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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 99828/Β7 (1)
  Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαί−
ου με τίτλο «Επιστήμες Περιβάλλοντος» 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27 
του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 
5 του ν. 3848/ 2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του 
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 
του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) και ιδίως 
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 19.2.2014, θέμα 7.1).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (αρ. συνεδρίας 
17/27−2−2014, θέμα 3.9)

7. Το αριθμ. πρωτ. 1627/27−8−2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιολό−
γηση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου 

8. Το αριθμ. πρωτ. 834/9−5−2014 έγγραφο του Προέ−
δρου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λει−
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Περιβάλλοντος. του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
με τίτλο «Επιστήμες Περιβάλλοντος» σύμφωνα με τα 
εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αι−
γαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες Περιβάλλοντος» (Master in 
Environmental Sciences) σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ 148 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών στις 
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περιβαλλοντικές επιστήμες μέσω εφαρμοσμένης έρευ−
νας. Οι σπουδές στις επιστήμες του Περιβάλλοντος 
αποσκοπούν στην ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στον 
άνθρωπο και στις βιολογικές, οικολογικές και φυσικο−
χημικές συνθήκες που αλληλοεπηρεάζονται. Αναλύονται 
οι διεργασίες και οι επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρω−
πογενές περιβάλλον, αναζητούνται επωφελείς πολιτικές 
και διαχειριστικές προσεγγίσεις και αναπτύσσονται τε−
χνολογικές διεργασίες που αποσκοπούν στην βιώσιμη 
διαχείριση του περιβάλλοντος. 

Το Πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη από τους φοι−
τητές ενός πλαισίου (θεωρητικού ή και πειραματικού) 
σε θέματα αιχμής του περιβάλλοντος μετά από πα−
ρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων. Η ολοκλήρωση του 
προγράμματος απαιτεί:

Α) την υποβολή πρωτότυπου επιστημονικού άρθρου, 
το οποίο θα πρέπει να έχει κριθεί αξιόλογο για δημοσί−
ευση σε εγκεκριμένο επιστημονικό περιοδικό με κριτές 
και εκτεταμένης περίληψης ή εναλλακτικά 

Β) την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ−
γασίας με καθαρή συνεισφορά στην απόκτηση νέας 
επιστημονικής γνώσης

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) στις «Επιστήμες Περιβάλλοντος» (Master in 
Environmental Sciences)

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πε−
ριβαλλοντικών − Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και 
Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων 
πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρι−
σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο πρόγραμμα γί−
νονται δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου. 

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ−
χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) 
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Η γλώσσα διδασκαλίας/ βιβλιογραφίας είναι η αγγλική 
/ελληνική. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 
που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται 
σε ενενήντα (90) και κατανέμονται ως ακολούθως:

α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα 
μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, οι οποίες αποκτούνται από 
την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση δύο υποχρεω−
τικών μαθημάτων και ενός εκ των τριών (3) μαθημάτων 
επιλογής στα οποία αντιστοιχούν δέκα (10) πιστωτικές 
μονάδες στο καθένα.

β) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα 
μαθήματα του Β΄ εξαμήνου 

γ) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την 
τελική ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπο−
νείται και η υποστήριξή της γίνεται ενώπιον τριμελούς 
επιτροπής που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος 
Περιβάλλοντος.

Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες 
Περιβάλλοντος» έχει ως ακολούθως:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Μ. (ECTS)

Ερευνητικές Μέθοδοι 10

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Έρευνας 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 εκ των 3)  

Ειδικά Θέματα Περιβαλλοντικής Μη−
χανικής και Επιστήμης 10

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Οικο−
λογίας 10

Ειδικά Θέματα Κοινωνικών και Ανθρω−
πιστικών Επιστημών Περιβάλλοντος 10

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Μ. (ECTS)

Έναρξη διπλωματικής εργασίας – 
εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκό−
πηση
Επιλογή προβλήματος και σύνδεση με 
υπάρχουσα τεχνική

15

Ανάπτυξη και Εφαρμογή πειραματικού 
− θεωρητικού πλαισίου 
Μεθοδολογική προετοιμασία – εντο−
πισμός και διαχείριση προβλημάτων
Πιλοτική εφαρμογή

15

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας 15

Συγγραφή επιστημονικού άρθρου 15

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

ΣΥΝΟΛΟ Α΄, Β΄ & Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 90 ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε 20 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. 

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Περιβάλλοντος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς 
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και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρθρ. 5 του ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από 
την υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική υποδομή 
και υπηρεσίες του Τμήματος Περιβάλλοντος και του 
Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 
2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α) 
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του 
ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται 
στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ (39,000 €) 
και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: 

Α/Α Ανάλυση Προϋπολογισμού Ποσό

1 Αμοιβές − Αποζημιώσεις Διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 10000

2 Δαπάνες Μετακινήσεων 10000

3 Έντυπα γραφική ύλη και αναλώσιμα  2000

4 Υποτροφίες  6000

5 Προμήθεια συντήρηση εξοπλισμού − 
λογισμικού  1500

6
Έξοδα προβολής και διαφήμισης – Εκ−
παιδευτικές Δραστηριότητες − Δημο−
σιεύσεις

 8000

7 Προμήθεια εκπαιδευτικού εντύπου και 
ηλεκτρονικού υλικού  1000

8 Λοιπές Δαπάνες  500

Σύνολο 39000

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από 
δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες, δωρεές, 
έσοδα από ερευνητικά και άλλα προγράμματα, κ.λπ.).

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ−
ουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

Αριθμ. 99826/B7 (2)
     Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 52478/B7/13.06.2005 (ΦΕΚ 

863 Β΄ 27.06.2005) υπουργική απόφαση που αφορά 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παι−
δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Επιστήμες της 
Αγωγής– Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογι−
ών»− Αναμόρφωση Προγράμματος. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 

6 (ΦΕΚ 148 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄), του άρθρου 27 
του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) και του άρθρου 37, παρ. 
5 του ν. 3848/ 2010 (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του 
ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 
του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄) και ιδίως 
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ−
ρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 52478/B7/13.06.2005 (ΦΕΚ 863 Β΄ 
27.06.2005) Υπουργική Απόφαση που αφορά στην 
έγκριση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Επιστήμες της Αγω−
γής– Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών».

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(6ης/02.04.2014).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 
18/03.04.2014)

8. Το αριθμ. πρωτ 1212/30.10.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιο−
λόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί−
δευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

9. Το αριθμ. πρωτ. 1204/14−5−2014 έγγραφο του Προ−
έδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαί−
δευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 52478/B7/13.06.2005 
(ΦΕΚ 863/27.06.2005 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση που 
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Επιστήμες της Αγω−



23480 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

γής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου θα λειτουργήσει από το ακα−
δημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες 
της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογι−
ών», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων και η έρευνα 
στις Επιστήμες της Αγωγής με εμβάθυνση στην εκπαί−
δευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών.

Σκοπός είναι η συμβολή στην παραγωγή γνώσης και 
στην επίλυση προβλημάτων στις επιστήμες της αγωγής 
με χρήση Νέων Τεχνολογιών. Συγκεκριμένα οι πτυχιού−
χοι θα πρέπει:

• να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις Νέες Τε−
χνολογίες για επικοινωνία, πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, 
αρχεία κ.λπ.,

• να βρίσκουν και να χρησιμοποιούν βοηθήματα, να 
παράγουν νέο παιδαγωγικό υλικό με τη βοήθεια των 
Νέων Τεχνολογιών,

• να δημιουργούν κοινά προγράμματα και σχεδία ερ−
γασίας και έρευνας με συναδέλφους και μαθητές σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας, 

• να προσεγγίζουν διεπιστημονικά και σφαιρικά τα 
πολύπλοκα προβλήματα που τίθενται στο χώρο της 
εκπαίδευσης, 

• να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με συνα−
δέλφους τους από άλλο γλωσσικό και πολιτισμικό πε−
ριβάλλον,

• να αναπτύσσουν μια κριτική σχέση με την εκπαι−
δευτική πραγματικότητα και με τις ίδιες τις διαδικασίες 
παραγωγής των γνώσεων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στις «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με 
Χρήση Νέων Τεχνολογιών».

Άρθρο 4

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων 

Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής καθώς και ομο−
ταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ−
χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) 
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι−
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.

Κατά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων οι μεταπτυχια−
κοί/ές φοιτητές/τριες παρακολουθούν τα μαθήματα και 
κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δρα−
στηριότητες, ενώ κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου 
εκπονούν τη Μεταπτυχιακή τους Διατριβή (Thesis) για 
την απονομή του Μ.Δ.Ε. 

Πιο συγκεκριμένα, για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαι−
τείται: 

α) η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δέκα 
10 μαθήματα (από 6 μονάδες ECTS το καθένα), από τα 
οποία τα τρία (3) είναι υποχρεωτικά, τα δύο (2) επιλο−
γής του Α΄ εξαμήνου και τα πέντε (5) επιλογής του Β΄ 
εξαμήνου, 

β) η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Διατριβής 
(30 ECTS). 

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, μετά το τέλος 
του Β΄ εξαμήνου και εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς 
σε όλα τα μαθήματα των δύο εξαμήνων, μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας (Thesis).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ. 
(ECTS)

Υ01 Παιδαγωγική και Παιδαγωγική 
των Μέσων 6

Υ02 Νέες Τεχνολογίες στην 
Εκπαίδευση 6

Υ03 Μεθοδολογία Έρευνας 6

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγονται 2 από τα 5)

ΕΑ01 Ειδικά Θέματα Εκπαίδευσης 
με Χρήση Νέων Τεχνολογιών 6

ΕΑ02 Οικογένεια, Ειδική Αγωγή 
και Νέες Τεχνολογίες 6

ΕΑ03 Νεοελληνική Λογοτεχνία 
και Νέες Τεχνολογίες 6

ΕΑ04 Πολιτισμός και Νέες 
Τεχνολογίες 6

ΕΑ05 Μαθηματικά και εφαρμογές 
τους στην εκπαίδευση 6

Σύνολο: 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΠΙΛΟΓΗΣ (επιλέγονται 5 από τα 13)

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ.(ECTS)
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ΕΒ01

Σχεδιασμός, διεξαγωγή και 
αξιολόγηση της διδασκαλίας: 
Εργαστηριακή άσκηση με 
μικροδιδασκαλία 

6

ΕΒ02

Μεθοδολογία δημιουργίας 
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 
υλικού για τη σχολική δια 
ζώσης και εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευση 

6

ΕΒ03 Νέες τεχνολογίες και νέες 
σχέσεις γνώσης 6

ΕΒ04

Πολυγραμματισμοί, νέοι τρό−
ποι μάθησης και διδασκαλία 
γλώσσας σε ηλεκτρονικά 
περιβάλλοντα 

6

ΕΒ05 Τεχνολογικά υποβοηθούμενη 
γλωσσική εκμάθηση 6

ΕΒ06

Οι λαογραφικές σπουδές στη 
σύγχρονη εποχή − μορφές 
λαϊκού πολιτισμού στον κό−
σμο της τεχνολογίας 

6

ΕΒ07 Κοινωνικές επιστήμες και νέες 
τεχνολογίες 6

ΕΒ08 Θρησκείες και Διαδίκτυο 6

ΕΒ09 Δημόσια Ιστορία – Ιστορική 
Εκπαίδευση 6

ΕΒ10

Θεωρίες αναπαράστασης − 
Τεχνολογική, Παιδαγωγική 
Γνώση στη Διδακτική 
των Μαθηματικών

6

ΕΒ11 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
με χρήση πολυμέσων 6

ΕΒ12
Η διδασκαλία των φυσικών 
επιστημών και οι νέες τεχνο−
λογίες

6

ΕΒ13

Εκπαιδευτική τεχνολογία 
αιχμής: Εφαρμογές τρισδιά−
στατων γραφικών, Εικονικής 
Πραγματικότητας και εικονι−
κών περιβαλλόντων πολλών 
χρηστών 

6

Σύνολο: 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ.(ECTS)

ΜΔ Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία 30

Σύνολο: 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. 

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν Μέλη ΔΕΠ του Παιδα−
γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.5 του 
ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτονται 
από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλε−
κτρονική υποδομή και υπηρεσίες του οικείου Τμήματος 
και του Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 
2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α) 
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρ−
χεται στο ποσό των ογδόντα μία χιλιάδων διακοσίων 
πενήντα ευρώ (81.250 €) και αναλύεται σε κατηγορίες 
δαπανών ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΑ (€)

ΑΜΟΙΒΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 40.500

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ 18.750

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ, ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 4.500

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 5.500

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 5.000

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣ−
ΜΟΥ/ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 4.000

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 2.500

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 500

ΣΥΝΟΛΟ 81.250

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από 
δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές (χορηγίες, δωρεές, 
έσοδα από ερευνητικά και άλλα προγράμματα, κ.λπ.).

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες που έχουν εισα−
χθεί στο Πρόγραμμα μέχρι και το Ακαδ. Έτος 2013−14 
θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
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Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 27 Ιουνίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

F
Αριθμ. 457/Φ.1/10−6−2014 (3)
   Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για καθαριό−

τητα του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου 
(Π.Ε.Κ.) Καβάλας.

  Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΕΚ) ΚΑΒΑΛΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το με αριθμ. 2/74839/0026/10−10−2012 έγγραφο της 

26ης Διεύθυνσης Συντ/σμου και Ελέγχου εφαρμογής 
Δημοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής με θέμα «Πάγιο κατ’ αποκοπή 
χορήγημα για καθαριότητα»

2. Την αριθμ. 2/5091/0026/25−5−2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/
25−5−2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί 
«Καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την 
πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων 
και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών»

3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13−07−2010) σχετικά με 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη−
ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμ−
μα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

4. Την αριθμ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1 απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
1340/16−10−2002 τ. Β') «Καθορισμός των ειδικότερων κα−
θηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊστάμενων των 
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευ−
θυντών των σχολικών μονάδων ΣΕΚ και των συλλόγων 
των διδασκόντων».

5. Το ΠΔ 250/1992 αρ. 11, παρ. 8, «Αρμοδιότητες Διευ−
θυντή ΠΕΚ»

6. Την αριθμ. ΣΤ5/56/13−11−2000 απόφαση του Υπουρ−
γού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1409/
17−11−2000 τ. Β΄) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στους προϊσταμένους των Δι−
ευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών και 
στους Διευθυντές των Περιφερειακών Επιμορφωτικών 
Κέντρων (Π.Ε.Κ.)».

7. Τη με αριθμ. 131385/Δ3/24−10−2012 (ΑΔΑ: Β43Φ9−ΧΓΩ) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ορισμού Διευθύντριας 
στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Καβάλας

8. Τη με αριθμ. 261/Φ.14.1/10−12−2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9−2ΒΦ) 
απόφαση της Διευθύντρια του Περιφερειακού Επιμορ−
φωτικού Κέντρου (ΠΕΚ) Καβάλας με θέμα «Κατανομή 
πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του 
ΠΕΚ Καβάλας (ΕΦ 90−25/183) σε επιμέρους ΚΑΕ

9. Τη με αριθμ. 2/112235/13−12−2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ−528) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «Διάθεσης 
των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2014».

10. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ της Υπηρε−
σίας μας για το έτος 2014 ποσού 5.000,00 € στον Ειδικό 
Φορέα 90−25/183, ΚΑΕ 1232 και με ποσοστό διάθεσης 
90% για κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας.

11. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή χορη−

γήματος για δαπάνη καθαριότητας στο Περιφερειακό 
Επιμορφωτικό Κέντρο (ΠΕΚ) Καβάλας του Ειδικού Φο−
ρέα 90−25/183 και ΚΑΕ 1232 στο ποσό των 307,50 €, μέχρι 
και τον Δεκέμβριο του 2014 (α/α 5704 ΥΔΕ Καβάλας).

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά 
εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση 2/5091/0026/
25−5−2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/25−5−2012) απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Καβάλα, 10 Ιουνίου 2014

Με εντολή Υπουργού
Η Διευθύντρια

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02018520707140008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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