
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    13684 
Έγκριση ίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ειδική 

Αγωγή, του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. 414/18-7-2019 τακτική συνεδρίαση)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α'/1973) 

περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη 
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 
τ.Α'/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α'/73) «περί ιδρύσεως Πανεπι-
στημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως δια-
τάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν. 259/1976 
(ΦΕΚ 25 τ.Α'/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων 
διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 48/
15-4-1983, τ.Α') - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπι-
στημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Την αριθμ. 146408/Ζ1/20-09-2019 διαπιστωτική 
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νί-
κης Κεραμέως περί άσκησης καθηκόντων Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 783/26-09-2019, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.).

3. Τις αποφάσεις αριθμ. 15/02-03-2016 (ΦΕΚ τ.Β΄ 617/
8-3-2016) και 07/6-3-2017 (ΦΕΚ 979 τ.Β'/23-3-2017), περί 
ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων σε αυτούς και καθορισμού της σειράς αναπλή-
ρωσης του Πρύτανη.

4. Την αριθμ. 17070/1-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-ΟΞΛ) 
Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, στις 1-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/4-8-2017) για το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρ. 32 «Ίδρυση 
Π.Μ.Σ.» και άρθρ. 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά 
Π.Μ.Σ. Διδακτορικές διατριβές με συνεπίβλεψη» του 
ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του 
ως άνω νόμου.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ'» Μέρος Δεύτερο, του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. Α' 38/2-3-2018) 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις», και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 19 «Λοιπές 
διατάξεις για την ανώτατη εκπαίδευση», παρ. 7 και 8 και 
του άρθρου 42 παρ. 3.

8. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 195/6-9-2011)
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
τ.Α΄/112/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιή-
θηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α'254/21-11-2013), του άρθρου 197 
του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α'160/8-8-2014), του άρθρου 31
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α'/23-3-2015) περί "κωδικο-
ποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγ-
γραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ τ.Α΄/147/8-8-2016), καθώς και την εκδοθείσα αριθμ. 
ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-9-2010 απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α') με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.

11. Την αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ4334/Β'/12-12-2017) 
υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την 
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής αριθμ. 
163204/Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α'114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα 
ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2, αριθμ. 164530/Ζ1/3-10-2017 
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη 
λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 
(Α'114) (ΑΔΑ:6ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4), αριθμ. 203446/Ζ1/
22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α'114), αριθμ. 227378/Ζ1/
22-12-2017«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α'114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», αριθμ. 
26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (114 Α')», 
αριθμ. 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων 
του ν.4521/2018 (Α'38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής και άλλες διατάξεις»- Αποστολή ενδεικτικού 
υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της παρ. 3 του 
άρθρου 32 του ν.4485/2017».

12. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ. 498ης/
15-5-2019 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγω-
γικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

13. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ. 563ης/
15-5-2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγω-
γικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης.

14. Το απόσπασμα πρακτικών της 4ης/18-6-2019 συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

15. Το αριθμ. Γεν. 7696/18-6-2019 έγγραφο της Αναπλ. 
Προϊσταμένης του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
και'Ερευνας, Ιωάννας Τζανταρολάκη.

16. Τη μελέτη σκοπιμότητας του εν λόγω προγράμ-
ματος.

17. Την έκθεση βιωσιμότητας και βασικής υποδομής 
και εξοπλισμού για τη λειτουργία του προγράμματος.

18. Τον αναλυτικό προϋπολογισμό λειτουργίας αυτού, 
κατ' έτος για πέντε συνεχή έτη.

19. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της παρούσας απόφασης θα λειτουργήσει με τέλη φοί-
τησης.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει τα ακό-
λουθα:

α) εγκρίνει την ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Παι-
δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τίτλο «Ειδική Αγωγή», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(ΠΤΔΕ) και το Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης 
(ΠΤΠΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης θα λειτουργήσουν 
από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το Διατμηματικό Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Ειδική Αγωγή» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4-8-2017) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Στόχοι

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η παραγωγή και η διάχυση 
γνώσης στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης. Το προτει-
νόμενο ΔΠΜΣ στοχεύει:

- Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις 
απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα 
τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματι-
κή σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας, στους 
οποίους η Ειδική Αγωγή κρίνεται αναγκαία.

- Να στελεχώσει με επαγγελματίες εξειδικευμένους 
στην Ειδική Αγωγή σχολεία, κέντρα αποκατάστασης, 
μονάδες ημερήσιας φροντίδας, κέντρα δημιουργικής 
απασχόλησης και συμβουλευτικής υποστήριξης παιδιών 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οικογενειών παι-
διών με ανάλογες δυσκολίες, καθώς και άλλους φορείς 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

- Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημο-
νικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολι-
κές μονάδες της χώρας και θα προωθήσει την έρευνα και 
τη διδασκαλία στην Ειδική Αγωγή μέσα από καινοτόμες 
πρακτικές και δράσεις που διασφαλίζονται από το ευρύ 
και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα σπουδών.

- Να προσφέρει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές να συνδέσουν κριτικά την θεωρία, την έρευ-
να και την πρακτική εφαρμογή ώστε να πετύχουν μια 
αξιοσημείωτη επαγγελματική ή και ακαδημαϊκή σταδι-
οδρομία, τόσο στον ελλαδικό όσο και το διεθνή χώρο.

- Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστη-
μονικού δυναμικού προς άλλες χώρες, καθώς και στην 
ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπι-
κού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης με την εισροή 
νέων εξειδικευμένων επαγγελματιών-επιστημόνων που 
θα συνεισφέρουν σημαντικά στην εύρυθμη και ισορ-
ροπημένη λειτουργία των τάξεων με την υποστήριξη 
που θα προσφέρουν στους διδάσκοντες, στα παιδιά με 
δυσκολίες και στις οικογένειές τους.

Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (ΔΜΣ) στην «Ειδική Αγωγή».

Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
α) Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, 
Τμημάτων Κοινωνιολογίας, του Τμήματος Κοινωνικής 
Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και 
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Τμημάτων Ιατρικής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής.

β) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Κοινωνι-
κής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

γ) Άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο 
συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκή-
ρυξη ειδικότητας, οι οποίοι εφόσον επιλεγούν και δεν 
έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα 
των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το 
γνωστικό αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής στη διάρκεια 
των προπτυχιακών τους σπουδών ή δεν είναι απόφοιτοι 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., είναι υποχρεωμένοι να εξετασθούν επιτυχώς 
σε 2 τουλάχιστον προπτυχιακά μαθήματα των Επιστη-
μών της Αγωγής ή συναφή με το γνωστικό αντικείμενο 
της Ειδικής Αγωγής μαθήματα, στη διάρκεια των δυο 
πρώτων εξαμήνων των μεταπτυχιακών σπουδών τους 
από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων. Τα μαθήματα αυτά θα καθορισθούν 
από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ και δεν θα ταυ-
τίζονται με τα μαθήματα που εξετάστηκαν οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές για την επιλογή τους στο πρόγραμμα.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζε-
ται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχονται σε 120 
και το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται πλήρους φοίτησης. Τα διδα-
σκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και αντιστοιχούν σε 
13 εβδομάδες ανά εξάμηνο.

Ως Γλώσσα του Προγράμματος ορίζεται η ελληνική 
και η αγγλική.

Με απόφαση της ΕΔΕ δύναται να επέλθει τροποποίηση 
στο πρόγραμμα μαθημάτων και ανακατανομή αυτών 
μεταξύ των εξαμήνων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορί-
ζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Τα μαθήματα γίνονται υπό μορφή διαλέξεων, σεμιναρί-
ων ή εργαστηρίων και είναι δυνατό να συμπεριληφθούν 
σ' αυτά ερευνητικές και διδακτικές δραστηριότητες.

Κοινό Πρόγραμμα 1ου έτους σπουδών
(4 Μαθήματα Κορμού και 2 Μαθήματα Επιλογής)

Α εξάμηνο Β εξάμηνο

1ο Μάθημα Κορμού 10 3ο Μάθημα Κορμού 10

2ο Μάθημα Κορμού 10 4ο Μάθημα Κορμού 10

1ο Μάθημα Ελεύθερης
Επιλογής

10
2ο Μάθημα Ελεύθερης
Επιλογής

10

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

2ο έτος σπουδών —> Με εκπόνηση διπλωματικής 
Εργασίας Ειδίκευσης

Γ εξάμηνο Δ εξάμηνο

Διπλωματική εργασία 
ειδίκευσης

10
Διπλωματική Εργασία 
Ειδίκευσης

20

Πρακτική Άσκηση
(180 ωρών)

20
3ο Μάθημα Ελεύθερης 
Επιλογής

10

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

2ο έτος σπουδών —> Χωρίς εκπόνηση
Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης

Γ εξάμηνο Δ εξάμηνο

3ο Μάθημα Ελεύθερης 
Επιλογής

10
4ο Μάθημα Ελεύθερης 
Επιλογής

10

Πρακτική Άσκηση 
(180 ωρών)

20

5ο Μάθημα Ελεύθερης 
Επιλογής

10

Πρακτική Άσκηση
(90 ωρών)

10

ΣΥΝΟλλο 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

Κατάλογος Μαθημάτων

Κωδικός
Κατάλογος Μαθημάτων Κορμού (επιλέ-
γονται 4) 

ECTS

Υ201 Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων 10

Υ202
Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ψυ-
χοπαιδαγωγικά προγράμματα ένταξης/
υποστήριξης

10

Υ203
Ψυχοδυναμικ ή συστημική προσέγγιση 
συναισθηματικών και συμπεριφορικών 
διαταραχών και πρακτική

10

Υ205
Οικογένειες παιδιών με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες

10

Υ206
Πρώιμη Παρέμβαση στο Σχολείο και την 
Οικογένεια

10

Υ207 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας* 10

Y208
Ψυχομετρικές μέθοδοι και εργαλεία αξι-
ολόγησης στην ειδική αγωγή-σχολική 
ψυχολογία

10

Y209 Στατιστική Ι ** 10

*Το μάθημα «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας» 
είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές.

**Το μάθημα Στατιστική Ι είναι προαπαιτούμενο για 
όσους φοιτητές επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ*

Α. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΜΔ)

ΜΔ 101 Ανίχνευση και Διάγνωση ΜΔ 10

ΜΔ 102
Παρεμβατική διδασκαλία για μαθητές με 
ΜΔ

10

ΜΔ 103
Δυσλεξία και δυσκολίες μάθησης του γρα-
πτού λόγου: ανίχνευση και διάγνωση

10

ΜΔ 104
Δυσλεξία και δυσκολίες μάθησης του γρα-
πτού λόγου: μέθοδοι παρέμβασης

10

ΜΔ 105 Δυσαριθμησία 10
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Β. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΔ101
Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Ανιχνευ-
τικές και διαγνωστικές προσεγγίσεις

10

ΑΔ102
Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Θεραπευ-
τική παρέμβαση με Εφαρμοσμένη Ανάλυ-
ση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ)

10

ΑΔ103
Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Εκπαί-
δευση και υποβοήθηση της επικοινωνίας 
με τα προγράμματα PECS , ΜΑΚΑΤΟΝ

10

ΑΔ104
Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Παρέμ-
βαση TEACCH

10

ΑΔ105
Οικογένεια ατόμων με Διαταραχές Φάσμα-
τος Αυτισμού

10

Γ. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ/ΔΕΠ-Υ/
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΣΔΠΣ
101

ΔΕΠΥ και προβλήματα συμπεριφοράς: 
Χαρακτηριστικά και διαγνωστικές προ-
σεγγίσεις

10

ΣΔΠΣ
102

ΔΕΠ-Υ και προβλήματα συμπεριφοράς: 
καινοτόμες και εναλλακτικές πρακτικές 
αντιμετώπισης

10

ΣΔΠΣ
103

Γνωσιακές-συμπεριφορικές παρεμβάσεις 
σε παιδιά και εφήβους με ΔΕΠ-Υ

10

ΣΔΠΣ
104

Θετική Στήριξη της Συμπεριφοράς (Positive 
Behavior Support-PBS): φιλοσοφία και πρα-
κτική εφαρμογή για παιδιά με αναπτυξια-
κές, συμπεριφορικές και συναισθηματικές 
διαταραχές

10

ΣΔΠΣ
105

Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών με ή 
χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Απο-
τελεσματική διαχείριση στη σχολική τάξη

10

Δ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΓΔ 101
Ανίχνευση και αξιολόγηση διαταραχών 
λόγου και ομιλίας

10

ΓΔ 102
Προβλήματα λόγου και ομιλίας: παρεμβά-
σεις

10

ΓΔ 103
Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και Μάθηση 
του Γραπτού Λόγου

10

ΓΔ 104
Διαταραχές χρήσης της γλώσσας/Πραγμα-
τολογικές διαταραχές

10

Ε. ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΝΥ101 Ψυχολογία ατόμων με νοητική ανεπάρκεια 10

ΝΥ102
ΝΥ: Στρατηγικές και μέθοδοι διδασκαλίας 
- προσαρμογές -διαφοροποίηση 10

ΝΥ103
ΝΥ: Σύγχρονες τάσεις στην εφαρμογή εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων και παρεμβά-
σεων - Ανάπτυξη δεξιοτήτων

10

ΣΤ. ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ/ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΔΚΑ
101

Κινητικά προβλήματα και πολλαπλές ανα-
πηρίες 10

ΑΔΚΑ
102

Ψυχολογία και Αγωγή Ατόμων με Προβλή-
ματα Όρασης

10

ΑΔΚΑ
103

Γραφή και Ανάγνωση στον κώδικα Braille
10

ΑΔΚΑ
104

Ψυχολογία και Αγωγή Ατόμων με Βαρηκοΐα 
Κώφωση

10

ΑΔΚΑ
105

Βασικό λεξιλόγιο στην Ελληνική Νοηματική 
Γλώσσα

10

Ζ. ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΤΑΛΕΝΤΟ

XT 101
Νοημοσύνη: θεωρίες και μέσα αξιολόγη-
σης

10

XT 102
Η έννοια της δημιουργικότητας και η καλ-
λιέργειά της στη σχολική τάξη

10

XT 103
Χαρισματικοί/ταλαντούχοι μαθητές: ψυχο-
κοινωνικά και μαθησιακά χαρακτηριστικά, 
ψυχοπαιδαγωγικές πρακτικές

10

Η. ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΕ101
Εκπαιδευτική πολιτική για ειδικές κοινω-
νικές ομάδες στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα και στο διεθνή χώρο

10

ΕΕ102
Ενταξιακή αγωγή και μοντέλα προσέγγισης 
της αναπηρίας

10

ΕΕ103 Κοινωνιολογία της ενταξιακής εκπαίδευσης 10

Θ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΘ 101
Τεχνολογικές εφαρμογές στην ειδική αγω-
γή

10

ΕΘ 102
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
στην ειδική αγωγή

10

ΕΘ 103
Art therapy για αναπτυξιακές, ψυχοκινητι-
κές, συμπεριφορικές, συναισθηματικές και 
μαθησιακές δυσκολίες

10

ΕΘ 104
Μουσικοθεραπεία, χοροθεραπεία/κινησι-
οθεραπεία και ειδική αγωγή

10

ΕΘ 105 Συμβουλευτική γονέων και παιδιών 10

ΕΘ 106 Ψυχοκινητική και Ειδική Αγωγή 10

ΕΘ 107 Ανεξάρτητη μελέτη 10

ΕΘ 108 Στατιστική II 10

ΕΘ 109 Νευροεπιστήμη και ειδική αγωγή 10

ΕΘ 110
Σχολικός εκφοβισμός και παιδιά με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες

10

ΕΘ 111
Προληπτικά προγράμματα για ευάλωτα 
παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

10

ΕΘ 112
Ψυχοσεξουαλική και συναισθηματική ανά-
πτυξη και αγωγή των παιδιών με και χωρίς 
Ε.Ε.Α.

10

ΕΘ 113 Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις 10

ΕΘ 114
Σχολική Συμβουλευτική: παιδιά και έφηβοι 
με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές διατα-
ραχές

10

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε 
πενήντα (50) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.
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Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Δ.Π.Μ.Σ. διδάσκουν ανάλογα με την ειδίκευσή τους 
τα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων (ΠΤΔΕ 
και ΠΤΠΕ). Μαθήματα μπορούν να διδάξουν μέλη ΔΕΠ 
άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστή-
μονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθ. 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής και κτιρια-
κής υποδομής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχο-
λικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και πιο 
συγκεκριμένα οι Αίθουσες Διδασκαλίας, τα Εργαστήρια 
και οι χώροι του ΚΕΜΕ που ανήκουν στα συνεργαζόμενα 
Εργαστήρια μπορούν να εξυπηρετήσουν επαρκώς τις 
ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας θα καλυφθεί από: (α) τα τέλη 
φοίτησης (εξαιρουμένων όσων δικαιούνται απαλλαγής 
με βάση τις κείμενες διατάξεις), (β) τα ερευνητικά προ-
γράμματα, (γ) τις χορηγίες και δωρεές. Ο προϋπολογι-
σμός του κάθε ακαδημαϊκού έτους, το ύψος των τελών 
φοίτησης και ο τρόπος καταβολής τους θα αποφασίζο-
νται κατά το εαρινό εξάμηνο του προηγούμενου ακα-
δημαϊκού έτους από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή 
του Δ.Π.Μ.Σ. Θα απαλλάσσονται από την καταβολή δι-
δάκτρων ένας αριθμός (έως το 30% των νεοεισερχομέ-
νων) μεταπτυχιακών φοιτητών σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Το ετήσιο λειτουργικό κόστος του Προγράμματος εκτι-
μάται ότι θα ανέρχεται στο ποσό των 75.000 ευρώ για 
το 1ο έτος λειτουργίας του και στις 150.000 ευρώ για 
καθένα από τα επόμενα έτη (2ο-5ο έτος), εφόσον στο 
ΠΜΣ εγγραφούν και καταβάλουν τέλη φοίτησης οι 50 
εισερχόμενοι φοιτητές κατ' έτος. Ο ετήσιος προϋπολογι-
σμός για κάθε έτος κατά τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας 
του αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
1ο έτος

2ο-5ο έτος
(ανά έτος)

2019-20 2021-2024

Α. ΕΣΟΔΑ

Τέλη φοίτησης 75.000,00€ 150.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 75.000,00€ 150.000,00€

Β. ΕΞΟΔΑ

Ι. Λειτουργικά Έξοδα Π.Μ.Σ. (70%) 52.500,00€ 105.000,00€

αα. Δαπάνες εξοπλισμού και δα-
πάνες λογισμικού

300 400

ββ1. Δαπάνες χορήγησης υπο-
τροφιών σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές με κοινωνικά κριτήρια1 
(απαλλαγή λόγω κοινωνικών 
κριτηρίων)

22500 45000

ββ2. Δαπάνες χορήγησης υπο-
τροφιών σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές με ακαδημαϊκά κρι-
τήρια2

1500 4000

γγ. Δαπάνες αναλωσίμων, 300 400

δδ. Δαπάνες μετακινήσεων δι-
δασκόντων του Π.Μ.Σ.

1000 3000

εε. Αμοιβές διδασκαλίας τακτι-
κού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και 
ερευνητικών κέντρων και ινστι-
τούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.3

18500 38000

στστ. Αμοιβές έκτακτου διδακτι-
κού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που 
συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

0 0

ζζ. Αμοιβές διδασκαλίας προσω-
πικού της παρ. 5 του άρθρου 36 
του ν. 4485/2017

300 600

ηη. Αμοιβές διοικητικής και τε-
χνικής υποστήριξης

7800 13000

θθ. Λοιπές δαπάνες (έξοδα δη-
μοσιότητας-προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνω-
σης συνεδρίου, δαπάνες εργα-
σιών πεδίου.)

300 600

ΙΙ. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος 
(30%)

22.500,00€ 45.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 75.000,00€ 50.000,00€
123

Ειδική αιτιολόγηση για ανάγκη επιβολής τελών φοίτησης
Η καταβολή τελών φοίτησης από τους φοιτητές ύψους 

1.500,00 ευρώ κατ' έτος (συνολικά 3.000,00 ευρώ για 
το σύνολο των δύο ετών) κρίνεται αναγκαία για τους 
ακόλουθους λόγους, οι οποίοι δεν μπορούν να ικανοποι-
ηθούν από την τακτική ή την έκτακτη χρηματοδότηση 
του Τμήματος από το Πανεπιστήμιο ή το ΥΠΑΙΘ. Οι λόγοι 
αυτοί είναι οι εξής:

1 Λαμβάνετα ι υπόψη η περίπτωση όπου το 30% των φοιτητών 
(ήτοι 15) δύναται να τύχουν υποτροφίας με τη μορφή της ολικής 
απαλλαγής από τέλη φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 35 του ν.4485/2017.

2 Λαμβάνεται υπόψη η περίπτωση ότι φοιτητές δύναται να τύ
χουν υποτροφίας βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σύμφωνα με το 
άρθρο 35, παρ. 4 του ν. 4485/2017

3 Οι αμοιβές του διδακτικού προσωπικού θα διέπονται από τις 
εκάστοτε νομικές διατάξεις περί αμοιβών μελών ΔΕΠ για τη συμ-
μετοχή τους σε ΠΜΣ.
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1. Τα περισσότερα μαθήματα θα πραγματοποιούνται 
κατ' ανάγκην εκτός των τυπικών υποχρεώσεων των δι-
δασκόντων των 2 Τμημάτων, επειδή οι διδακτικές υπο-
χρεώσεις των μελών ΔΕΠ καλύπτουν πλήρως το προπτυ-
χιακό πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα μαθήματα που 
προσφέρονται στα υφιστάμενα Π.Μ.Σ. του Τμήματος που 
δεν έχουν τέλη φοίτησης.

2. Θα απαιτηθεί να καλυφθεί το κόστος μετακινήσεων 
για την πρόσκληση ειδικών επιστημόνων για την αρτιό-
τερη εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Θα απαιτηθεί να προσληφθεί επιπλέον προσωπικό για 
τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ., το 
οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί από το υπάρχον διοικη-
τικό και τεχνικό προσωπικό των 2 Τμημάτων.

3. Θα απαιτηθούν λειτουργικά έξοδα για την εκπαί-
δευση των φοιτητών, όπως αγορά ειδικών λογισμικών, 
άδειες χρήσης, αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό της 
βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης, αναλώσιμα 
υλικά για γραφική ύλη και εκτυπώσεις, τα οποία δεν 
μπορούν να καλυφθούν από τον περιορισμένο τακτικό 
προϋπολογισμό του Τμήματος ή τις μη τακτικές χρημα-
τοδοτήσεις από το ΥΠΑΙΘ.

4. Χορήγηση υποτροφιών αριστείας σε μεταπτυχια-
κούς φοιτητές, οι οποίοι δεν δικαιούνται απαλλαγής από 
τα τέλη φοίτησης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο 
Π.Μ.Σ. «Ειδική Αγωγή» μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2017-
2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με 
τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφα-
σης, όπως ορίζει η παράγραφος 2β του άρθρου 85 του 
ν.4485/2017. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρού-
σα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

β) εγκρίνει το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας του 
ανωτέρω Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, όπως αυτό κατατέθηκε στη Σύγκλητο και 
έχει ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΜΣ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ»
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:

1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με το Παιδαγωγι-
κό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Κρήτης οργανώνουν και θα λειτουργήσουν από το ακα-
δημαϊκό έτος 2019-2020 αυτοχρηματοδοτούμενο Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΙΓΜΣ) με τίτλο «Ειδική 
Αγωγή» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 
τ.Α'). Το Διατμηματικό ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» διέπεται από 

το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας, τις διατάξεις από το 
επισυναπτόμενο σχέδιο Απόφασης Συγκλήτου, και τις 
σχετικές διατάξεις του ν. 4485/2017. Το Διατμηματικό 
ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Ειδική Αγωγή.

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Το ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την Ειδική Αγωγή. Έχει 
σχεδιασθεί για να προσφέρει διεπιστημονική γνώση και 
επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου για την 
δημιουργία εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού 
στο ευρύτερο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και της Σχολι-
κής Ψυχολογίας, ευαισθητοποιημένου σε θέματα υπο-
στήριξης, πλαισίωσης και ένταξης μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες.

2. Το προτεινόμενο ΔΠΜΣ στοχεύει:
- Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (ΜΦ) 

(Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους, Εκπαιδευτικούς Κοινωνικών 
επιστημών, κοκ.) με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες 
και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να 
επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της 
αγοράς εργασίας, στους οποίους πρακτικές της Ειδικής 
Αγωγής και της Παρεμβατικής Σχολικής Ψυχολογίας κρί-
νονται αναγκαίες.

- Να στελεχώσει με επαγγελματίες εξειδικευμένους 
στα πεδία της Ειδικής Αγωγής σχολεία, κέντρα αποκα-
τάστασης, μονάδες ημερήσιας φροντίδας παιδιών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες/διάφορες μορφές δια-
ταραχών και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα.

- Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημο-
νικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τις σχολι-
κές μονάδες της χώρας και θα προωθήσει την έρευνα 
και τη διδασκαλία στην Ειδική Αγωγή και τη Σχολική 
Ψυχολογία μέσα από καινοτόμες πρακτικές και δράσεις 
που διασφαλίζονται από το ευρύ και υψηλού επιπέδου 
πρόγραμμα σπουδών και μια διεπιστημονική διεπαγγελ-
ματική προσέγγιση.

- Να προσφέρει τη δυνατότητα στους ΜΦ να συνδέ-
σουν κριτικά τη θεωρία, την έρευνα και την πρακτική 
εφαρμογή, ώστε να πετύχουν μια αξιοσημείωτη επαγ-
γελματική ή και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, τόσο στον 
Ελλαδικό όσο και το διεθνή χώρο, και να αναπτύξουν 
παράλληλα πρακτικές και τεχνικές με καινοτόμο χαρα-
κτήρα που προωθούν την ψυχική και επαγγελματική 
ανθεκτικότητα και τις δεξιότητες παιδιών με δυσκολίες, 
των γονέων και των δασκάλων τους, καθώς και αλλαγές 
στην «κουλτούρα» και πραγματικότητα της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας.

- Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστη-
μονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.

Άρθρο 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών θα λειτουργήσει για 6 έτη, δηλαδή από το Ακα-
δημαϊκό έτος 2019-2020 έως και το Ακαδημαϊκό έτος 
2024-2025.
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Το παρόν Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας παραμένει 
σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας του Προγράμ-
ματος. Αποχώρηση ενός Τμήματος είναι δυνατή μετά 
από αίτηση της Συνέλευσης και ομόφωνη απόφαση της 
ΕΔΕ που θα πρέπει να σταθμίσει αν το Πρόγραμμα πα-
ραμένει βιώσιμο ή αν αλλάζει δραστικά ο χαρακτήρας 
του και περαιτέρω έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017

Άρθρο 3
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΔΕ) 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΣΕ)

Τα όργανα διοίκησης και συντονισμού του ΔΠΜΣ είναι 
η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) και η Συντονιστική 
Επιτροπή (ΣΕ).

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) είναι επταμε-
λής, αποτελείται από 5 μέλη ΔΕΠ των δύο Τμημάτων που 
έχουν επιστημονικό έργο συναφές προς τα γνωστικά 
αντικείμενα μελέτης του ΔΠΜΣ και έχουν αναλάβει 
ενεργό επιστημονικό/διδακτικό έργο και συμμετέχουν 
στην οργάνωση του καθώς και από 2 εκπροσώπους των 
μεταπτυχιακών φοιτητών (ΜΦ).

Κάθε Τμήμα εκπροσωπείται στην ΕΔΕ από μέλη που 
ανήκουν στους Καθηγητές ή Λέκτορες των Τμημάτων 
αυτών κι έχουν ορισθεί από τις αντίστοιχες Συνελεύσεις 
των Τμημάτων τους για διετή θητεία (3 μέλη προέρχονται 
από το ΠΤΔΕ και 2 μέλη προέρχονται από το ΠΤΠΕ). Οι εκ-
πρόσωποι των ΜΦ και οι αναπληρωτές τους εκλέγονται 
για ένα έτος από το σύνολο των ΜΦ του προγράμματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ ορίζεται με 
απόφαση της ΕΔΕ και απαρτίζεται από 5 Καθηγητές ή 
Λέκτορες των δύο Τμημάτων ως εξής: 3 μέλη που προ-
έρχονται από το ΠΤΔΕ και 2 μέλη που προέρχονται από 
το ΠΤΠΕ. Ο ορισμός των μελών γίνεται από την Ε.Δ.Ε. 
Η θητεία των μελών της ΣΕ είναι διετής. Η θητεία όλων 
των μελών της ΣΕ δύναται να ανανεωθεί από την ΕΔΕ. 
Σε κάθε περίπτωση παραίτησης ή απουσίας με μακρό-
χρονη άδεια μέλους της ΣΕ, τότε αυτό αναπληρώνεται 
από άλλον Καθηγητή ή Λέκτορα που ανήκει στην ΕΔΕ.

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ έχει επιστημονικό έργο συνα-
φές με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ εκλέγεται από την ΕΔΕ 
και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή. Ο Διευθυντής προεδρεύει της ΣΕ του 
ΔΠΜΣ, εισηγείται στην ΕΔΕ κάθε θέμα που αφορά στην 
αποτελεσματική εφαρμογή του ΔΠΜΣ κι είναι αρμόδι-
ος για το συντονισμό του προγράμματος σπουδών και 
τη συνεπή υλοποίησή του. Η θητεία του Διευθυντή του 
ΔΠΜΣ είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί. Σε περίπτω-
ση απουσίας του Διευθυντή τα καθήκοντά του εκπλη-
ρώνονται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή που επίσης 
εκλέγεται από την ΕΔΕ για διετή θητεία. Ο Διευθυντής 
δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο συνεχόμενες 
θητείες

Άρθρο 4
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα θα αυτοχρηματοδοτείται με τέλη φοί-
τησης που θα καθορίζονται από την ΕΔΕ σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις και θα ανακοινώνονται με την 
προκήρυξη της λειτουργίας του προγράμματος. Επίσης, 
χρηματοδότηση μπορεί να γίνεται από δωρεές, χορηγίες, 
από δημόσιες χορηγήσεις, υποτροφίες και ερευνητικά 
προγράμματα, καθώς και από μείωση των κρατήσεων.

Άρθρο 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Τα συμμετέχοντα Τμήματα οφείλουν να εκλέξουν από 
τις Συνελεύσεις τους εκπροσώπους για τη συγκρότη-
ση της ΕΔΕ στην οποία οφείλουν να εκπροσωπούνται. 
Επίσης, πρέπει να διαθέτουν διδάσκοντες, επιβλέποντα 
μέλη ΔΕΠ για την επίβλεψη των διπλωματικών εργασιών 
των ΜΦ και χώρους για την εκπαίδευση των φοιτητών, 
όταν αυτό απαιτείται.

Η ΕΔΕ αποτελείται από διδάσκοντες που ανήκουν στα 
συνεργαζόμενα τμήματα κι έχουν επιστημονικό έργο συ-
ναφές προς τα γνωστικά αντικείμενα μελέτης του ΔΠΜΣ 
και συνεισφέρουν στη διδασκαλία μαθημάτων, στην επί-
βλεψη μεταπτυχιακών φοιτητών, στην χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων του Προγράμματος κ.τλ. Συγκεκριμένα:

1) Το ΠΤΔΕ του Παν/μιου Κρήτης:
• Παρέχει διοικητική Υποστήριξη στο ΔΠΜΣ. Εγγράφει 

τους φοιτητές, προσλαμβάνει και στεγάζει το/τη Γραμ-
ματέα του Προγράμματος, διατηρεί τους φακέλους των 
φοιτητών και ετοιμάζει και απονέμει τα διπλώματα.

• Συμμετέχει με 3 μέλη ΔΕΠ στην ΕΔΕ εκ των οποίων το 
ένα εκτελεί χρέη Διευθυντή του Προγράμματος.

• Συμμετέχει με 3 μέλη ΔΕΠ στην ΣΕ.
• Μαθήματα, Εργαστήρια/Πρακτική άσκηση/Εκπόνη-

ση εργασιών.
2) Το ΠΤΠΕ του Παν/μιου Κρήτης:
• Συμμετέχει με 2 μέλη ΔΕΠ στην ΕΔΕ.
• Συμμετέχει με 2 μέλη ΔΕΠ στην ΣΕ.
• Μαθήματα, Εργαστήρια/Πρακτική άσκηση/Εκπόνη-

ση εργασιών.
Τα συμμετέχοντα Τμήματα έχουν το δικαίωμα να προ-

τείνουν στην ΕΔΕ οποιοδήποτε θέμα επιθυμούν για την 
εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ και να ελέγχουν τις οικο-
νομικές και τις λοιπές λειτουργίες του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 6
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι διδάσκοντες του ΔΠΜΣ προέρχονται κατά κύριο 
λόγο (τουλάχιστον κατά 80%) από τα υφιστάμενα μέλη 
ΔΕΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων που συμμετέχουν 
στην ΕΔΕ. Μαθήματα μπορούν να διδάξουν μέλη ΔΕΠ 
άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή της αλλοδαπής, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστή-
μονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. Το Διδακτικό Προσωπικό αναλαμ-
βάνει:

- τη διδασκαλία των μαθημάτων (είτε αυτοδύναμα είτε 
σε συνεργασία),

- την εποπτεία, ως πρώτοι επιβλέποντες, των διπλω-
ματικών εργασιών (με ανώτατο όριο για κάθε μέλος ΔΕΠ 
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που ανήκει στην ΕΔΕ του ΔΠΜΣ τις τρεις (3) διπλωματικές 
εργασίες ανά έτος και έξι (6) ανά διετία),

- την εποπτεία, ως συνεπιβλέποντες, των διπλωματι-
κών εργασιών (με ανώτατο όριο τις πέντε (5) διπλωμα-
τικές εργασίες).

Άρθρο 7
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τα μαθήματα του ΔΠΜΣ στην πλειονότητα τους θα 
διεξάγονται στις εγκαταστάσεις των Παιδαγωγικών 
τμημάτων (ΠΤΔΕ και ΠΤΠΕ) στην Παν/πολη Γάλλου στο 
Ρέθυμνο.

Οι Αίθουσες Διδασκαλίας, τα Εργαστήρια των συμμετε-
χόντων τμημάτων και η Βιβλιοθήκη μπορούν να εξυπη-
ρετήσουν τις ανάγκες του διατμηματικού μεταπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών.

Άρθρο 8
ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στην Ειδική Αγωγή.

΄Αρθρο 9
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΜΔΕ θα γίνεται 
κάθε χρόνο, ανάρτηση της οποίας θα γίνεται στις ηλε-
κτρονικές διευθύνσεις των συνεργαζόμενων Τμημάτων 
και σε άλλες πρόσφορες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. Είναι 
δυνατό να κοινοποιείται και στον Τύπο.

΄Αρθρο 10
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής έχουν 
πτυχιούχοι:

α) Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, 
Τμημάτων Κοινωνιολογίας, καθώς και Τμημάτων Ιατρι-
κής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών 
Τμημάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την 
ελληνική γλώσσα.

β) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Προσχο-
λικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, καθώς 
και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής, οι οποίοι 
γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.

γ) Άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο 
συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκή-
ρυξη ειδικότητας.

΄Αρθρο 11
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Η ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η 
ελληνική. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η αγγλι-
κή σε περίπτωση που θα διδαχθεί μάθημα από προσκε-
κλημένο Καθηγητή του Εξωτερικού.

΄Αρθρο 12
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η λειτουργία του προγράμματος θα βασίζεται στον 
εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος, ο οποίος θα 

συνταχθεί από την ΕΔΕ. Κάθε πρόβλημα που δεν είναι 
δυνατόν να αντιμετωπιστεί με νόμο ή με τον εσωτερικό 
κανονισμό θα επιλύεται με απόφαση της ΕΔΕ.

Άρθρο 13
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο τέλος κάθε εξαμήνου θα γίνεται αξιολόγηση κάθε 
μαθήματος και όλου του προγράμματος από τους διδά-
σκοντες και τους διδασκόμενους. Ο τρόπος, ο χρόνος και 
ο τόπος της αξιολόγησης θα καθορίζεται από την ΕΔΕ, 
η οποία θα συντάσσει έκθεση αξιολόγησης βάσει των 
κείμενων διατάξεων.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο Πρόεδρος του ΠΤΔΕ Ο Πρόεδρος του ΠΤΠΕ

Ο Πρύτανης του Παν/μίου Κρήτης

γ) εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του εν λόγω Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως αυτός κατατέθηκε στη 
Σύγκλητο και έχει ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
του ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«Ειδική Αγωγή»

1. Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
1.1. Διαδικασία Προκήρυξης
Η υπό προκήρυξη ειδικότητα (ή οι υπό προκήρυξη 

ειδικότητες), ο μήνας που θα γίνει αυτή, το ύψος των 
διδάκτρων, η διαδικασία επιλογής, καθώς και ο ανώτατος 
αριθμός των υπό κατάληψη θέσεων μεταπτυχιακών φοι-
τητών καθορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επι-
τροπή (ΕΔΕ) κάθε έτος. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στα 
ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η επιλογή των 
εισακτέων γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις..

1.2. Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας
Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι:
α) Παιδαγωγικών Τμημάτων, Τμημάτων Φιλοσοφίας, 

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τμημάτων Ψυχολογίας, 
Τμημάτων Κοινωνιολογίας και Τμημάτων Ιατρικής Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημά-
των της αλλοδαπής.

β) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Κοινωνι-
κής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

γ) Άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο 
συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκή-
ρυξη ειδικότητας, οι οποίοι εφόσον επιλεγούν και δεν 
έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα 
των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή με το γνωστικό 
αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής μαθήματα στη διάρκεια 
των προπτυχιακών τους σπουδών ή δεν είναι απόφοιτοι 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., είναι υποχρεωμένοι να εξετασθούν επιτυχώς 
σε 2 τουλάχιστον προπτυχιακά μαθήματα των Επιστη-
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μών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό 
αντικείμενο της Ειδικής Αγωγής στη διάρκεια των δυο 
πρώτων εξαμήνων των μεταπτυχιακών σπουδών τους 
από το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων. Τα μαθήματα αυτά θα καθορισθούν 
από την Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμμα-
τεία του Δ.Π.Μ.Σ. αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, επικυ-
ρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικό πιστο-
ποιητικό προπτυχιακών σπουδών (όπου αναφέρονται 
όλα τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς 
και η επίδοσή τους σ' αυτά), καθώς και ενδεχόμενα πτυ-
χία ξένης γλώσσας. Η επιτροπή επιλογής του Δ.Π.Μ.Σ. 
αποφασίζει για (α) τη συνάφεια των προαπαιτούμενων 
προπτυχιακών μαθημάτων με τις επιστήμες της αγω-
γής ή με την Ειδική Αγωγή και (β) για τη συνάφεια με το 
αντικείμενο της ειδικότητας του πτυχίου των υποψήφιων 
μεταπτυχιακών φοιτητών που προέρχονται από Τμήμα-
τα Τ.Ε.Ι, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω 
παράγραφο.

Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτε-
ρικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορη-
γούν τα ελληνικά ΑΕΙ.

Οι έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς 
μια ξένη γλώσσα: αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά. Για να 
ελεγχθεί αυτή η γνώση, οι υποψήφιοι καλούνται να κατα-
θέσουν επικυρωμένα πτυχία ξένων γλωσσών επιπέδου 
γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2 (π.χ. Lower για την αγγλι-
κή) ή νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην 
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη χώρα σε μία 
από τις παραπάνω γλώσσες.

Εφόσον, τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. έχει αποφασιστεί 
ότι θα γίνονται μόνο στην ελληνική γλώσσα, εκτός εξαι-
ρέσεων (π.χ., προσκεκλημένοι ξένοι ομιλητές), τότε οι 
υπήκοοι ξένων χωρών πρέπει να έχουν επαρκή γνώση 
της ελληνικής γλώσσας, η διαπίστωση της οποίας γίνε-
ται με γραπτή δοκιμασία ή με την κατάθεση σχετικού 
πτυχίου γλωσσομάθειας.

1.3. Επιλογή των Εισακτέων
Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Ειδική Αγωγή» λαμβάνει 
χώρα ως εξής:

(α) Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, ο οποίος πε-
ριλαμβάνει τα εξής:

1. Πιστοποίηση γνώσης ξένης γλώσσας.
2. Δικαιολογητικά (αίτηση, φωτοτυπία ταυτότητας, 

αντίγραφο πτυχίου, αναλυτική βαθμολογία).
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Συγγραφικό έργο (Περίληψη πτυχιακής, άρθρα, πα-

ρουσιάσεις κτλ.).
5. Πιστοποίηση σχετικής εμπειρίας (επαγγελματικής 

ή εθελοντικής).
6. Συστατικές επιστολές (μόνο ονόματα επικοινωνίας)
7. Δήλωση σκοπού και κινήτρων.

8. Υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον 
εσωτερικό κανονισμό.

(β) Γραπτή δοκιμασία στα γνωστικά αντικείμενα: α) της 
Ειδικής Αγωγής και, β) της Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής 
Έρευνας. Σε αυτήν την περίπτωση, απαραίτητος όρος 
επιτυχίας για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι η επίτευξη 
της βάσης (βαθμός 5) στο κάθε εξεταζόμενο μάθημα. 
(γ) Συνέντευξη και αξιολόγηση φακέλου υποψηφίου από 
την Επιτροπή Επιλογής του Δ.Π.Μ.Σ., η οποία έχει οριστεί 
από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από 
συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων: (α) το γενικό 
βαθμό του πτυχίου (β) το βαθμό της πτυχιακής εργασί-
ας εφόσον είναι συναφής προς την ειδική αγωγή (γ) το 
τυχόν συγγραφικό έργο του υποψηφίου, (δ) το βαθμό 
επίδοσης στη συνέντευξη, (ε) τη σχετική εκπαιδευτική 
ή επαγγελματική εμπειρία και, (στ) το βαθμό των εισα-
γωγικών γραπτών εξετάσεων.

Κατά την περίπτωση που οι αιτήσεις των υποψηφί-
ων είναι περισσότερες από τον τριπλάσιο αριθμό των 
προκηρυγμένων θέσεων, τότε γίνεται προεπιλογή ενός 
αριθμού υποψήφιων ΜΦ. Η προεπιλογή στηρίζεται 
στο κριτήριο α' της προηγούμενης παραγράφου (υπο-
βολή φακέλου υποψηφιότητας) και καταρτίζεται μία 
λίστα από υποψήφιους ΜΦ που δεν υπερβαίνουν το 
διπλάσιο αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων. Μόνο 
οι υποψήφιοι ΜΦ που είναι στην λίστα προεπιλογής 
προσέρχονται στις γραπτές εξετάσεις και τη συνέντευ-
ξη. Στην τελική κατάταξη των υποψήφιων ΜΦ λαμβά-
νεται υπόψη τόσο ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων 
όσο και ο βαθμός της συνέντευξης, εφόσον ο κάθε 
βαθμός είναι πάνω από τη βάση (π.χ. τουλάχιστον 5 με 
άριστα το 10). Εάν ο βαθμός της συνέντευξης ή μίας 
από τις γραπτές δοκιμασίες είναι κάτω από τη βάση, 
τότε ο υποψήφιος ΜΦ αποκλείεται αυτόματα από τη 
διαδικασία επιλογής.

Όλοι οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολο-
γούνται από την Επιτροπή Επιλογής με βάση τα δικαι-
ολογητικά που έχουν καταθέσει. Η αξιολόγησή τους 
γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως παρα-
τίθενται παρακάτω. Τα μόρια που δίνει κάθε κριτήριο 
προστίθενται χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο οι υπο-
ψήφιοι να έχουν συλλέξει μόρια από όλα τα κριτήρια. 
Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν ένα ορισμένο 
αριθμό μορίων για κάθε υποψήφιο. Η μοριοδότηση των 
παραστατικών που γίνονται αποδεκτά, η διενέργεια 
και η βαθμολόγηση της συνέντευξης γίνονται από την 
Επιτροπή Επιλογής.

Με βάση το σύνολο των μορίων καταρτίζεται ο τελικός 
πίνακας κατάταξης των υποψηφίων και με βάση τη σει-
ρά των υποψηφίων γίνεται η επιλογή τους. Εάν κάποιος 
υποψήφιος αρνηθεί να εγγραφεί, τη σειρά του παίρνει 
ο επόμενος στη σειρά κατάταξης. Εάν ισοβαθμήσουν 
στην τελευταία θέση παραπάνω του ενός υποψήφιοι, 
επιλέγονται όλοι.
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Τα κριτήρια εισαγωγής ορίζονται ενδεικτικά ως εξής:

α/α Κριτήρια Επεξήγηση Μέγιστη 
Μοριοδότηση

Α) Βαθμός πτυχίου1 Η βαθμολόγηση γίνεται αναλογικά1α 15

Β) Βαθμός συναφούς πτυχιακής εργασία2 Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει συνάφεια με 
το αντικείμενο της ειδικής αγωγής. 5

Γ) Συνέντευξη-Επιστημονικό Έργο Βαθμός επίδοσης στη συνέντευξη 30

Δ) Εκπαιδευτική εμπειρία 4 Ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας 10

Ε) Γραπτές δοκιμασίες5 Εξέταση σε δύο μαθήματα 40

Σύνολο 100

Σημειώσεις και για τους δύο πίνακες κριτηρίων:
1 Σε περίπτωση 2ου πτυχίου λαμβάνεται υπόψη ο βαθ-

μός μόνο του πτυχίου εκείνου που είναι συναφέστερο 
με τις επιστήμες της αγωγής και ειδικότερα την ειδική 
αγωγή.

1α Όποιος έχει βαθμό πτυχίου 10 λαμβάνει 15 μόρια, 
όποιος έχει 8,45 λαμβάνει (8,45Χ15)/10 = 12,68.

2 Για την πιστοποίηση της πτυχιακής εργασίας χρει-
άζεται:

i. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή βεβαίωση 
από τη γραμματεία του Τμήματος από το οποίο αποφοί-
τησε ο υποψήφιος όπου θα φαίνεται η βαθμολογία της 
πτυχιακής εργασίας.

ii. Μία φωτοτυπία της πρώτης σελίδας της εργασίας 
σφραγισμένη από την Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου 
ή τη Γραμματεία του Τμήματος αποφοίτησης, για να πι-
στοποιηθεί ο αριθμός των συγγραφέων. Σε περίπτωση 
πολλών συγγραφέων ο βαθμός διαιρείται με τον αριθμό 
των συγγραφέων.

iii. H πτυχιακή εργασία μοριοδοτείται μόνο εφόσον έχει 
συνάφεια με το αντικείμενο της ειδικότητας.

3 Η συνέντευξη μπορεί να γίνει δια ζώσης ή με προ-
γραμματισμένη τηλεδιάσκεψη (π.χ., μέσω skype). Ο βαθ-
μός του υποψήφιου στη συνέντευξη πρέπει να είναι του-
λάχιστον ίσος με τη βάση (π.χ. 10 στα 20) για να μπορεί 
να εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.

4 Η εκπαιδευτική εμπειρία βεβαιώνεται από την αρ-
μόδια διεύθυνση εκπαίδευσης που υπηρέτησε ο υπο-
ψήφιος. Σε περίπτωση ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου, από 
το μισθολόγιο του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου και από 
βεβαίωση του εργοδότη, όπου θα αναφέρονται τα εκ-
παιδευτικά καθήκοντα του υποψηφίου. Για να λάβει ο 
υποψήφιος 10 μόρια θα πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 
ημερολογιακά έτη εκπαιδευτικής εμπειρίας (24 μήνες). 
Σε περίπτωση λιγότερης χρονικά εμπειρίας λαμβάνει 
κλασματικά αντίστοιχα μόρια. Π.χ., για 13 μήνες εκπαι-
δευτικής εμπειρίας λαμβάνει (13Χ10)/24 = 5,416.

5 Ο βαθμός του υποψήφιου σε κάθε γραπτή δοκιμασία 
πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τη βάση (π.χ. 10 στα 
20) για μπορεί να εισαχθεί στο Π.Μ.Σ.

1.4. Διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Η Ε.Δ.Ε του Δ.Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση 

και την αποτελεσματική εφαρμογή του Δ.Π.Μ.Σ. Ειδικό-
τερα η Ε.Δ.Ε. είναι αρμόδια για τα εξής:

• Έγκριση προκήρυξης και βιώσιμης λειτουργίας του 
Δ.Π.Μ.Σ.

• Έγκριση των κριτηρίων για την επιλογή των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών.

• Έγκριση του προγράμματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.
• Έγκριση του προϋπολογισμού του Δ.Π.Μ.Σ.
• Απόφαση για το ύψος των διδάκτρων και τον αριθμό 

των υποτροφιών.
• Απόφαση για το ύψος της αμοιβής των διδασκόντων 

του Δ.Π.Μ.Σ.
• Απόφαση για το προσωπικό που θα απασχοληθεί στη 

γραμματειακή και τεχνολογική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ.
• Απόφαση για οποιοδήποτε θέμα εισηγηθεί η Συντο-

νιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. με στόχο την αποτελε-
σματική λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. έχει επιστημονικό έργο συ-
ναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. 
και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρω-
τή Καθηγητή. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. προεδρεύει της 
Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ., εισηγείται 
στην Ε.Δ.Ε. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματι-
κή εφαρμογή του Δ.Π.Μ.Σ. Η θητεία του Διευθυντή του 
Δ.Π.Μ.Σ. είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί.

Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για την κατάθεση του 
προγράμματος σπουδών της ειδικότητας στη Σ.Ε. του 
Δ.Π.Μ.Σ., το συντονισμό του προγράμματος σπουδών 
της ειδικότητας και τη συνεπή υλοποίησή του.

Η Ε.Δ.Ε. είναι επταμελής, αποτελείται από 5 μέλη ΔΕΠ 
των δύο Τμημάτων που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Δ.Π.Μ.Σ. Το ΠΤΔΕ εκπροσωπείται στην Ε.Δ.Ε. από 3 
μέλη και το Π.Τ.Π.Ε. από 2 μέλη που ανήκουν στους Κα-
θηγητές ή Λέκτορες των Τμημάτων αυτών και που έχουν  
ορισθεί από τις αντίστοιχες Συνελεύσεις των Τμημάτων 
λόγω της συνάφειας του επιστημονικού τους έργου με 
το αντικείμενο του ΠΜΣ και δύο εκπροσώπους των μετα-
πτυχιακών φοιτητών. Οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών 
φοιτητών και οι αναπληρωτές τους εκλέγονται για ένα 
έτος από το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών του 
προγράμματος.

Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται 
με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και απαρτίζεται από 5 Καθηγη-
τές ή Λέκτορες των δύο Τμημάτων που έχουν αναλάβει 
ενεργό μεταπτυχιακό έργο στο Δ.Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. συγκρο-
τείται από 3 μέλη που προέρχονται από το Π.Τ.Δ.Ε., και 
2 μέλη που προέρχονται από το Π.Τ.Π.Ε. Ο ορισμός των 
μελών γίνεται από την Ε.Δ.Ε. Η θητεία των μελών της Σ.Ε. 
είναι διετής. Η θητεία όλων των μελών της Σ.Ε. δύναται 
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να ανανεωθεί από την Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση παραίτησης 
ή απουσίας με μακρόχρονη άδεια μέλους της Σ.Ε., τότε 
αυτό αναπληρώνεται από άλλον Καθηγητή ή Λέκτορα 
που ανήκει στην Ε.Δ.Ε.

Ειδικότερα καθένα από τα παραπάνω μονομελή ή συλ-
λογικά όργανα έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

i. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Συντονι-
στικής Επιτροπής και της Ε.Δ.Ε.

ii. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για την 
έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

iii. H Σ.Ε. συνεργάζεται με το Διευθυντή και είναι αρ-
μόδια για την παρακολούθηση και τη λειτουργία του 
προγράμματος.

iv. H Σ.Ε. εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. για το ύψος των διδά-
κτρων, για το ύψος της αμοιβής των διδασκόντων καθώς 
και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τον προϋπολογισμό 
και το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.

ν. Η Σ.Ε. εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. για την απασχόληση 
προσωπικού που θα εργασθεί για τη γραμματειακή και 
τεχνολογική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ.

vi. Η Σ.Ε. συντάσσει και εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. τον προ-
ϋπολογισμό και τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Π.Μ.Σ. 
κάθε έτος και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της 
εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

vii. Η Σ.Ε. εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. θέματα σχετικά με δια-
γραφή, αναστολή ή παράταση φοίτησης μεταπτυχιακών 
φοιτητών, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση 
υποτροφιών.

viii. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που εισάγεται στο 
Δ.Π.Μ.Σ., ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ένας 
Καθηγητής ως ακαδημαϊκός σύμβουλος, ο οποίος δι-
δάσκει στο Δ.Π.Μ.Σ.

Η Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) ορίζεται από τη Σ.Ε. και 
συγκροτείται από Καθηγητές ή Λέκτορες της Ε.Δ.Ε. με 
συναφές επιστημονικό έργο με την Ειδική Αγωγή. Η Ε.Ε. 
είναι υπεύθυνη για την επιλογή των εισακτέων της προ-
κηρυγμένης ειδικότητας, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στον παρόντα Κανονισμό.

1.5. Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα και η ερευνητική απασχόληση για την 

απονομή των τίτλων του Δ.Π.Μ.Σ. περιγράφονται ως 
εξής:

(α) Κάθε μάθημα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα 
επί 39 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 13 συναντήσεις 
διάρκειας τριών (3) ωρών η καθεμία, έχουν τη μορφή 
σεμιναρίου και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα μα-
θήματα κορμού και τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής.

(β) Κάθε προσφερόμενο μάθημα πιστώνεται με μο-
νάδες (ECTS) «λαμβανομένου υπόψη του συνολικού 
φόρτου εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή ολο-
κλήρωσή» του (άρθρο 2, παραγρ. 1, της υπουργ. απόφ. 
Φ5/89656/Β3, Φ.Ε.Κ. 1466/13-8-2007). Ο συνολικός φόρ-
τος εργασίας ανά εξάμηνο αποτιμάται σε ένα ανώτατο 
όριο τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων. Ειδικότερα:

i. Τα μαθήματα πιστώνονται με 10 ECTS.
ii. Η πρακτική άσκηση ενός επιπέδου (90 ωρών) πι-

στώνεται με 10 ECTS.

iii. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πιστώνεται 
με 10 ECTS κατά το Επίπεδο Ι (σύνταξη ερευνητικού 
σχεδίου) και με 20 ECTS κατά το Επίπεδο II (εκπόνηση -
συγγραφή).

iν. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ει-
δίκευσης απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) 
πιστωτικών μονάδων (ECTS).

(γ) Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
και να εξετασθούν επιτυχώς σε τουλάχιστον επτά (7) με-
ταπτυχιακά μαθήματα και πρακτική άσκηση 180 ωρών, 
τα οποία αντιστοιχούν σε 90 πιστωτικές μονάδες, εφό-
σον αναλάβουν να εκπονήσουν επιτυχώς μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες. Εφόσον δεν εκπονήσουν μεταπτυχι-
ακή διπλωματική εργασία, οι φοιτητές υποχρεούνται να 
εξετασθούν επιτυχώς σε τουλάχιστον εννέα (9) μεταπτυ-
χιακά μαθήματα και δύο μαθήματα πρακτικής άσκησης 
συνολικής διάρκειας 270 ωρών, τα οποία αντιστοιχούν 
σε 120 πιστωτικές μονάδες. Κάθε μάθημα βαθμολογείται 
από 0-10 και βάση επιτυχίας θεωρείται το 5. Ειδικότερα:

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρα-
κολουθήσουν επιτυχώς τέσσερα (4) μαθήματα κορμού 
(4X10 ECTS = 40 ECTS), τα οποία διδάσκονται κατά τα 
δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών, καθώς και τρία (3) έως 
έξι (6) κατ' επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία 
διδάσκονται σε οποιοδήποτε εξάμηνο σπουδών.

2. Τουλάχιστον το ένα (1) από μαθήματα κορμού είναι 
υποχρεωτικά το μάθημα «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής 
Έρευνας» για όλους τους φοιτητές. Επίσης, για όσους 
επιλέξουν να κάνουν διπλωματική εργασία είναι προ-
απαιτούμενο να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το 
μάθημα «Στατιστική Ι».

3. Οι φοιτητές που θα εκπονήσουν διπλωματική εργα-
σία θα παρακολουθήσουν τρία (3) μαθήματα ελεύθερης 
επιλογής και ένα επίπεδο πρακτικής άσκησης διάρκειας 
180 ωρών, ενώ όσοι δεν εκπονήσουν διπλωματική ερ-
γασία, θα παρακολουθήσουν πέντε (5) μαθήματα ελεύ-
θερης επιλογής και δύο επίπεδα πρακτικής άσκησης 
διάρκειας 270 ωρών (180 + 90 ώρες).

Κοινό Πρόγραμμα 1ου έτους σπουδών
(4 Μαθήματα Κορμού και 2 Μαθήματα Επιλογής)

Α εξάμηνο Β εξάμηνο

1ο Μάθημα Κορμού 10 3ο Μάθημα Κορμού 10

2ο Μάθημα Κορμού 10 4ο Μάθημα Κορμού 10

1ο Μάθημα Ελεύθερης 
Επιλογής

10
2ο Μάθημα Ελεύθερης 
Επιλογής

10

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

2ο έτος σπουδών —> Με εκπόνηση
Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης

Γ εξάμηνο Δ εξάμηνο

Διπλωματική εργασία 
ειδίκευσης

10
Διπλωματική Εργασία 
Ειδίκευσης

20

Πρακτική Άσκηση (180 
ωρών)

20
3ο Μάθημα Ελεύθερης 
Επιλογής

10

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30
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2ο έτος σπουδών —> Χωρίς εκπόνηση 
Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης

Γ εξάμηνο Δ εξάμηνο

3ο Μάθημα Ελεύθε-
ρης Επιλογής

10
4ο Μάθημα Ελεύθε-
ρης Επιλογής

10

Πρακτική Άσκηση 
(180 ωρών)

20

5ο Μάθημα Ελεύθε-
ρης Επιλογής

10

Πρακτική Άσκηση (90 
ωρών)

10

ΣΥΝΟΛΟ 30 ΣΥΝΟΛΟ 30

(δ) Μετά το τέλος του Β΄ εξαμήνου όσοι φοιτητές επι-
θυμούν και πληρούν τα κριτήρια της παραγράφου γ΄, 
μπορούν να αναλάβουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας υπό την εποπτεία ενός από τους 
διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. Ειδικότερα:

i. H μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πρέπει να έχει 
συνάφεια με το αντικείμενο της ειδικής αγωγής. Για την 
εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται τριμελής 
επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο 
άλλα μέλη. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία βαθ-
μολογείται από 0-10 και βάση επιτυχίας θεωρείται το 5.

ii. Ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής γίνεται από τη 
Σ.Ε., μετά από αίτηση του επιβλέποντος ή του μεταπτυ-
χιακού φοιτητή και αφού ολοκληρωθεί η συγγραφή της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, (ε) Τα προσφε-
ρόμενα μαθήματα μπορεί να μετακινούνται από εξάμη-
νο σε εξάμηνο ανάλογα με τις διδακτικές δυνατότητες 
του Τμήματος και σύμφωνα με το σύστημα των πιστω-
τικών μονάδων (ECTS) με πρόταση της Συντονιστικής 
Επιτροπής του ΔΠΜΣ και έγκριση της Ειδικής Διατμη-
ματικής Επιτροπής

(στ) Τα προσφερόμενα μαθήματα μπορεί να διδα-
χθούν από έναν ή και περισσότερους διδάσκοντες εφό-
σον αυτό κριθεί αναγκαίο από την ΣΕ. του Δ.Π.Μ.Σ., για να 
καλυφθεί η ύλη ενός διευρυμένου ή/και διεπιστημονικού 
γνωστικού αντικειμένου.

(ζ) Η ΣΕ. μπορεί να εισηγηθεί στην Ε.ΔΕ. να εξετάσει τη 
δυνατότητα διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων και κατά 
τη θερινή περίοδο. Οι απαιτήσεις για την παρακολού-
θηση και εξέταση των μαθημάτων σε θερινό εξάμηνο 
παραμένουν ίδιες με αυτές που προβλέπονται στον πα-
ρόντα κανονισμό.

Κατάλογος Μαθημάτων

Κωδικός
Κατάλογος Μαθημάτων Κορμού (επιλέ-
γονται 4) 

ECTS

Υ201 Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων 10

Υ202
Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προ-
γράμματα παρέμβασης

10

Υ203
Ψυχοδυναμική συστημική προσέγγιση 
συναισθηματικών και συμπεριφορικών 
διαταραχών και πρακτική

10

Υ205
Οικογένεια παιδιών με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες

10

Υ206 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας* 10

Υ207
Ψυχομετρικές μέθοδοι και εργαλεία μέ-
τρησης στην ειδική αγωγή

10

Υ208 Στατιστική Ι ** 10

*Το μάθημα «Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευ-
νας» είναι υποχρεωτικό για όλους τους φοιτητές.

**Το μάθημα Στατιστική Ι είναι προαπαιτούμενο για 
όσους φοιτητές επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας Ειδίκευσης.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ*

Α. ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΜΔ)

ΜΔ 101 Ανίχνευση και Διάγνωση ΜΔ 10

ΜΔ 102
Παρεμβατική διδασκαλία για μαθητές 
με ΜΔ

10

ΜΔ 103
Δυσλεξία και δυσκολίες μάθησης του 
γραπτού λόγου: ανίχνευση και διάγνωση

10

ΜΔ 104
Δυσλεξία και δυσκολίες μάθησης του 
γραπτού λόγου: μέθοδοι παρέμβασης

10

ΜΔ 105 Δυσαριθμησία 10

Β. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΔ101
Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Ανι-
χνευτικές και διαγνωστικές προσεγγίσεις

10

ΑΔ102
Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Θερα-
πευτική παρέμβαση με Εφαρμοσμένη 
Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ)

10

ΑΔ103
Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Εκπαί-
δευση και υποβοήθηση της επικοινωνίας 
με τα προγράμματα PECS , ΜΑΚΑΤΟΝ

10

ΑΔ104
Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: Παρέμ-
βαση TEACCH

10

ΑΔ105
Οικογένεια ατόμων με Διαταραχές Φά-
σματος Αυτισμού

10

Γ. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ/ΔΕΠ-Υ/
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΣΔΠΣ
101

ΔΕΠ/Υ και προβλήματα συμπεριφοράς: 
Χαρακτηριστικά και διαγνωστικές προ-
σεγγίσεις

10

ΣΔΠΣ 
102

ΔΕΠ-Υ και προβλήματα συμπεριφοράς: 
καινοτόμες και εναλλακτικές πρακτικές 
αντιμετώπισης

10

ΣΔΠΣ 
103

Γνωσιακές-συμπεριφορικές παρεμβάσεις 
σε παιδιά και εφήβους με ΔΕΠ-Υ

10

ΣΔΠΣ 
104

Θετική Στήριξη της Συμπεριφοράς (Posi-
tive Behavior Support-PBS): φιλοσοφία 
και πρακτική εφαρμογή για παιδιά με 
αναπτυξιακές, συμπεριφορικές και συ-
ναισθηματικές διαταραχές

10

ΣΔΠΣ
 105

Προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών με 
ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: 
Αποτελεσματική διαχείριση στη σχολική 
τάξη

10

Δ. ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΓΔ 101
Ανίχνευση και αξιολόγηση διαταραχών 
λόγου και ομιλίας

10
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ΓΔ 102
Προβλήματα λόγου και ομιλίας: παρεμ-
βάσεις

10

ΓΔ 103
Ειδική Γλωσσική Διαταραχή και Μάθηση 
του Γραπτού Λόγου

10

ΓΔ 104
Διαταραχές χρήσης της γλώσσας/Πραγ-
ματολογικές διαταραχές

10

Ε. ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΝΥ101
Ψυχολογία ατόμων με νοητική ανεπάρ-
κεια

10

ΝΥ102
ΝΥ: Στρατηγικές και μέθοδοι διδασκαλίας - 
προσαρμογές - διαφοροποίηση

10

ΝΥ103
ΝΥ: Σύγχρονες τάσεις στην εφαρμογή εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων και παρεμ-
βάσεων - Ανάπτυξη δεξιοτήτων

10

ΣΤ. ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ/ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΑΔΚΑ
101

Κινητικά προβλήματα και πολλαπλές 
αναπηρίες

10

ΑΔΚΑ
102

Ψυχολογία και Αγωγή Ατόμων με Προ-
βλήματα Όρασης

10

ΑΔΚΑ 
103

Γραφή και Ανάγνωση στον κώδικα Braille
10

ΑΔΚΑ 
104

Ψυχολογία και Αγωγή Ατόμων με Βαρη-
κοΐα Κώφωση

10

ΑΔΚΑ
 105

Βασικό λεξιλόγιο στην Ελληνική Νοημα-
τική Γλώσσα

10

Ζ. ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ΤΑΛΕΝΤΟ

XT 101
Νοημοσύνη: θεωρίες και μέσα αξιολό-
γησης

10

XT 102
Η έννοια της δημιουργικότητας και η καλ-
λιέργειά της στη σχολική τάξη

10

XT 103
Χαρισματικοί/ταλαντούχοι μαθητές: ψυ-
χοκοινωνικά και μαθησιακά χαρακτηρι-
στικά, ψυχοπαιδαγωγικές πρακτικές

10

Η. ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΕ101
Εκπαιδευτική πολιτική για ειδικές κοινω-
νικές ομάδες στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα και στο διεθνή χώρο

10

ΕΕ102
Ενταξιακή αγωγή και μοντέλα προσέγγι-
σης της αναπηρίας

10

ΕΕ103
Κοινωνιολογί α της ενταξιακής εκπαίδευ-
σης

10

Θ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΘ 101
Τεχνολογικές εφαρμογές στην ειδική 
αγωγή

10

ΕΘ 102
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμά-
των στην ειδική αγωγή

10

ΕΘ 103
Art therapy για αναπτυξιακές, ψυχοκινη-
τικές, συμπεριφορικές, συναισθηματικές 
και μαθησιακές δυσκολίες

10

ΕΘ 104
Μουσικοθεραπεία, χοροθεραπεία/κινη-
σιοθεραπεία και ειδική αγωγή

10

ΕΘ 105 Συμβουλευτική γονέων και παιδιών 10

ΕΘ 106 Ψυχοκινητική και Ειδική Αγωγή 10

ΕΘ 107 Ανεξάρτητη μελέτη 10

ΕΘ 108 Στατιστική II 10

ΕΘ 109 Νευροεπιστήμη και ειδική αγωγή 10

ΕΘ 110
Σχολικός εκφοβισμός και παιδιά με ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες

10

ΕΘ 111
Προληπτικά προγράμματα για ευάλωτα 
παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

10

ΕΘ 112
Ψυχοσεξουαλική και συναισθηματική 
ανάπτυξη και αγωγή των παιδιών με και 
χωρίς Ε.Ε. Α.

10

ΕΘ 113 Επικοινωνία - Διαπροσωπικές σχέσεις 10

ΕΘ 114
Σχολική Συμβουλευτική: παιδιά και έφη-
βοι με ψυχοκοινωνικές και μαθησιακές 
διαταραχές

10

* Για να προσφερθεί ένα επιλεγόμενο μάθημα πρέπει 
να το επιλέξουν τουλάχιστον οχτώ (8) μεταπτυχιακοί 
φοιτητές/τριες.

1.5. Ερευνητική και Βοηθητική Απασχόληση Μεταπτυ-
χιακών Φοιτητών - Υποτροφίες

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. προσφέρουν 
ερευνητικές και βοηθητικές υπηρεσίες στα Εργαστή-
ρια των συνεργαζόμενων Τμημάτων, σε συνέδρια κλπ. 
Μπορούν, επίσης, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημίων, να συνερ-
γάζονται με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλα 
ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Προς τούτο 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποστηριχθούν 
οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (πόροι του 
ΔΠΜΣ)- μετά από έγκριση της Ε.Δ.Ε. - ή από άλλο φο-
ρέα, για τη μετακίνηση και διαμονή τους σε πόλεις της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Το ΠΜΣ προβλέπεται να παρέχει έναν αριθμό υποτρο-
φιών ή βραβεία αριστείας, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 
σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και μετά από εισήγηση 
της Σ.Ε. του προγράμματος, εφόσον συνδυαστικά με τους 
φοιτητές που θα τύχουν απαλλαγής καταβολής τελών 
φοίτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, 
δεν υπερβαίνουν σε αριθμό το 30% του συνόλου των 
εισαχθέντων κατ' έτος φοιτητών. Οι ετήσιες υποτροφίες 
θα δίνονται με βάση ακαδημαϊκά ή άλλα αντικειμενικά 
κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση της Ε.Δ.Ε. 
και θα εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 
του Προγράμματος με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό 
όσων τυγχάνουν απαλλαγής τελών φοίτησης κατά τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 δεν έχουν φθάσει στο 30% 
των εισαχθέντων στο Δ.Π.Μ.Σ. κατ' έτος φοιτητών.

1.6. Διάρκεια Σπουδών
Η μέγιστη διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι 

η διπλάσια από την προβλεπόμενη κανονική διάρκεια 
φοίτησης στην εκάστοτε υπουργική απόφαση που διέπει 
τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. Οποιαδήποτε παράταση του 
κανονικού χρόνου φοίτησης εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε. 
μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε.

Αναστολή σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή χορηγεί-
ται μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Ε.Δ.Ε. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ47518 Τεύχος B’ 4159/14.11.2019

για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους και δεν μπορεί να είναι 
διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων 
ούτε μικρότερης του ενός εξαμήνου. Κάθε μεταπτυχια-
κός φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει, με αίτησή του, 
αναστολή φοίτησης. Ο χρόνος αναστολής φοίτησης δεν 
υπολογίζεται στη διάρκεια των σπουδών που προβλέ-
πεται στον παρόντα Κανονισμό.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα ενεργοποιήσει εκ 
νέου τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακο-
λουθήσει όλα τα μαθήματα στα οποία δεν είχε αξιολο-
γηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής 
του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος λαμβάνει άδεια 
αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, 
εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του 
χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακός φοιτητής. Κατά 
τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η φοιτητική ιδιότητα 
και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα.

1.7. Εγγραφή, παρακολούθηση Μαθημάτων και όροι 
διαγραφής

Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή του φοιτητή σε κάθε 
εξάμηνο απαιτείται να εξοφλήσει το ήμισυ του ετήσιου 
ποσού των διδάκτρων. Απαλλάσσονται όσοι φοιτητές 
έχουν υποτροφία.

Προκειμένου να διδαχθεί ένα μάθημα επιλογής, πρέ-
πει να επιλεγεί τουλάχιστον από οκτώ (8) φοιτητές. Η 
παρακολούθηση των μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι 
υποχρεωτική.

Η Ε.Δ.Ε. μπορεί επίσης να επιβάλει στο μεταπτυχιακό 
φοιτητή την παρακολούθηση μαθημάτων προπτυχιακού 
επιπέδου, στην περίπτωση που θα κρίνει ότι η κατάρτισή 
του δεν είναι επαρκής στην κατεύθυνση.

Η Ε.Δ.Ε. μπορεί να προβεί στη διαγραφή του μετα-
πτυχιακού φοιτητή από τα μητρώα του Τμήματος σε 
περίπτωση αδικαιολογήτων απουσιών πέραν του 1/3 
των υποχρεωτικών ωρών παρακολούθησης ενός μα-
θήματος. Οι φοιτητές οι οποίοι αποτυγχάνουν σε ένα 
μάθημα σε δύο εξεταστικές περιόδους παραπέμπονται 
στην Ε.Δ.Ε. με το ερώτημα της διαγραφής από τα μη-
τρώα του Δ.Π.Μ.Σ. Σε καμία περίπτωση διαγραφής του 
φοιτητή για τους ανωτέρω λόγους δεν επιστρέφεται το 
χρηματικό ποσό που έχει καταβάλει έως εκείνη τη στιγμή 
για την εγγραφή του.

1.8 Επιλογή Υποτρόφων
Το Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται να παρέχει έναν αριθμό υπο-

τροφιών ή βραβεία αριστείας, σε μεταπτυχιακούς φοι-
τητές, σε ποσοστό 10% του αριθμού των εισαγομένων 
φοιτητών, με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και μετά από εισήγηση 
της Σ.Ε. του προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι το 
ποσοστό όσων τυγχάνουν απαλλαγής τελών φοίτησης 
κατά τις διατάξεις του ν. 4485/2017 δεν έχουν φθάσει στο 
30% των εισαχθέντων στο Δ.Π.Μ.Σ. κατ' έτος φοιτητών. 
Αυτές οι υποτροφίες θα δίνονται με βάση ακαδημαϊκά 
ή άλλα αντικειμενικά κοινωνικά κριτήρια, σύμφωνα με 
απόφαση της Ε.Δ.Ε. και θα εγγράφονται στον εγκεκριμέ-
νο προϋπολογισμό του Προγράμματος.

1.9. Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-
σίας

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αξιολογείται 
από τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από τον επιβλέ-
ποντα και δύο άλλα τα οποία τα ορίζει η Ε.Δ.Ε.

Κατά τη διαδικασία εξέτασης της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας, η τριμελής επιτροπή συνεκτιμά 
και αξιολογεί τα εξής:

• τη γενική αναλυτική και συνθετική ικανότητα του 
φοιτητή,

• την επαρκή βιβλιογραφική τεκμηρίωση του θέματος,
• τον πλούτο, την ποιότητα και την αξιοπιστία των βι-

βλιογραφικών πηγών,
• τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διερεύ-

νηση του θέματος,
• τον τρόπο επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων 

της έρευνας σε σχέση με το αντικείμενο της μελέτης,
• την επιστημονική συμβολή της διπλωματικής εργα-

σίας,
• τη σαφήνεια ως προς τη διατύπωση των στόχων - 

ερωτημάτων - υποθέσεων της μελέτης καθώς και των 
νοημάτων,

• τη γενικότερη ποιότητα και σαφήνεια των νοημάτων 
της εργασίας.

Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής δι-
ατριβής ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει τρία 
αντίτυπα της εργασίας του σε έντυπη και ψηφιακή μορ-
φή στη Γραμματεία του Τμήματος.

1.10 Προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ.
Τη διδασκαλία των μαθημάτων, την επίβλεψη μετα-

πτυχιακών διπλωματικών εργασιών και των πρακτικών 
ασκήσεων (όπου προβλέπεται) μπορούν να αναλαμβά-
νουν όσοι προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και 
τον εσωτερικό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Για την αμοιβή των διδασκόντων 
προβλέπονται ειδικότερα τα εξής:

(α) Διδάσκοντες που είναι μέλη Δ.Ε.Π., εφόσον το δι-
δακτικό έργο τους στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι πέραν των τυπικών 
διδακτικών τους υποχρεώσεων στο Τμήμα (όπως ορίζει 
η παρ. 3 του άρθρο 36 του ν. 4485/2017) μπορούν να 
λαμβάνουν οικονομική αμοιβή εφόσον πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Το ύψος της οικο-
νομικής αμοιβής καθορίζεται κάθε έτος από την Σ.Ε. του 
Π.Μ.Σ. και μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε., λαμβάνοντας 
υπόψη τους περιορισμούς της παρ. 3 του άρθρου 36
του ν.4485/2017.

(β) Διδάσκοντες που είναι κάτοχοι αναγνωρισμέ-
νου διδακτορικού διπλώματος και δεν υπηρετούν με 
οποιονδήποτε τρόπο ως μέλη του Πανεπιστημίου Κρή-
της μπορούν να λαμβάνουν επιμίσθιο, το οποίο καθο-
ρίζεται κάθε έτος από την Σ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. και μετά από 
απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

(γ) Προσκεκλημένοι ομιλητές που δεν είναι μέλη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, μπορούν να λαμβάνουν επιμί-
σθιο και να καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησής τους ή/
και ημερήσιας αποζημίωσης.

Ο αριθμός των προσκεκλημένων ομιλητών στο 
Δ.Π.Μ.Σ. καθώς και το ύψος της αμοιβής καθορίζονται 
κάθε έτος από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ και εγκρίνονται από 
την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Το προσωπικό που αναλαμβάνει τη γραμματειακή ή 
τεχνολογική υποστήριξη του Π.Μ.Σ ορίζεται από τη Σ.Ε. 
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του Δ.Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. 
Το προσωπικό αυτό, εφόσον είναι μέλος του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, δύναται να λάβει επιμίσθιο για το έργο 
του μόνο εάν το έργο που θα προσφέρει είναι πέραν 
από τις τυπικές υποχρεώσεις του και το ωράριο του. Το 
ύψος του επιμισθίου ή της αμοιβής για προσωπικό εκτός 
Πανεπιστημίου Κρήτης εισηγείται η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ και 
εγκρίνει με απόφασή της η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. Το Διδα-
κτικό Προσωπικό αναλαμβάνει:

- τη διδασκαλία των μαθημάτων (είτε αυτοδύναμα είτε 
σε συνεργασία),

- την εποπτεία ως πρώτοι επιβλέποντες των διπλωμα-
τικών εργασιών. Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει 3 
μεταπτυχιακούς φοιτητές ανά χρόνο και 6 ανά διετία,

- την εποπτεία ως συνεπιβλέποντες των διπλωματικών 
εργασιών (με ανώτατο όριο πέντε (5) πτυχιακές εργασίες 
Α' Κύκλου).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρέθυμνο, 29 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ   
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*02041591411190016*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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