκπαιδευτικών, γονέων και αδελφών των 
παιδιών και εφήβων με ειδικές ανάγκες.
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Διαταραχή αυτιστικού φάσματος: Ψυχολογική και εκ-
παιδευτική προσέγγιση

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν 
τα χαρακτηριστικά των παιδιών, εφήβων και ενηλίκων 
με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού, να μάθουν τρό-
πους αξιολόγησής τους (αναφορά στο DSM-IV, &V, κρι-
τήρια αξιολόγησης, εργαλεία, όπως το ADI-R, ADOS-2, 
CARS κ.ά.), να εκπαιδευτούν σε τεχνικές επικοινωνίας 
(π.χ. PECS, Makaton), προγράμματα (π.χ. ΑΒΑ) και συ-
στήματα εκπαίδευσης (π.χ. TEACCH), τεχνικές διαχείρι-
σης προβλημάτων συμπεριφοράς (π.χ. STAR, διαχείριση 
ξεσπασμάτων θυμού, αυτοτραυματισμοί, άγχος, εμμο-
νές) και να ενημερωθούν σχετικά με το αναλυτικό πρό-
γραμμα σπουδών, τα γνωστικά αντικείμενα, τη διδακτική 
μεθοδολογία, τις ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, το 
υλικό. Οι φοιτητές θα ερευνήσουν (μέσα από τη σύγ-
χρονη έρευνα, με πρόσφατα άρθρα και βιβλιογραφία) 
ζητήματα διαχείρισης της συμπερίληψης των παιδιών με 
αυτισμό στην εκπαίδευση, θα μυηθούν, μελετήσουν και 
πειραματιστούν στη συγκρότηση εξατομικευμένων προ-
γραμμάτων (μέσα από βίντεο, φωτογραφίες, και άλλα 
μέσα καταγραφής). Θα ενημερωθούν για τα προγράμ-
ματα επαγγελματικής ένταξης των παιδιών με αυτισμό, 
καθώς και για θέματα Συμβουλευτικής των γονέων τους.

Διαφοροποίηση σχολικού προγράμματος για παιδιά 
με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και νοητική αναπηρία

Στο μάθημα αυτό αναπτύσσονται οι έννοιες των ειδι-
κών μαθησιακών δυσκολιών και της νοητικής αναπηρίας, 
καθώς και των χαρακτηριστικών τους, με στόχο τη διά-
κρισή τους. Κατόπιν αναλύεται η έννοια της διαφοροποί-
ησης του σχολικού προγράμματος και παρουσιάζονται 
προγράμματα για τους μαθητές αυτών των κατηγοριών. 
Οι φοιτητές εκπαιδεύονται τόσο σε θεωρητικό όσο και 
σε πρακτικό επίπεδο, σχεδιάζοντας εξατομικευμένα προ-
γράμματα παρέμβασης και τεχνικές διαφοροποίησης 
του σχολικού προγράμματος για τις ανάγκες αυτών των 
μαθητών.

Νευροεπιστήμες και Ειδική Αγωγή 
Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται οι βασικές 

αρχές λειτουργίας του νευρικού συστήματος, καθώς και 
οι εγκεφαλικές δομές που υποστηρίζουν ανατομικά και 
λειτουργικά τις γνωστικές διεργασίες (μάθηση, μνήμη, 
γλώσσα, επιτελικές λειτουργίες, οπτικο-χωρικές ικανότη-
τες), το συναίσθημα και τη συμπεριφορά. Παρουσιάζεται 
η εγκεφαλική λειτουργία κατά τη διάρκεια του ύπνου και 
η συνεισφορά του στην παγίωση της μνήμης. Ακόμα, 
μελετάται η ψυχοφυσιολογία των μαθησιακών δυσκο-
λιών, όπως η δυσλεξία και οι μαθησιακές δυσκολίες στα 
μαθηματικά, και των νευροαναπτυξιακών διαταραχών, 
όπως η νοητική αναπηρία. Τέλος, εξετάζονται οι τρόποι 
με τους οποίους οι γνώσεις αυτές μπορούν να εφαρ-
μοστούν για να καταστήσουν πιο αποτελεσματική τη 
διδασκαλία και τη μάθηση.

Αγωγή λόγου-Λογοθεραπεία - Διαταραχές λόγου και 
ομιλίας

Στο μάθημα αναλύονται τα εξής ζητήματα: Διαταρα-
χές Επικοινωνίας: Φιλοσοφία και άσκηση της επιστήμης 

στην πράξη. Βασική Διαδικασία Επικοινωνίας: Ανάπτυξη 
επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας. Η βιολογία και η φυσική 
της ομιλίας. Πολυπολιτισμικοί και πολυγλωσσικοί πα-
ράγοντες. Γενετική: Βάση για ανάπτυξη και διαταραχές. 
Διαταραχές της Ομιλίας: Αρθρωτικές και φωνολογικές 
διαταραχές, τραυλισμός και άλλες διαταραχές ροής. Δι-
αταραχές φώνησης. Νευρογενείς διαταραχές της ομιλίας 
σε παιδιά και ενήλικες. Διαταραχές του Λόγου: Αναπτυξι-
ακή γλωσσική διαταραχή στην παιδική ηλικία. Γλωσσικές 
διαταραχές σε παιδιά σχολικής ηλικίας και νεαρά άτομα. 
Από τον αναδυόμενο αλφαβητισμό στον αλφαβητισμό 
(Ανάπτυξη και διαταραχές). Επαυξητική και εναλλακτική 
επικοινωνία. Διαταραχές Κατάποσης: Κατάποση, διεργα-
σία και διαταραχές.

Αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες 
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση ολοκληρω-

μένης γνώσης των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα 
άτομα με αισθητηριακές και κινητικές αναπηρίες στην 
κοινωνική τους ενσωμάτωση, καθώς και των διαδικασι-
ών επίλυσής τους. Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλου-
θες θεματικές ενότητες: Αναπηρία, αισθητηριακές ανα-
πηρίες, κινητικές αναπηρίες, κοινωνική ενσωμάτωση, 
κοινωνικός αποκλεισμός, εκπαιδευτικός και εργασιακός 
αποκλεισμός, ο ρόλος της κοινωνίας, της οικογένειας, 
του εκπαιδευτικού και εργασιακού περιβάλλοντος, προ-
σβάσιμο περιβάλλον, ψυχολογικός αντίκτυπος, κοινωνι-
κή στήριξη. Για κάθε ενότητα αναπτύσσονται: Ορισμός - 
βασικές έννοιες, αιτιολογία, χαρακτηριστικά, συνέπειες, 
εκπαιδευτική αντιμετώπιση, διδακτική προσέγγιση, προ-
τάσεις επίλυσης.

Συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός 
και αποκατάσταση στην Ειδική Αγωγή

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές 
την έννοια, το περιεχόμενο και τους σκοπούς της συμ-
βουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού 
και ειδικότερα της εφαρμογής τους σε άτομα με ειδικές 
ανάγκες. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει 
τις θεωρίες συμβουλευτικής και τις θεωρίες επαγγελμα-
τικής συμβουλευτικής και επαγγελματικής ανάπτυξης 
εστιασμένες στο χώρο της Ειδικής Αγωγής. Παράλληλα, 
περιλαμβάνεται μελέτη για το ρόλο του συμβούλου, τη 
σημασία της επαγγελματικής ένταξης ως προϋπόθεσης 
για πλήρη κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου και τους 
τρόπους με τους οποίους οι παραπάνω θεωρίες μπορούν 
να εφαρμοστούν στο συγκεκριμένο χώρο της εκπαίδευ-
σης. Το μάθημα συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου 
των φοιτητών κατά την ένταξή τους στην παραγωγική 
διαδικασία ως εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, στην εκ-
παιδευτική διαδικασία και τη συνεργασία σχολείου και 
οικογένειας, καθώς και στην εκπαιδευτική, κοινωνική και 
επαγγελματική ένταξη των ΑμΕΑ. 

Ψυχοκοινωνικά προβλήματα: Πρόληψη και συμβου-
λευτική

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατάρτιση των φοιτητών 
σε ένα εύρος ψυχοκοινωνικών προβλημάτων των παι-
διών, των εφήβων και των οικογενειών τους, με έμφαση 
στην πρόληψη και τη συμβουλευτική γενικά και, ειδικά, 
στον χώρο της Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής. 
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Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές: 
Στοιχεία γνωστικής, κοινωνικής και συναισθηματικής 
ανάπτυξης του παιδιού και του εφήβου. Τραύμα, ψυχική 
ανθεκτικότητα, παράγοντες κινδύνου και προστατευτι-
κοί παράγοντες. Κακοποίηση, παραμέληση. Χωρισμός, 
διαζύγιο γονέων. Ανατροφή στο ίδρυμα, υιοθεσία, 
αναδοχή. Χρόνια ασθένεια. Απώλεια, θάνατος, πένθος. 
Φυσικές καταστροφές. Οικονομική κρίση. Πρόληψη και 
συμβουλευτική για τα προαναφερθέντα ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα. Ψυχοδυναμικές, γνωστικές συμπεριφορι-
κές και συστημικές προσεγγίσεις.

Στατιστική με τη χρήση λογισμικού
Ο σκοπός αυτού του εργαστηρίου είναι να εμβαθύνει 

σε θέματα στατιστικής ανάλυσης με τη χρήση του SPSS. 
Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθούν οι παρακάτω θεματι-
κές: (α) Δημιουργία βάσεων δεδομένων, εισαγωγή δεδο-
μένων. (β) Αλλαγές στη βάση, πράξεις (transformations) 
και προετοιμασία των δεδομένων για ανάλυση. (γ) Πε-
ριγραφική στατιστική. (δ) Μη παραμετρικοί ποιοτικοί 
έλεγχοι - chi-square, crosstabs. (ε) Δημιουργία γραφι-
κών παραστάσεων  - διαγράμματα σκεδασμού κ.λπ. 
(στ) Ανάλυση αξιοπιστίας  - άλφα. (ζ) Είδη t-test (ένα 
δείγμα, 2 ανεξάρτητα, 2 εξαρτημένα). (η) Απλή ανά-
λυση διακύμανσης. (θ) Παραγοντική ανάλυση διακύ-
μανσης  - κύριες και απλές επιδράσεις. (ι) Συσχέτιση. 
(κ) Απλή ανάλυση παλινδρόμησης και χρήση κατηγο-
ρικών προβλεπτών. (λ) Ανάλυση παλινδρόμησης για 
πολλές μεταβλητές. (μ) Μη παραμετρικές αναλύσεις για 
τεστ διαφορών και προϋποθέσεις (π.χ., Kruskal-Wallis, 
Friedman’s Anova, Mann-Whitney test, Kolmogorov test).

Οργανωσιακή Ψυχολογία και θέματα διοίκησης στην 
Ειδική Αγωγή

Το μάθημα επιχειρεί να παρουσιάσει το αντικείμενο 
της Οργανωσιακής Ψυχολογίας τόσο σε θεωρητικό και 
ερευνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικών εφαρ-
μογών στο χώρο της εκπαίδευσης και ειδικότερα της 
Ειδικής Αγωγής. Εκπαιδευτικοί, σχολικοί σύμβουλοι και 
διευθυντές/υποδιευθυντές σχολικών μονάδων θα πρέπει 
να είναι εξοικειωμένοι με θεματικές του χώρου αυτού, 
όπως η πολύ σημαντική παράμετρος του σχολικού κλί-
ματος/κουλτούρας, ή εκείνη της εκπαιδευτικής ηγεσίας/
λήψης αποφάσεων. Επίσης, στο συγκεκριμένο μάθημα 
μελετάται η Οργανωσιακή Ψυχολογία/συμπεριφορά, 
ιδιαίτερα στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, σε ενότητες, 
όπως: οργανωσιακές θεωρίες, οργανωσιακές αλλαγές 
και αντίσταση στην αλλαγή, θεωρίες εργασιακών κι-
νήτρων, επικοινωνία/συγκρούσεις και διαπροσωπικές 
σχέσεις στους οργανισμούς, εργασιακή ευεξία, σχολική 
μεταρρύθμιση και κατευθυντήριες γραμμές/οδηγίες για 
εφαρμογή οργανωσιακών αλλαγών στο σχολικό περι-
βάλλον. Τέλος, επιδιώκεται η κατάρτιση του σύγχρονου 
εκπαιδευτικού σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης στο 
χώρο του σχολείου για την εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία του. 

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
στην Ειδική Αγωγή

Το μάθημα αναφέρεται στο πλαίσιο ένταξης των Τε-
χνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

στην Ειδική Αγωγή, με έμφαση στην αξιοποίηση εφαρ-
μογών, εργαλείων, εκπαιδευτικών λογισμικών και ψηφι-
ακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την υποστήριξη 
της μαθησιακής διαδικασίας ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των μαθητών. Ειδικότερα, το μάθημα εστιάζει 
σε σύγχρονες τάσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ στην Ειδική 
Αγωγή, όπως είναι οι εφαρμογές Ιστού 2.0, οι εφαρμογές 
στο πλαίσιο της κινητής μάθησης, οι φορετές τεχνολο-
γίες (wearabletechnologies), το ελεύθερο λογισμικό και 
λογισμικό ανοιχτού κώδικα, τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παι-
χνίδια και η επαυξημένη πραγματικότητα. Παράλληλα, το 
μάθημα επικεντρώνεται στη διαθέσιμη υποστηρικτική τε-
χνολογία για διάφορες κατηγορίες μαθητών (π.χ. υποστη-
ρικτική τεχνολογία για τις εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών 
με σωματικές αναπηρίες, προβλήματα όρασης, ακοής και 
μαθησιακές δυσκολίες) και πώς αυτή η τεχνολογία μπορεί 
να επιφέρει προστιθέμενη αξία στη μάθησή τους.

Χαρισματικοί και ταλαντούχοι μαθητές - Υψηλές νο-
ητικές ικανότητες

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των μαθητών 
με αυξημένες νοητικές και μαθησιακές ικανότητες, οι 
οποίοι φοιτούν στο Γενικό Σχολείο και χρήζουν διαφορο-
ποιημένης εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως 
ειδικότητας, θα πρέπει να γνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά των μαθητών αυτών προκειμένου να τους 
διακρίνουν και να τους υποστηρίζουν σε ομαδικό ή σε 
εξατομικευμένο επίπεδο, εφαρμόζοντας τους καταλλη-
λότερους τρόπους διδασκαλίας. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δίνεται τόσο στις μαθησιακές επιδόσεις όσο 
και στη συμπεριφορά τους, καθώς και στην αντιμετώπι-
σή τους από τους συμμαθητές τους. Επίσης, οι υψηλές 
τους ικανότητες ενδέχεται να σχετίζονται με μαθησιακές 
δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, συναισθημα-
τικές δυσκολίες και αγχώδεις διαταραχές, τα οποία ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναγνωρίζει και να μπορεί 
-ως ένα βαθμό- να διαχειρίζεται. Σκοπός του σύγχρονου 
σχολείου είναι να υποστηρίξει τους μαθητές (μέσω και 
της χρήσης ΤΠΕ), ώστε να επιτύχουν υψηλές ακαδημαϊκές 
επιδόσεις και να αναδείξουν/αναπτύξουν τις επιμέρους 
κλίσεις και δεξιότητές τους και σε άλλους τομείς.

Κοινωνιολογία ΑμΕΑ
Στο μάθημα συζητιούνται θεματικές ενότητες που δι-

ερευνούν τις έννοιες των προκαταλήψεων, των στερεο-
τύπων, της ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας, καθώς 
και τις "κατηγορίες" ιατρικό και κοινωνικό μοντέλο της 
αναπηρίας. Επίσης, αναπτύσσονται βασικές κοινωνιο-
λογικές γνώσεις και θεωρήσεις, στοιχεία της Κοινωνιο-
λογίας του σώματος, της υγείας και της αναπηρίας και 
στοιχεία του νέου κλάδου της Κοινωνιολογίας των ΑμΕΑ. 
Επίσης, μελετάται η αναπηρία ως κοινωνική και πολιτι-
σμική κατασκευή, κοινωνικο-ιστορικές και σύγχρονες 
διαστάσεις αυτής, ζητήματα πολιτικής, εκπαιδευτικής, 
εργασιακής και κοινωνικής ένταξης των ΑμΕΑ, καθώς 
και οι σχέσεις μεταξύ της ομαδικής εμπειρίας. Αναπτύσ-
σονται οι βασικές αρχές της Κοινωνιολογίας, καθώς και 
ο τρόπος εφαρμογής επιλεγμένων θεωριών και θεωρη-
τικών προσεγγίσεων στα ΑμΕΑ. Διερευνώνται και προσ-
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διορίζονται οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων, των ΑμΕΑ και 
των κοινωνικών ομάδων. Προσδιορίζονται οι αιτίες των 
τάσεων και των προβλημάτων της κοινωνίας, αποσκο-
πώντας στη δημιουργία λειτουργικών αλληλεπιδράσεων 
στις υπάρχουσες κοινωνικές δομές σε σχέση με τα ΑμΕΑ.

Διπλωματική Εργασία
Κάθε φοιτητής/τρια αναλαμβάνει την εκπόνηση δι-

πλωματικής εργασίας με πρωτότυπο θέμα, ερευνητικό 
ή βιβλιογραφικό, υπό την επίβλεψη τριμελούς επιτροπής 
αποτελούμενης από διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.

Πρακτική Άσκηση
Οι φοιτητές πραγματοποιούν 500 ώρες πρακτικής 

άσκησης σε ΣΜΕΑΕ για μαθητές με κινητική αναπηρία, 
ΣΜΕΑΕ για κωφούς/βαρήκοους μαθητές και για μαθητές 
με προβλήματα όρασης, ΣΜΕΑΕ για μαθητές με αυτι-
σμό και για μαθητές με νοητική καθυστέρηση, ΚΕΔΔΥ ή 
Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο και Τμήμα Ένταξης. 
Κάθε φοιτητής/τρια είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση 
παρουσιολογίου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πρα-
κτικής άσκησης σε όλες τις δομές, το οποίο υπογράφεται 
από τον υπεύθυνο της δομής. Ο/η φοιτητής/τρια τηρεί 
ατομικό φάκελο πρακτικής άσκησης, στον οποίο φυ-
λάσσει τα παρουσιολόγια, τα πρωτόκολλα παρατήρη-
σης και τις εργασίες που υλοποιούνται στα πλαίσια της 
πρακτικής άσκησης.

Άρθρο 9
Εξετάσεις και αξιολόγηση μεταπτυχιακών 
φοιτητών

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το 
εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 
δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και μία εβδομάδα 
εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και του εαρινού 
εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο 
του Σεπτεμβρίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων 
κ.λπ. είναι υποχρεωτική. 

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-
βλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή 
ξεπερνά το 30% ανά μάθημα ή στο σύνολο των μαθη-
μάτων, τίθεται θέμα διαγραφής του φοιτητή. Το εν λόγω 
θέμα εξετάζεται από τη ΣΕ, η οποία γνωμοδοτεί σχετικά 
στη Συνέλευση.

Η αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθή-
σουν στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται στο τέλος 
κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή με 
εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. 
Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του 
κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 
1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός 20 ημερών από τη λήξη 
της εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς 
στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 

και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, 
συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Εάν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων 3 φορές και άρα δεν έχει ολο-
κληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα 
από αίτησή του, από επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από 
τρία (3) μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής που έχουν το ίδιο ή συνα-
φές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή αυτή 
εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ. 6 
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017).

Στο τέταρτο εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπε-
ται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
Ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία ανα-
γράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής ερ-
γασίας και ο προτεινόμενος επιβλέπων και στην οποία 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, 
η ΣΕ ορίζει τον επιβλέποντα και συγκροτεί την τριμελή 
εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα 
από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017). Επιβλέποντες της μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας είναι όλοι οι διδάσκοντες 
στο Π.Μ.Σ.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό ή βιβλιογραφικό χα-
ρακτήρα και να είναι πρωτότυπο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εφαρμόζουν υποχρεωτικά 
τις «Οδηγίες συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας» που βρίσκονται αναρτημένες στον διαδι-
κτυακό τόπο του Π.Μ.Σ.

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας είναι η ελληνική.

Για να εγκριθεί η εργασία, ο φοιτητής οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4 
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017). Οι μεταπτυχιακές δι-
πλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξε-
ταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον δια-
δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. (παρ. 5 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017).

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωμα-
τικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών 
φοιτητών

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
Α’ Κύκλου Σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δω-
ρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Οι μεταπτυχιακοί/-ές 
φοιτητές/-τριες δικαιούνται: 

- Ακαδημαϊκή ταυτότητα. 
- Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Πρόσβαση στις βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων 

Τμημάτων. 
- Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, στις 

οποίες είναι συνδρομητές το ΕΚΠΑ και το ΠΔΜ (Σύνδε-
σμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών/ΣΕΑΒ).
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2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, συ-
νέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με 
αυτό του Π.Μ.Σ. διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδη-
λώσεις του Π.Μ.Σ. 

3. Τα Ιδρύματα υποχρεούνται να εξασφαλίσουν στους 
φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασι-
μότητα στη διδασκαλία και στα προτεινόμενα συγγράμ-
ματα (παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017).

4. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της 
ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών 
φοιτητών εάν: 

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών·
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα·
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 

Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό·
- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 

την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά όργανα·

- το αιτηθούν οι ίδιοι (αυτοδίκαια)·
- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 

περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους·

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
5. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές 

του Π.Μ.Σ. των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον δια-
θέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισο-
δύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, 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 (ΕΛΣΤΑΤ). Η απαλλαγή αυτή 
παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε 
περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν 
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού 
αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι 
δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου 
εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας 
από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (παρ. 2 
του άρθρου 35 του ν. 4485/2017).

6. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ. 1 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017). 

7. Η καθομολόγηση γίνεται σε χώρο του Τμήματος ή 
της Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. ή του 
Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τμήματος ή του 
Αναπληρωτή του και, κατά τις δυνατότητες, ενδεχομένως 
εκπροσώπου του Πρυτάνεως.

8. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-
κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).

9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν 
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

10. Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχια-
κοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχο-
νται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ ανά εξάμηνο. 
Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμή-
νου.

11. Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού του προγράμμα-
τος ERASMUS + με τη συμμετοχή στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα 
με υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 11
Υποδομή Π.Μ.Σ.

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμο-
ποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του ΠΤΔΕ - 
ΕΚΠΑ (αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα 
εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα, βιβλιοθήκη, φω-
τοτυπικά μηχανήματα, πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης κ.λπ.).

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
Π.Μ.Σ. γίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και τη Γραμ-
ματεία του Τμήματος.

3. Τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. καλύπτονται από 
τα τέλη φοίτησης. Το τέλος συμμετοχής ανά φοιτητή για 
την υποστήριξη του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 2.400 ευρώ (600 
ευρώ ανά εξάμηνο) και το ποσό αυτό είναι το ελάχιστο 
δυνατό για την ομαλή διεκπεραίωσή του.

Το Π.Μ.Σ. δύναται να έχει πρόσθετες πηγές χρηματο-
δότησης, λ.χ. από ιδιώτες χορηγούς (εκδοτικούς οίκους, 
ιδρύματα, οργανισμούς κ.ά.), από ερευνητικά προγράμ-
ματα, από εκπόνηη συναφών μελετών, από συγγραφή 
διδακτικών εγχειριδίων κ.ά.

4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός 
απο¬λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 
και των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος 
κατατίθεται στο ΠΤΔΕ-ΕΚΠΑ (παρ. 2 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός αποστέλλεται στα 
αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. 
θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 12
Ανάθεση διδασκαλίας/Διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ.

1. Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξή-
ντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 
του οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το 
π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 
(Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011. 
Όλοι οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορι-
κού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο 
είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας 
για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αναθέτει 
μη αυτοδύναμη διδασκαλία μέρους μαθήματος ή σε-
μιναρίου ή εργαστηρίου σε μη κατόχους διδακτορικού 
διπλώματος υπό την επίβλεψη άλλου μέλους Δ.Ε.Π. δι-
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δάσκοντος του Π.Μ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται 
η αναλογία διδασκόντων του πρώτου εδαφίου και ότι 
οι αναθέσεις τους παρόντος δεν ξεπερνούν συνολικά 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών ωρών 
διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων ή εργαστηρίων, 
αντίστοιχα, του Π.Μ.Σ.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες 
του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον τα υφι-
στάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρε-
τήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και οι διδάσκοντες σύμφωνα με το 
π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 
(Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, 
δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή της αποφα-
σίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλ-
λων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση μελών 
Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα 
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις 
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. 

4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία 
λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του 
Π.Μ.Σ., καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως 
επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή 
προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, 
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με 
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών 
αναγκών του Π.Μ.Σ. (άρθρο 36 του ν. 4485/2017).

5. Οι διδάσκοντες των παραγράφων 3 και 4 δεν υπερ-
βαίνουν συνολικά το ποσοστό 40% του συνολικού αριθ-
μού διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

6. Η ανάθεση διδασκαλίας κάθε εξαμήνου γίνεται από 
τη ΣΕ του Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος. Οι διδάσκοντες είναι αρμόδιοι για το περι-
εχόμενο, τους μαθησιακούς στόχους, τη βιβλιογραφία 
και τον τρόπο αξιολόγησης του κάθε μαθήματος. Λαμ-
βάνοντας υπόψη τα ECTS του κάθε μαθήματος, κατα-
θέτουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. την περιγραφή του 
μαθήματος. 

7. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολό-
γηση κάθε διδάσκοντος και κάθε μαθήματος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, με τη χρήση των τυποποιη-
μένων ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων και 
διδασκόντων που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές που προβλέπει η ΑΔΙΠ.

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

Για όσα θέματα δεν προβλέπονται στον παρόντα Κα-
νονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή και Εκπαί-
δευση», αρμόδια είναι η Συνέλευση του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2021

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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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,


		2021-01-25T20:14:25+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




