
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. απόφ. 8/36 
Τροποποίηση των άρθρων 7, 9, 11 και 14 της 

υπ’ αρ. 69/55/12 Μαρτίου 2018 (Β΄ 2379) από-

φασης της Συγκλήτου που αφορά τον Κανονι-

σμό του Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εξειδίκευση στις 

Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της 

ένταξης» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 

της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επι-

στημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-

κης σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύτανη και Αντι-
πρυτάνεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
(Δ.Π.Θ.) με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 01-09-2018 
έως 31-08-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 490/2018).

2. Τις διατάξεις της παρ.  1 του άρθρου  45, του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114), η οποία τροποποιήθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 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 Κυβερνή-
σεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος 
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» (Α’ 38).

3. Τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 6 του άρθρου 85 του 
ν. 4485/2017, σύμφωνα με τις οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, 
μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου, … να καταρτίσουν και να δημο-
σιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45» (Α’ 114).

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

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 

και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Την απόφαση της ΕΔΕ του Διιδρυματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην υπ’ αρ. 
2/28-09-2020 συνεδρίασή της.

8. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
9. Την υπ’ αρ. 63/55/12-03-2018 απόφαση της Συγκλή-

του του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με την 
οποία εγκρίθηκε η επανίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. (Β΄ 2083), 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

10. Την υπ’ αρ. 69/55/12-03-2020 απόφαση της Συγκλή-
του του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με την 
οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός του Δ.Π.Μ.Σ. (Β΄ 2379).

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

Την τροποποίηση των άρθρων  7, 9, 11 και 14 της  
υπ’ αρ. 69/55/12 Μαρτίου 2018 (Β΄ 2379) απόφασης της 
Συγκλήτου, ως ακολούθως:

«Άρθρο 7
Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων

1. Το Δ.Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) διδακτικά 
εξάμηνα, διάρκειας δεκατριών (13) πλήρων διδακτικών 
εβδομάδων. Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες ανά μάθημα 
είναι 39, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης. Για την 
αναπλήρωση διαλέξεων προβλέπονται 1 ή 2 εβδομάδες 
αναπληρώσεων πριν από την έναρξη της εξεταστικής 
περιόδου, με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

2. Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων είναι υποχρεωτική, με απόφαση στης ΕΔΕ 
μπορεί να πραγματοποιείται σε δύο Τμήματα (Κομοτηνή 
και Αθήνα) και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση 
του φοιτητή.

3. Στο Α΄ και Β΄ εξάμηνο περιλαμβάνονται τρία (3) 
υποχρεωτικά μαθήματα ανά εξάμηνο, ένα (1) μάθημα 
επιλογής από τρία (3) προσφερόμενα μαθήματα και υπο-
χρεωτική πρακτική άσκηση. Το Γ΄ εξάμηνο περιλαμβάνει 
δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα, δύο (2) μαθήματα επι-
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λογής από τα τέσσερα προσφερόμενα και υποχρεωτική πρακτική άσκηση. Στο Δ΄ εξάμηνο πραγματοποιείται 
υποχρεωτική μεταπτυχιακή διατριβή.

4. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μο-
νάδων ECTS και η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών/τριων κατά τη 
διάρκεια διετούς φοίτησης/τεσσάρων διδακτικών εξαμήνων (30 πιστωτικές μονάδες/ECTS ανά εξάμηνο). Εντός 
των υποχρεώσεων συμπεριλαμβάνεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής 30 πιστωτικών μονάδων/ECTS) και 
πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 20 πιστωτικών μονάδων/ECTS.

Οι πιστωτικές μονάδες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονά-
δων – European Credit Transfer System (ECTS) κατανέμονται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο 30 ECTS

Ώρες/μάθημα Σύνολο ωρών 
διδασκαλίας

Συνολικός 
φόρτος εργασίας ECTS

Τρία (3) υποχρεωτικά 
μαθήματα 39 117 500 20

Ένα (1) μάθημα 
επιλογής 39 39 125 5

Πρακτική Άσκηση 39 39 125 5

Β΄ Εξάμηνο 30 ECTS

Ώρες/μάθημα Σύνολο ωρών 
διδασκαλίας

Συνολικός 
φόρτος εργασίας ECTS

Τρία (3) υποχρεωτικά 
μαθήματα 39 117 500 20

Ένα (1) μάθημα 
επιλογής 39 39 125 5

Πρακτική Άσκηση 39 39 125 5

Γ΄ Εξάμηνο 30 ECTS

Ώρες/μάθημα Σύνολο ωρών 
διδασκαλίας

Συνολικός 
φόρτος εργασίας ECTS

Δύο (2) υποχρεωτικά 
μαθήματα 39 78 250 10

Δύο (2) μαθήματα 
επιλογής 39 78 250 10

Πρακτική Άσκηση 39 39 250 10

Δ΄ εξάμηνο 30 ECTS
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής

Σύνολο Πιστωτικών μονάδων 120 ECTS

5. Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα, η διάκρισή τους σε υποχρεωτικά και επιλογής και η αντιστοίχισή τους 
σε ΠΜ ECTS έχουν ως εξής:

Α΄ εξάμηνο
Α. Υποχρεωτικά
1. Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή (7,5 ECTS)
2. ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή (7,5 ECTS)
3. Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας Ι – Συγγραφή επιστημονικής εργασίας (5 ECTS)
4. Πρακτική Άσκηση Ι (5 ECTS)
Β. Τρία μαθήματα επιλογής από τα οποία επιλέγεται το ένα
1. Γλώσσα και Γλωσσική Ανάπτυξη (5 ECTS)
2. Θεωρίες Μάθησης (5 ECTS)
3. Ηγεσία και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην Ειδική Αγωγή (5 ECTS)
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Β΄ εξάμηνο
Α. Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Μαθησιακές Δυσκολίες (7,5 ECTS)
2. Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών (έντυπα και 

ηλεκτρονικά εργαλεία αξιολόγησης) (7,5 ECTS)
3. Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας II και Στατι-

στική - Πρόγραμμα SPSS (5 ECTS)
4. Πρακτική Άσκηση II (5 ECTS)
Β. Τρία μαθήματα επιλογής από τα οποία επιλέγεται 

το ένα
1. Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής – Δομές Ειδικής 

Αγωγής (5 ECTS)
2. Γνωστικές και Μεταγνωστικές δεξιότητες (5 ECTS)
3. Παθολογία του λόγου (5 ECTS)
Γ΄ εξάμηνο
Α. Υποχρεωτικά μαθήματα
1. Παιδαγωγική της ένταξης (5 ECTS)
2. Προγράμματα παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή 

(5 ECTS)
3. Πρακτική Άσκηση III (10 ECTS)
Β. Τέσσερα μαθήματα επιλογής από τα οποία επιλέγο-

νται υποχρεωτικά τα δύο
1. Αυτισμός (5 ECTS)
2. Νοητική Αναπηρία (5 ECTS)
3. Προβλήματα συμπεριφοράς – ΔΕΠΥ (5 ECTS)
4. Χαρισματικοί μαθητές (5 ECTS)
Δ΄ εξάμηνο
1. Υποχρεωτική Μεταπτυχιακή διατριβή (30 ECTS)
6. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει πρακτική 

άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 20 
πιστωτικών μονάδων ECTS (500 ώρες φόρτος εργασίας). 
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 πε-
ριλαμβάνει παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων ή εκ-
παιδευτικών 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 περίπτω-
σης, ιδιωτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η προϋπηρε-
σία δεν θεωρείται πρακτική άσκηση.

7. Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται 
στην Ελληνική Γλώσσα. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. είναι δυ-
νατόν να πραγματοποιείται στην Αγγλική για φοιτητές 
Erasmus ή αλλοδαπούς.

8. Όλα τα μαθήματα του προγράμματος μπορούν να 
πραγματοποιούνται και με ηλεκτρονικά μέσα εκπαίδευ-
σης εξ αποστάσεως. Η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιτρέπεται μέχρι το ορι-
ζόμενο κάθε φορά από τον νόμο ποσοστό, έπειτα από 
απόφαση της Ε.Δ.Ε.

9. Όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται ενι-
σχύονται με τη διδασκαλία και χρήση των Νέων Τεχνο-
λογιών.

10. Στα πλαίσια όλων των μαθημάτων θα διεξάγονται 
εξειδικευμένα σεμινάρια ή και εργαστήρια.

11. Στον Οδηγό Σπουδών θα παρουσιάζονται αναλυτι-
κά οι ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, ο φόρτος 
εργασίας και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες, οι συ-
ντονιστές των μαθημάτων και οι διδάσκοντες.

12. Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί 
να γίνεται ύστερα από αποφάσεις των αρμοδίων οργά-
νων.

13. Οι περιγραφές μαθημάτων επισυνάπτονται στο 
παράρτημα του Παρόντος Κανονισμού.»

«Άρθρο 9
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. για την από-
κτηση ΔΜΣ ορίζεται σε εκατό (100) άτομα κατά κύκλο 
και ο κάθε κύκλος διαρθρώνεται σε δύο Τμήματα αποτε-
λούμενα από 30 άτομα για το Τμήμα της Κομοτηνής και 
70 άτομα για το Τμήμα της Αθήνας. Γίνονται δεκτοί ως 
υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τα μόρια του τελευ-
ταίου, στον πίνακα επιτυχόντων, υποψηφίου. Επιπλέον 
των εισακτέων γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχε στο 
σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερι-
κού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) 
αλλοδαπός υπότροφος Ελληνικού Κράτους. Με απόφα-
ση των αρμόδιων οργάνων, ο αριθμός υποτρόφων μπο-
ρεί να αυξάνεται. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων για κάθε 
ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται με απόφαση της Ειδικής 
Διατμηματικής Επιτροπής.

Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 2,5 
ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα ΠΜΣ 
του Τμήματος σε σχέση με τον αριθμό των προπτυχια-
κών φοιτητών/τριών του Τμήματος είναι 0,15 και σε σχέ-
ση με τον αριθμό των διδασκόντων των δύο ιδρυμάτων 
είναι 3,94 (εφόσον το ένα από τα δύο ΠΜΣ του Τμήματος 
είναι Διιδρυματικό ΠΜΣ).».

«Άρθρο 11
Προσωπικό

Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ και Ερευ-
νητές των συνεργαζόμενων φορέων καθώς και άλλοι 
συνεργαζόμενοι επιστήμονες σύμφωνα με το εκάστοτε 
θεσμικό πλαίσιο. Το διδακτικό προσωπικό δύναται να 
αμείβεται για την διδασκαλία καθώς και για την επίβλεψη 
των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και της 
Πρακτικής Άσκησης.

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. μπο-
ρεί να ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό προσωπικό 
που υπηρετεί στους συνεργαζόμενους φορείς καθώς 
επίσης και σε έκτακτο προσωπικό.».

«Άρθρο 14
Κόστος Λειτουργίας

14.1 Οι πόροι του Δ.Π.Μ.Σ. θα προέρχονται από τις 
κατηγορίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νο-
μοθεσία. Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπονται 
τέλη φοίτησης ύψους 3.900 €, τα οποία καταβάλλονται 
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τμηματικά στην αρχή του κάθε εξαμήνου (975 ευρώ για 
έκαστο εξάμηνο). Με απόφαση της ΕΔΕ απαλλάσσονται 
από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές που τηρούν τις προϋ-
ποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/2017.

14.2 Εφόσον καταβληθούν τα δίδακτρα δεν δύναται 
να επιστραφούν επ΄ ουδενί λόγω.

14.3 Δίδονται υποτροφίες κατά την εισαγωγή τους στο 
Δ.Π.Μ.Σ. σε τρία άτομα με αναπηρία, υπό την προϋπό-
θεση ότι το ποσοστό αναπηρίας είναι πάνω από 55%, 
το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 20.000 € και δεν ανή-
κουν στην κατηγορία του 30% που προβλέπεται από 
τον ν. 4485/2017 να έχουν απαλλαγή από τα δίδακτρα, 
καθώς και στους τρεις φοιτητές/τριες του Δ.Π.Μ.Σ., που 
συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία μετά το 
πέρας της εξεταστικής περιόδου του α΄ εξαμήνου, υπό 

την προϋπόθεση ότι το εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 
10.000 ευρώ και δεν ανήκουν στην κατηγορία του 30% 
που προβλέπεται από τον ν. 4485/2017 να έχουν απαλλα-
γή από τα δίδακτρα. Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται 
σε οικονομική ελάφρυνση της τάξης του 50%, των διδά-
κτρων δηλ. 1.950 ευρώ έκαστος υπότροφος. Επιπλέον με 
απόφαση της ΕΔΕ είναι δυνατόν να δοθούν υποτροφίες 
καλής επίδοσης, παρακολούθησης συνεδρίων, θερινών 
σχολείων, κ.ά.).».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 8 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   

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