
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστη-
μών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική 
Προσέγγιση», Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Σχο-
λή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη 
- Executive MBA», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου.

3 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Παρέμβασης στην 
Ειδική Αγωγή», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

4 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και 
Μάθησης», Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Σχο-
λή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

5 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», Τμήμα 
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκ-
παιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, Πανεπιστημίου Αιγαίου.

6 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Οικονομική και Διοίκηση για 
Μηχανικούς - (Ο.ΔΙ.Μ.)», Τμήμα Μηχανικών Οικο-
νομίας και Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανε-
πιστημίου Αιγαίου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 5734 (1)
 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστη-

μών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική 

Προσέγγιση», Τμήμα Επιστημών της Προσχολι-

κής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 36/28.06.2018)

Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ. 
160/2008 (ΦΕΚ 220/Α΄/03.11.2008) και με τις διατάξεις 
των άρθρων 13 -15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας».

- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του 
άρθρου 32, παραγρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ 
04.08.2017, τ.Α΄) καθώς και των άρθρων 30 έως και 37, 
45 και 85, του ιδίου νόμου.

- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

- Την αριθμ. 62055/Β7/23.04.2014 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1137/τ.Β΄/5.5.2014) με θέμα «Έγκριση Προγράμμα-
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τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών 
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο "Διδακτική 
Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση: Διεπιστημονική 
Προσέγγιση", όπως αυτή αντικαταστάθηκε τελευταία με 
την αριθμ. 656/9.2.2016 απόφαση Πρύτανη (ΦΕΚ 591/ 
τ.Β΄/7.3.2016).

- Την απόφαση της αριθμ. 34/25.04.2018 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διδακτι-
κή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση: διεπιστημονική 
προσέγγιση», Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής» Αγω-
γής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπι-
στικών Επιστημών (αριθμ. πρωτ. 2736/27.04.2018).

- Την απόφαση της αριθμ. 17/25.06.2018 έκτακτης συ-
νεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών της 
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 
θέμα Τροποποίηση εισήγησης επανίδρυσης - λειτουργίας 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευ-
τικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο 
«"Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πλη-
ροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπι-
στημονική Προσέγγιση"» σε συνέχεια του αριθμ. πρωτ. 
102579/Ζ1/21.06.2018 εγγράφου του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Αναπομπή 
αποφάσεων ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» το οποίο διαβιβάστηκε στα 
αναφερόμενα Τμήματα με το από 21/06/2018 έγγραφο 
σε εφαρμογή της από 103(επαναληπτική)/08.06.2018 
απόφασης της Συγκλήτου θέμα 6.2 «Διαδικασία αναπο-
μπής των αποφάσεων ίδρυσης/επανίδρυσης των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

- Την απόφαση της αριθμ. 17/27.6.2018 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, θέμα 4.5 «Τροποποίηση Πρότασης επανί-
δρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση: 
διεπιστημονική προσέγγιση» του Τμήματος Επιστημών 
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχε-
διασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου», σύμφωνα με την 
οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος 
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευ-
τικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά 
με την επανίδρυση και ως εκ τούτου τη διαβιβάζει στη 
Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες.

- Το αριθμ. 36/28.06.2018 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Συγκλήτου θέμα 10.2.β «Ίδρυση/Επανίδρυση Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του 
Ιδρύματος».

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην 
Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση» του Τμήμα-
τος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαι-
δευτικού Σχεδιασμού, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: 
Διεπιστημονική Προσέγγιση», σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), όπως ισχύει 
σήμερα.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι η παραγωγή και η διάχυση μεταγνωστικής παι-
δαγωγικής νοημοσύνης στο χώρο της Διδακτικής των 
Θετικών Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικών Επιστη-
μών και Επιστημών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 
στην Εκπαίδευση, μέσα από την ανάπτυξη Διεπιστημο-
νικών προσεγγίσεων της μάθησης και συστημικών προ-
σεγγίσεων της σχολικής δομής.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή κατάρτιση 
εκπαιδευτικών από διαφορετικές ειδικότητες και βαθ-
μίδες, ώστε να συμβάλλουν:

• στον σχεδιασμό Διεπιστημονικών Διδακτικών Κα-
ταστάσεων για την αναστοχαστική οικοδόμηση των 
σχολικών γνώσεων των Θετικών Επιστημών με χρήση 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας,

• στην ανάπτυξη-αξιοποίηση κατάλληλου Εκπαιδευτι-
κού Υλικού για κατανόηση της διαφοροποίησης και της 
διασταύρωσης των Θετικών Επιστημών,

• στον σχεδιασμό Εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
ψηφιακών περιβαλλόντων και διαδικτυακών εφαρμο-
γών προσαρμόσιμων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 
(προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθ-
μια) και σε κάθε μορφής περιγράψιμες συνθήκες εκπαί-
δευσης (τυπική, άτυπη, ανοικτή, διά βίου) με στόχο τη 
διεπιστημονική συγκρότηση της επιστημονικής γνώσης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) (Master of Education) στην «Διδακτική Θετικών 
Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προ-
σέγγιση».

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα.
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Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - 
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για 
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελλη-
νική και δύναται κάποια μαθήματα να προσφέρονται 
στην αγγλική, εν όλω ή εν μέρει, κατόπιν απόφασης Συ-
νέλευσης.

Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι 
η ελληνική και δύναται να είναι και η αγγλική, κατόπιν 
απόφασης Συνέλευσης.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης με 
φυσική παρουσία.

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια 
Λειτουργίας του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2023-24.

Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο Π.Μ.Σ. καταβάλλουν τέλη 
φοίτησης ύψους 2.400 €.

Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 6142 (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέ-

χη - Executive MBA», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρή-

σεων, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης, Πανεπι-

στημίου Αιγαίου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
[έκτακτη συνεδρία 105(επαναληπτική)/06.07.2018]

Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του 

π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220/Α΄/03.11.2008) και με τις δια-
τάξεις των άρθρων 13 -15 του «Κώδικα Διοικητικής Δι-
αδικασίας».

- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του 
άρθρου 32, παραγρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/04.08.2017) καθώς και των άρθρων 30 έως και 37, 
45 και 85, του ιδίου νόμου.

- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

- Την αριθμ. 584/22.9.2015 απόφαση Πρύτανη (ΦΕΚ 
2126/τ.Β΄/2.10.2015) με τίτλο «Έγκριση ίδρυσης - λει-
τουργίας νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου με τίτλο "Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive MBA"».

- Την απόφαση της αριθμ. 34/25.04.2018 συνεδρία-
σης της Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχει-
ρήσεων για Στελέχη - Executive MBA», Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών της Διοίκησης (αριθμ. 
πρωτ. 2754/27.04.2018).

- Την απόφαση της αριθμ. 09/03.07.2018 έκτακτης 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, θέμα «Τροποποίηση εισήγησης επανί-
δρυσης - λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για 
Στελέχη - Executive MBA» σε συνέχεια του αριθμ. πρωτ. 
102579/Ζ1/21.06.2018 εγγράφου του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Αναπομπή 
αποφάσεων ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» το οποίο διαβιβάστηκε στα 
αναφερόμενα Τμήματα με το από 21/06/2018 έγγραφο 
σε εφαρμογή της από 103(επαναληπτική)/08.06.2018 
απόφασης της Συγκλήτου θέμα 6.2 «Διαδικασία αναπο-
μπής των αποφάσεων ίδρυσης/επανίδρυσης των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

- Την απόφαση της αριθμ. 18/06.07.2018 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, θέμα 4 «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive 
ΜΒΑ», Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολή Επιστημών 
της Διοίκησης, σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την 
ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την επανί-
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δρυση και ως εκ τούτου τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για 
τις περαιτέρω ενέργειες,

- Το αριθμ. 105(επαναληπτική)/06.07.2018 πρακτικό 
της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 4.3.2 
«Ίδρυση/Επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος»,

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive 
ΜΒΑ» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018 - 2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive 
ΜΒΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/04.08.2017), όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι η παροχή γνώσεων, ικανοτήτων, τεχνικών και 
εν γένει εργαλείων διοίκησης με σκοπό τη δημιουργία 
στελεχών, υψηλού επιστημονικού επιπέδου. Το Πρό-
γραμμα με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευ-
σης δίνει έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα και 
είναι προσανατολισμένο στην ανάπτυξη της κουλτούρας 
και των ικανοτήτων που απαιτεί ο ηγετικός ρόλος των 
στελεχών. Το Πρόγραμμα εστιάζει στους τομείς της Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων, της Επιχειρηματικότητας και της 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη - 
Executive MBA», με τις εξής κατευθύνσεις:

• Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Επιχειρηματικότητα
• Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε ένα 
(1) έτος (περιλαμβάνονται 2 εξάμηνα σπουδών και η 
θερινή περίοδος).

Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - 
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Μαθήματα 
επισκεπτών καθηγητών μπορεί να γίνονται και σε ξένη 
γλώσσα. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργα-
σίας είναι η ελληνική ή δύναται να είναι η αγγλική.

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια 
Λειτουργίας του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2023-24.

Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη 
φοίτησης ύψους 4.800 €.

Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 9 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 5733 (3)
    Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Παρέμβασης στην 

Ειδική Αγωγή», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, 

Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 36/28.06.2018)

Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ. 
160/2008 (ΦΕΚ 220/Α΄/03.11.2008) και με τις διατάξεις των 
άρθρων 13 -15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».

- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του 
άρθρου 32, παραγρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/04.08.2017) καθώς και των άρθρων 30 έως και 37, 
45 και 85, του ιδίου νόμου.

- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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- Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

- Την απόφαση της αριθμ. 34/25.04.2018 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου που αφορά στην ίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα 
Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή», Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών (αριθμ. πρωτ. 2800/27.04.2018).

- Την απόφαση της αριθμ. 21η/22.06.2018 έκτακτης 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, θέμα «Τροποποίηση 
εισήγησης ίδρυσης - λειτουργίας Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημο-
τικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο 
"Μοντέλα παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή"» σε συνέχεια 
του αριθμ. πρωτ. 102579/Ζ1/21.06.2018 εγγράφου του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα: «Αναπομπή αποφάσεων ίδρυσης Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξε-
ων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (A΄ 114)» το οποίο 
διαβιβάστηκε στα αναφερόμενα Τμήματα με το από 
21/06/2018 έγγραφο σε εφαρμογή της από 103(επανα-
ληπτική)/08.06.2018 απόφασης της Συγκλήτου θέμα 6.2 
«Διαδικασία αναπομπής των αποφάσεων ίδρυσης/επα-
νίδρυσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

- Την απόφαση της αριθμ. 17/27.6.2018 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, θέμα 4.7 «Τροποποίηση Πρότασης 
ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή» του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης», σύμ-
φωνα με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την επανίδρυση 
και ως εκ τούτου τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις πε-
ραιτέρω ενέργειες.

- Το αριθμ. 36/28.06.2018 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Συγκλήτου θέμα 10.2.β «Ίδρυση/Επανίδρυση Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του 
Ιδρύματος».

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Μοντέλα Παρέμβασης στην Ειδική Αγω-
γή» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Μοντέλα Παρέμβα-

σης στην Ειδική Αγωγή», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), όπως ισχύει σή-
μερα.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) είναι η εξειδίκευση επιστημόνων διαφόρων 
ειδικοτήτων και η έρευνα στην Ειδική Αγωγή με εμβά-
θυνση σε μοντέλα και πρακτικές παρέμβασης. Ειδικό-
τερα, το ΠΜΣ επιδιώκει να προσφέρει τη δυνατότητα 
σε επιστήμονες να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις 
και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις 
σύγχρονες απαιτήσεις της σύγχρονης συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο σπουδών καλύπτει τις πλέ-
ον καινοτόμες θεωρητικές, ερευνητικές και διδακτικές 
προσεγγίσεις για έναν σύγχρονο κλάδο της εφαρμοσμέ-
νης παιδαγωγικής. Εστιάζει στην ανάλυση εκπαιδευτι-
κών ζητημάτων, που προάγουν την Ειδική Αγωγή, και 
έχει ερευνητικό και επαγγελματικό χαρακτήρα. Συνάμα, 
πιστοποιεί ερευνητικές και επαγγελματικές ικανότητες 
εκπαιδευτών/τριών παιδιών και ατόμων με ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες ή/και αναπηρίες (ε.ε.α./α.).

Ο στόχος του προτεινόμενου προγράμματος είναι η 
εμβάθυνση σε ποικίλα ζητήματα που αφορούν στην 
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και η ανάπτυξη 
τεχνογνωσίας σε εκπαιδευτές/τριες παιδιών και ενηλί-
κων με ε.ε.α./α. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει να 
προσφέρει γνώσεις σχετικά με την αναγνώριση και κα-
τανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των παιδιών 
και ατόμων με ε.ε.α./α., τον σχεδιασμό, την εφαρμογή 
αλλά και την αξιολόγηση κατάλληλων παρεμβάσεων 
και συστημάτων υποστήριξης των παιδιών και ατόμων 
με ε.ε.α./α. Προσεγγίζει το άτομο σε όλο το συνεχές της 
ανάπτυξης του και της συμμετοχής του σε εκπαιδευτικά 
και κοινωνικά πλαίσια. Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στην 
αξιολόγηση και αντιμετώπιση του ατόμου με ε.ε.α./α., 
μέσα από ένα συστημικό πλέγμα, όπου αναδεικνύο-
νται συνεργατικά μοντέλα και συνέργειες ανάμεσα στο 
άτομο, την οικογένεια και την κοινότητα, γεγονός που 
αποτελεί καινοτομία του προγράμματος. Επίσης, το πρό-
γραμμα αξιοποιεί τις τεχνολογίες της πληροφορίας τόσο 
δια ζώσης όσο και εξ αποστάσεως. Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. 
στοχεύει, ώστε οι πτυχιούχοι:

• να γνωρίζουν και να κατέχουν εξειδικευμένες γνώ-
σεις για: (1) τις θεωρητικές προσεγγίσεις και εφαρμογές 
διαφοροδιάγνωσης και παρέμβασης, (2) τις μορφές ει-
δικών εκπαιδευτικών αναγκών, (3) τις διαδικασίες τρο-
ποποίησης ή προσαρμογής των μεθόδων διδασκαλίας 
και παρέμβασης στις μοναδικές ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες των μαθητών/τριών, (4) τις πρακτικές παρέμ-
βασης σε όλες τις εκφάνσεις των δυσκολιών (πρόληψη, 
θεραπεία, αντιστάθμιση), (5) τη διεπιστημονική εργασία 
στην ειδική αγωγή, και (6) τα μοντέλα συνεργασίας και 
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο άτομο, την οικογένεια, το 
σχολείο, τους ειδικούς επαγγελματίες και την κοινότητα.

• Να καταλαβαίνουν, να περιγράφουν, να επεξηγούν, να 
αναλύουν και να συγκρίνουν: (1) τα δομικά στοιχεία θεω-
ρητικών προσεγγίσεων για την οργάνωση και λειτουργία 
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της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των προγραμμάτων 
παρέμβασης, (2) τα επιμέρους στάδια σχεδιασμού και 
τις φάσεις υλοποίησης διδακτικών μεθόδων και παρεμ-
βάσεων, και (3) τη δόμηση διαφορετικών προσεγγίσεων 
ερευνητικής μεθοδολογίας και τη σημασία της για τον 
σχεδιασμό έρευνας και πρακτικής.

• Να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να αξιολογούν 
διδακτικά προγράμματα και εξατομικευμένα εκπαιδευ-
τικά προγράμματα (ΕΕΠ) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης αλλά και γενικής αγωγής.

• Να προετοιμαστούν, να εξασκηθούν και να αποκτή-
σουν εμπειρίες, μέσω πρακτικής άσκησης, σε ποικίλα 
μοντέλα και δομές εκπαίδευσης και παρέμβασης στην 
ειδική αγωγή.

Απευθύνεται σε εν ενεργεία και πτυχιούχους εκπαιδευ-
τικούς (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης), σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (π.χ. 
ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, 
λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό, κτλ) και σε κατόχους πτυχίων σχετι-
κών με την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία, κ.ά. Αξιοποιεί 
τη γνώση γύρω από ευαίσθητα ζητήματα λειτουργικής 
ένταξης και συμπερίληψης ατόμων, που επιδιώκουν να 
ενταχθούν σε ένα Σχολείο και μία Κοινωνία για Όλους.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό πεδίο «Μοντέλα Παρέμβασης 
στην Ειδική Αγωγή».

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσ-
σερα (4) εξάμηνα.

Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - 
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για 
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120 Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελλη-
νική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όχι σε ποσοστό μεγα-
λύτερο του 35% κατά την παρ. 3, άρθρο 30, ν. 4485/2017.

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια 
Λειτουργίας του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2024-25.

Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη 
φοίτησης ύψους 2.500 €.

Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 5736 (4)
    Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης 

και Μάθησης», Τμήμα Επιστημών της Προσχολι-

κής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 36/28.06.2018)

Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ. 
160/2008 (ΦΕΚ 220/Α΄/03.11.2008) και με τις διατάξεις 
των άρθρων 13 -15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας».

- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του 
άρθρου 32, παραγρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώταντ\ς εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/04.08.2017) καθώς και των άρθρων 30 έως και 37, 
45 και 85,του ιδίου νόμου.

- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

- Την αριθμ. 62050/Β7/23.04.2014 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/05.05.2014) με θέμα «Έγκριση Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστη-
μών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο "Νέες 
Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης"», όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε τελευταία με την αριθμ. 751/22.7.2016 από-
φαση Πρύτανη (ΦΕΚ 2565/τ.Β΄/19.8.2016).
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- Την απόφαση της αριθμ. 34/25.04.2018 συνεδρία-
σης της Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νέες 
Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης», Τμήμα Επιστημών 
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σμού, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών (αριθμ. πρωτ. 
2735/27.04.2018).

- Την απόφαση της αριθμ. 17/25.06.2018 έκτακτης 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών 
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σμού, θέμα «Τροποποίηση εισήγησης επανίδρυσης - λει-
τουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
με τίτλο "Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθηση"» σε 
συνέχεια του αριθμ. πρωτ. 102579/Ζ1/21.06.2018 εγ-
γράφου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων με θέμα: «Αναπομπή αποφάσεων ίδρυσης 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)» το οποίο διαβιβάστηκε στα αναφερόμενα 
Τμήματα με το από 21/06/2018 έγγραφο σε εφαρμο-
γή της από 103(επαναληπτική)/08.06.2018 απόφασης 
της Συγκλήτου θέμα 6.2 «Διαδικασία αναπομπής των 
αποφάσεων ίδρυσης/επανίδρυσης των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

- Την απόφαση της αριθμ. 17/27.6.2018 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, θέμα 4.4 «Τροποποίηση Πρότασης 
επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» του 
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου», 
σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την ανωτέρω εισήγη-
ση του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου σχετικά με την επανίδρυση και ως εκ τούτου τη 
διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω ενέργειες.

- Το αριθμ. 36/28.06.2018 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Συγκλήτου θέμα 10.2.β «Ίδρυση/Επανίδρυση Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του 
Ιδρύματος».

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθη-
σης» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και 
του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπι-
στικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργα-
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο -Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι η μεταπτυχιακή Ειδίκευση επιστημόνων στις 
«Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης» και ειδικότε-
ρα, η εκπαίδευση εκπαιδευτών και στελεχών επιστημο-
νικά και επαγγελματικά εξειδικευμένων στον σχεδιασμό, 
την οργάνωση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων και συστημάτων διά βίου 
μάθησης με βάση τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων 
και της ηλεκτρονικής μάθησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται: (i) σε εκπαιδευτικούς και 
επαγγελματίες της τυπικής και μη-τυπικής εκπαίδευσης, 
(ii) σε στελέχη της εκπαίδευσης και (iii) σε στελέχη ορ-
γανισμών και επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα που ασχολούνται με την τυπική και μη-τυπική εκ-
παίδευση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού στο 
πλαίσιο της εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και 
της διά βίου μάθησης. Στόχοι του Π.Μ.Σ είναι:

• Σε θεωρητικό επίπεδο, η παραγωγή και μετάδοση 
επιστημονικής γνώσης στους τομείς της διά βίου μάθη-
σης, της εκπαίδευσης ενηλίκων και της εξ αποστάσεως 
ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), καθώς και της με-
θοδολογίας της επιστημονικής έρευνας.

• Σε επίπεδο επαγγελματικής πρακτικής, η απόκτηση 
γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, απαραίτητων για 
την ανάπτυξη και υλοποίηση πρότυπων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και συστημάτων εκπαίδευσης και διά 
βίου μάθησης (επιμόρφωσης, κατάρτισης, επαγγελμα-
τικής ανάπτυξης, κ.ά.), μέσω της εφαρμογής των πλέον 
σύγχρονων μεθόδων και πρακτικών εκπαίδευσης ενηλί-
κων και της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στο επιστημονικό πεδίο «Νέες Μορφές Εκπαί-
δευσης και Μάθησης» (Master of Education).

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

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

Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - 
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για 
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων καθώς και της 
εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική 
και δύναται να είναι η αγγλική. Το εκπαιδευτικό υλικό και 
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η βιβλιογραφία είναι στην ελληνική ή/και την αγγλική 
γλώσσα. Στο πλαίσιο της διεθνοποίησης των σπουδών 
του Π.Μ.Σ. (π.χ. πρόσκληση ξένων διδασκόντων/ουσών) 
μέρος των μαθημάτων και σεμιναρίων μπορεί να διδά-
σκεται και σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να προβλεφθεί 
για αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και εξ' 
ολοκλήρου ξενόγλωσση διδασκαλία.

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια 
Λειτουργίας του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2023-24.

Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο Π.Μ.Σ. καταβάλλουν τέλη 
φοίτησης ύψους 2.600 €.

Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Ι

   Αριθμ. 5735 (5)
 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού 

και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», Τμή-

μα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπιστι-

κών Επιστημών, Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(συνεδρία 36/28.06.2018)

Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ. 
160/2008 (ΦΕΚ 220/Α΄/03.11.2008) και με τις διατάξεις 
των άρθρων 13 -15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας».

- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του 
άρθρου 32, παραγρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώταντ\ς εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/04.08.2017) καθώς και των άρθρων 30 έως και 37, 
45 και 85, του ιδίου νόμου.

- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Την αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

- Την αριθμ. 80550/Β7/22.5.2014 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1438/4.6.2014 τ.Β΄) με θέμα «Αντικατάσταση της 
αριθμ. 102507/Β7/24-2-2005 (ΦΕΚ 285/Β΄/07.03.2005) 
υπουργικής απόφασης όπως τροποποιήθηκε με νεότε-
ρες αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Προσχο-
λικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο "Μοντέλα Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων" - Αναμόρφωση 
Προγράμματος».

- Την απόφαση της αριθμ. 34/25.04.2018 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», 
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκ-
παιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστη-
μών (αριθμ. πρωτ. 2734/27.04.2018).

- Την απόφαση της αριθμ. 17/25.06.2018 έκτακτης 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών 
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχε-
διασμού, θέμα «Τροποποίηση εισήγησης επανίδρυσης - 
λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής 
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, με τίτλο "Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Εκπαιδευτικών Μονάδων"» σε συνέχεια του αριθμ. πρωτ. 
102579/Ζ1/21.06.2018 εγγράφου του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Αναπομπή 
αποφάσεων ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» το οποίο διαβιβάστηκε στα 
αναφερόμενα Τμήματα με το από 21/06/2018 έγγραφο 
σε εφαρμογή της από 103(επαναληπτική)/08.06.2018 
απόφασης της Συγκλήτου θέμα 6.2 «Διαδικασία αναπο-
μπής των αποφάσεων ίδρυσης/επανίδρυσης των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

- Την απόφαση της αριθμ. 17/27.6.2018 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, θέμα 4.3 «Τροποποίηση Πρότασης επανί-
δρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών 
Μονάδων» του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου», σύμφωνα με την οποία αποδέχεται 
την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Επιστημών της 
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την επανίδρυση 
και ως εκ τούτου τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις πε-
ραιτέρω ενέργειες.
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- Το αριθμ. 36/28.06.2018 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Συγκλήτου θέμα 10.2.β «Ίδρυση/Επανίδρυση Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του 
Ιδρύματος».

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυ-
ξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» του Τμήματος Επιστημών 
της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σμού, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
επανιδρύει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαι-
δευτικών Μονάδων» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
μονάδων σε πολύπλοκα και υβριδικά περιβάλλοντα. Σκο-
πός του Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση στις Επιστήμες του 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού και η προετοιμασία στελεχών 
ικανών να συμβάλουν τόσο στη διαχείριση όσο και στο 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών 
μονάδων. Το πρόγραμμα έχει στόχο τη θεωρητική εμ-
βάθυνση και την καλλιέργεια τεχνογνωσίας και ικανο-
τήτων στον τομέα του σχεδιασμού και της συστημικής 
ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων ως ολιστικής και 
πολύπλοκης οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας, με 
τη σύγχρονη και ευρεία έννοια του όρου, που περιλαμ-
βάνει τις σχολικές μονάδες και τους ευέλικτους θεσμούς 
συνεχούς εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης 
με εφαρμογή παραδοσιακών και σύγχρονων μοντέλων 
διδασκαλίας, λειτουργίας και διαχείρισης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) (Master of Education) στα «Μοντέλα Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων».

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα 
(4) εξάμηνα.

Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - 
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για 

την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 120 Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS).

Το πρόγραμμα των μαθημάτων οργανώνεται σε 6 
ερευνητικούς και επιστημονικούς άξονες.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελλη-
νική και δύναται κάποια μαθήματα να προσφέρονται 
στην αγγλική, κατόπιν απόφασης Συνέλευσης. Η γλώσσα 
εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική 
και δύναται να είναι και η αγγλική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όχι σε ποσοστό μεγα-
λύτερο του 35% κατά την παρ. 3, άρθρο 30, ν. 4485/2017.

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια 
Λειτουργίας του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2023-24.

Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο Π.Μ.Σ. καταβάλλουν τέλη 
φοίτησης ύψους 2.800 €.

Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 2 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 6143 (6)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Οικονομική και Διοίκηση για 

Μηχανικούς - (Ο.ΔΙ.Μ.)», Τμήμα Μηχανικών Οικο-

νομίας και Διοίκησης, Πολυτεχνική Σχολή, Πανε-

πιστημίου Αιγαίου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
[έκτακτη συνεδρία 105(επαναληπτική)/06.07.2018]

Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ. 
160/2008 (ΦΕΚ 220/Α΄/03.11.2008) και με τις διατάξεις 
των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας».

- Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του 
άρθρου 32, παραγρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017 
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«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/04.08.2017) καθώς και των άρθρων 30 έως και 37, 
45 και 85, του ιδίου νόμου.

- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Την αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12.12.2017) με τίτλο «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

- Την αριθμ. 113902/Β7/18.7.2014 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 2064/τ.Β΄/29.7.2014) με τίτλο «Αντικατάσταση της 
αριθμ. 57944/Β7/14.07.2005 (ΦΕΚ 1049/Β΄/25.07.2005) 
υπουργικής απόφασης που αφορά στην έγκριση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου με τίτλο «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχα-
νικούς» - Αναμόρφωση του Προγράμματος”».

- Την απόφαση της αριθμ. 34/25.04.2018 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επανί-
δρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς - 
(Ο.ΔΙ.Μ.)», Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, 
Πολυτεχνική Σχολή», (αριθμ. πρωτ. 2747/27.04.2018).

- Την απόφαση της αριθμ. 25/04.07.2018 έκτακτης συ-
νεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Οι-
κονομίας και Διοίκησης, θέμα «Τροποποίηση εισήγησης 
για   την επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών 
Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου με τίτλο «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς 
(Ο.ΔΙ.Μ.)» από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019» σε συνέ-
χεια του αριθμ. πρωτ. 102579/Ζ1/21.06.2018 εγγράφου 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
με θέμα: «Αναπομπή αποφάσεων ίδρυσης Προγραμμά-
των Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατά-
ξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» το οποίο 
διαβιβάστηκε στα αναφερόμενα Τμήματα με το από 
21/06/2018 έγγραφο σε εφαρμογή της από 103(επανα-
ληπτική)/08.06.2018 απόφασης της Συγκλήτου θέμα 6.2 
«Διαδικασία αναπομπής των αποφάσεων ίδρυσης/επα-
νίδρυσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

- Την απόφαση της αριθμ. 18/06.07.2018 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου, θέμα 6 «Τροποποίηση πρότασης επανίδρυ-
σης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς - (Ο.ΔΙ.Μ.)», 
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, Πολυτε-
χνική Σχολή», σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την 
ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος σχετικά με την επανί-
δρυση και ως εκ τούτου τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για 
τις περαιτέρω ενέργειες.

- Το  αριθμ 105(επαναληπτική)/06.07.2018 πρακτικό 
της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 4.3.3 

«Ίδρυση/Επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος».

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανι-
κούς - (Ο.ΔΙ.Μ.)» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και 
Διοίκησης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Οικονομική και Διοίκηση για 
Μηχανικούς», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
4-8-2017), όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνο-
γνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων στον διεπιστημονι-
κό χώρο της τεχνολογίας, οικονομικής και διοίκησης. 
Το Π.Μ.Σ φιλοδοξεί να συμβάλλει στην μεταπτυχιακή 
εξειδίκευση επιστημόνων, στις εξής κατευθύνσεις:

α) Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering).
β) Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering).
γ) Διοίκηση και Οικονομία Δημόσιων Οργανισμών και 

Φορέων.
Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να προσδώσει στους αποφοίτους 

του ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως η ικανότητα 
ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που 
συνδυάζουν πολλαπλούς τομείς της τεχνολογίας, πλη-
ροφορικής, διοίκησης και οικονομίας. Οι απόφοιτοι του 
Π.Μ.Σ. αποκτούν στιβαρές δεξιότητες σε θέματα ορθο-
λογικής διαχείρισης της τεχνολογίας, ελαχιστοποίησης 
της σπατάλης πόρων και επιβάρυνσης του περιβάλλο-
ντος, χρήσης της καινοτομίας για τη μεγιστοποίηση της 
παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, και δημιουρ-
γίας και ανάπτυξης επιχειρήσεων σε νέες τεχνολογίες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς» 
με τις κατευθύνσεις:

α. Χρηματοοικονομική Μηχανική (Financial Engineering).
β. Μηχανική της Διοίκησης (Management Engineering).
γ. Διοίκηση και Οικονομία Δημόσιων Οργανισμών και 

Φορέων.

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δύο 
(2) εξάμηνα και το Π.Μ.Σ. χαρακτηρίζεται εντατικό μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους.
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Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες - 
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελλη-
νική. Για να διευκολυνθεί η διεθνοποίηση του ΠΜΣ (π.χ. 
πρόσκληση ξένων διδασκόντων) μέρος των μαθημά-
των μπορεί να διδάσκεται/εξετάζεται και στην αγγλική 
γλώσσα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι 
ελληνική ή δύναται να είναι αγγλική.

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια 
Λειτουργίας του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδημαϊκό 
Έτος 2023-24.

Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη 
φοίτησης ύψους 3.600 €.

Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 9 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
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*02032460808180012*

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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