
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης 
της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας 
Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο 
«Οικονομική Επιστήμη» από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020.

2 Τροποποίηση του άρθρου 10 και του παραρτήμα-
τος 5 της αριθμ. 82/01/20-09-2018 (Β΄ 4751) από-
φασης της Συγκλήτου που αφορούν στον Κανονι-
σμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» (Education 
and Culture) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο-
τικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

3 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου σε μέλος 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 32 (1)
   Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκη-

σης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δη-

μόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου 

με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη» από το ακαδη-

μαϊκό έτος 2019-2020.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
(Συνεδρίαση 25/06/2019)

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων: 30 - 37 και 44 - 45 του 

Κεφ. ΣΤ' «Δεύτερος και Τρίτος κύκλος Σπουδών» και 85 
«Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 «Ίδρυ-
ση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 38)

3. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - 
Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν

6. Την αριθ. υπουργική απόφαση 216772/Ζ1/2017 
(ΦΕΚ Β΄ 4334) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και την έκθεση βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών»

7. Τις αριθ. εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων: 163204/Ζ1/29.9.17 «Εφαρμο-
γή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄/114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών - Λοιπά θέματα», 26407/Ζ1/15.2.18 «Ίδρυση 
- Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (114/Α΄)» και 45070/Ζ1/19.3.18 «Κοινοποί-
ηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) Ίδρυση Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις - Αποστολή 
ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της 
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017»

8. Το αριθ. 823/26.2.14 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο 
προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση 
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών Οικο-
νομίας και Δημόσιας Διοίκησης (συνεδρίαση 16/4/2019) 
σχετικά με την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών «Οικονομική Επιστήμη» του Τμήματος

10. Την αριθ. πρωτ. Παν/μιου 1444/28.5.2019 εισήγηση 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου

11. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα 
λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 35 παρ. 1, 3 και 5 του ν. 4485/2017 και
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12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού αποφασίζει και εγκρίνει

την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστη-
μών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστη-
μίου με τίτλο «Οικονομική Επιστήμη» από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστη-
μών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οι-
κονομική Επιστήμη», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ Α΄ 114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Οικονομική Επιστήμη του Τμήματος 
Δημόσιας Διοίκησης είναι η διδασκαλία, έρευνα και ανά-
δειξη ζητημάτων, τα οποία υπάγονται στα αντικείμενα 
της Οικονομικής Επιστήμης.

2. Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδι-
κευμένων επιστημονικών γνώσεων, η εξοικείωση των 
φοιτητών με τη σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και 
η παραγωγή αποφοίτων με υψηλό βαθμό κατάρτισης 
στην Οικονομική Επιστήμη και ιδιαίτερη ικανότητα στη 
θεωρητική και εμπειρική ερευνητική εργασία στα επιμέ-
ρους πεδία της Οικονομικής Επιστήμης.

3. Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί-
κευσης μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά σε 
Πανεπιστήμια, σε Ερευνητικά Κέντρα, σε φορείς της 
Δημόσιας Διοίκησης και Οργανισμούς του Δημοσίου, 
σε ελεγκτικούς φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτι-
κού Τομέα, καθώς και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
άλλους θεσμούς, με σκοπό, αφενός τη μελέτη των σχε-
τικών ζητημάτων και, αφετέρου την αντιμετώπιση των 
αναγκών και των προβλημάτων που προκύπτουν στη 
λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και του Ιδιωτικού 
Τομέα.

4. Ο τίτλος αποτελεί τυπική και αναγκαία προϋπόθεση 
για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οι-
κονομική Επιστήμη».

Άρθρο 4 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4) 
διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Πρόγραμμα Σπουδών Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. Οικονομική Επιστήμη γίνονται δεκτοί πτυ-
χιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. Οικονομικών 
Επιστημών και Διοίκησης συναφών Τμημάτων, Τμημά-
των Επιστημών Μηχανικού, Τμημάτων Μαθηματικών 
και Φυσικής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων, από το 
ΔΟΑΤΑΠ, ομοταγών Τμημάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή 
των εισακτέων γίνεται με ακαδημαϊκά κριτήρια συμπε-
ριλαμβανομένων γραπτών εξετάσεων σε βασικούς για 
την επιτυχή παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. κλάδους της 
Οικονομικής Επιστήμης. Προϋπόθεση για την επιλογή 
αποτελεί η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας (η 
επαρκής γνώση άλλης γλώσσας, πέραν της γλώσσας 
διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. και της Αγγλικής γλώσσας, συ-
νεκτιμάται). Στα ακαδημαϊκά κριτήρια περιλαμβάνονται 
ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, ο οποίος πρέπει να είναι 
τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (6,50), η βαθμολογία στα μα-
θήματα, που είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε Διπλωματική Εργασία, όπου 
αυτή προβλέπεται, στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς 
και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριό-
τητα του υποψηφίου. Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτατο όριο 
στους 20 (είκοσι) μεταπτυχιακούς φοιτητές, συμπερι-
λαμβανομένων εκείνων (εάν υπάρχουν), οι οποίοι έχουν 
λάβει υποτροφία σε γνωστικό αντικείμενο συναφές του 
παρόντος Π.Μ.Σ. από το 'Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών 
(ΙΚΥ).

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Κάθε μάθημα είναι Υποχρεωτικό και 

παίρνει 7,5 ECTS)
1. Μακροοικονομική θεωρία Ι
2. Μικροοικονομική θεωρία
3. Ποσοτικές Μέθοδοι
4. Χρηματοοικονομική θεωρία Ι
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ (Κάθε μάθημα είναι Υποχρεωτικό και 

παίρνει 7,5 ECTS)
1. Ανάλυση Εισροών-Εκροών
2. Δημόσια Οικονομική
3. Μακροοικονομική θεωρία II
4. Οικονομετρία
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ (Κάθε μάθημα είναι Υποχρεωτικό και 

παίρνει 7,5 ECTS)
1. Διεθνής Οικονομική
2. Κοινωνική Οικονομία
3. Οικονομική Πολιτική
4. Χρηματοοικονομική θεωρία II
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Διπλωματική Εργασία (ECTS 30)
Η ανακατανομή των μαθημάτων στο Πρόγραμμα θα 

γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Άρθρο 6 
Προσωπικό

1. Το διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. αποτελείται 
πρωτίστως, σύμφωνα και με την οικεία εγκριτική Υπουρ-
γική Απόφαση, από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, μετέχο-
ντα και στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων του 
Τμήματος. Διδακτικά καθήκοντα μπορούν να αναλάβουν 
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μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που είναι κάτοχοι Διδακτο-
ρικού Διπλώματος.

2. Όλοι οι ανωτέρω επιλέγονται ανά μάθημα από τη 
Συνέλευση Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής.

3. Ως διδακτικό προσωπικό του Π.Μ.Σ. μπορούν, επί-
σης, ανά μάθημα να ορισθούν μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Ανώ-
τατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και γενικότερα 
όσοι προβλέπονται στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 με 
τη διαδικασία που εκεί προβλέπεται.

4. Στο παρόν Π.Μ.Σ. μπορούν ακόμη να προσφέρουν 
διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο 
Ομότιμοι Καθηγητές του Τμήματος. Η συμμετοχή τους 
ανά ακαδημαϊκό έτος και μάθημα εγκρίνεται βάσει από-
φασης της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εμπρό-
θεσμης αντίστοιχης αίτησης τους και εισήγησης της 
Συντονιστικής Επιτροπής.

Άρθρο 7 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Τμήμα Δημόσιας Δι-
οίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών διαθέτει την απαραίτητη υλικο-
τεχνική υποδομή (σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, 
Βιβλιοθήκη με αυτοματοποιημένο σύστημα λειτουργί-
ας, ηλεκτρονική πληροφοριακή υπηρεσία, τηλεματικό 
δίκτυο για την παροχή προηγμένων τηλεματικών υπη-
ρεσιών, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, Εργαστήριο Η/Υ 
και κάθε άλλη αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή).

Άρθρο 8 
Χρηματοδοτικοί Πόροι

1. Το κόστος της λειτουργίας του Προγράμματος χρη-
ματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό του Παντείου 
Πανεπιστημίου, από χορηγίες φυσικών ή νομικών προ-
σώπων και από ερευνητικά προγράμματα.

2. Τα σχετικά κονδύλια μπορούν να καλύπτουν αμοιβές 
εξωτερικών συνεργατών, δαπάνες μετακινήσεων (εσωτε-
ρικού-εξωτερικού), δαπάνες αναλωσίμων, δαπάνες επι-
στημονικών εκδόσεων, δαπάνες εκπόνησης και έκδοσης 
οδηγών σπουδών, δαπάνες διοργάνωσης επιστημονικών 
εκδηλώσεων, σχετικές ενέργειες δημοσιότητας εν γένει, 
προμήθειες επιστημονικών εκδόσεων και εκπαιδευτικού 
και εποπτικού υλικού, δαπάνες εξοπλισμού και συντή-
ρηση εργαστηρίων και συστημάτων.

3. Ο προϋπολογισμός εγκρίνεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του 
Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2028-2029, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 9 Ιουλίου 2019 

Η Πρύτανης

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ

    Αριθμ. απόφ. 40/16 (2)
Τροποποίηση του άρθρου 10 και του παραρτή-

ματος 5 της αριθμ. 82/01/20-09-2018 (Β΄ 4751) 

απόφασης της Συγκλήτου που αφορούν στον 

Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» 

(Education and Culture) του Παιδαγωγικού Τμή-

ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επι-

στημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστη-

μίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την με αριθ. 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
490/31.08.2018 τ.ΥΟΔΔ), με την οποία διαπιστώνε-
ται η εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. 
με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 
31.08.2022. 

2. 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 3802-03-
2018, τ. Α΄) 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».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), 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».

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής στην αρ. 11/11-06-2019 συνεδρίαση της και το 
απόσπασμα πρακτικού αυτής.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 85/58/31-
05-2018 (Β΄ 2870) με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εκ-
παίδευση και Πολιτισμός» (Education and Culture) του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπι-
στημίου Θράκης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
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9. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 82/01/
20-09-2018 (Β΄ 4751) με την οποία εγκρίθηκε ο Κανο-
νισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

10. Την με αριθ. 6/1/10-05-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και το απόσπα-
σμα πρακτικού αυτής.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 10 αι του παραρτήμα-
τος 5 της αριθμ. 82/01/20-09-2018 (Β΄4751) απόφασης 
Συγκλήτου, ως ακολούθως:

« 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 υποχρεω-
τική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα 
μαθήματα. Τα μαθήματα είναι όλα υποχρεωτικά. Η πα-
ρακολούθηση είναι δια ζώσης.

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:

Α΄ Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS (ΠΜ)

1 Σχεδιασμός Έρευνας. Σύγχρονη Επιστημονική Τεχνογραφία 10

2 Στοιχεία του Πολιτισμού (με έμφαση στα Σύμβολα, τη Γλώσσα, τις Τέχνες, τα Δημιουργή-
ματα των Τεχνών, τις Αξίες, τις Πεποιθήσεις και τους Θεσμούς) 10

3 Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων 10

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β΄ Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS (ΠΜ)

1 Η Εκπαιδευτική Εφαρμογή “Edutainment” (Εducation and Εntertainment) 10

2 Κοινωνιολογία του Πολιτισμού. Πολιτισμός και Εκπαίδευση, 20ος, 21ος αιώνας 10

3 Οπτικοακουστικές Τέχνες και Αντιμετώπιση Προβλημάτων Συμπεριφοράς 10

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Γ΄ Εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS (ΠΜ)

1 Διγλωσσία/Πολυγλωσσία και Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας 10

2 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία στο Σύγχρονο Σχολείο 10

3 Ελληνικός Πολιτισμός και Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις 10

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Δ΄ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) 120 ECTS

Στην αρχή κάθε εξαμήνου καταρτίζεται το ωρολό-
γιο πρόγραμμα του εξαμήνου. Υπάρχει η δυνατότητα 
πραγματοποίησης μαθημάτων Σαββατοκύριακα και 
αργίες.

Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους 
διδάσκοντες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται από την Συνέλευ-
ση ένας/μια διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η/ συντονι-
στής/τρια του μαθήματος.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεω-
τική και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. 

Επιτρέπονται μέχρι δύο (2) απουσίες (μία δικαιολο-
γημένη και μία αδικαιολόγητη) σε κάθε μάθημα. Στην 
περίπτωση που ο αριθμός απουσιών είναι μεγαλύτερος 
των δύο (2) και οι λόγοι απουσίας είναι σοβαροί (εξαι-
ρουμένων των επαγγελματικών υποχρεώσεων), τότε 
μετά από αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης μεταπτυ-
χιακού φοιτητή/τριας η περίπτωση εξετάζεται από την 
Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., η οποία εγκρίνει ή 
όχι το αίτημα και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήμα-
τος για την τελική έγκριση.
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Σε περίπτωση που ο αριθμός των παρουσιών αυτών 
δεν επιτευχθεί, ο/η φοιτητής/τρια θεωρείται αποτυχών/
αποτυχούσα στο μάθημα αυτό.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή 
προφορική εξέταση, εργασία, παρουσίαση, αναφορά 
(report) ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής μορφή 
της αξιολόγησης καθορίζεται από τον/την διδάσκοντα/
ουσα ή τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε σχέση και με τη 
φύση του κάθε μαθήματος.

Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιού-
νται κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος 
από το μέλος ΔΕΠ - υπευθύνου/συντονιστή του μαθή-
ματος.

Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές 
ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυ-
ασμό των ανωτέρω.

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επί-
δοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από 
το μηδέν (0) ως το δέκα (10):

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).

Για τα μαθήματα στα οποία η αξιολόγηση γίνεται με 
ασκήσεις ή/και τελική γραπτή εξέταση ισχύουν τα πα-
ρακάτω:

1) Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται 
τον Φεβρουάριο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η 
εξεταστική).

2) Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται 
τον Ιούλιο (1η εξεταστική) και τον Σεπτέμβριο (2η εξε-
ταστική).

Για τα μαθήματα στα οποία προβλέπεται κατάθεση 
εργασίας ισχύουν τα εξής:

1) Η παράδοση της εργασίας γίνεται ένα μήνα μετά 
από την ανάθεσή της. Σε περίπτωση παράτασης, αυτή 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες από την ανά-
θεση της εργασίας.

2) Ο διδάσκων υποχρεούται να καταθέσει βαθμολογία 
εντός 20 ημερών από την κατάθεση της εργασίας.

Μετά το πέρας της εξεταστικής οι ασκήσεις, τα γραπτά 
δοκίμια και κάθε άλλο τεκμήριο εξέτασης παραδίδονται 
από τον διδάσκοντα για φύλαξη στη Γραμματεία.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των μαθημάτων 
κοινοποιούνται με ευθύνη του/της υπεύθυνου/ης συντο-
νιστή/τριας του μαθήματος στους/στις μεταπτυχιακούς 
φοιτητές/τριες δεκαπέντε (15) ημέρες μετά την ημερο-
μηνία εξέτασης ή στην περίπτωση που η αξιολόγηση 
γίνεται βάσει εργασιών, είκοσι (20) ημέρες μετά την ημε-
ρομηνία παράδοσης των εργασιών.

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

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς 
των μαθημάτων του Προγράμματος και τον βαθμό της 
μεταπτυχιακής εργασίας με τρόπο που καθορίζεται στον 
οικείο Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

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

« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
5. Σκοποί και Περιεχόμενα Μεταπτυχιακών Μαθημά-

των
Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.
Όλα έχουν σύνολο 36 ωρών (από διαλέξεις ή εργαστή-

ρια ή διαλέξεις και εργαστήρια).
Όλα τα μαθήματα απαιτούν έρευνα και παρουσίαση 

αποτελεσμάτων. Όσα έχουν και εργαστήριο επιπλέον 
απαιτούν παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

Η αξιολόγηση του μαθήματος αφορά το ερευνητικό 
έργο, τη συγγραφή επιστημονικού κειμένου (βιβλιογρα-
φική επισκόπηση, μεθοδολογία, αποτελέσματα, συμπε-
ράσματα, βιβλιογραφία) και τη συμμετοχή σε ομαδικές 
δράσεις (βιωματικά εργαστήρια και επισκέψεις σε χώ-
ρους, όπου λειτουργούν θεσμοί εκπαίδευσης).

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Σχεδιασμός έρευνας. Σύγχρονη επιστημονική τεχνο-

γραφία
Σκοπός του μαθήματος είναι
• η αναλυτική παρουσίαση των σταδίων της εμπειρικής 

έρευνας,
• η παροχή οδηγιών και παραδειγμάτων που αφορούν 

καθιερωμένους από την επιστημονική κοινότητα τρό-
πους ένταξης παραπομπών στο κείμενο και συγγραφής 
βιβλιογραφίας ή βιβλιογραφικών αναφορών στο τέλος 
της εργασίας,

• η εσωτερίκευση κανόνων ηθικής δεοντολογίας που 
αφορούν την έρευνα και τη συγγραφή.

Περιεχόμενο
• Τα στάδια της έρευνας: αναζήτηση του ερευνητικού 

θέματος, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, διατύπωση 
των ερευνητικών ερωτημάτων, διατύπωση των υποθέ-
σεων, επιλογή μεθόδων και μεθοδολογικών εργαλείων, 
συλλογή των δεδομένων, αξιολόγηση και ανάλυση των 
δεδομένων, συγγραφή της εργασίας.

• Θέματα ηθικής δεοντολογίας.
• Σύγχρονη επιστημονική τεχνογραφία.
Παρουσιάζονται οι τρόποι αναζήτησης δευτερογε-

νών πηγών σε βιβλιοθήκες, αρχεία και στο διαδίκτυο. 
Παρουσιάζονται τα δύο δημοφιλέστερα πρότυπα (σχο-
λές) συγγραφής επιστημονικών κειμένων, δηλαδή το 
Chicago (17η έκδοση, 2017) και το APA (6η έκδοση, 
2010). Επιπλέον, δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα 
που αφορούν δυνατότητες προσαρμογής στην ελλη-
νόγλωσση βιβλιογραφία των οδηγιών που συνδέονται 
με παραπομπές και βιβλιογραφικές αναφορές στην αγ-
γλική γλώσσα.

Στοιχεία του Πολιτισμού (με έμφαση στα Σύμβολα, τη 
Γλώσσα, τις Τέχνες, τα Δημιουργήματα των Τεχνών, τις 
Αξίες, τις Πεποιθήσεις και τους Θεσμούς)

Σκοπός του μαθήματος είναι
• η σε βάθος γνώση της έννοιας του πολιτισμού και 

των επιμέρους στοιχείων του,
• η παρουσίαση και κατανόηση θεμάτων που αφορούν 

τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό,
• η ενεργή συμμετοχή σε βιωματικά εργαστήρια, στα 

οποία η χρήση στοιχείων του πολιτισμού οδηγεί σε κα-
λύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.
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Περιεχόμενο
• Οι έννοιες του πολιτισμού, της κουλτούρας, του λα-

ϊκού πολιτισμού.
• Σύμβολα.
• Η γλώσσα ως πολιτισμικό αγαθό.
• Τέχνες.
• Δημιουργήματα τεχνών.
• Καθημερινότητα (διατροφή, ελεύθερος χρόνος, ήθη, 

έθιμα, αξίες, πεποιθήσεις, κανόνες).
• Θεσμοί.
• Βιωματικά εργαστήρια («το θεατρικό παιχνίδι στην 

εκπαίδευση», «κατασκευές και εκπαίδευση», «δημιουρ-
γική γραφή»).

Ποιοτική και Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων
Σκοπός του μαθήματος είναι
• η ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης επιστημονικών 

δεδομένων με απώτερο στόχο να δοθούν λογικές απα-
ντήσεις σε ερευνητικά ερωτήματα που προέρχονται, 
κυρίως, από τον χώρο των Επιστημών της Αγωγής, των 
Κοινωνικών και των Ανθρωπιστικών Επιστημών,

• η ανάπτυξη του επιστημονικού τρόπου παρουσίασης 
της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων μιας ολοκλη-
ρωμένης έρευνας,

• η κριτική αποτίμηση των μεθοδολογικών επιλογών 
που υιοθετούνται σε δημοσιευμένες ποιοτικές και πο-
σοτικές έρευνες.

Περιεχόμενο
• Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της εκπαίδευ-

σης, με έμφαση στη μαθηματική εκπαίδευση.
• Εισαγωγή σε θεμελιώδεις έννοιες της περιγραφικής 

και επαγωγικής στατιστικής.
• Βασικές μέθοδοι Ποιοτικής Ανάλυσης Δεδομένων 

που χρησιμοποιούνται στις Επιστήμες της Αγωγής, στις 
Κοινωνικές και στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Προσεγ-
γίζονται η ανάλυση περιεχομένου, η ανάλυση λόγου, η 
θεμελιωμένη θεωρία και η έρευνα δράσης.

• Βασικές μέθοδοι Ποσοτικής Ανάλυσης Δεδομένων.
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Η εκπαιδευτική εφαρμογή “Edutainment” (Education 

and Entertainment)
Σκοπός του μαθήματος είναι
• η σε βάθος γνώση της θεωρίας για την εκπαιδευτική 

εφαρμογή edutainment (education plus entertainment),
• η μετάδοση της εφαρμοσμένης γνώσης για τη χρήση 

στην εκπαιδευτική διαδικασία στοιχείων του πολιτισμού, 
κυρίως των συμβόλων, των τεχνών (π.χ. εικαστικών τεχνών, 
οπτικοακουστικών τεχνών, τεχνών του λόγου), των καλλιτε-
χνικών δημιουργημάτων (με έμφαση στη «δημόσια» τέχνη) 
σε συνδυασμό με ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές,

• η υλοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων, στα οποία 
προτείνονται τρόποι χρήσης παραδοσιακών διδακτι-
κών εργαλείων (για παράδειγμα παιδικό ιχνογράφημα, 
αναπαραστάσεις, κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι κ.α.) 
σε συνδυασμό με ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές,

• η ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τις φοι-
τήτριες και τους φοιτητές για περαιτέρω μελέτη, έρευνα, 
εφαρμογή και διάδοση του πρακτικών που συνδυάζουν 
την εκπαίδευση με την ψυχαγωγία.

Περιεχόμενο
• Εννοιολογική αποσαφήνιση και θεωρητικές προσεγ-

γίσεις για το edutainment.
• Edutainment και μαθησιακά αποτελέσματα. Σημα-

ντικές έρευνες.
• Σχολική ηλικία, edutainment και ελεύθερος χρόνος.
• Εργαστηριακά μαθήματα που καλύπτουν το 50% των 

ωρών του μαθήματος (18 ώρες).
Κοινωνιολογία του Πολιτισμού. Πολιτισμός και Εκπαί-

δευση, 20ος, 21ος αιώνας
Σκοπός του μαθήματος είναι
• η σε βάθος γνώση σημαντικών θεωριών και ερευνών 

που αφορούν γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνιολογίας 
του Πολιτισμού και της Ιστορίας της Εκπαίδευσης,

• η παρουσίαση των προοπτικών του ελληνικού εκ-
παιδευτικού συστήματος σε σχέση με Προγράμματα 
Πολιτισμού.

Περιεχόμενο
• Σύγχρονος κόσμος: Συνεργασία και σύγκρουση πο-

λιτισμών.
• Κοινωνιολογία του Πολιτισμού και Πολιτισμικές Σπου-

δές.
• Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του 20ου και 21ου 

αιώνα στην Ελλάδα.
• Ιδεολογικά ρεύματα, επιρροές από την Ευρώπη.
• Πρωτοπόροι Έλληνες Παιδαγωγοί.
• Καινοτόμα Προγράμματα σε σχέση με τον πολιτισμό 

στην εκπαίδευση.
Οπτικοακουστικές Τέχνες και Αντιμετώπιση Προβλη-

μάτων Συμπεριφοράς
Σκοπός του μαθήματος είναι
• η παρουσίαση σε θεωρητικό και σε βιωματικό επί-

πεδο ζητημάτων όπως ο αλληλοσεβασμός, η αυτοπα-
ρατήρηση, η θετική διάθεση, η ανταλλαγή εμπειριών, η 
ανάληψη δράσης για εξομάλυνση και διαμεσολάβηση 
στην επίλυση συγκρούσεων,

• η ευαισθητοποίηση και ο αναστοχασμός σχετικά με 
την ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που αφο-
ρούν σε πράξεις-δράσεις για την αντιμετώπιση προβλη-
μάτων κοινωνικής παθογένειας μέσω ενσυναισθητικών, 
αποτελεσματικών σκηνικών-αναπαραστατικών πρακτι-
κών και η δυνάμει ανάπτυξη της ικανότητας ανάληψης 
παιδαγωγικού έργου σε σχετικά θέματα.

Περιεχόμενο
• Θεατρικές μέθοδοι προκειμένου να αναδειχτούν οι 

διαλογικές, ενσυναισθητικές και κοινωνικές δεξιότητες 
των συμμετεχόντων.

• Σκηνική αναπαράσταση προβληματικών συμπερι-
φορών μέσω θεατρικού ρόλου.

• Βιωματικό εργαστήριο με υποστηρικτική παρουσία 
εμψυχωτή.

Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Διγλωσσία/Πολυγλωσσία και Διδασκαλία της Ελληνι-

κής ως Δεύτερης /Ξένης Γλώσσας
Σκοπός του μαθήματος είναι
• η εξοικείωση με τις έννοιες της διγλωσσίας και της 

πολυγλωσσίας,
• η παρουσίαση των κατηγοριών της διγλωσσίας,
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• η ανάλυση των χαρακτηριστικών του δίγλωσσου και 
πολύγλωσσου λόγου,

• η εξοικείωση με μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης,
• η εξοικείωση με το ιστορικό υπόβαθρο και τους στό-

χους της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας (Γ2/ΞΓ),

• η εξοικείωση με τους βασικότερους παράγοντες που 
αναμένεται να επηρεάσουν την εκμάθηση της Νέας Ελ-
ληνικής ως Γ2/ΞΓ και οι οποίοι ανάγονται στην ύπαρξη 
γλωσσικής ποικιλίας,

• η εξοικείωση με τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/
ΞΓ σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης (λεξιλόγιο, 
φωνολογία, μορφολογία και σύνταξη),

• η παρουσίαση τεχνικών για τη διδασκαλία της ελληνι-
κής σε αλλόγλωσσους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές 
διαφορές,

• η εξοικείωση με τα πιο κοινά λάθη που εμφανίζονται 
κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ,

• η εξοικείωση με τα επίπεδα ελληνομάθειας και τις 
εξετάσεις ελληνομάθειας. Περιεχόμενο του μαθήματος

• Εισαγωγικές παρατηρήσεις.
• Χαρακτηριστικά του λόγου των δίγλωσσων/πολύ-

γλωσσων ομιλητών.
• Δίγλωσση/πολύγλωσση εκπαίδευση.
• Η διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ.
• Παράγοντες που αναμένεται να επηρεάσουν τη δι-

δασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ.
• Η διδασκαλία του λεξιλογίου της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ.
• Η διδασκαλία της φωνολογίας και της μορφολογίας 

της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ.
• Η διδασκαλία της σύνταξης της ελληνικής ως Γ2/Ξ.Γ
• Ανάλυση λαθών με εφαρμογές στη διδασκαλία της 

ελληνικής ως Γ2/ΞΓ.
• Επίπεδα ελληνομάθειας και φορείς πιστοποίησής της.
• Έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό για τη 

διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2/ΞΓ.
Θέματα Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στο Σύγχρο-

νο Σχολείο
Σκοπός του μαθήματος είναι 
• η επιστημονική γνώση των τρόπων με τους οποίους 

το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τους άλλους, 
• η επιστημονική γνώση των τρόπων με τους οποίους το 
άτομο αντιλαμβάνεται τις κοινωνικές ομάδες ή/και σημα-
ντικά κοινωνικά ζητήματα,

• η παρουσίαση κοινωνιο-ψυχολογικής προσέγγισης 
των διομαδικών σχέσεων,

• η συνειδητοποίηση και συστηματοποίηση της 
προσωπικής γνώσης/κατανόησης/θεωρίας των μετα-
πτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών σχετικά με τη δι-
αφοροποίηση της διδασκαλίας, η βαθμιαία διεύρυνση 
και ενδεχομένως τροποποίηση της προσωπικής τους 
γνώσης, και, τέλος, η προετοιμασία των μεταπτυχιακών 
φοιτητριών και φοιτητών για εφαρμογή της διευρυμένης 
γνώσης στην προσωπική εκπαιδευτική-διδακτική πράξη.

Περιεχόμενο
• Κοινωνική Ψυχολογία: Βασικές θεωρίες και μεθοδολογία.
• Συστηματοποίηση της προσωπικής γνώσης/κατανό-

ησης/θεωρίας των μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοι-
τητών σχετικά με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας.

• Ορισμός και μορφές διαφοροποίησης της διδασκα-
λίας.

• Αρχές, στρατηγικές και τεχνικές διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας.

• Ο ρόλος της αξιολόγησης.
• Παραδείγματα εφαρμογής της διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας στην εκπαιδευτική πράξη.
• Αποτελεσματικότητα της διαφοροποίησης της διδα-

σκαλίας-ερευνητικά δεδομένα.
• Περιορισμοί και δυσκολίες εφαρμογής της διαφορο-

ποίησης της διδασκαλίας.
Ελληνικός Πολιτισμός και Καινοτόμες Διδακτικές Προ-

σεγγίσεις
Σκοπός του μαθήματος είναι
• η σε βάθος γνώση και κατανόηση του πολιτισμού 

ως παράγοντα διαμόρφωσης σύγχρονων συλλογικών 
ταυτοτήτων,

• η σε βάθος γνώση και κατανόηση του πολιτισμού 
ως παράγοντα συνεργασιών ή συγκρούσεων στον σύγ-
χρονο κόσμο,

• η παρουσίαση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων 
που «χρησιμοποιούν» α) δημιουργήματα του ελληνικού 
πολιτισμού, όπως οι αρχαίοι μύθοι, τα παραδοσιακά πα-
ραμύθια, η παραδοσιακή διατροφή, τα παραδοσιακά 
κτίρια κ.α. και β) συνδυάζουν τη χρήση παραδοσιακών 
εκπαιδευτικών εργαλείων αξιολόγησης (ιχνογράφημα, 
φιγούρες θεάτρου σκιών, κατασκευές κ.α.) με σύγχρονα 
εκπαιδευτικά εργαλεία (ψηφιακές εφαρμογές) για καλύ-
τερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Περιεχόμενο
• Ελληνικός πολιτισμός και σύγχρονος κόσμος.
• Αρχαίοι μύθοι. Παραδοσιακό ελληνικό παραμύθι.
• Διατροφικές συνήθειες πατρίδων του ελληνισμού.
• Σύγχρονη πολυπολιτισμική Θράκη.
• Ελληνικός πολιτισμός και εκπαίδευση.
• Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας στοιχείων του ελ-

ληνικού πολιτισμού.
• Εργαστήριο, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους 

όπου λειτουργούν θεσμοί τυπικής ή άτυπης εκπαίδευ-
σης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 4 Ιουλίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 34268 (3)
    Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου σε μέλος 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (38/Α΄).
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2. Την αριθμ. 38008/Ζ1/06-03-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Σύ-
σταση-Συγκρότηση-Ορισμός μελών της Διοικούσας Επι-
τροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής/Καθορισμός 
των επιμέρους αρμοδιοτήτων του Αντιπροέδρου της Δ.Ε. 
του Ιδρύματος» (117/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (114/Α’) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 (83/Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

5. Την αριθμ. πρωτ. 126603/Ζ2/29-07-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή 
των περιεχομένων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του 
ν. 4386/2016 (83/Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.»,

6. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (195/
Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.

7. Τη με αριθμ. πρωτ. 6776/13-02-2019 αίτηση του 
Σταματίου Ντάνου για καθορισμό του γνωστικού του 
αντικειμένου.

8. Την πράξη 10/24-06-2019 (θέμα 2ο) της Συνέλευσης 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, με συνημμένη 
την με αρ. 2/19-03-2019 πράξη της συνέλευσης του το-
μέα Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής 
σχετικά με τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου 
του Σταματίου Ντάνου.

9. Το γεγονός ότι με την πράξη αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

10. Τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του αναφε-
ρόμενου μέλους της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., διαπιστώνουμε

τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου του Στα-
ματίου Ντάνου του Αναστασίου, μέλους της κατηγορίας 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του 
τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητι-
κών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, ως εξής: 
«Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση περιβαλλοντικών 
επενδύσεων».

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 11 Ιουλίου 2019

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02030142507190008*
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