
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνική Εργασία 
στην Εκπαίδευση - Ένταξη Ετεροτήτων» του Τμή-
ματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνι-
κών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

2 Τροποποίηση των άρθρων 7, 10, 14, 16, 18 
και το 11/12 του προγράμματος σπουδών της 
84/61/24-4-2018 (Β΄ 3746) απόφασης Συγκλήτου 
που αφορά τον Κανονισμό του Διακρατικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Διαπολιτισμι-
κές Προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες» 
του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτι-
σμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Τμή-
μα Επιστημών Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Suor Orsola Benincasa Νάπολης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 27/25/6.2.2020 (1)
   Έγκριση ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνική Εργασία 

στην Εκπαίδευση - Ένταξη Ετεροτήτων» του Τμή-

ματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνι-

κών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του 

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιό-
τητες της Συγκλήτου.

2. Την με αριθ. 137509/Ζ1 πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 

490/Υ.Ο.Δ.Δ./31.08.2018), με την οποία διαπιστώνεται η 
εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία 
τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022. 

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και ιδίως τα άρθρα 30 
«Γενικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 
32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτι-
κές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υπο-
τροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρημα-
τοδότηση Π.Μ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς 
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85 (Α΄ 114).

4. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/Β΄/12.12.2017) 
υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α΄) «Δια-
σφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύ-
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονά-
δων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124/Α΄) «Συγχώ-
νευση Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».

7. Το άρθρο 64 του ν. 4610/07.05.2019, (Α΄ 70) «Κατά-
τμηση Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 
Επιστήμης του Δ.Π.Θ.».

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης (συνεδρία: 7/22.01.2020).

9. Την με αριθμ. εισήγηση 2/19/06.02.2020 της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

10. Το με αριθ. 1736/18-07-2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
σχετικά με την εξωτερική αξιολόγηση Τμημάτων που 
συγχωνεύονται ή μετονομάζονται, σύμφωνα με το π.δ. 
του σχετικού Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ».

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 τη 
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Κοινωνικών, 
Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτει-
ου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο: «Κοινωνική Εργασία 
στην Εκπαίδευση - Ένταξη Ετεροτήτων», ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνική Εργασία στην Εκπαί-
δευση-Ένταξη Ετεροτήτων» σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση-
Ένταξη Ετεροτήτων».

Άρθρο 3
Γνωστικό αντικείμενο

Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. αποτελεί εξέλιξη του Π.Μ.Σ. 
«Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» (ίδρυση 
2009), του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και από το 
2013 του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής 
Επιστήμης Δ.Π.Θ. Το γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική 
Εργασία στην Εκπαίδευση» αποτελούσε εξ αρχής υπο-
χρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης Κοινωνικής Εργασί-
ας, ενώ από το 2014 - 2015 είχε εξελιχθεί σε ειδίκευση -
τίτλο Δ.Μ.Π., η οποία είχε αυξημένη ζήτηση από ενδια-
φερόμενους κοινωνικούς λειτουργούς.

Σήμερα, το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. είναι το μοναδικό 
Π.Μ.Σ. κοινωνικής εργασίας στην Ελλάδα.

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αφορά μία από τις 
εξειδικεύσεις της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας, 
παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τεκμηριωμένες, 
ειδικές γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις 
και την έρευνα της Κοινωνικής Εργασίας. Έμφαση δίνεται 
στην προαγωγή της διεπιστημονικής και συγκριτικής 
έρευνας σε θέματα εκπαιδευτικής και κοινωνικής έντα-
ξης, καθώς και σε παρεμβάσεις για την ισότιμη συμμε-
τοχή όλων των παιδιών και των νέων στην εκπαίδευση, 
ανεξάρτητα από τις φυσικές, πολιτισμικές και κοινωνικές 
ιδιαιτερότητές τους, και για την ευημερία των ίδιων και 
των οικογενειών τους.

Η εστίαση στην ένταξη των ετεροτήτων αντλεί από 
τη σύγχρονη πολυπολιτισμική σύνθεση όλων των μο-
νάδων εκπαίδευσης, την κοινωνική - πολιτισμική πραγ-
ματικότητα της Θράκης και από την επικαιρότητα της 
ένταξης στην εκπαίδευση μεταναστών και αιτούντων 
άσυλο στη χώρα, αλλά και σε πανευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να προσφέρει εξειδικευμένη 
θεωρητική και τεκμηριωμένη γνώση σε ένα ευρύ φάσμα 
εφαρμογών της κοινωνικής εργασίας με επίκεντρο τη 
λειτουργία των μονάδων εκπαίδευσης ως συμμετοχικών, 
οικο-αναπτυξιακών πλαισίων δράσης διεπιστημονικής 
και διακοινοτικής συνεργασίας. Ειδικότεροι στόχοι της 
είναι η παροχή ολόπλευρης γνώσης για την πρόληψη -
πρώιμη παρέμβαση και συμπερίληψη «όλων» των μαθη-
τών (παιδιών, εφήβων και εκείνων σε κίνδυνο πρώιμης 
διακοπής, ή περιθωριοποίησης) στο σχολείο, και για την 

επανάκτηση της λειτουργικότητας των μαθητών και του 
περιβάλλοντός τους, οικογενειακού, σχολικού και κοινω-
νικού, ύστερα από απώλειες και πλήγματα που προκα-
λούν οι καταστάσεις κρίσης και η μακροχρόνια στέρηση.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εξειδίκευση νέου επιστη-
μονικού δυναμικού (σχολικοί κοινωνικοί λειτουργοί) 
για τη στελέχωση των μονάδων εκπαίδευσης όλων των 
βαθμίδων, των ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ, ΣΜΕΑ, καθώς και ΚΔΑΠμεΑ, 
ΚΔΑΠ ή συναφείς μονάδες που απευθύνονται σε μαθη-
τές, των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, ψυχικής 
υγείας, απεξάρτησης και δικαιοσύνης παιδιών, εφήβων 
και νεαρών ενηλίκων.

Άρθρο 4
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική. Ορισμένες διαλέξεις πραγματοποιούνται στην 
αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε (3) τρία εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα 
(90).

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2024 - 2025.

Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) το 
70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό 
των είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα ευρώ 
(28.560 €) και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές, διοικητικού και τεχνικού 
προσωπικού

17.000 €

Δαπάνες μετακινήσεων 7.000 €

Aμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού ΑΕΙ

2.500 €

Υποτροφίες αριστείας 1.500 €

Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης 
Εξοπλισμού και Λογισμικού

500 €

Αναλώσιμα 500 €

Γενικές Δαπάνες, δημοσιότητας, 
οργάνωση συνεδρίου, κ.α.

2.060 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 31.060 €
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Το συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμματος 
υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτη-
τών που απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών 
φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του 
ν. 4485/2017. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλ-
λαγής καταβολής διδάκτρων είναι λιγότεροι από 30%, 
θα προκύψουν αυξήσεις και ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος θα 
μπορεί να εισπράττει τα επιπλέον ποσά.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και δι-
οικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από 
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές 
κ.λπ.

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 2.400 ευρώ.

Άρθρο 10
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 6 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΊΔΗΣ

Ι

Αριθμ. απόφ.16/28 (2)
    Τροποποίηση των άρθρων 7, 10, 14, 16, 18 

και το 11/12 του προγράμματος σπουδών της 

84/61/24-4-2018 (Β΄ 3746) απόφασης Συγκλή-

του που αφορά τον Κανονισμό του Διακρατικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο: «Ψυχοπαιδαγωγικές, Διδακτικές και Δια-

πολιτισμικές Προσεγγίσεις στις Ανθρωπιστικές 

Επιστήμες» του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας 

και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχο-

λής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνερ-

γασία με το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθ. 137509/Ζ1 πράξη του Υπουργού Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 490/Υ.Ο.Δ.Δ./
31.08.2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύ-
τανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων 
(4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιό-
τητες της Συγκλήτου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/ τ. Α΄/4-8-2017), η οποία τροποποιήθηκε με 
την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/
A΄/02.03.2018) σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδαφ. β΄ του 
ν. 4485/ 2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/04.08.2017), σύμφωνα με τις 
οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, … να 
καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς 
του άρθρου 45».

5. Την 41931/Ζ1/13-03-2018 υπουργική απόφαση 
(Β΄  972) με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών 
Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συ-
νεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων 
ως ομοταγών ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
της αλλοδαπής».

6. Τα αποσπάσματα των πρακτικών της Ειδικής Διιδρυ-
ματικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολι-
τισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης (συνεδρία: 10/17.03.2020).

7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των δύο 
ιδρυμάτων.

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

Την τροποποίηση των άρθρων 7, 10, 14, 16, 18 και το 
11/12 του προγράμματος σπουδών της 84/61/24.04.2018 
(Β΄ 3746) απόφασης Συγκλήτου, ως ακολούθως:

«Άρθρο 7
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η Ε.Δ.Ε. σε ημερομηνίες που ορίζονται από τα μέλη 

της προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
προκηρύσσοντας θέσεις με ανοιχτή διαδικασία για την 
εισαγωγή πτυχιούχων στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις ει-
σαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθμός ει-
σακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, 
κ.λπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά απο-
στέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο 
διάστημα που ορίζεται σε κάθε προκήρυξη, στη Γραμ-
ματεία του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 1 
(Β΄ Κτίριο), 69100, Κομοτηνή.
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ii. Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.
Η επιλογή των εισακτέων στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται από 

Τριμελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π.. που έχουν αναλάβει με-
ταπτυχιακό έργο, η οποία συγκροτείται με απόφαση της 
Ε.Δ.Ε..

iii. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συ-
γκεκριμένα, ποσοτικά και ποιοτικά, και γίνονται γνω-
στά στους/στις υποψηφίους/ες με την προκήρυξη του 
Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων ορίζονται ως 
εξής:
 βαθμός πτυχίου x 2
 πτυχίο (εκτός του πρώτου με βάση το οποίο δηλώ-

νεται η υποψηφιότητα): 10 μόρια
 μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 15 μόρια
 διδακτορικός τίτλος σπουδών: 20 μόρια
 πτυχίο ξένης γλώσσας
α. για την προαπαιτούμενης από τον ν. 4485 (άρθρο 

34, 2): επίπεδο Γ2: 5 μόρια
β. για οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα: επίπεδο Β2: 5 

μόρια για το καθένα, επίπεδο Γ1: 7 μόρια για το καθένα, 
επίπεδο Γ2: 10 μόρια
 συνέντευξη: 30 μόρια
 συγγραφικό έργο: 1-10 μόρια
 πιστοποιημένα σεμινάρια μέχρι 5 μόρια
Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέ-

ρω κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της Ε.Δ.Ε. του 
Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.).

iv. Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:
α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη 

κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα 

ελάχιστα τυπικά κριτήρια που ορίζονται από τον ν. 4485 
(απαραίτητη πιστοποίηση ξένης γλώσσας ή κάτοχοι τίτ-
λου του πρώτου κύκλου σπουδών Σχολών και Τμημάτων 
μη Ανθρωπιστικών Επιστημών).

γ) Καλεί σε συνέντευξη τους/τις υποψηφίους/ες. 
Η συνέντευξη πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας 
Επιτροπής Επιλογής.

δ) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προ-
βαίνει στην τελική επιλογή.

ε) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός 
πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Ε.Δ.Ε. 
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος.»

«Άρθρο 10 
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική 
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθή-
ματα τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα 
σπουδών (Α΄, Β΄ και Γ΄). Το σύνολο των μαθημάτων είναι 
υποχρεωτικά. Τα 10 αφορούν όλους/ες τους μεταπτυχι-
ακούς φοιτητές ενώ τα 2 εξειδικεύονται σε κάθε μία από 
τις 3 κατευθύνσεις του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Κατά το τέταρτο (Δ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται 
η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται 
ως εξής:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η: Διδακτική μεθοδολογία: 
καινοτομίες στη διδακτική πράξη

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

ΓΦΠΠΧ 1 Διδακτική Μεθοδολογία 8

ΓΦΠΠΧ 2 Επιστημονική Τεχνογραφία / 
Μεθοδολογία Έρευνας 8

ΓΦΠΠΧ 3 Νομοθετικό Πλαίσιο στην 
Εκπαίδευση Μειονοτήτων 7

ΓΦΠΠΧ 4 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 7

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

ΓΦΠΠΧ 5 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων 8

ΓΦΠΠΧ 6 Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτι-
σμικός Εγγραμματισμός 7

FSF 1 Παιδαγωγική της εκπαιδευτικής 
σχέσης 8

FSF 2 Παιδαγωγική ενσωμάτωσης 7

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
FSF 3 Ψυχοπαιδαγωγική των διαφορών 7

FSF 4 Αυτοβιογραφικές και αφηγηματι-
κές τεχνικές 7

ΓΦΠΠΧ 7

Σχέδιο εργασίας (Project) εξει-
δίκευσης σε θέματα Διδακτικής 
μεθοδολογίας/ καινοτομιών στη 
διδακτική πράξη

8

FSF 5

Σχέδιο εργασίας (Project) εξει-
δίκευσης σε θέματα Διδακτικής 
μεθοδολογίας/ καινοτομιών στη 
διδακτική πράξη

8

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙ-
ΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η: Διδακτική μεθοδολογία: 
εκπαίδευση ενηλίκων

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
ΓΦΠΠΧ 1 Διδακτική Μεθοδολογία 8

ΓΦΠΠΧ 2 Επιστημονική Τεχνογραφία / 
Μεθοδολογία Έρευνας 8

ΓΦΠΠΧ 3 Νομοθετικό Πλαίσιο στην 
Εκπαίδευση Μειονοτήτων 7

ΓΦΠΠΧ 4 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 7
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

ΓΦΠΠΧ 5 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων 8

ΓΦΠΠΧ 6 Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτι-
σμικός Εγγραμματισμός 7

FSF 1 Παιδαγωγική της εκπαιδευτικής 
σχέσης 8

FSF 2 Παιδαγωγική ενσωμάτωσης 7

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

FSF 3 Ψυχοπαιδαγωγική των διαφορών 7

FSF 4 Αυτοβιογραφικές και αφηγηματι-
κές τεχνικές 7

ΓΦΠΠΧ 7

Σχέδιο εργασίας (Project) εξει-
δίκευσης σε θέματα Διδακτικής 
μεθοδολογίας/ εκπαίδευσης ενη-
λίκων

8

FSF 5

Σχέδιο εργασίας (Project) εξει-
δίκευσης σε θέματα Διδακτικής 
μεθοδολογίας/ εκπαίδευσης ενη-
λίκων

8

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η: Διαπολιτισμική παιδαγωγική 
και εκπαίδευση /Ψυχοπαιδαγωγικές εκπαιδευτικές 
πολιτικές και παρεμβάσεις: από τον πολυπολιτισμό 

στον διαπολιτισμό

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

ΓΦΠΠΧ 1 Διδακτική Μεθοδολογία 8

ΓΦΠΠΧ 2 Επιστημονική Τεχνογραφία / 
Μεθοδολογία Έρευνας 8

ΓΦΠΠΧ 3 Νομοθετικό Πλαίσιο στην 
Εκπαίδευση Μειονοτήτων 7

ΓΦΠΠΧ 4 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 7

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

ΓΦΠΠΧ 5 Μεθοδολογία Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων 8

ΓΦΠΠΧ 6 Κριτικός και Ψηφιακός Διαπολιτι-
σμικός Εγγραμματισμός 7

FSF 1 Παιδαγωγική της εκπαιδευτικής 
σχέσης 8

FSF 2 Παιδαγωγική ενσωμάτωσης 7

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

FSF 3 Ψυχοπαιδαγωγική των διαφορών 7

FSF 4 Αυτοβιογραφικές και αφηγηματι-
κές τεχνικές 7

ΓΦΠΠΧ 7

Σχέδιο εργασίας (Project) εξειδί-
κευσης σε θέματα Διαπολιτισμικής 
παιδαγωγικής και εκπαίδευσης /
Ψυχοπαιδαγωγικών εκπαιδευτι-
κών πολιτικών και παρεμβάσεων: 
από τον πολυπολιτισμό στον δια-
πολιτισμό

8

FSF 5

Σχέδιο εργασίας (Project) εξειδί-
κευσης σε θέματα Διαπολιτισμικής 
παιδαγωγικής και εκπαίδευσης /
Ψυχοπαιδαγωγικών εκπαιδευτι-
κών πολιτικών και παρεμβάσεων: 
από τον πολυπολιτισμό στον δια-
πολιτισμό

8

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS)

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το σύνολο των διδακτικών ωρών που αντιστοιχούν 
στα μαθήματα τα οποία αναφέρονται στο πρόγραμμα 
ανέρχεται σε 400.

Οι 230 διδακτικές ώρες παραδίδονται από Έλληνες 
διδάσκοντες, στην έδρα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλο-
λογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του Δημο-
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και επιλεγμένων εξω-
τερικών συνεργατών.

Οι 170 διδακτικές ώρες μαθημάτων παραδίδονται από 
διδάσκοντες του Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Suor Orsola Benincasa Νάπολης στην 
Κομοτηνή, έδρα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και 
Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών της Σχολής Κλασικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης και/ή στη Νάπολη, έδρα του Πανεπι-
στημίου Suor Orsola Benincasa.

Γλώσσες μαθημάτων: ελληνική και ιταλική.
Η έναρξη των μαθημάτων ορίζεται την 1η Οκτωβρίου 

ή την 1η Μαρτίου εκάστου ακαδημαϊκού έτους και η λήξη 
των μαθημάτων στις 30 Ιουλίου ή στις 28 Φεβρουαρίου 
ανάλογα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
γα κάθε νέο κύκλο σπουδών. Στην αρχή κάθε εξαμήνου 
καταρτίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα του εξαμήνου. 
Τα μαθήματα θα διεξάγονται την τελευταία Παρασκευή, 
Σάββατο και Κυριακή κάθε μήνα. Τα υπόλοιπα 3 Σαβ-
βατοκύριακα θα γίνονται μαθήματα ιταλικής γλώσσας.

Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν/μία ή περισσότε-
ρους/ες διδάσκοντες/ουσες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται 
από την Ε.Δ.Ε. ένας/μια διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η /
συντονιστής/τρια του μαθήματος.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή εξέ-
ταση ή εργασία ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής 
μορφή της αξιολόγησης καθορίζεται από τον/τη διδά-
σκοντα/ουσα ή τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε σχέση 
και με τη φύση του κάθε μαθήματος. Η βαθμολογική 
κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από το μηδέν (0) ως το 
δέκα (10):
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Άριστα από οκτώ και πενήντα (8,50) μέχρι δέκα (10),
Λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και 

σαράντα εννέα (8,49), Καλώς από πέντε (5) ως και έξι και 
σαράντα εννέα (6,49).

Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιού-
νται κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος 
από το μέλος Δ.Ε.Π. - υπευθύνου/συντονιστή του μα-
θήματος.

Το κάθε μάθημα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωση της 
διδασκαλίας των περιεχομένων του.

Η από απόσταση εκπαίδευση δεν ξεπερνά το τριάντα 
πέντε τοις εκατό (35%) του συνόλου των διδακτικών 
ωρών και γίνεται σε πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευ-
σης διαδραστικού τύπου του Δ.Π.Θ..

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτι-
κή και διαπιστώνεται με ευθύνη του/της διδάσκοντος/
ουσας. Οι απουσίες δεν μπορούν να ξεπερνούν το 1/5 
των διδακτικών ωρών. Στην περίπτωση που ο αριθμός 
απουσιών είναι μεγαλύτερος και οι λόγοι απουσίας είναι 
σοβαροί (εξαιρουμένων των επαγγελματικών υποχρεώ-
σεων), τότε μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/
ης μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας η περίπτωση εξετάζε-
ται από την Ε.Δ.Ε. για την τελική έγκριση.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των παρουσιών αυτών 
δεν επιτευχθεί, ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται αποτυχών/
ούσα στο μάθημα αυτό.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων 
καταχωρούνται στο προσωπικό portfolio κάθε μα-
ταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας στην ιστοσελίδα του 
Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.. Πρόσβαση σε αυτό έχουν ο διαχειριστής 
της ιστοσελίδας, ο/η γραμματέας και ο/η μεταπτυχια-
κός/ή φοιτητής /τρια.

Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική εξέταση προκειμένου 
ο/η φοιτητής/τρια να βελτιώσει τη βαθμολογία του.

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τον Μέσο Όρο 
των μαθημάτων καθενός από τα τρία πρώτα εξάμηνα 
(ποσοστό 75%) και τον βαθμό της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) (ποσοστό 25%).

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. με ευθύνη της Γραμματείας του 
Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του/
της φοιτητή/τριας. »

«Άρθρο 14
Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες έχουν τις κάτωθι 
υποχρεώσεις:

- Να μην φοιτούν παράλληλα σε άλλο Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών.

- Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του 
ισχύοντος προγράμματος σπουδών και να υπογράφουν 
τα παρουσιολόγια.

- Να υποβάλλουν τις απαιτούμενες εργασίες μέσα στις 
καθορισμένες προθεσμίες.

- Να συμμετέχουν στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
- Να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 

πριν την αξιολόγηση της διπλωματικής τους εργασίας, 
υπεύθυνη δήλωση ότι η διπλωματική εργασία αυτή δεν 
αποτελεί προϊόν λογοκλοπής ούτε στο σύνολο ούτε σε 
επιμέρους τμήματα αυτής.

- Να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης, όπως ορίζεται 
στον παρόντα κανονισμό

- Να σέβονται και να τηρούν τον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, τις αποφάσεις των οργάνων του 
Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ., των συνεργαζόμενων Τμημάτων και του 
Δ.Π.Θ., καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.»

«Άρθρο 16 
Υποτροφίες 

Χορηγούνται υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς/κές φοι-
τητές/τριες, σύμφωνα με το υπογεγραμμένο από τα συ-
νεργαζόμενα Τμήματα Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
(στη συνέχεια Ε.Π.Σ.), ως εξής:

1. δύο (2) στο σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών ανά κύκλο σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη κοι-
νωνικά και οικονομικά κριτήρια σε συνδυασμό με την 
επίδοσή τους στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ.. Το ποσό της υποτροφίας 
δύναται να ανέλθει μέχρι το συνολικό ύψος των διδά-
κτρων που κατέβαλε κάθε φοιτητής/τρια.

2. Οι φοιτητές/τριες της κατηγορίας Α.Μ.Ε.Α. έχουν 
έκπτωση 15% στα δίδακτρα.

3. 1 (μία) υποτροφία σε ομογενή από τη Ρουμανία, βά-
σει Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δ.Π.Θ. και 
της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, πτυχιούχο Σχολών και 
Τμημάτων Ανθρωπιστικών Επιστημών.

4. σε όποια άλλη περίπτωση αποφασίσει η Ε.Δ.Ε., κυ-
ρίως στο πλαίσιο των συνεργασιών του Τ.Γ.Φ.Π.Π.Χ. με 
Πανεπιστήμια παρευξείνιων χωρών.

Το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η δι-
αδικασία χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις 
και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται από 
την Ε.Δ.Ε.» 

«Άρθρο 18 
Διδακτικό Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. οι διδάσκοντες 
προέρχονται κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) τουλάχιστον 
από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπη-
ρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων 
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.

Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε 
τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν 
υπερβαίνει ανά μήνα το τριάντα τοις εκατό (30%) των μη-
νιαίων τακτικών αποδοχών τους, όπως αυτές έχουν κα-
θοριστεί στην παρ. 10 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017.

Η συμμετοχή στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. σε καμία περίπτωση 
δεν συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα ή άσκηση 
ελευθέριου επαγγέλματος κατά την έννοια της περίπτω-
σης θ' της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και 
του άρθρου 99 του ν. 4310/2014 (Α' 258)».

Με αιτιολογημένη απόφασή της η Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση 
που δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγορι-
ών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αποφασίσει:

- την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων 
Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή

- την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευ-
νητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του 
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ν.  4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευ-
νητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύμα-
τος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή

- νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Επιπλέον η Ε.Δ.Ε. με απόφασή της, έχοντας υπόψη την 
εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ., 
μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους/ες 
επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/
τριας ή ερευνητή/τριας σε ερευνητικό κέντρο, καλλι-
τέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξει-
δικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Φροντιστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο μαθημάτων 
του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να ανατίθενται, εκτός των 
ανωτέρω, και σε μέλη του διδακτικού προσωπικού κα-
θώς και σε υποψήφιους/ες διδάκτορες των συνεργαζό-
μενων Τμημάτων.

Η Ε.Δ.Ε. ή η Διεύθυνση του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. δεν είναι υπο-
χρεωμένες να αναθέτουν διδασκαλία σε όλα τα μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος, ούτε τα μέλη Δ.Ε.Π. είναι υποχρεω-
μένα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ, αν 
καλύπτουν τις υπό του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώ-
σεις τους στα προπτυχιακά προγράμματα του Ιδρύματος.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθη-
μάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Δ.Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απο-
φασίζεται από την Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των δια-
λέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος 
εξέτασης του μαθήματος, η επίβλεψη της διπλωματικής 
εργασίας, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/
κές φοιτητές/τριες. Οι διδάσκοντες/ουσες και οι επι-

βλέποντες/ουσες των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών 
Εργασιών (Μ.Δ.Ε.) δικαιούνται αμοιβής. Δηλαδή, έχει 
δικαίωμα αμοιβής και η διδασκαλία και η επίβλεψη της 
Μ.Δ.Ε., εφόσον οι ώρες που απασχολούνται ξεπερνούν 
τις κατά τον νόμο υποχρεώσεις.»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
2. Περιγραφή των μαθημάτων
11/12. ΓΦΠΠΧ 7/FSF 5
Σχέδιo εργασίας (Project) εξειδίκευσης (Δ.Π.Θ., στην 

ελληνική γλώσσα)
Σχέδιo εργασίας (Project) εξειδίκευσης (Suor Orsola 

Benincasa Νάπολης, στην ιταλική γλώσσα)
(Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ, ECTS 8/ ECTS 8)
Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες, ανά κατεύθυνση σπουδών, 

υποχρεούνται να εκπονήσουν δύο στοχευμένα σχέδια 
εργασίας (projects) υπό την εποπτεία των δύο συμβαλ-
λόμενων Τμημάτων, προκειμένου να διασφαλισθεί η 
εξειδίκευσή τους. Εφαρμόζονται οι μέθοδοι που ανα-
φέρονται στο μάθημα ΓΦΠΠΧ 2. Για την απόδοση των 
πιστωτικών μονάδων πραγματοποιούνται ενδιάμεσες 
αξιολογήσεις για τη διαπίστωση των γνώσεων και των 
δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες σχεδιάζουν και 
υλοποιούν μικροδιδασκαλίες ανάλογα με την κατεύθυν-
ση που επέλεξαν με στόχο την πρακτική τους άσκηση 
και την αξιολόγηση γνώσεων και δεξιοτήτων με βάση τα 
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα. »

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 9 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16678 Τεύχος B’ 1619/28.04.2020

*02016192804200008*

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,
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