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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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υπουργική απόφαση 116929 π.ε./Β7 (ΦΕΚ 214/τ.Β΄/
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 55/8.5.2015 (1)
Ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 

Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε−
πιστημίου Αθηνών, με τίτλο: «Εκπαιδευτική Πολιτική 
και Διοίκηση της Εκπαίδευσης».

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ−

θρο 6 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
τ.Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 
156/τ.Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων−Παράρτημα Διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίησης 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄) της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223/τ.Α΄/7−10−2014).

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

6. Το Π.Δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό−
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Κα−
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 124/τ.Α΄).

7. Την υπ’ αριθμ. Β7/22/17.1.1994 (ΦΕΚ 55/τ.Β΄) υπουργι−
κή απόφαση: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θεωρία και Πράξη της 
Διδασκαλίας και της Αξιολόγησης όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. Β7/ 237/11.5.1998 (ΦΕΚ 490/τ.Β΄), 123696/
Β7/23.12.2002 (ΦΕΚ 41/τ.Β΄) και 115922/Β7/23.11.2006 (ΦΕΚ 
1788/τ.Β΄).

8. Την υπ’ αριθμ. 94135/Β7 (ΦΕΚ 2398/τ.Β΄) υπουργική 
απόφαση της 28.8.2012 με την οποία τροποποιήθηκε η 
υπ’ αριθμ. Β7/22/17.1.1994 (ΦΕΚ 55/τ.Β΄) και αφορά στην 
ίδρυση της κατεύθυνσης σπουδών «Εκπαιδευτική Πο−
λιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλο−
σοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θεωρία 
και πράξη της Διδασκαλίας και της Αξιολόγησης του 
Εκπαιδευτικού Έργου.

9. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (10η Συνέ−
λευση της 2.7.2014) με την οποία εγκρίθηκε νέο Π.Μ.Σ. 
με τίτλο «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκ−
παίδευσης».

10. Το με αριθμ. Πρωτοκόλλου 277 της 27.10.2014 έγ−
γραφο της Προέδρου του Τμήματος προς την Πρυ−
τανεία ΕΚΠΑ με θέμα «Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Τμήματος Φ.Π.Ψ.». 

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών της συνεδρίας της 1.11.2014 που αποφάσισε 
την ίδρυση Π.Μ.Σ. στο Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας, με τίτλο «Εκπαιδευτική Πολιτική και 
Διοίκηση της Εκπαίδευσης».

12. Το με αριθμ. πρωτ. 924/7.3.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολο−
γίας, με τίτλο «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης». 

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογί−
ας, θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαι−
δευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του 
Ν. 3685/2008. 

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ−
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδα−
γωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Ε.Κ.Π.Α..

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

1. Το αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η Εκπαιδευτική Πο−
λιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. Το ΠΜΣ, έχοντας 
υπόψη τις αλλαγές στις εκπαιδευτικές πολιτικές σε 
εθνικό και διεθνές περιβάλλον στον τρόπο οργάνωσης 
και διοίκησης των εκπαιδευτικών συστημάτων και των 
επιπτώσεων που αυτές θα έχουν στο εθνικό σύστημα 
εκπαίδευσης, θα συμβάλει στην προαγωγή της επιστη−
μονικής γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στα δυο 
αλληλεξαρτώμενα επιστημονικά πεδία της Εκπαιδευτι−
κής Πολιτικής και της Διοίκησης της Εκπαίδευσης και 
των Εκπαιδευτικών Μονάδων.

2. Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξει−
δικευμένων θεωρητικών και πρακτικών, καθώς και η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Πολιτική και Διοίκηση της 
εκπαίδευσης. Επίσης, σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή 
ειδίκευσης πτυχιούχων των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παι−
δαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς και Τμημάτων των 
Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστημών στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση 
της Εκπαίδευσης.

3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι πτυχιούχοι θα 
μπορούν να εργαστούν ως στελέχη τόσο στην εκπαί−
δευση όσο και σε άλλους μη εκπαιδευτικούς φορείς, 
οργανισμούς και υπηρεσίες (π.χ. Ο.Α.Ε.Δ., Γενική Γραμμα−
τεία Νέας Γενιάς, Αυτοδιοίκηση, κ.λπ.). Το έργο τους θα 
συνδέεται με την οργανωτική και διοικητική αναβάθμιση 
των εκπαιδευτικών μονάδων και την αποτελεσματική 
ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με φορείς της ευ−
ρύτερης κοινωνίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (ΜΔΕ) στην Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης. Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι υποψήφιοι οι 
οποίοι είναι Πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και 
ΑΤΕΙ της ημεδαπής και Πτυχιούχοι αναγνωρισμένων 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σύμφωνα με την 
παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008). 

2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψη−
φίων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 
του Ν. 3685/08 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία 
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει 
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρ−
κεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα. 

Άρθρο 6
Είδη Προγραμμάτων Σπουδών

1. Το ΠΜΣ παρέχει προγράμματα σπουδών με διδα−
σκαλία δια ζώσης στους χώρους του ΕΚΠΑ. Τα προ−
γράμματα σπουδών μπορούν να διαφέρουν ως προς 
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το πλήθος τους ανά έτος και ως προς τον αριθμό των 
εισακτέων φοιτητών.

2. Το ΠΜΣ οργανώνει επίσης προγράμματα σπουδών 
τα οποία λειτουργούν με μεικτό σύστημα διδασκαλίας 
(δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) τα οποία 
στηρίζονται σε δομές σύγχρονης και ασύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Το πλαίσιο ορ−
γάνωσης και λειτουργίας των προγραμμάτων σπου−
δών που παρέχονται με εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
περιγράφεται αναλυτικά στον Κανονισμό Σπουδών και 
Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 7
Πρόγραμμα σπουδών 

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, 
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του 
μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως 
εξής: 

Α΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 Αρχές οργάνωσης και διοίκησης 
της Εκπαίδευσης

8

2 Μεθοδολογία έρευνας στην εκ−
παιδευτική πολιτική και 
διοίκηση

8

3 Εκπαιδευτική Πολιτική 8

4 Ιστορία Διοίκησης της 
Εκπαίδευσης: Αλλαγές και 
Μεταρρυθμίσεις

6

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 Ευρωπαϊκοί και Διεθνείς θεσμοί 
και Εκπαιδευτική πολιτική

8

2 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 6

3 Αυτονομία της σχολικής 
μονάδας και Διοίκηση του 
ανθρώπινου δυναμικού της

8

4 Ηγεσία και Ποιότητα στη 
Διοίκηση των Σχολικών 
Μονάδων

8

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 Οικονομικά της εκπαίδευσης και 
του σχολείου

10

2 Το σχολείο ως οργανισμός και 
κοινότητα μάθησης: Αξιολόγηση 
και Αποτελεσματικότητα του 
σχολείου

10

3 Πρακτική Άσκηση (Α΄ Μέρος) 10

Σύνολο 30

Δ΄ Εξάμηνο Σπουδών

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 Πρακτική Άσκηση (Β΄ Μέρος) 10

2 Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία 

20

Σύνολο 30

Άρθρο 8
 Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα ορίζεται στους 20 τουλάχιστον φοιτητές 
ετησίως, οι οποίοι θα επιλέγονται ύστερα από προκήρυ−
ξη στο πλαίσιο του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης 
και με διαδικασίες που θα προβλέπονται στον Κανονι−
σμό Σπουδών του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 9
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Προγράμματος θα απασχολη−
θούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας − Παιδαγω−
γικής − Ψυχολογίας ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστη−
μίου Αθηνών και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκό−
ντων με συναφείς προς το ΠΜΣ ειδικότητες, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις 
διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

Εκτός του διδακτικού προσωπικού θα χρησιμοποιη−
θούν άτομα για τη γραμματειακή, οργανωτική και τε−
χνική υποστήριξη του ΠΜΣ.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος αυτού θα αξι−
οποιηθεί η υπάρχουσα υποδομή (χώροι διδασκαλίας, 
εργαστήρια, βιβλιοθήκη) του Τμήματος ΦΠΨ.

Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της 
Εκπαίδευσης» θα λειτουργήσει για οκτώ (8) ακαδημα−
ϊκά έτη, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−22 με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

Άρθρο 12
Κόστος λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται σε 
64.000 ευρώ. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ 148/τ.Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουρ−
γίας του Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και 
αναλύεται ως εξής: 

Α/Α Είδος δαπάνης ποσό

1 Αμοιβές /αποζημιώσεις Διδακτικού, Διοι−
κητικού και Τεχνικού Προσωπικού 

25.000

2 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευ−
νητικών εργαλείων, ειδικού εξοπλισμού 
λογισμικών, αναλώσιμα υλικά

4.000

3 Μετακινήσεις 3.000
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4 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, 
συμμετοχή σε συνέδρια και δαπάνες 
δημοσιεύσεων

4.000

5 Δαπάνες Υποτροφιών 3.000

6 Λοιπές δαπάνες 2.600

7 Σύνολο 41.600
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται: α) από δίδακτρα 

φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική 
επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα, δ) από άλλες 
πηγές όπως, δωρεές, χορηγίες και λοιπά.

Άρθρο 13
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν κατά το ακα−
δημαϊκό έτος 2013−14 στην κατεύθυνση «Εκπαιδευτική 
Πολιτική και της Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Π.Μ.Σ 
«Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας» του 
Τμήματος Φ.Π.Ψ., ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο 
πλαίσιο του Π.Μ.Σ «ΘΕΠΑΕ» του Φ.Π.Ψ. 

2. Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν κατά το ακα−
δημαϊκό έτος 2014−15 στην κατεύθυνση «Εκπαιδευτική 
Πολιτική και της Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Π.Μ.Σ 
«Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας» του 
Τμήματος Φ.Π.Ψ. και έχουν ολοκληρώσει το α΄ έτος 
σπουδών, μεταφέρονται από το ακαδημαϊκό έτος 2015−
16 (γ΄και δ΄ εξάμηνα σπουδών) στο νέο Π.Μ.Σ «Εκπαιδευ−
τική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» στο οποίο 
και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σύμφωνα με το 
πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης «Εκπαιδευτική 
Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης». Τα διοικητικού 
και οικονομικού χαρακτήρα ζητήματα που αφορούν στις 
σπουδές και στις οικονομικές υποχρεώσεις των παρα−
πάνω φοιτητών/τριών θα διευθετηθούν με απόφαση της 
Γ.Σ του Τμήματος Φ.Π.Ψ σε συνεργασία με τον Ε.Λ.Κ.Ε 
του Ε.Κ.Π.Α.

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας 
μεταπτυχιακών σπουδών του Π.Μ.Σ «Εκπαιδευτική Πο−
λιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» και τα αρμόδια 
όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. πράξης 53/8.5.2015 (2)
Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. 

Β7/20/17.1.1994 (ΦΕΚ 55/τ.Β΄/28.1.1994), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει με τις Β7/204/29.7.1998 (ΦΕΚ 
849/τ.Β΄/12.8.1998), Β7/92448/29.11.2002 (ΦΕΚ 1578/
τ.Β΄/18.12.2002) και 61317/Β7/28.7.2004 (ΦΕΚ 1209/τ.Β΄/
6.8.2004) υπουργικές αποφάσεις, που αφορά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Συμ−
βουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» 
του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυ−
χολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών – Αναμόρφωση του Προγράμματος.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ−

θρο 6 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/
25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 
156/τ.Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223/τ.Α΄/7.10.2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

6. Το Π.Δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄/3.6.2013), «Ίδρυ−
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση 
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών».

7. Την υπουργική απόφαση Β7/20/17.1.1994, (Φ.Ε.Κ. 55/
28.1.1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις Β7/204/
29.7.1998 (ΦΕΚ 849/τ.Β΄/12.8.1998), Β7/92448/29.11.2002 
(ΦΕΚ 1578/τ.Β΄/18.12.2002) και 61317/Β7/28.7.2004 (ΦΕΚ 
1209/τ.Β΄/6.8.2004) υπουργικές αποφάσεις.

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδα−
γωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρίαση 28.5.2014). 

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 1.11.2014).

10. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήμα−
τος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

− Το υπ’ αριθμ. 924/7.3.2014 του εγγράφου για την 
αξιολόγηση του Τμήματος Φ.Π.Ψ. του ΕΚΠΑ

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την υπουργική απόφαση Β7/20/17.1.1994, 
(Φ.Ε.Κ. 55/28.1.1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
υπουργικές αποφάσεις Β7/204/29.7.1998 (ΦΕΚ 849/τ.Β΄/
12.8.1998), Β7/92448/29.11.2002 (ΦΕΚ 1578/τ.Β΄/18.12.2002) 
και 61317/Β7/28.7.2004 (ΦΕΚ 1209/τ.Β΄/6.8.2004), που αφο−
ρά στη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 αναμορφωμένο το Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επαγγελματική 
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Συμβουλευτική και Προσανατολισμός», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ−
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδα−
γωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

1. Το ΠΜΣ περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανά−
πτυξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
αντικείμενο «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσα−
νατολισμός».

2. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της επι−
στημονικής γνώσης και στην ανάπτυξη της έρευνας 
στον χώρο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και 
του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Επιδίωξη του 
ΠΜΣ είναι η προσφορά επιστημονικών γνώσεων που 
γεφυρώνουν τη θεωρία με την εμπειρική έρευνα και 
πράξη και η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων υψη−
λού επιπέδου που προωθούν τους στόχους της Επαγ−
γελματικής Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού. Σκοπός του είναι η προετοιμασία 
εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα βοηθούν άτο−
μα στην επαγγελματική τους εξερεύνηση, στη λήψη 
επαγγελματικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές τους επιλογές και στην επαγγελματική 
τους ανάπτυξη.

3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα 
πρέπει να:

• Κατέχουν και επιδεικνύουν σε βάθος γνώσεις και 
δεξιότητες και χρησιμοποιούν τις θεωρίες και μεθόδους 
της επιστήμης της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και 
του Προσανατολισμού για την αντιμετώπιση των προ−
βλημάτων σταδιοδρομίας των ατόμων.

• Παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις στον 
κλάδο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του 
Προσανατολισμού και αναπτύσσουν διαρκώς τις γνώ−
σεις και τις δεξιότητές τους.

• Υποβοηθούν τους μαθητές να γνωρίσουν τον εαυτό 
τους και να επιλέξουν συνειδητά και υπεύθυνα σχολική 
ή/και επαγγελματική κατεύθυνση.

• Συνεργάζονται με τους διευθυντές και τους εκ−
παιδευτικούς των σχολείων, με τους συλλόγους των 
γονέων και με τα μέλη της ευρύτερης κοινότητας για 
την προαγωγή του θεσμού της Επαγγελματικής Συμ−
βουλευτικής και του Προσανατολισμού προς όφελος 
των μαθητών.

• Υποβοηθούν τους ενήλικες να αναπτυχθούν επαγ−
γελματικά, να ενταχθούν και να προσαρμοστούν στην 
αγορά εργασίας ή να αναθεωρήσουν τον αρχικό τους 
προσανατολισμό ή να αντιμετωπίσουν με επιτυχία προ−
βλήματα που σχετίζονται με την επαγγελματική τους 
σταδιοδρομία.

• Εκπονούν και εφαρμόζουν προγράμματα Επαγγελ−
ματικής Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού προς 
όφελος των μαθητών και των ενηλίκων.

• Παρέχουν στους πολίτες κάθε είδους σχετικές υπη−
ρεσίες.

• Προάγουν την επιστημονική γνώση στον κλάδο της 
Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και του Προσανατολι−
σμού μέσω της διεξαγωγής σχετικών ερευνών και της 
πραγματοποίησης μελετών. 

• Αναπτύσσουν κάθε άλλη δραστηριότητα που συμ−
βάλλει στην προώθηση και την εφαρμογή της Επαγ−
γελματικής Συμβουλευτικής και του Προσανατολισμού 
σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (ΜΔΕ) στην Επαγγελματική Συμβουλευτική και τον 
Προσανατολισμό. 

Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

1. Στο ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γίνο−
νται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι: 

α. πτυχιούχοι των Τμημάτων Ψυχοπαιδαγωγικών, Αν−
θρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών των ΑΕΙ της 
ημεδαπής καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
(σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008), οι 
οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.

β. σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να γίνουν 
δεκτοί πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων. Ως εξαιρετικές 
περιπτώσεις θεωρούνται υπότροφοι ή πτυχιούχοι άλ−
λων Tμημάτων με αυξημένα προσόντα (έχουν αποδε−
δειγμένα παρακολουθήσει προγράμματα κατάρτισης ή 
επιμόρφωσης στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό ή/
και την Επαγγελματική Συμβουλευτική επί ένα πλήρες 
ακαδημαϊκό εξάμηνο, τουλάχιστον, ή διαθέτουν τριετή 
τουλάχιστον εμπειρία στην εφαρμογή του Επαγγελματι−
κού Προσανατολισμού και της Επαγγελματικής Συμβου−
λευτικής στην εκπαίδευση ή την απασχόληση ή έχουν 
πολύ αξιόλογο επιστημονικό ή άλλο έργο σχετικό με 
τα αντικείμενα αυτά.

2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί−
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του 
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία 
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει 
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι−
άρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά 
εξάμηνα. 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών 

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, 
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του 
μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως 
εξής:
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

1. Θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
2. Ο Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε 
διάφορα πλαίσια 
3. Κοινωνικό Περιβάλλον, οικονομία και αγο−
ρά εργασίας 
4. Η τεχνική της συμβουλευτικής συνέντευ−
ξης
5. Θεωρία και πράξη της Συμβουλευτικής 

6
6

6

6
6 

1. Επαγγελματική Συμβουλευτική 
2. Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική
3. Επαγγελματική ανάπτυξη ειδικών ομάδων
4. Λήψη επαγγελματικών αποφάσεων: Στρα−
τηγικές και ανάπτυξη δεξιοτήτων
5. Επαγγελματικός Προσανατολισμός και 
Νέες Τεχνολογίες 

6
6
6
6

6 

ΣΥΝΟΛΟ *30
(αφορά 

στο 
εξάμηνο)

ΣΥΝΟΛΟ *30
(αφορά 

στο 
εξάμηνο)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

1. Επαγγελματική αξιολόγηση
2. Ειδικά θέματα Επαγγελματικής Συμβου−
λευτικής και Προσανατολισμού
3. Πρακτική Άσκηση (Μέρος Α΄)
4. Διπλωματική Εργασία

6
6

6
12

1. Πρακτική Άσκηση (Μέρος Β΄)
2. Εποπτεία πρακτικής άσκησης 
3. Διπλωματική Εργασία 

10
8
12

ΣΥΝΟΛΟ *30
(αφορά 

στο 
ξάμηνο)

ΣΥΝΟΛΟ *30
(αφορά 

στο 
εξάμηνο)

*Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Φ5/89656/Β3/13.8.2007 
Υ.Α. (ΦΕΚ 1466/τ.Β΄/13.8.2007).

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) 
άτομα ανά διετία. 

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές ΑΕΙ του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδα−

γωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ. 
β) Καθηγητές άλλων Τμημάτων του ΕΚΠΑ και άλλων 

ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες ομοταγών ιδρυ−
μάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) Επόπτες από τα πλαίσια Πρακτικής Άσκησης.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν οι 
χώροι διδασκαλίας και τα σπουδαστήρια του Τμήματος 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, καθώς επί−
σης η αίθουσα Η/Υ και τα επιστημονικά κέντρα.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσα−
νατολισμός» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022−2023 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/
τ.Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό 
των 70.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμήθειες 10.000 

Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών 25.000

Εξοπλισμός−υλικοτεχνική υποδομή 7.000

Δαπάνες μετακινήσεων 10.000

Δαπάνες υποτροφιών 8.000

Ομιλίες, σεμινάρια, συνέδρια 5.000

Γενικές δαπάνες (Δαπάνες δημοσιότητας, 
έκδοση περιοδικού, συντήρηση ιστοσελίδας, 
κ.α.)

5.000

ΣΥΝΟΛΟ 70.000
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται α)από 

τα δίδακτρα που θα καταβάλλουν οι φοιτητές, β) από 
το παράβολο αίτησης και γ) από τα έσοδα σεμιναρίων/
ημερίδων που θα διοργανώνει το ΠΜΣ για επαγγελμα−
τίες του χώρου. 

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας 
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. πράξης 54/8.5.2015 (3)
Έγκριση ΠΜΣ με τίτλο «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παι−

διού και Εφήβου» σε αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
υπουργικής απόφασης Β7/34 (ΦΕΚ 952/τ.Β΄/31.12.1993), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ711/94/Β7/206 
(ΦΕΚ 305/τ.Β΄/7.5.1996) υπουργική απόφαση, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. υπουργική απόφα−
ση 89814/Β7 (ΦΕΚ 285/τ.Β΄/7.3.2005) και αναμορφώθη−
κε με την υπ’ αριθμ. υπουργική απόφαση 116929 π.ε./
Β7 (ΦΕΚ 214/τ.Β΄/22.2.2007) που αφορά στην ίδρυση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμή−
μα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του 
Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» − Αναμόρφω−
ση προγράμματος.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

6 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16.7.2008 «Θεσμικό πλαίσιο για τις μετα−
πτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις διατά−
ξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25.8.2008), 
του άρθρου 27 το Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4.9.2009) 
και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 
71/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301 (ΦΕΚ 223/
τ.Α΄/7.10.2014).

5. Tις 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/τ.Α΄).

6. Το Π.Δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄/3.6.2013), «Ίδρυ−
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση 
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών».

7. Την υπ’ αριθμ. υπουργική απόφαση Β7/34 (ΦΕΚ 952/
τ.Β΄/31.12.1993), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Φ711/94/Β7/206 (ΦΕΚ 305/τ.Β΄/7.5.1996) υπουργική απόφα−
ση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. υπουργική 
απόφαση 89814/Β7 (ΦΕΚ 285/τ.Β΄/7.3.2005) και αναμορ−
φώθηκε με την υπ’ αριθμ. υπουργική απόφαση 116929 
π.ε./Β7 (ΦΕΚ 214/τ.Β΄/22.2.2007).

8. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμή−

ματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 23.7.2014 και συνεδρία 
22.10.2014). 

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 1.11.2014).

10. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήμα−
τος (924/7.3.2014).

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

Αντικαθιστούμε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 
Β7/34 (ΦΕΚ 952/τ.Β΄/31.12.1993), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. Φ711/94/Β7/206 (ΦΕΚ 305/τ.Β΄/7.5.1996) 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. υπουργική απόφαση 89814/Β7 (ΦΕΚ 285/τ.Β΄/
7.3.2005) και αναμορφώθηκε με την υπ’ αριθμ. υπουργι−
κή απόφαση 116929 π.ε./Β7 (ΦΕΚ 214/τ.Β΄/22.2.2007) που 
αφορά στην ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και 
Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο «Σχολική Ψυχολογία» 
ως ακολούθως: 

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 σε βάση διετίας το Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμο−
σμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου», σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν. 3685/2008.

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ−
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδα−
γωγικής, Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α..

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

Α. Aντικείμενο
1. Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η Εφαρμοσμένη Ψυ−

χολογία Παιδιού και Εφήβου. 
2. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει στη μελέτη και αξιοποίηση επι−

στημονικών θεωριών, αρχών και πρακτικών της Ψυχο−
λογίας για την κατανόηση και προαγωγή της εκπαιδευ−
τικής διεργασίας και της ψυχικής υγείας παιδιών και 
εφήβων με απώτερο σκοπό την πρόληψη, αξιολόγηση, 
παρέμβαση και έρευνα από πτυχιούχους των Τμημάτων 
Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας καθώς και 
Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών.

3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές ανά−
λογα με το πρώτο πτυχίο τους και τις νομικές και θε−
σμικές δυνατότητές τους θα πρέπει 

• να μπορούν μετά το πέρας των μεταπτυχιακών 
σπουδών τους να εργαστούν ως ειδικευμένα στελέχη 
τόσο στην Εκπαίδευση όσο και σε δομές και υπηρεσίες

• ψυχικής υγείας και σε άλλους φορείς και υπηρεσίες 
που σχετίζονται με την χάραξη πολιτικής σε θέματα 
εκπαίδευσης και ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων. 

• Ειδικότερα, το πρόγραμμα αυτό αποβλέπει στην 
κατάρτιση στελεχών της Εκπαίδευσης και επαγγελμα−
τιών της Ψυχολογίας, με κύριο έργο την κατανόηση της 
ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων 
σε συνδυασμό με την εφαρμογή αυτών των γνώσεων 
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στην Εκπαίδευση, σε δομές ψυχικής υγείας ή σε άλλα 
πλαίσια που ασχολούνται με παιδιά και εφήβους. Έτσι, οι 
απόφοιτοι, ακολουθώντας το μοντέλο του επιστήμονα−
επαγγελματία θα έχουν αποκτήσει θεωρητική και πρα−
κτική κατάρτιση σε θέματα Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας 
σε παιδιά και εφήβους. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται:
• α) στην κατανόηση των αναγκών των παιδιών και 

των εφήβων με βάση το αναπτυξιακό τους στάδιο,
• β) στην αναγνώριση και συνεκτίμηση του ότι οι δια−

φορετικές μαθησιακές, κοινωνικές και συναισθηματικές 
ανάγκες και συμπεριφορές των παιδιών είναι αλληλέν−
δετες με το πλαίσιο της οικογένειας, του σχολείου και 
του ευρύτερου κοινωνικο−πολιτισμικού περιβάλλοντος,

• γ) στην απόκτηση και εφαρμογή γνώσεων σχετικά με 
την αναγνώριση, αξιολόγηση, πρόληψη, και παρέμβαση 
σε θέματα μάθησης, ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης των 
παιδιών και των εφήβων καθώς και την δημιουργία κα−
τάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος και τη δημιουργία 
κινήτρων μάθησης, 

• δ) στην κατανόηση θεμάτων σχετικών με τη δια−
φορετικότητα του μαθητικού πληθυσμού (πολιτισμική 
διαφορετικότητα, διαφορετικότητα φύλου, κοινωνική 
διαφορετικότητα, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες),

• ε) απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με 
τη συμβουλευτική ψυχολογία και συμβουλευτική και τη 
διαχείριση των σύγχρονων προκλήσεων και αναγκών 
που αφορούν σε παιδιά και εφήβους και

• ζ) στην κατανόηση και εφαρμογή θεμάτων ερευνη−
τικής και επαγγελματικής δεοντολογίας.

• Το ΠΜΣ έχει ως στόχο επίσης να συμβάλει στο πε−
ριορισμό διαρροής επιστημονικού δυναμικού σε ξένες 
χώρες. 

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμέ−
νη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» απονέμει Μεταπτυ−
χιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Εφαρμοσμένη 
Ψυχολογία παιδιού και εφήβου» με δύο κατευθύνσεις

Κατεύθυνση: Ψυχολογία
Κατεύθυνση: Εκπαίδευση
Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστρι−

ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων 

1. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οδη−
γεί στην απονομή του ΜΔΕ γίνονται δεκτοί, μετά από 
ανοικτή προκήρυξη, οι εξής κατηγορίες υποψηφίων:

Α. Για την κατεύθυνση στην «Ψυχολογία» 
Α1 πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας, της ημεδαπής 

καθώς και των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής 
(σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008),

Β. Για την κατεύθυνση «Εκπαίδευση»
Β1. πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής 

και Ψυχολογίας, Επιστημών Αγωγής και άλλων Κοινωνι−
κών και Ανθρωπιστικών Επιστημών των ΑΕΙ, της ημεδα−
πής καθώς και των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδα−

πής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008), 
με πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, και

Β.2. πτυχιούχοι Τμημάτων Λογοθεραπείας και Κοινω−
νικής Εργασίας (ΤΕΙ) 

Β.3. σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να γί−
νουν δεκτοί πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων. 

2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί−
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του 
Ν. 3685/2008 και πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται 
από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1.β) 
άρθ. του Ν. 3685/2008. Εν προκειμένω: 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μετά 
από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις και συνέντευξη. Οι 
υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν 
επαρκώς την αγγλική γλώσσα. Η επάρκεια προσδιορί−
ζεται με την κατοχή διπλώματος επιπέδου Advanced 
(C1) ή ισοδύναμου διπλώματος σύμφωνα με το άρθρο 
1 Π.Δ. 146/2007. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δια−
θέτει επάρκεια αντίστοιχη ή υψηλότερη του επιπέδου 
Advanced σε γλώσσα πλην της Αγγλικής απαιτείται 
να έχει τουλάχιστον δίπλωμα Αγγλικής σε επίπεδο B2.

Άρθρο 5
Διάρκεια σπουδών

Για την απονομή τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια 
για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται σε 
τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και η μέγιστη σε έξι (6). 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρα−
κολουθήσει τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., να ολοκληρώσει τις 
ειδικές υποχρεώσεις του και να εκπονήσει μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία.

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 
12 πλήρεις διδακτικές εβδομάδες. Τα Α΄ και Β΄ εξάμηνα 
περιλαμβάνουν πέντε μαθήματα έκαστο, το Γ΄ εξάμηνο 
περιλαμβάνει ένα μάθημα, την πρακτική άσκηση (μέ−
ρος Α΄), την Εποπτεία (μέρος Α΄) και μέρος της διπλω−
ματικής εργασίας (θεωρητικό τμήμα και μεθοδολογία 
έρευνας). Το Δ΄ εξάμηνο περιλαμβάνει ένα μάθημα, την 
πρακτική άσκηση (μέρος Β΄), την Εποπτεία (μέρος Β΄) 
και τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Όλα τα 
μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδομάδα. Η 
παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές 
είναι υποχρεωτική.

Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί−
κευσης απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέ−
ταση σε όλα τα μαθήματα, η επιτυχής παρακολούθηση 
και εποπτεία της πρακτικής άσκησης και η εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας. Για τη συνέχιση των σπουδών 
του στο επόμενο εξάμηνο ο φοιτητής πρέπει να έχει 
εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα του προηγούμενου 
εξαμήνου. 

Τα μαθήματα, η διδακτική και η ερευνητική απασχό−
ληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαι−
δευτικές δραστηριότητες για την απονομή τίτλου του 
άρθρου 3 καθορίζονται ως εξής:
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Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

1 Ειδικά Θέματα στην αναπτυξιακή και εκπαι−
δευτική ψυχολογία
2. Συμβουλευτική Ψυχολογία
3. Ψυχοπαθολογία − Αναπτυξιακές διαταραχές 
4. Διαφορετικότητα στη σχολική Κοινότητα
5. Θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης− 

6

6
6
6
6

1. Γλωσσικές και μαθησιακές δυσκολίες
2. Διεργασίες ομάδας στο σχολείο και την κοι−
νότητα
3. Προαγωγή ψυχικής υγείας και Ευεξία
4. Αξιολόγηση παιδιού και εφήβου. 
5. Εξειδικευμένο σεμινάριο: 
5α Ποιοτική Μεθοδολογία και Ανάλυση 
/5β. Μεθοδολογία − Στατιστική (επιλογή)

6
6

6
6
6

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

 Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

1. Εξειδικευμένο σεμινάριο: 
Προγράμματα Παρεμβάσεις στο σχολείο και 
την οικογένεια 
2. Πρακτική Άσκηση 
3. Εποπτεία (Μέρος Α΄)
4. Διπλωματική εργασία

6

6
6
12

1. Εξειδικευμένο σεμινάριο: 
Θεραπευτικές προσεγγίσεις 
2. Πρακτική Άσκηση 
3. Εποπτεία (Μέρος Β΄)
4. Διπλωματική Εργασία 

6

6
6
12

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
*Βλέπε: Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Φ5/89656/Β3/13.8.2007 

Υ.Α. (ΦΕΚ 1466/τ.Β΄/13.8.2007) 

Η πρακτική άσκηση είναι διάρκειας 800 ωρών και 
πραγματοποιείται σε σχολικές μονάδες γενικής και ει−
δικής αγωγής όλων των βαθμίδων, Υπηρεσίες Ψυχικής 
Υγείας και λοιπούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που 
ασχολούνται με παιδιά και εφήβους. Στο τέλος του Δ΄ 
εξαμήνου υποβάλλεται η διπλωματική εργασία. 

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο κατά διετία αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται 
κατ’ ανώτατο όριο σε εικοσιτέσσερις (24) φοιτητές/
τριες.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν: 
α) Καθηγητές ΑΕΙ του Τμήματος ΦΠΨ
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες 

ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του N. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 
6 του N. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Στην υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλλουν, 
εκτός από το διδακτικό προσωπικό και α) Επόπτες από 
το πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης, β) Εξωτερικοί επόπτες, 
και γ) ένα άτομο για την οργανωτική υποστήριξη του 
Προγράμματος και παρακολούθηση της πρακτικής 
άσκησης των φοιτητών.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν 
οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες του οικείου 
Τμήματος. 

Επίσης, η διοικητική υποστήριξη παρέχεται από τη 
Γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφή−

βου» θα λειτουργήσει για οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη, μέχρι 
το ακαδημαϊκό έτος 2022−2023 με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του N. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11 
Κόστος λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/
τ.Α΄) το 65% του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά 
στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 
73.000,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

1. Δαπάνες συνεργατών 28.000,00 Ευρώ

2. Δαπάνες μετακινήσεων 10.000,00 ››

3. Δαπάνες για αναλώσιμα και άλ−
λες προμήθειες

10.000,00 ››

4. Δαπάνες υποτροφιών 8.000,00 ››

5. Υλικοτεχνική υποδομή 7.000,00 ››

6. Ομιλίες, σεμινάρια, συνέδρια 5.000,00

7. Γενικές δαπάνες (Δαπάνες δημο−
σιότητας, 
έκδοση περιοδικού, συντήρηση 
ιστοσελίδας, κ.α) 

5.000,00 Ευρώ

Σύνολο: 73.000,00 Ευρώ
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται α) 

από τα δίδακτρα που θα καταβάλουν οι φοιτητές, β) 
από τα έσοδα σεμιναρίων επιμόρφωσης που θα διορ−
γανώνει το ΠΜΣ γ) από ερευνητικά προγράμματα και 
δ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα. Το 
ΠΜΣ θα καταβάλλει προσπάθεια να εξασφαλίζει επίσης 
δωρεές και χορηγίες για την οικονομική διευκόλυνση 
των φοιτητών. 

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ανωτέρω διατά−
ξεις, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχια−
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κών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. πράξης 50/8.5.2015 (4)
Αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης 78586/Β7 

(ΦΕΚ 1247/τ.Β΄/6.9.2005) και της υπουργικής απόφα−
σης υπ’ αριθμ. 58502/Β7 (ΦΕΚ 1144/τ.Β΄/9.7.2007), που 
αφορούν στο Διαπανεπιστημιακό − Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τε−
χνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
για την Εκπαίδευση» των Τμημάτων: 
α) Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
(ΤΕΑΠΗ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών,
β) Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 
(ΕΜΜΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών 
γ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλίας, 
σε σύμπραξη με
δ) το Τμήμα Ηλεκτρονικής του ΤΕΙ Πειραιά – Αναμόρ−
φωση του προγράμματος.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ−

θρο 6 (ΦΕΚ 148/τ.Α΄/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές» όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
τ.Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 
156/τ.Α΄/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ.Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 
223/τ.Α΄/7.10.2014).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

6. Το Π.Δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/τ.Α΄/3.6.2013), «Ίδρυ−
ση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση 
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών».

7. Την υπουργική απόφαση 78586/Β7 (ΦΕΚ 1247/τ.Β΄/
6.9.2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπουρ−
γική απόφαση 58502/Β7 (ΦΕΚ 1144/τ.Β΄/9.7.2007). 

8. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Τμημάτων που 
συμμετέχουν στο ΠΜΣ: 

• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήμα−
τος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
(Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 8η /5.6.2014)

• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Μ.Μ.Ε) 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρίαση 5η/24.6.2014)

• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλί−
ας (συνεδρίαση 44η/12.6.2014)

• Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Πειραιά (συνεδρί−
αση 27.6.2014)

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Ε.Δ.Ε. του ΔΔ−ΠΜΣ 
«Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
για την Εκπαίδευση» (συνεδρίαση 4η/7.7.2014) 

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση 
23.7.2014)

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης του ΤΕΙ Πειραιά (συνεδρίαση 17.7.2014)

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρίαση 1η/1.11.2014)

13. Τα έγγραφα της ΑΔΙΠ από τα οποία προκύπτει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμη−
μάτων: 

− Αριθμ. πρωτ. 2791/7.11.2013 αξιολόγηση Τμήματος 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 
ΕΚΠΑ

− Αριθμ. πρωτ. 629/13.2.2014 αξιολόγηση Τμήματος Επι−
κοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ 

− Αριθμ. πρωτ. 628/23.3.2012 και αριθμ. πρωτ. 2748/
23.12.2014 αξιολόγηση Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανι−
κών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

− Αριθμ. πρωτ. 2976/21.11.2013 αξιολόγηση Τμήματος 
Ηλεκτρονικής ΤΕ του ΤΕΙ Πειραιά

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Εθνι−
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Τεχνολογικού Εκ−
παιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά (συνεδρίαση 1η/1.11.2014), 
αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε τις υπουργικές αποφάσεις 78586/Β7 
(ΦΕΚ 1247/τ.Β΄/6.9.2005), 58502/Β7 (ΦΕΚ 1144/τ.Β΄/9.7.2007) 
που αφορούν στη λειτουργία του Διαπανεπιστημιακού−− 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοι−
νωνίας για την Εκπαίδευση» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα: 1) Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προ−
σχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ, 2) Επικοινωνίας και Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, 3) Αρχιτεκτόνων Μη−
χανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 4) Ηλεκτρονι−
κών−Μηχανικών Τ.Ε. του ΤΕΙ Πειραιά, θα λειτουργήσουν 
από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το 
Διιδρυματικό − Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχια−
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κών Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν. 3685/2008. 

Το ανώτατο όργανο του ΔΔ−ΠΜΣ είναι η Ειδική Δια−
τμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) η οποία συγκροτείται από 
τρεις εκπροσώπους από κάθε Τμήμα που διοργανώνει 
το παρόν ΠΜΣ και ορίζονται από τις ΓΣΕΣ των Τμημά−
των τους. Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ εκλέγεται από τα μέλη 
της. Η ΕΔΕ μπορεί να εξουσιοδοτεί τη Συντονιστική 
Επιτροπή (ΣΕ) να διεκπεραιώνει μέρος των αρμοδιοτή−
των της. Η ΣΕ του ΠΜΣ είναι πενταμελής, συγκροτείται 
από μέλη της ΕΔΕ και εκλέγεται από αυτήν. 

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προ−
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Εκπαίδευσης και 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Ε.Κ.Π.Α..

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

1. Το ΔΔ−ΠΜΣ περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη ενός Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμ−
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο τις «Τε−
χνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για 
την Εκπαίδευση». 

2. Το Πρόγραμμα στοχεύει στην κριτική αξιολόγηση 
και την έρευνα των διακυβευμάτων της χρήσης των ΤΠΕ 
σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον. Εστιάζει στη μελέτη 
και την έρευνα σε γνωστικά πεδία που σχετίζονται με 
την εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την Εκπαίδευση . 

3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές θα 
είναι σε θέση: 

• να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικές εφαρ−
μογές με τη χρήση ΤΠΕ σε διαφορετικά περιβάλλοντα 

• να καθοδηγούν με σαφήνεια εκπαιδευτικούς και εκ−
παιδευόμενους στη δημιουργία και την εφαρμογή ΤΠΕ 

• να αναλύουν κριτικά και να αξιολογούν τους διάφο−
ρους τύπους εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική 
διαδικασία 

• να αναπτύσσουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα 
και να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο χώρο των ΤΠΕ 
με τις εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος 

Το ΔΔ−ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (ΜΔΕ) στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση.

Ο τίτλος απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστρι−
ακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αναφορά των ονομάτων 
όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων των ΑΕΙ στους 
χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

1. Στο ΔΔ−ΠΜΣ, που οδηγεί στην απονομή του ΜΔΕ, γί−
νονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Τμη−
μάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή πτυχιούχοι 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
(σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008). 

2. Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφί−
ων συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) άρθ. 4 του 
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία 
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει 
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική δι−
άρκεια ορίζεται για το ΜΔΕ σε τέσσερα (4) διδακτικά 
εξάμηνα. 

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών 

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, 
τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές 
και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του 
μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται ως 
εξής: 

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS

Α11. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 10

2 μαθήματα

επιλογής

X 10 
 

3 μαθήματα

επιλογής

X 10 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α1. Η μιντιακή κουλτούρα των παιδιών 
Α3. Μέσα επικοινωνίας στην εκπαίδευση: 
Από τη γραφή στην εικόνα 
Α4. Κινηματογράφος και εκπαίδευση 
Α5. Κινηματογραφική και θεατρική γλώσ−
σα για την εκπαίδευση 
Α6. Η κινούμενη εικόνα ως μέσο έκφρα−
σης και επικοινωνίας
Β1. Συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και 
τεχνολογίες τηλε−εκπαίδευσης, 
Β2. Ψηφιακά παιχνίδια και διαμεσικές δι−
αδικασίες παιχνιδιού για μάθηση 
Β7. Τεχνολογίες πολυμέσων και διαδικτύ−
ου
Β9. Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνικές 
και πλατφόρμες προγραμματισμού
Β10. Κινούμενο σχέδιο

Α2. Γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας 
Α7. Θεωρίες σύγκλισης των μέσων, δια−
μεσικότητα και εκπαίδευση 
Α9. Η μουσική και ο ήχος ως μέσα για τη 
διαθεματική διδασκαλία με νέες τεχνο−
λογίες 
Α12. Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγί−
σεις και εφαρμογές με την αξιοποίηση 
των ΤΠΕ 
Β4. Πράξη και εφαρμογές της οπτικοα−
κουστικής παιδείας 
Β5. Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ και στην 
επικοινωνία δεδομένων, 
Β6. Αρχές υπολογιστικών συστημάτων, 
διαδίκτυο και εφαρμογές
Β8. Ψηφιακή αφήγηση και διαμεσικές 
αφηγηματικές διαδικασίες για μάθηση 

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS

Α1. Η μιντιακή κουλτούρα των παιδιών 
Α3. Μέσα επικοινωνίας στην εκπαίδευση: 
Από τη γραφή στην εικόνα 
Α4. Κινηματογράφος και εκπαίδευση 
Α5. Κινηματογραφική και θεατρική γλώσ−
σα για την εκπαίδευση 
Α6. Η κινούμενη εικόνα ως μέσο έκφρα−
σης και επικοινωνίας 
Α13. Πολιτισμικές σπουδές: Εφαρμογές 
στο πεδίο των ταινιών τεκμηρίωσης και 
του πολιτιστικού ντοκιμαντέρ 
Β7. Τεχνολογίες πολυμέσων και διαδικτύ−
ου
Β9. Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνικές 
και πλατφόρμες προγραμματισμού
Β10. Κινούμενο σχέδιο

3 μαθήματα 

επιλογής 

X 10

 Διπλωματική εργασία 30 

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Διιδρυματι−
κό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ορίζεται σε είκοσι πέντε (25) άτομα κατ’ έτος. 

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΔΔ−ΠΜΣ προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές ΑΕΙ των συνεργαζομένων Τμημάτων 
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες 

ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 
16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΔ−ΠΜΣ θα διατεθούν 
οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες των συνερ−
γαζόμενων Τμημάτων. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν τα 
παρακάτω εργαστήρια:

• Αίθουσα πολυμέσων του Τμήματος Εκπαίδευσης και 
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

• Εργαστήρια: (α) Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, 
την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ, (β) Κοινωνικής Έρευνας στα 
ΜΜΕ του Τμήματος ΕΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

• Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτι−
κοακουστικής Τεκμηρίωσης του Τμήματος Αρχιτεκτό−
νων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

• Εργαστήρια: (α) Μικροϋπολογιστών, (β) Ψηφιακής 
Επεξεργασίας Σήματος (γ) Κινητών Επικοινωνιών, (δ) 
Τεχνολογιών Πολυμέσων, (ε) Δικτύων Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών του ΤΕΙ Πειραιά.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΔ−ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» θα λειτουργήσει μέ−
χρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022 με την επιφύ−
λαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/
τ.Α΄) το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΔΔ−
ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο 
ποσό των 45.136,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής: 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμή−
θειες

−

Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών 36.136,00

Εξοπλισμός −

Δαπάνες για υποτροφίες 2.000,00

Γενικές δαπάνες 7.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 45.136,00
Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ Τεχνολογίες της Πλη−

ροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση θα 
καλύπτεται α) από δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά 
προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά 
προγράμματα, δ) επιμορφωτικά και άλλα χρηματοδο−
τούμενα προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.. 

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που είχαν εισαχθεί στο 
ΔΔ−ΠΜΣ με τις υπουργικές αποφάσεις 78586/Β7, (ΦΕΚ 
1247/τ.Β΄/6.9.2005), και 58502/Β7 (ΦΕΚ 1144/τ.Β΄/9.7.2007) 
και δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους, 
εντάσσονται στο παρόν ΔΔ−ΠΜΣ σύμφωνα με το ΦΕΚ 
εισαγωγής τους.

Οι τίτλοι που απονεμήθηκαν σύμφωνα με τις παραπάνω 
υπουργικές αποφάσεις είναι ισότιμοι με τους απονεμόμε−
νους τίτλους σύμφωνα με την παρούσα Πρυτανική πράξη. 

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από−
φαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας 
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ − ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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