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«Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης»,
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή –
Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης», θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 και σχεδιάστηκε
για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για παιδαγωγική εξειδίκευση των αποφοίτων όλων των
Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Τμημάτων ΤΕΙ που επιθυμούν εξειδίκευση στις ΤΠΕ και την Ειδική
Αγωγή. Ειδικότερα, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης καθώς και την
μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα
που σχετίζονται με την Ειδική Αγωγή, την Παιδαγωγική της ένταξης και τις Τεχνολογικές Εφαρμογές
των Επιστημών της Αγωγής.

Άρθρο 1
Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, οργανώνει και λειτουργεί
από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:
«εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης», σύμφωνα με τις
διατάξεις της κοινής αυτής απόφασης και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και τις διατάξεις του εδ. α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – σκοπός
Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων
διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται αφενός μεν με την Ειδική Αγωγή και την
Παιδαγωγική της ένταξης -όπως ορίζονται από την επιστημονική κοινότητα και την κείμενη εθνική
νομοθεσία- και αφετέρου με τις Τεχνολογικές Εφαρμογές των Επιστημών της Τεχνολογίας και της
Πληροφορίας που διευκολύνουν την ένταξη και την εκπαίδευση των παραπάνω πληθυσμών.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί στην παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και
κατά συνέπεια στην παροχή των κατάλληλων εκείνων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και
δεξιοτήτων που θα προσφέρουν στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα:
Αφενός να ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και των Νέων
Τεχνολογιών, συνεχίζοντας τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με ερευνητικές/ακαδημαϊκές
προοπτικές.
Αφετέρου να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
ανταποκρινόμενοι στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες της Δημόσιας, Ιδιωτικής, αλλά και άτυπης
Εκπαίδευσης καθώς και των Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας για πλήρως καταρτισμένο και
εξειδικευμένο προσωπικό.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το ΠMΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MΔE) στην «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και
Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης».
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Το ΜΔΕ συνοδεύεται από Παράρτημα Διπλώματος, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιέχει πληροφορίες
και στοιχεία σχετικά με την διάρκεια και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, τα προσόντα
και την εξειδίκευση που απέκτησε ο πτυχιούχος και τη βαθμολογία του σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της
ημεδαπής καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Συγκεκριμένα,
δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή Τμημάτων ΤΕΙ
που επιθυμούν εξειδίκευση στις ΤΠΕ και την Ειδική Αγωγή. Δεκτοί, επίσης, γίνονται και πτυχιούχοι
Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, των οποίων οι τίτλοι έχουν αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ ως
ισότιμοι και αντίστοιχοι με τίτλους Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους ή
υποτρόφους του Ελληνικού Κράτους προϋποτίθεται η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας
σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Άρθρο 5
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν στην Ειδική Επιστημονική Επιτροπή
του Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ηλεκτρονική και
έντυπη).
β. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές τους, η διδακτική τους
εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική τους δραστηριότητα.
γ. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων.
δ. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων.
ε. Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν).
στ. Αποδεικτικά λοιπών δραστηριοτήτων και προσόντων (π.χ. πιστοποιημένη γνώση υπολογιστή,
συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με την Ειδική Αγωγή
κλπ.).
Η καλή γνώση ξένης γλώσσας θεωρείται προαπαιτούμενη και αποδεικνύεται είτε με πτυχίο επιπέδου
Β2 είτε κατόπιν γραπτών εξετάσεων στην αγγλική γλώσσα με ευθύνη της Ειδικής Επιστημονικής
Επιτροπής του Προγράμματος.
Η αρχική επιλογή των υποψηφίων θα γίνει βάσει των στοιχείων και των πιστοποιητικών που θα
καταθέσουν, ενώ η τελική επιλογή βάσει της συνεκτίμησης τόσο των προσκομισθέντων στοιχείων
όσο και της συνέντευξης που διεξαχθεί με ευθύνη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής.
Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια
Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων
των φοιτητών κατά τη διάρκεια τεσσάρων (4) διδακτικών εξαμήνων, συμπεριλαμβανομένης της
εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μικρότερο των
έξι μηνών και όχι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών. Η φοίτηση μπορεί να παραταθεί κατά την κρίση
της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής μέχρι δύο (2) κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον διδακτικά εξάμηνα,
η δε ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διατριβής μέχρι έξι (6) κατ’ ανώτατο όριο επιπλέον μήνες.
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Οι ώρες διδασκαλίας και οι υποχρεώσεις των φοιτητών καθορίζονται με βάση τη δομή του κάθε
ακαδημαϊκού εξαμήνου και το περιεχόμενο των μαθημάτων, όπως αναγράφεται στον Οδηγό Σπουδών
και περιγράφεται από το Σύστημα Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Άρθρο 7
Πρόγραμμα Σπουδών
1. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συγκέντρωση
120 πιστωτικών μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS) και η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των
συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια διετούς φοίτησης /τεσσάρων διδακτικών
εξαμήνων (30 πιστωτικές μονάδες/ECTS ανά εξάμηνο). Εντός των υποχρεώσεων συμπεριλαμβάνεται
η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής και πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης 20 πιστωτικών μονάδων/ECTS. Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων ισχύουν τα
αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3374/2005.
2. Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί
προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή.
3. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει στα τρία πρώτα εξάμηνα τρία υποχρεωτικά μαθήματα,
συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης, τα οποία αντιστοιχούν σε 20 ECTS συνολικά και
δύο μαθήματα επιλογής (10 ECTS) από τέσσερα προσφερόμενα μαθήματα που οι φοιτητές οφείλουν
να επιλέξουν από συγκεκριμένο κατάλογο για κάθε εξάμηνο. Στο τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιείται
υποχρεωτική μεταπτυχιακή διατριβή (30 ECTS).
Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα, η διάκρισή τους σε υποχρεωτικά και επιλογής και η
αντιστοίχισή τους σε ΠΜ ECTS έχουν ως εξής:
1ο εξάμηνο
Α. Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή (7,5 ECTS)
2. ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή (7,5 ECTS)
3. Πρακτική Άσκηση I (5 ECTS)
Β. Τέσσερα Μαθήματα επιλογής από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τα δύο
1. Ηγεσία και Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην Ειδική Αγωγή (5 ECTS)
2. Θεωρίες μάθησης (5 ECTS)
3. Γλώσσα και Γλωσσική ανάπτυξη (5 ECTS)
4. Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας I- Συγγραφή επιστημονικής εργασίας (5 ECTS)
2ο εξάμηνο
Α. Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Μαθησιακές Δυσκολίες (7,5 ECTS)
2. Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών (έντυπα και ηλεκτρονικά εργαλεία αξιολόγησης) (7,5 ECTS)
3. Πρακτική Άσκηση IΙ (5 ECTS)
Β. Τέσσερα Μαθήματα επιλογής από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τα δύο
1. Θεσμικό πλαίσιο Εδικής Αγωγής - Δομές Εδικής Αγωγής (5 ECTS)
2. Γνωστικές και Μεταγνωστικές δεξιότητες (5 ECTS)
3. Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας II και Στατιστική-Πρόγραμμα SPSS (5 ECTS)
4. Παθολογία του λόγου (5 ECTS)
3ο εξάμηνο
Α. Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Παιδαγωγική της ένταξης (5 ECTS)
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2. Προγράμματα παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή (5 ECTS)
3. Πρακτική Άσκηση IΙΙ (10 ECTS)
Β. Τέσσερα Μαθήματα επιλογής από τα οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τα δύο
1. Αυτισμός (5 ECTS)
2. Νοητική Αναπηρία (5 ECTS)
3. Προβλήματα συμπεριφοράς- ΔΕΠΥ (5 ECTS)
4. Χαρισματικοί μαθητές (5 ECTS)
4ο εξάμηνο
Υποχρεωτική Μεταπτυχιακή διατριβή (30 ECTS)
4. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης 20 πιστωτικών μονάδων ECTS. Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε σχολικές
μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή/και σχολικές μονάδες γενικής αγωγής όπου φοιτούν
μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πρακτική άσκηση θα είναι βεβαιωμένη
από τον επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας και θα συνοδεύεται από
ημερολόγιο/παρουσιολόγιο. Η πρακτική άσκηση θα περιλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό
μαθημάτων ή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, συμμετοχή στη διδασκαλία και απαραιτήτως
εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση όπως αυτή ορίζεται από την
εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Δεν θα γίνονται δεκτές: πρακτικές ασκήσεις εξ αποστάσεως, μελέτες
περίπτωσης, ιδιωτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η προϋπηρεσία δεν θεωρείται πρακτική άσκηση.
5. Όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται ενισχύονται με τη διδασκαλία και χρήση των Νέων
Τεχνολογιών.
6. Στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων θα διεξάγονται εξειδικευμένα σεμινάρια ή και εργαστήρια.
7. Στον Οδηγό Σπουδών θα παρουσιάζονται αναλυτικά οι ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, ο
φόρτος εργασίας με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες, οι συντονιστές των μαθημάτων και οι
διδάσκοντες.
8. Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί να γίνεται με αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θράκης, ύστερα από πρόταση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών
α. Ακαδημαϊκή καθοδήγηση και χρονικά όρια
Με την έναρξη της φοίτησης οι φοιτητές ενημερώνονται για τον Κανονισμό Σπουδών, τις γενικότερες
υποχρεώσεις και δικαιώματα που απορρέουν από αυτόν κλπ.
Η φοίτηση στο Πρόγραμμα είναι υποχρεωτική και κάθε σπουδαστής δεν μπορεί να απουσιάσει
περισσότερο από το 20% των παραδόσεων ανά διδακτικό αντικείμενο. Μόνο σε απολύτως
αιτιολογημένες περιπτώσεις η Επιτροπή μπορεί να δικαιολογήσει μεγαλύτερο αριθμό απουσιών. Η
τήρηση κατάστασης παρουσιών γίνεται με ευθύνη της γραμματείας του ΠΜΣ και των διδασκόντων.
Η κατάθεση της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει μόνο μετά την ολοκλήρωση του 4ου
εξαμήνου φοίτησης και με την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής έχει περαιώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις
του σε όλα τα εξεταζόμενα αντικείμενα. Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση της φοίτησης δεν μπορεί
να υπερβεί τα έξι εξάμηνα μετά την εγγραφή του σπουδαστή στο ΠΜΣ.
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β. Εργασίες
Όλα τα διδασκόμενα μαθήματα και στα δυο έτη αξιολογούνται – ύστερα από συνεννόηση με τον
διδάσκοντα – με γραπτές απαλλακτικές εργασίες, οι οποίες μπορεί να παρουσιάζονται και προφορικά,
ενώ η επιτυχής εξέταση του μαθήματος πρέπει να βαθμολογείται τουλάχιστον με 5 (στη 10βαθμη
κλίμακα αξιολόγησης). Εάν σε κάποιο μάθημα διδάσκουν δύο ή περισσότεροι καθηγητές, ορίζεται
από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του ΠΜΣ συντονιστής, ο οποίος έχει την ευθύνη για το
συντονισμό τους ως προς την κατανομή του διδακτικού έργου και το ποσοστό του βαθμού
αξιολόγησης του μαθήματος που αντιστοιχεί στον κάθε διδάσκοντα.
Το τέταρτο εξάμηνο σπουδών αφορά στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Η διπλωματική
εργασία μπορεί να εκπονηθεί στο πλαίσιο οποιουδήποτε αντικειμένου που διδάχθηκε κατά τη
διάρκεια των τριών εξαμήνων ή να είναι διεπιστημονική, διατρέχοντας δύο ή και περισσότερα πεδία.
Οι σπουδαστές ορίζουν σε συνεργασία με έναν από τους διδάσκοντες το θέμα της διπλωματικής
εργασίας τους και το δηλώνουν εγγράφως μαζί με το όνομα του προτεινόμενου επόπτη της εργασίας
στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Για κάθε διπλωματική εργασία ορίζεται τριμελής Συμβουλευτική
Επιτροπή. Η διπλωματική εργασία πρέπει να έχει έκταση από 20 έως 30 χιλιάδες λέξεις (χωρίς τυχόν
Παραρτήματα). Η διπλωματική εργασία κατατίθεται στον επόπτη και στα άλλα δύο μέλη της
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Μετά το πέρας των διορθώσεων που υποδεικνύονται στον φοιτητή, ο
επόπτης ορίζει ημερομηνία υποστήριξης της διπλωματικής εργασίας, η οποία κρίνεται στην τελική
αυτή φάση από τον επόπτη και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Με την ολοκλήρωση της
διαδικασίας (και πάντοτε εντός των γενικών χρονικών ορίων που ορίζει ο Κανονισμός) ο επόπτης
συντάσσει εντός 40 εργάσιμων ημερών την εισηγητική έκθεση, την οποία προσυπογράφουν τα άλλα
δύο μέλη μετά από σύμφωνη γνώμη. Η διπλωματική εργασία αξιολογείται από την τριμελή
συμβουλευτική επιτροπή στην κλίμακα του δέκα (10).
Όλες οι εργασίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο τέλος κάθε εξαμήνου και στη Γραμματεία του ΠΜΣ,
η οποία διατηρεί σχετικό αρχείο και πρέπει να είναι γραμμένες σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε
γραμματοσειρά Times New Roman 12 στιγμών και σελίδα 24Χ16. Η Γραμματεία του ΠΜΣ έχει τη
δυνατότητα να δανείζει διπλωματικές εργασίες που έχουν εκπονηθεί από φοιτητές παλαιοτέρων ετών,
οι οποίοι έχουν λάβει το μεταπτυχιακό τίτλο. Ο κανονισμός δανεισμού διατίθεται από τη Γραμματεία.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή σε κάποια από τις εργασίες που εκπονεί ο μεταπτυχιακός
φοιτητής, επιβάλλονται κυρώσεις που μπορεί να φτάσουν ως την οριστική διαγραφή του από το
Πρόγραμμα.

Άρθρο 9
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ ορίζεται σε εξήντα (60) άτομα ανά
κύκλο. Σε περίπτωση ισοψηφισάντων ο αριθμός εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό έτος θα καθορίζεται
με απόφαση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής.

Άρθρο 10
Ειδική Επιστημονική Επιτροπή
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Η σύνθεση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής θα είναι πενταμελής. Ως Πρόεδρος ορίζεται η κ.
Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Ως Αντιπρόεδρος ορίζεται
ο κ. Αθανάσιος Δρίγκας, Ερευνητής Α΄ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος - ΙΠΤ. Ως μέλη ορίζονται η κ.
Πηνελόπη Βουγιουκλή, Καθηγήτρια του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο Δρ. Διονύσιος
Λουκέρης, Σύμβουλος Α΄ΥΠΠΕΘ, η Δρ. Ζωή Καραμπατζάκη, επιστημονική συνεργάτης του ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος - ΙΠΤ/NET MEDIA LAB.

Άρθρο 11
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές των συνεργαζόμενων φορέων καθώς και άλλοι
συνεργαζόμενοι επιστήμονες σύμφωνα με το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο.
Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΠΜΣ μπορεί να ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό
προσωπικό που υπηρετεί στους συνεργαζόμενους φορείς καθώς επίσης και σε εξωτερικούς
συνεργάτες με συμβάσεις έργου.
Άρθρο 12
Υλικοτεχνική υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική
υποδομή του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος διαθέτει τους χώρους του (αμφιθέατρα και
αίθουσες διδασκαλίας) για τη διδασκαλία των μαθημάτων και σεμιναρίων, ενώ θέτει στη διάθεση των
μεταπτυχιακών φοιτητών και την χρήση της βιβλιοθήκης του. Επίσης το Νet Media Lab & ΙΠΤ του
ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ διαθέτει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες καθώς και την απαραίτητη
υλικοτεχνική υποδομή σε υπολογιστές, προτζέκτορες, σαρωτές, εκτυπωτές, φωτοτυπικό μηχάνημα
κλπ.
Άρθρο 13
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022−2023, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του εδ. α΄ της παρ. 11 του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, με δυνατότητα παράτασης για άλλο τόσο χρονικό διάστημα.

Άρθρο 14
Κόστος Λειτουργίας
14.1 Το κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δίδακτρα. Τα δίδακτρα ορίζονται για κάθε
φοιτητή/φοιτήτρια σε 3.900 ευρώ για όλον τον κύκλο σπουδών ήτοι 1.950 ευρώ ετησίως, και
καταβάλλονται στην αρχή κάθε εξαμήνου (975 ευρώ για έκαστο εξάμηνο).
14.2 Εφόσον καταβληθούν τα δίδακτρα δε δύναται να επιστραφούν επ’ουδενί λόγω.
14.3 Δίδονται υποτροφίες στους τρεις φοιτητές/τριε του Δ.Π.Μ.Σ. που πρώτευσαν κατά τη διαδικασία
εισαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 10.000 ευρώ, καθώς και σε
τρία άτομα με ειδικές ανάγκες, υπό την προϋπόθεση ότι το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 8.000
ευρώ. Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται σε οικονομική ελάφρυνση της τάξης του 50% των
διδάκτρων, δηλαδή 1.950 ευρώ έκαστος υπότροφος τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις των 975
ευρώ στην αρχή του πρώτου και του τρίτου εξαμήνου.
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Άρθρο 15
Τελικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα κανονισμό θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του ΠΜΣ.
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