
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μερική έγκριση της αρ.12/2016 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου που αφορά κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική κοινότητα 
Ρεθύμνου.

2 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 62050/Β7/23.04.2014 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1136/ τ.Β'/05.05.2014) 
που αφορά στην Ίδρυση - Λειτουργία Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκ-
παιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου με 
τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης»

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 1208 (1)
    Μερική έγκριση της αρ. 12/2016 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου που αφορά κυ-

κλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική κοινότη-

τα Ρεθύμνου.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τον Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α/1999) "Κύρωση του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας", όπως έχει τροποποιηθεί 
και ιοχύει και ειδικότερα το άρθρο 52 αυτού.

2) Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/2006) "Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", όπως ισχύει.

3) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/2010) "Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως ισχύει.

4) Το Π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229 Α΄/2010) με θέμα "Οργα-
νισμός της Αποκέντρωσης Διοίκηση Κρήτης".

5) Το με αρ. πρωτ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσε-
ων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμ-
ματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων»

6) Το με αρ. πρωτ. οικ. 2095/08-10-2015 έγγραφο της 
υπηρεσία μας προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρή-
της: "Διευκρινίσεις -Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφορι-
ακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων των ΟΤΑ Περιφέρειας 
Κρήτης"

7) Το Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α΄/2014) "Ρυθμίσεις θεμά-
των μεταφορών τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων 
και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα το άρθρο 48 αυτού 
που αφορά σε ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας.

8) Το Ν. 4257/2014 και ειδικότερα το άρθρο 56 αυτού 
σύμφωνα με το οποίο: "Τον Γενικό Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης αναπληρώνει ο αρχαιότερος Γε-
νικός Διευθυντής όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται", 
καθώς επίσης και την πράξη 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/2015) 
του Υπουργικού Συμβουλίου περί αποδοχής των παραι-
τήσεων των Γ.Γ. Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

9) Το Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α/2015) και ειδικότερα το 
αρ. 28 παρ.1 "Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπο-
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. 
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις"

10)Την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 Εγκύ-
κλιο του Τμήματος ΣΤ' της Διεύθυνσης Οδικών Έργων της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με τα "Μέτρα 
ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο 
οδικό δίκτυο της χώρας -Εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014"

11)Το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγραφο 
του Τμήματος ΣΤ' της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών 
της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Του-
ρισμού με θέμα "Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
52 του Ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 48 του Ν. 4313/2014".

12) Την με αρ. πρωτ. οικ.563/09-03-2015 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΑΔΑ: ΨΨ5ΕΟΡ1Θ-ΑΚΟ), με την οποία ανατίθεται στην 
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου ο έλεγχος των αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθ-
μισης οδικής κυκλοφορίας που εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999.

13) Την υπ.αριθμ. 224 απόφαση από το πρακτικό 
20/16-11-2015 της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης με 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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την οποία μεταξύ άλλων εισηγείται την έκδοση τοπικής 
κανονιστικής απόφασης για καθορισμό χώρου στάθμευ-
σης για υπηρεσιακά οχήματα του τμήματος πράσινου.

14) Την υπ.αριθμ. 150 απόφαση από το πρακτικό 
13/10-12-2015 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου 
Ρεθύμνης με θέμα «Έκδοση ή μη τοπικής κανονιστικής 
απόφασης για καθορισμό χώρου στάθμευσης για υπη-
ρεσιακά οχήματα του Τμήματος Πρασίνου.»

15) Την από 19-01-2016 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης για την 
χωροθέτηση θέσης φορτοεκφόρτωσης.

16) Την από 11-02-2016 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης για δω-
ρεάν παραχώρηση θέσεων για στάθμευση υπηρεσιακών 
οχημάτων.

17) Την με αρ. 12 απόφαση από το πρακτικό 1/
20-01-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης (ΑΔΑ: 
74Δ6Ω1Ψ-Β52) με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η 
«Έκδοση ή μή τοπικής κανονιστικής απόφασης για κα-
θορισμό χώρου στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων 
του τμήματος Πρασίνου.

18) Το με αριθμ. πρωτ. 4283/01-03-2016 έγγραφο της 
Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρε-
θύμνης με το οποίο υποβλήθηκε για έλεγχο η αριθμό 
12/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

19) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό. 
αποφασίζουμε

Την μερική έγκριση της με αριθμό 12/2016 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου και συγκεκριμένα 
το μέρος αυτής που αφορά:

Την χωροθέτηση θέσης στάσης οχημάτων περιορι-
σμένης διάρκειας (από 08:00πμ έως 11:00πμ) επί της 
δημοτικής οδού Ηλιακάκη και συγκεκριμένα στην ει-
σόδου δημοτικού κήπου με σκοπό την τροφοδοσία 
του αναψυκτήριου, τοποθετώντας την κατάλληλη κα-
τακόρυφη σήμανση (πινακίδα Ρ43 συν αναγραφόμενες 
πληροφοριακές πινακίδες συν σχετικές διαγραμμίσεις 
για τον καθορισμό του χώρου στάσης.)

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ τοποθέτηση 
κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
χρήση κατάλληλων υλικών κλπ) θα είναι σύμφωνες με 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη της 
Διεύθυνσης Μελετών του Δήμου Αγ. Νικολάου, ο οποίος 
υποχρεούται καθ όλη την χρονική διάρκεια εφαρμογής 
των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να αξιολογεί την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων σε σχέση με το ευρύ-
τερο δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας 
και συντηρώντας τα σχετικά έργα (π.χ την σήμανση).

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν 
πρέπει να επηρεάζουν δυσμενώς τις ανάγκες των Ατό-
μων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

4. Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από 
την τοποθέτηση των εγκεκριμένων πινακίδων σήμανσης 
ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

6. Οι Αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεση της όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας τους.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του
Ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών. Επίσης κατά της παρούσας απόφα-
σης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικα-
στήρια και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ηράκλειο, 22 Ιουλίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ι

       Αριθμ. απόφ. 751 (2)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 62050/Β7/ 

23.04.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1136/ 

τ.Β'/05.05.2014) που αφορά στην Ίδρυση - Λει-

τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής 

Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της 

Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπι-

στημίου Αιγαίου με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαί-

δευσης και Μάθησης»

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

Α φού έλαβε υπόψη :
• Τις διατάξεις του Π.δ.83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ.Α') 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου 
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,

• Την υπ' αριθμ. 5178/16.05.2014 απόφαση του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Δι-
ορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: 
Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
346/17.06.2014, τ. ΤΟΔΔ.

• Την υπ' αρ. Φ. 120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: 
Ω3Ξ09-ΑΤ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν.4009/2011 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

• Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012.

• Τις διατάξεις του Ν.3685/2008 και ιδίως το άρθρο 
6 (ΦΕΚ 148, τ.Α', 16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις 
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μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 
177, τ.Α', 25-8-2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156, τ.Α', 04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α').

• Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α') «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' 
του Ν. 4025/2011(ΦΕΚ 228 Α'), του άρθρου 5, παρ. 8 του 
Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α') και του άρθρου 34, παρ. 2 του 
Ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α').

• Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α', 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατν\ εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Το Π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 Α') «Κατάργηση Τμήματος, 
ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμη-
μάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου».

• Το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 σύμφωνα με το οποίο 
η τελική έγκριση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών πραγματοποιείται πλέον με απόφαση του Πρύ-
τανη κάθε Ιδρύματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

• Την υπ' αριθμ. 62050/Β 7/23.04.2014 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 1136/τ.Β'/05.05.2014), που αφορά στην Ίδρυ-
ση - Λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης 
και Μάθησης» του Τμήματος Επιστημών της Προσχο-
λικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

• Την απόφαση της υπ' αριθμ. 11η/22.06.2016 Συνε-
δρίασης της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του 
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με 
την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 62050/Β7/23.04.2014 
Υπουργικής Απόφασης λόγω τροποποίησης του άρθρου 
11 «Κόστος Λειτουργίας» αυτής.

• Την σχετική απόφαση της υπ' αριθμ. 5 (επαναληπτι-
κής)/07.07.2016 Συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

• Το υπ' αριθμ. 3186/6.12.2013 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Επιστημών της Προσχο-
λικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου,

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού αποφασίζει:

Την τροποποίηση του άρθρου 11 «Κόστος Λειτουρ-
γίας» της υπ' αριθμ. 62050/Β7/23.04.2014 υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/05.05.2014) που αφορά στην 
Ίδρυση και Λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής 

Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης», και 
η οποία τροποποιείται-διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-
2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης», σύμφω-
να με τις διατάξεις της απόφασν\ς αυτής και τις διατάξεις 
του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148 Α').

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις 
«Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» και ειδικότε-
ρα, η εκπαίδευση στελεχών εξειδικευμένων στο σχεδια-
σμό, την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου 
μάθησης με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων 
και της ηλεκτρονικής μάθησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται: (ΐ) σε επαγγελματίες της 
εκπαίδευσης και (ii) σε στελέχη οργανισμών και επιχει-
ρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ασχο-
λούνται με την εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου 
δυναμικού. Στόχοι του Π.Μ.Σ είναι:

(i) Σε θεωρητικό επίπεδο, η παραγωγή και μετάδοση 
επιστημονικής γνώσης στους τομείς της δια βίου μάθη-
σης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της ηλεκτρονικής 
μάθησης, καθώς και τη μεθοδολογία επιστημονικής 
έρευνας στο χώρο της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, 

(ii) Σε επίπεδο επαγγελματικής πρακτικής, η απόκτη-
ση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων απαραίτητων 
για την ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπων εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων και συστημάτων δια βίου μάθησης 
(επιμόρφωσης, κατάρτισης, επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης, κ.ά.), μέσω της εφαρμογής των πλέον σύγχρονων 
μεθόδων και πρακτικών εκπαίδευσης ενηλίκων και της 
αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στις «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής συναφούς γνω-
στικού αντικειμένου, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

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

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ. 
(ECTS)

Α1
Παγκοσμιοποίηση και Νέες 
Μορφές Εκπαίδευσης και 
Μάθησης (Υποχρεωτικό)

6

Α2.
Τυπική, Ατυπη & Μη-τυπική 
Επαίδευση - Δια Βίου Μάθηση 
(Υποχρεωτικό)

6

A3.
Εκπαίδευση Ενηλίκων 
- Παιδαγωγικές Αρχές 
(Υποχρεωτικό)

6

A4.
Ηλεκτρονική μάθηση 
- Παιδαγωγικές Αρχές 
(Υποχρεωτικό)

6

Α5. Μεθοδολογία Έρευνας στην 
Εκπαίδευση -1 (Υποχρεωτικό) 6

Σύνολο: 30
 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Π.Μ. 
(ECTS)

Β1.
Οργάνωση & Διοίκηση 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
(Υποχρεωτικό)

6

Β2. Τεχνολογίες για την Ηλεκτρονική 
Μάθηση (Υποχρεωτικό) 6

Β3. Αρχές Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων (Υποχρεωτικό) 6

Β4.
Έμφυλες Διαστάσεις Νέων 
Μορφών Εκπαίδευσης 
(Υποχρεωτικό)

6

Β5. Μεθοδολογία Έρευνας στην 
Εκπαίδευση - 2 (Υποχρεωτικό) 6

Σύνολο: 30

Γ΄ ΕΞΑΜHΝΟ

Κωδικός Τίτλος Π.Μ. 
(ECTS)

Μ.Δ.Ε. Μεταπτυχιακή Διατριβή Ειδίκευση 
(Thesis) 30

Σύνολο 30

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελλη-
νική και η Αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ' ανώτατο 
όριο σαράντα (40) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήμα-
τος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαι-
δευτικού Σχεδιασμού και άλλων Τμημάτων του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του αρθρ. 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

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

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 
2021 - 2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 Α'), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148Α) 
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο 
ποσό των ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(98.800€) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Ποσό
1. Αμοιβές - Αποζημιώσεις διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 53.000 €

2. Υποτροφίες 3.000 €
3. Ειδικό ερευνητικό, εκπαιδευτικό ή 
άλλο έργο 12.000 €

4. Δαπάνες Προβολής και Δημοσιότητας 6.000 €
4. Μετακινήσεις 9.500 €
6. Εκπαιδευτικό υλικό 1.000 €
7. Εξοπλισμός και συντήρηση 2.000 €
8. Αναλώσιμα 2.300 €
9. Λοιπές Δαπάνες 10.000 €
ΣΥΝΟΛΟ 98.800 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δίδα-
κτρα, χορηγίες, δωρεές, έσοδα από ερευνητικά και άλλα 
προγράμματα, κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κεί-
μενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Μυτιλήνη 22 Ιουλίου 2016 

Ο Πρύτανης 
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