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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πο−
λιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακε−
δονίας, με τίτλο «Επιστήμες των Διαταραχών της
Επικοινωνίας (Master of Science in Communication
Disorders and Sciences)». .......................................................
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Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πο−
λιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μα−
κεδονίας, με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση
και Αποκατάσταση: Οπτική Αναπηρία, Ήπιες Εκ−
παιδευτικές Ανάγκες, Νοητική Αναπηρία, Πολ−
λαπλές Αναπηρίες (Master of Science in “Special
Education and Rehabilitation: Visual Impairments,
Mild Educational Needs, Intellectual Disability,
Multiple Disabilities”)». .................................................................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 107424/B7
(1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών
και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτ−
λο «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας
(Master of Science in Communication Disorders and
Sciences)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄, 16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
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΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότη−
τας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α΄), του
άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄) και του
άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
3. 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 ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5. Το Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/5−6−2013) «Μετονομασία του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση−συγκρό−
τηση σχολών».
6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινω−
νικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
(συνεδρίαση αριθμ. 30/05−05−2014).
7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση
αριθμ. 38/12.5.2014).
8. Το αριθμ. πρωτ. 750/02−06−2014 έγγραφο του Προ−
έδρου του Τμήματος.
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 203 της 15/1/2014 έγγραφο της
Α.ΔΙ.Π. από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο «Επι−
στήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of
Science in Communication Disorders and Sciences)», ως
ακολούθως:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
(ΕΚΠ) της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστη−
μών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργα−
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014 −
2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master
of Science in Communication Disorders and Sciences)»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16−7−2008),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απονομή του
τίτλου είναι 15 μαθήματα και κάθε μάθημα αντιστοιχεί
σε 6 πιστωτικές μονάδες. Η μεταπτυχιακή διπλωματι−
κή εργασία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες. Το
σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την ολοκλήρωση
του προγράμματος είναι 120 μονάδες.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην
Αγγλική γλώσσα. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων
είναι το παρακάτω:

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. έχει ως σκοπό την προαγωγή της επιστήμης
στον τομέα των Επιστημών της Επικοινωνίας και των
Διαταραχών της. Το περιεχόμενο των σπουδών αντλεί
θεματικές από τις επιστήμες Λογοπαθολογία, Γλωσσο−
λογία, ΩΡΛ/Ακοολογία, Νευροεπιστήμες, Μαθησιακές
Γλωσσικές Δυσκολίες, Εξελικτική/Γνωστική Ψυχολογία,
Ψυχοπαθολογία και Ειδική Παιδαγωγική. Ιδιαίτερα, o
σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη, επιστη−
μονική διερεύνηση και διάχυση εξειδικευμένων γνώσεων
και εφαρμογών σε θέματα που αφορούν στη διαγνωστι−
κή αξιολόγηση των προβλημάτων λόγου, ομιλίας φωνής,
κατάποσης και επικοινωνίας σε παιδιά και ενηλίκους,
στην πρόληψη, θεραπεία και αποκατάστασή τους, στην
έρευνα της φυσιολογικής και αποκλίνουσας επικοινω−
νίας (λόγος, ομιλία, φωνή, μη λεκτική επικοινωνία) και
κατάποσης καθώς και στους τρόπους υποστήριξης των
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών που αφορούν την επι−
κοινωνία στο σχολικό πλαίσιο.

Φωνολογία−Φωνητική

Ε

6

Ανατομία και φυσιολογία της ακοής,
ομιλίας και γλώσσας

Υ

6

Στατιστική για τις επιστήμες της
επικοινωνίας

Υ

6

Γνωστική και Αναπτυξιακή Ψυχολογία
της Γλώσσας

E

6

Σύγχρονες προσεγγίσεις στις
αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές

E

6

Επιστημονική και επαγγελματική
δεοντολογία

Υ

6

Διγλωσσία, διάλεκτος,
πολυπολιτισμικότητα

Ε

6

Υ

6

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) στις «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινω−
νίας (Master of Science in Communication Disorders and
Sciences)».

Επιστήμη της ομιλίας: Θέματα
Υ
ακουστικής, αντίληψης και παραγωγής

6

Φωνολογικές διαταραχές: μέθοδοι
φωνολογικής ανάλυσης, αξιολόγηση
και παρέμβαση

Ε

6

Ακοολογία

Υ

6

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανε−
πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμη−
μάτων ΤΕΙ με γνωστικό αντικείμενο τη λογοθεραπεία
(λογοπαθολογία ή τις διαταραχές επικοινωνίας) ή συ−
ναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ψυχογλωσσολογία/
Νευρογλωσσολογία

Ε

6

Συστήματα πληροφορικής ανάλυσης
λόγου και επικοινωνίας και
εργαστηριακές εφαρμογές

Ε

6

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική,
ανελλιπής παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα
κατωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά μαθήματα (Υ)
και σε μαθήματα επιλογής (Ε), καθώς και η συγγραφή
και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Εργασίας, η οποία
ολοκληρώνεται στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών.

Α΄ ΕΞΑΜΗΝO
(επιλογή δύο εκ των τεσσάρων
παρακάτω μαθημάτων επιλογής −Ε)

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

B΄ ΕΞΑΜΗΝO
(επιλογή δύο εκ των τριών παρακάτω
μαθημάτων επιλογής −Ε)
Μέθοδοι έρευνας στις επιστήμες της
επικοινωνίας

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝO
(επιλογή δύο εκ των τεσσάρων
παρακάτω μαθημάτων επιλογής −Ε)
Θεραπευτικές προσεγγίσεις στις
Επιστήμες των Διαταραχών
Επικοινωνίας

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
Υ

6

Διαταραχές λόγου και επικοινωνίας σε E
ενηλίκους: αξιολόγηση και παρέμβαση

6

Θέματα συμβουλευτικής και
προσαρμοστικότητας ατόμων με
προβλήματα επικοινωνίας

Υ

6

Αρχές και συστήματα ακουστικής
Ε
αποκατάστασης −− ανάπτυξης
επικοινωνίας σε άτομα με προβλήματα
ακοής

6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Διαταραχές ροής της ομιλίας −
τραυλισμός

Ε

6

Διαταραχές φώνησης και κατάποσης − Ε
δυσφαγία

6

Πρακτική

6

Υ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝO

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
Υ
30
Με πρόταση της ΓΣΕΣ μπορεί να γίνει τροποποίηση
του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή
των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε εξήντα (60) κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής ή άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημί−
ων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδα−
σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄ 16.7.2008).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος και
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα καλύπτει τις ανάγκες
λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη κτιριακή
υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ).
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2020−2021 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
τ.Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργί−
ας του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπά−
νες και ανέρχεται στο ποσό των 145.340 € και αναλύεται
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Δαπάνες

Σύνολο
(Ευρώ)

1. Αμοιβές − αποζημιώσεις Διδακτικού,
Διοικητικού και Τεχνικού Προσωπικού

128.300

2. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού,
ερευνητικών εργαλείων, ειδικού εξοπλισμού
και λογισμικών, αναλωσίμων

10.000

3. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμμετοχή
σε συνέδρια
5.000
5. Λοιπά έξοδα

2.040

Σύνολο
145.340
Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τα δίδακτρα των
φοιτητών καθώς και από άλλες πηγές όπως δωρεές,
παροχές, χορηγίες και λοιπά.
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Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 107443/B7
(2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστη−
μών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με
τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάστα−
ση: Οπτική Αναπηρία, Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες,
Νοητική Αναπηρία, Πολλαπλές Αναπηρίες (Master
of Science in “Special Education and Rehabilitation:
Visual Impairments, Mild Educational Needs, Intellectual
Disability, Multiple Disabilities”)».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄, 16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
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΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ’ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228
τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄)
και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α΄).
3. 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 ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5. Το Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/5−6−2013) «Μετονομασία του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση−συγκρό−
τηση σχολών».
6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινω−
νικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
(συνεδρίαση αριθμ. 30/05−05−2014).
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7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση
αριθμ. 38/12.5.2014).
8. Το αριθμ. πρωτ. 749/02−06−2014 έγγραφο του Προ−
έδρου του Τμήματος.
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 203 της 15/1/2014 έγγραφο της
Α.ΔΙ.Π. από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών
και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο
«Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση: Οπτι−
κή Αναπηρία, Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Νοητική
Αναπηρία, Πολλαπλές Αναπηρίες (Master of Science in
“Special Education and Rehabilitation: Visual Impairments,
Mild Educational Needs, Intellectual Disability, Multiple
Disabilities”)», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα λειτουρ−
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδική Αγωγή, Εκ−
παίδευση και Αποκατάσταση: Οπτική Αναπηρία, Ήπιες
Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Νοητική Αναπηρία, Πολλαπλές
Αναπηρίες (Master of Science in “Special Education and
Rehabilitation: Visual Impairments, Mild Educational Needs,
Intellectual Disability, Multiple Disabilities”)», σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄ 16.7.2008), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη διερεύνηση, ανά−
πτυξη, προσαρμογή και διάχυση σύγχρονων προσεγ−
γίσεων της ειδικής αγωγής, της εκπαίδευσης και της
αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες και/ή ειδικές εκ−
παιδευτικές ανάγκες. Ιδιαίτερα, σκοπός του προγράμ−
ματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η
ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν στην: (α)
Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατόμων
με Οπτική Αναπηρία, (β) Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και
Αποκατάσταση ατόμων με Νοητική Αναπηρία ή/και Πολ−
λαπλές Αναπηρίες και (γ) Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
ατόμων με ήπιες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ει−
δική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση: Οπτι−
κή Αναπηρία, Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες, Νοητική
Αναπηρία, Πολλαπλές Αναπηρίες (Master of Science in
“Special Education and Rehabilitation: Visual Impairments,
Mild Educational Needs, Intellectual Disability, Multiple
Disabilities”)», με τις εξής κατευθύνσεις:

(α) Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατό−
μων με Οπτική Αναπηρία,
(β) Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση ατό−
μων με Νοητική Αναπηρία ή/και Πολλαπλές Αναπηρίες
και
(γ) Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με Ήπιες
Εκπαιδευτικές Ανάγκες.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων πανε−
πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμέ−
νων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι
τμημάτων ΤΕΙ.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία
(3) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολού−
θηση και επιτυχής εξέταση στα κατωτέρω αναφερόμενα
υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) και μαθήματα επιλογής (Ε),
καθώς και η συγγραφή και εκπόνηση της Μεταπτυ−
χιακής Εργασίας, η οποία ολοκληρώνεται στο τρίτο
εξάμηνο σπουδών.
Το Α’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει πέντε (5)
υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα κορμού, κοινά και για τις
τρεις κατευθύνσεις του ΠΜΣ.
Το Β’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30)
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ), και περιλαμβάνει: α) ένα (1)
υποχρεωτικό (Υ) μάθημα και ένα (1) εκ των δύο μαθημά−
των επιλογής (Ε), κοινά και για τις τρεις κατευθύνσεις
του ΠΜΣ και β) δύο (2) υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα της
κατεύθυνσης σπουδών και ένα (1) εκ των δύο μαθημάτων
επιλογής (Ε) της κατεύθυνσης σπουδών.
Το Γ’ εξάμηνο περιλαμβάνει τη Μεταπτυχιακή Διπλω−
ματική Εργασία που πιστώνεται με τριάντα (30) ΠΜ.
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το πα−
ρακάτω:
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Κοινά Μαθήματα των Τριών
Κατευθύνσεων

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

Σύγχρονες Τάσεις και Εφαρμογές
στην Ειδική Αγωγή

Υ1

6

Εκπαίδευση μαθητών με ήπιες
εκπαιδευτικές ανάγκες: θεωρίες,
μοντέλα, μέθοδοι, τεχνικές

Υ

6

Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική

Υ

6

Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
Ατόμων με Οπτική Αναπηρία

Υ

6

Εκπαίδευση μαθητών με νοητική
αναπηρία ή/και πολλαπλές
αναπηρίες: σύγχρονες εκπαιδευτικές
και θεραπευτικές προσεγγίσεις

Υ

6
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Κοινά Μαθήματα των Τριών
Κατευθύνσεων
(επιλογή ενός εκ των δύο
παρακάτω μαθημάτων επιλογής −Ε)

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

Συστήματα Πληροφορικής για
Μαθητές με Αναπηρία

Υ

6

Θεωρητικές και Εφαρμοσμένες
Νευροεπιστήμες

Ε

6

Εκπαίδευση Ατόμων με Διάχυτες
Αναπτυξιακές Διαταραχές/
Αυτισμό

Ε

Κατεύθυνση Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Ατόμων με Οπτική
Αναπηρία
(επιλογή ενός εκ των δύο
παρακάτω μαθημάτων επιλογής −Ε)

6

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

Υ

7

Κριτικές προσεγγίσεις
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για
μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές
ανάγκες

Ε
(ΕΡΓ)

4

Εφαρμογές διαφοροποιημένης
διδασκαλίας για τη στήριξη
μαθητών με ήπιες εκπαιδευτικές
ανάγκες στην κατάκτηση
ακαδημαϊκών στόχων

Ε
(ΕΡΓ)

4

Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της
μάθησης και εκπαιδευτική
συμπερίληψη μαθητών με ήπιες
εκπαιδευτικές ανάγκες

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

Κατασκευή Εκπαιδευτικού Υλικού
και Βοηθημάτων για Άτομα με
Οπτική Αναπηρία

Υ
(ΕΡΓ)

7

Διδασκαλία Ανάγνωσης και
Γραφής σε Άτομα με Οπτική
Αναπηρία

Υ
(ΕΡΓ)

7

Με πρόταση της ΓΣΕΣ μπορεί να γίνει τροποποίηση
του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή
των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.

Εκπαίδευση Ενηλίκων με Οπτική
Αναπηρία

Ε

4

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Υποστηρικτική Τεχνολογία στην
Εκπαίδευση των Ατόμων με Οπτική
Αναπηρία

Ε

4

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε ενενήντα (90) κατ’ έτος.

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

Άρθρο 8
Προσωπικό

Κατεύθυνση Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Ατόμων με
Νοητική Αναπηρία ή/και Πολλαπλές
Αναπηρίες
(επιλογή ενός εκ των δύο
παρακάτω μαθημάτων επιλογής −Ε)

Μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία

ΜΔΕ

30

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή άλλων Τμη−
μάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄ 16.7.2008).

Υ

7

Διδασκαλία Δεξιοτήτων Ζωής σε
Άτομα με νοητική αναπηρία ή/και
Πολλαπλές Αναπηρίες

Υ
(ΕΡΓ)

7

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Αυτοπροσδιοριζόμενη
συμπεριφορά και μάθηση ατόμων
με νοητική αναπηρία

Ε

4

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος και
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα καλύπτει τις ανάγκες
λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη κτιριακή
υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ).

Επικοινωνιακές και κοινωνικές
δεξιότητες ατόμων με νοητική
αναπηρία ή/και πολλαπλές
αναπηρίες

Ε

4

Εκπαίδευση ατόμων με νοητική
αναπηρία ή/και πολλαπλές
αναπηρίες στο γενικό σχολείο

Κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων
με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες
(επιλογή ενός εκ των δύο
παρακάτω μαθημάτων επιλογής −Ε)
Διδασκαλία ακαδημαϊκών
γνώσεων και δεξιοτήτων σε
μαθητές με ήπιες εκπαιδευτικές
ανάγκες

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
Υ

7

1
Υ (Υποχρεωτικό μάθημα), Ε (Μάθημα επιλογής), ΕΡΓ (Εργαστηριακό
μάθημα), ΜΔΕ (Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία)

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2020 − 2021 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
τ.Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργί−
ας του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπά−
νες και ανέρχεται στο ποσό των 156.000 € και αναλύεται
σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
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Κατηγορία Δαπάνης
Αμοιβές/ αποζημιώσεις
Διδακτικού, Διοικητικού και
Τεχνικού Προσωπικού

Προϋπολογισμός (€)

Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τα δίδακτρα των
φοιτητών καθώς και από δωρεές, παροχές, κληροδοτή−
ματα, χορηγίες και λοιπά.

135.150

Προμήθεια εκπαιδευτικού
υλικού, ερευνητικών εργαλείων,
ειδικού εξοπλισμού και
λογισμικών, και αναλωσίμων.

7.850

Δαπάνες δημοσιεύσεων, δαπάνες
χρηματοδότησης κόστους
εγγραφής συνεδρίων, δαπάνες
μετακινήσεων για συνέδρια και
επιστημονικές συνεργασίες.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

10.000

Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014

Λοιπά έξοδα
Σύνολο

3.000
156.000

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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