
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες των 
Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of Science 
in Communication Disorders and Sciences)» του 
Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολι-
τικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας, του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 
και του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Α.Π.Θ.

2 Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 
και Κανονισμού Λειτουργίας του Διιδρυματικού 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.),με τίτλο «Επιστήμες των 
Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of Science 
in Communication Disorders and Sciences)», των 
Τμημάτων: α) Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολι-
τικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σχολή Κοι-
νωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, 
β) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσο-
φικής Σχολής και γ) Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3585 (1)

  Ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες των 

Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of Science 

in Communication Disorders and Sciences)» του 

Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολι-

τικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μα-

κεδονίας, του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 

και του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-

μών Υγείας του Α.Π.Θ. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(Συνεδρίαση 38/11.7.2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114) «Όργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις 
του Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπου-
δών) των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο 
κύκλο σπουδών, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ιδίως 
του άρθρου 45 παρ. 1, καθώς και τις τελικές και μεταβα-
τικές διατάξεις του άρθρου 85 και τις καταργούμενες 
διατάξεις του άρθρου 88 του ιδίου νόμου.
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2. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφα-
ση (Β' 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α' 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α' 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

5. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6. Το αριθμ. 92547/Ζ1/06-06 -2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(άρθρο 32 ν. 4485/2017).

7. Το αριθμ. 127370/Ζ1/26.7.2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του 
ν. 4485/2017» (Α' 114).

8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α' 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

10. Το π.δ. 88/2013 (Α' 129) «Μετονομασία του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση-συγκρότηση 
σχολών».

11. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
’’ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (Α' 254) 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

12. Το με αριθμ. 3454/20.12.2013 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

13. Το με αριθμ. 453/31.1.2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.

14. Το με αριθμ. 1647/23.6.2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων: α) Εκπαιδευτικής και Κοι-
νωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
β) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και γ) Ιατρικής 
του Α.Π.Θ.

16. Την απόφαση της αριθμ. 14/20.4.2018 συνεδρίασης 
Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία Διιδρυματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master 
of Science in Communication Disorders and Sciences)» 
με επισπεύδον το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Σχολής 
Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με συμμετέχοντα Τμή-
ματα: α) το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και β) το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

17. Την απόφαση της αριθμ. 448/26.4.2018 συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

18. Την απόφαση της αριθμ. 45/8.5.2018 συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

19. Την απόφαση της αριθμ. 2/28.6.2018 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας περί της ιδρύσεως και λειτουργίας του Διιδρυ-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of 
Science in Communication Disorders and Sciences)».

20. Την απόφαση της αριθμ. 38/11.7.2018 απόφασης 
της Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.

21. Το αριθμ. 2953/Ζ1/9.1.2019 έγγραφο του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Ίδρυση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α' 114)».

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινω-
νικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
σε συνεργασία με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλει-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και το Τμήμα 
Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ., με τίτ-
λο «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master 
of Science in Communication Disorders and Sciences)», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα: α) Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτι-
κής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, β) Αγγλικής Γλώσ-
σας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. και γ) το Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. 
οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες των Διαταραχών 
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της Επικοινωνίας (Master of Science in Communication 
Disorders and Sciences)». Την ευθύνη και τη διοικητική 
υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός 

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες των Διαταραχών 
της Επικοινωνίας (Master of Science in Communication 
Disorders and Sciences)» έχει ως γενικό σκοπό την ανά-
πτυξη, επιστημονική διερεύνηση και διάχυση εξειδικευ-
μένων γνώσεων και εφαρμογών σε θέματα που αφορούν 
στο πεδίο των προβλημάτων λόγου, ομιλίας, φωνής, κα-
τάποσης και επικοινωνίας. Το περιεχόμενο των σπουδών 
αντλεί θεματικές από τα παρακάτω επιστημονικά πεδία: 
Λογοπαθολογία, Γλωσσολογία, ΩΡΛ/Ακοολογία, Νευρο-
λογία/Νευροεπιοτήμες, Μαθησιακές Γλωσσικές δυσκο-
λίες, Αναπτυξιακή/γνωστική ψυχολογία, Ψυχοπαθολογία 
και Ειδική Παιδαγωγική. Το γνωστικό αντικείμενο του 
προγράμματος είναι:

1. η διαγνωστική αξιολόγηση των προβλημάτων λό-
γου, ομιλίας φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας σε άτο-
μα, παιδιά και ενηλίκους

2. η πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των προ-
βλημάτων λόγου, ομιλίας φωνής, κατάποσης και επικοι-
νωνίας σε άτομα, παιδιά και ενηλίκους

3. η έρευνα σε θέματα φυσιολογικής και αποκλίνουσας 
επικοινωνίας (λόγος, ομιλία, φωνή, μη λεκτική επικοινω-
νία) και κατάποσης

4. η ενισχυτική καλλιέργεια της γλώσσας, της ομιλίας 
και της επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής) στο σχο-
λικό πλαίσιο μέσα από ειδικά προγράμματα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Επιστήμες των Διαταραχών της 
Επικοινωνίας (Master of Science in 'Communication 
Disorders and Sciences')».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων 
πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρι-
σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιού-
χοι τμημάτων TEI, με γνωστικό αντικείμενο τη λογοθε-
ραπεία (λογοπαθολογία ή τις διαταραχές επικοινωνίας) 
ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών 

Η φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι ολική ή μερική. 
Για την ολική φοίτηση, η χρονική διάρκεια των σπου-
δών ορίζεται σε 4 εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, 
για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, 
ενώ για τη μερική φοίτηση ορίζεται σε 48 μήνες, συ-
μπεριλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας. Δίνεται δυνατότητα παράτασης 
της φοίτησης για ένα χρόνο.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική ή/και αγγλι-
κή γλώσσα. Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων για την 
απονομή του τίτλου πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον 
σε 72 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή εργα-
σία αντιστοιχεί σε 20 πιστωτικές μονάδες και η Πρακτική 
Άσκηση σε 28 πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστω-
τικών μονάδων για την ολοκλήρωση του προγράμματος 
είναι 120 μονάδες. Τα κάτωθι μαθήματα, υποχρεωτικά (Υ) 
και επιλογής (Ε), είναι ενδεικτικά και μπορεί να αλλάζουν 
σύμφωνα με την εξέλιξη της επιστήμης:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

Επαγγελματική και ερευνητική δεοντο-
λογία στις διαταραχές επικοινωνίας (Ε) 
ή άλλο μάθημα επιλογής

36 7

Μεθοδολογία της έρευνας (Υ) 36 8

Ανατομία και Φυσιολογία του Μηχανι-
σμού Ομιλίας και Ακοής (Ε) ή άλλο 
μάθημα επιλογής

36 7

Φωνητική-Φωνολογία, τεχνολογίες 
ανάλυσης ομιλίας και 
κλινικές εφαρμογές (Υ)

36 8

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

Τυπική και μη τυπική ανάπτυξη 
γλώσσας και μαθησιακές δυσκολίες (Υ)

36 10

Νευροεπικοινωνιακές και 
νευρογνωστικές διαταραχές (Υ)

36 10

Επιστήμη της ομιλίας: Αντίληψη και 
παραγωγή (Υ)

36 10

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

Διαταραχές της ομιλίας (Υ) 36 7

Αποκαταστατική Ακοολογία (Υ) 36 7

Διπλωματική Ι- έναρξη 10

Κατάποση ή άλλο μάθημα επιλογής (Υ) 36 6

ΣΥΝΟΛΟ 30

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Πρακτική 20

Διπλωματική ΙΙ- ολοκλήρωση 10

ΣΥΝΟΛΟ 30
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Επιπλέον, στα μαθήματα επιλογής μπορούν να διδά-
σκονται εναλλακτικά τα κάτωθι μαθήματα που αφορούν 
θέματα αιχμής της σύγχρονης επιστήμης των διαταρα-
χών της επικοινωνίας:

1. Ειδικά θέματα Ι
2. Ειδικά θέματα ΙΙ
3. Συμβουλευτική στις Επιστήμες των Διαταραχών της 

Επικοινωνίας
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων ανέρχεται σε 

120. Η τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπο-
ρεί να γίνει κατόπιν σχετικών αποφάσεων των αρμόδιων 
συλλογικών οργάνων.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 
κατ' ανώτατο όριο σαράντα (40) φοιτητές κατ' έτος με 
δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανάλογα τις 
αιτήσεις και τις δυνατότητες του Δ.Π.Μ.Σ. με απόφαση 
της Ε.ΔΕ. και έγκριση της Συγκλήτου, τροποποίηση στο 
ΦΕΚ και τροποποίηση του προϋπολογισμού.

Άρθρο 8 
Προσωπικό 

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμή-
ματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής, του Τμήματος Αγ-
γλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ. και του Τμήματος 
Ιατρικής του Α.Π.Θ. Θα απασχοληθούν επίσης και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α' 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή 

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και του Πανε-
πιστημίου Μακεδονίας και των συνεργαζόμενων Τμη-
μάτων, του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Α.Π.Θ. και του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., θα καλύπτει 
τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη 
κτιριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, 
Η/Υ).

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας 

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ' έτος, 
συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού λειτουργικού 
κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές χρηματοδότησης του και 
τους εν γένει πόρους της λειτουργίας του, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 32 και 37 του ν. 4485/2017, 
έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΕΙΣΡΟΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ποσά σε €

1 Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των συνερ-
γαζόμενων για την οργάνωση του φορέων 
σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4485/2017

0,00

2 Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε 
είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου 
τομέα, όπως οριοθετείται στην περίπτ. α ' 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α' 143), ή του ιδιωτικού τομέα

3.000,00

3 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 0,00

4 Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών

0,00

5 Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.

0,00

6 Κάθε άλλη νόμιμη πηγή 
(...αναλυτική αναφορά...)

0,00

7 Τέλη φοίτησης 
(αιτιολογημένες περιπτώσεις)

168.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 171.000,00

ΠΙΝΑΚΑΣ 2-ΕΚΡΟΕΣ

ΕΞΟΔΑ Ποσά σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού

4.600,00

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές

50.400,00

3 Δαπάνες αναλωσίμων 800,00

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ.

5.500,00

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς

800,00

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπι-
κού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

23.390,00

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

4.050,00

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

10.520,00

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης

18.000,00

10 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δη-
μοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαι-
δευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου

2.540,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 120.600,00
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11 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με 
προτεραιότητα στην κάλυψη των ανα-
γκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς 
τέλη φοίτησης.

50.400,00

ΣΥΝΟΛΟ 171.000,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας θα καλύπτεται από τα 
τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών που ανέρ-
χονται σε 5.600,00 ευρώ για τέσσερα (4) εξάμηνα και 
που έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθώς και από άλ-
λες πηγές όπως δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και 
κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα ή 
του ιδιωτικού τομέα, πόρους από ερευνητικά προγράμ-
ματα, πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ή άλλων διεθνών οργανισμών, μέρος των εσόδων 
του Ε.Λ.Κ.Ε. Α.Π.Θ. κ.τ.λ.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Θ εσσαλονίκη, 5 Φεβρουαρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ 
Ι

Αριθμ. 3614  (2)
   Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

και Κανονισμού Λειτουργίας του Διιδρυματικού 

Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.),με τίτλο «Επιστήμες των 

Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of Science 

in Communication Disorders and Sciences)», των 

Τμημάτων: α) Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πο-

λιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σχολή 

Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τε-

χνών, β) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής και γ) Ιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης. 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(Συνεδρίαση 38/11.7.2018)

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114) Όργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις' και ιδίως τις διατάξεις του 
Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπουδών) 
των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον Δεύτερο κύκλο 
σπουδών, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ιδίως του 
άρθρου 45 παρ. 1, καθώς και τις τελικές και μεταβατικές 
διατάξεις του άρθρου 85 και τις καταργούμενες διατάξεις 
του άρθρου 88 του ιδίου νόμου.

2. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφα-
ση (Β' 4334) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α' 195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α' 83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

5. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

6. Το αριθμ. 92547/Ζ1/06-06-2018 έγγραφο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(άρθρο 32 ν. 4485/2017).

7. Το αριθμ. 127370/Ζ1/26.7.2018 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/ 
2017 (Α' 114).

8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. 
Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

10. Το π.δ. 88 (ΦΕΚ 129/τ.Α΄/5-6-2013) «Μετονομασία 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση-
συγκρότηση σχολών».

11. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι-
κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
’’ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (Α' 254) 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες Διατάξεις».

12. Το με αριθμ. 3454/20.12.2013 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

13. Το με αριθμ. 453/31-1-2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., από 
τα οποία προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλο-
λογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

14. Το με αριθμ. 1647/23-6-2014 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π., 
από τα οποία προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων α) Εκπαιδευτικής και Κοι-
νωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
β) Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και γ) Ιατρικής 
του Α.Π.Θ.
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16. Την απόφαση της αριθμ. 14/20.4.2018 συνεδρίασης 
Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία Διιδρυματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master 
of Science in Communication Disorders and Sciences)» 
με επισπεύδον το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Σχολής 
Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και με συμμετέχοντα Τμή-
ματα: α) το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης και β) το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

17. Την απόφαση της αριθμ. 448/26.4.2018 συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

18. Την απόφαση της αριθμ. 45/8.5.2018 συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

19. Την απόφαση της αριθμ. 2/28.6.2018 συνεδρίασης 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας περί της ιδρύσεως και λειτουργίας του 
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας 
(Master of Science in Communication Disorders and 
Sciences)» και έγκρισης του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συ-
νεργασίας και του Κανονισμού Λειτουργίας του.

20. Την απόφαση της αριθμ. 38/11.7.2018 απόφασης 
της Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.

21. Το αριθμ. 2953/Ζ1/9.1.2019 έγγραφο του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Ίδρυση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α' 114)».

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

εγκρίνουμε το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και 
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Διιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες των 
Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of Science in 
Communication Disorders and Sciences)» των Τμημά-
των: α) Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπι-
στικών Επιστημών και Τεχνών, β) Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και γ) Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Γενικές διατάξεις
Τα Τμήματα: α) Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, β) Αγγλικής Γλώσσας 
και Φιλολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (Α.Π.Θ.) και γ) Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ. οργανώνουν 
και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες των Διαταραχών της 
Επικοινωνίας (Master of Science in Communication 
Disorders and Sciences)». Την ευθύνη και τη διοικητική 
υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας. Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις «Επιστήμες των Δια-
ταραχών της Επικοινωνίας» (MasterofSciencein 'Com
municationDisordersandSciences')- To παρόν κείμενο 
συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 1 
Αντικείμενο - Σκοπός - Διάρκεια 

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Επιστήμες των Διαταραχών 
της Επικοινωνίας (Master of Science in Communication 
Disorders and Sciences)» έχει ως γενικό σκοπό την ανά-
πτυξη, επιστημονική διερεύνηση και διάχυση εξειδικευ-
μένων γνώσεων και εφαρμογών σε θέματα που αφορούν 
στο πεδίο των προβλημάτων λόγου, ομιλίας, φωνής, κα-
τάποσης και επικοινωνίας. Το περιεχόμενο των σπου-
δών αντλεί θεματικές από τα παρακάτω επιστημονικά 
πεδία: Λογοπαθολογία, Γλωσσολογία, ΩΡΛ/Ακοολογία, 
Νευρολογία/Νευροεπιοτήμες, Μαθησιακές Γλωσσικές 
δυσκολίες, Αναπτυξιακή/γνωστική ψυχολογία, Ψυχοπα-
θολογία και Ειδική Παιδαγωγική. Οι ειδικοί σκοποί του 
προγράμματος είναι:

1. η διαγνωστική αξιολόγηση των προβλημάτων λό-
γου, ομιλίας φωνής, κατάποσης και επικοινωνίας σε άτο-
μα, παιδιά και ενηλίκους,

2. η πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των προ-
βλημάτων λόγου, ομιλίας φωνής, κατάποσης και επικοι-
νωνίας σε άτομα, παιδιά και ενηλίκους,

3. η έρευνα σε θέματα φυσιολογικής και αποκλίνουσας 
επικοινωνίας (λόγος, ομιλία, φωνή, μη λεκτική επικοινω-
νία) και κατάποσης,

4. η ενισχυτική καλλιέργεια της γλώσσας, της ομιλίας 
και της επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής) στο σχο-
λικό πλαίσιο μέσα από ειδικά προγράμματα.

Οι απόφοιτοι του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., ανάλογα με τη βασική 
τους κατάρτιση (προπτυχιακές σπουδές), θα μπορούν να 
προσφέρουν: α) είτε υπηρεσίες ειδικής αγωγής για την 
υποστήριξη του λόγου και της επικοινωνίας σε άτομα 
με αναπηρίες και/ ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
β) είτε εξειδικευμένες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες 
λογοθεραπείας, σε μονάδες και δομές δημοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου, όπως σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτι-
κό, Γυμνάσιο, Λύκειο), ΣΜΕΑ, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής 
υγείας, κλινικές, νοσοκομεία κλπ. Επίσης, θα μπορούν να 
προσφέρουν να καλύψουν εξειδικευμένες ανάγκες στε-
λέχωσης των κεντρικών δημόσιων φορέων εκπαίδευσης 
και υγείας, ερευνητικών κέντρων, μη κερδοσκοπικών 
οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, και ιδιω-
τικών φορέων, οι οποίοι παρέχουν έργο στο πεδίο της 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, αντιμετώπισης και απο-
κατάστασης των προβλημάτων λόγου και επικοινωνίας 
παιδιών και ενηλίκων. Οι απόφοιτοι, θα μπορούν επίσης 
να συμμετέχουν στη διεξαγωγή σχετικών με το αντικεί-
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μενο ερευνών, στη μελέτη και εκπόνηση εξειδικευμένων 
προγραμμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
εκπαιδευτικών και κοινωνικών πολιτικών και πρακτικών 
που εστιάζονται στην υποστήριξη της επικοινωνίας και 
της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με διαταραχές επι-
κοινωνίας, λόγου, ομιλίας, κατάποσης και ακοής.

Η διάρκεια λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προτείνεται ως 
το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και σε κάθε περίπτωση 
μεγαλύτερη της πενταετίας.

Κάθε πέντε (5) έτη η έκθεση αξιολόγησης της πα-
ραγράφου 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017 (Α' 114) 
κατατίθεται στη Σύγκλητο, η οποία συνεκτιμώντας την 
έκθεση αυτή, καθώς και τα σχετικά με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απο-
τελέσματα των διαδικασιών εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης 
της ποιότητας του ν. 4009/2011 αποφασίζει αν θα συνε-
χιστεί ή όχι η λειτουργία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Η σχετική από-
φαση κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ει-
δίκευσης (ΜΔΕ) (επιπέδου «Μάστερ») στις «Επιστήμες 
των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Master of Science in 
'Communication Disorders and Sciences')».

Άρθρο 3 
Διοίκηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 

Όργανα διοίκησης του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τον 
ν. 4485/2017 (Α' 114) για το θεσμικό πλαίσιο των μετα-
πτυχιακών σπουδών είναι τα εξής:

- η Σύγκλητος του ιδρύματος η Ειδική Διιδρυματική 
Επιτροπή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

- η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
- η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
- ο Διευθυντής του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, αποτελεί το αρμόδιο 

όργανο για θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανω-
τικού και οικονομικού χαρακτήρα των Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και 
ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Δ.Δ.Π.Μ.Σ. δεν 
ανατίθενται από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

2. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία 
συγκροτείται από εννέα (9) μέλη ΔΕΠ των εξής συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων: α) τέσσερα (4) μέλη από το Τμήμα 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, β) τρία (3) μέλη από το Τμήμα Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και γ) δύο (2) μέλη 
από το Τμήμα Ιατρικής. Στην Ε.Δ.Ε. συμμετέχουν και δύο 
εκπρόσωποι των φοιτητών του Μεταπτυχιακού Προ-
γράμματος με ετήσια θητεία.

Η Ε.Δ.Ε. ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο 
ν. 4485/2017 ή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) αποτελείται από το 
Διευθυντή και 5μέλη ΔΕΠ των ως άνω συνεργαζόμενων 
τμημάτων, εκ των οποίων δύο έως τρία μέλη προέρχο-
νται από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολι-
τικής του ΠΑ.ΜΑΚ., ένα έως δύο μέλη προέρχονται από 
το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

και ένα μέλος προέρχεται από το Τμήμα Ιατρικής του 
Α.Π.Θ., τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και 
ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία, και με δυνατό-
τητα ανανέωσης. Της Σ.Ε. προεδρεύει ο Διευθυντής του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ, ο οποίος ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή, και είναι του ιδίου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ., και έχει ερευνητικό, συγγραφικό και διδα-
κτικό έργο συναφές με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι του ιδίου 
ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό 
αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και έχουν ερευνητικό, συγ-
γραφικό και διδακτικό έργο συναφές με το αντικείμενο 
του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ή με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. 
Η Συντονιστική Επιτροπή παρακολουθεί και συντονίζει 
την οργάνωση και τη λειτουργία του διδακτικού προ-
γράμματος του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία. Η Σ.Ε. καλείται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής 
χρονιάς να αποτιμήσει την πορεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και 
να προτείνει τα μαθήματα τα οποία θα διδαχθούν ανά 
εξάμηνο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Οι προτάσεις της 
συντονιστικής επιτροπής επικυρώνονται από την Ε.Δ.Ε..

4. Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
φέρει την επιστημονική, οργανωτική και διοικητική ευ-
θύνη του συντονισμού του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Η υπόδειξη του 
είδους των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, η επίβλε-
ψη και η αξιολόγηση τους θα τελούν υπό την ευθύνη 
της Συντονιστικής Επιτροπής. Προεδρεύει της Ε.Δ.Ε. και 
ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στον ν. 4485/2017 
ή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Ο Διευθυντής 
εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για κάθε 
θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του 
προγράμματος. Ο Διευθυντής προέρχεται από το Τμήμα 
που έχει αναλάβει τη διοικητική στήριξη του προγράμ-
ματος (ΕΚΠ/ΠΑΜΑΚ), πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 31 της παρ. 8 του ν. 4485/2017, δεν μπορεί 
να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες 
και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του 
έργο ως Διευθυντής. Σε ειδικές περιπτώσεις που επιβάλ-
λεται για την εύρυθμη λειτουργία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα 
από αιτιολογημένη απόφαση της Ε.Δ.Ε., Πρόεδρος ή/και 
Διευθυντής αναλαμβάνει μέλος ΔΕΠ από άλλο Τμήμα 
από αυτό που έχει τη διοικητική στήριξη του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., 
ακόμη και από το μη αυτοδύναμο Τμήμα.

5. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.) 
αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου, και 
τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη, έχει δε τις αρ-
μοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32, παρ. 5 του 
ν. 4485/2017.

6. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε), αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολό-
γηση των Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Τα μέλη των ανωτέρω δεν δικαιούνται επιπλέον αμοι-
βής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους σε αυτές.

Άρθρο 4 
Εισαγωγή στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. - Διαδικασία επιλογής

1. Προκήρυξη επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/
φοιτητριών
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Κάθε χρόνο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα των συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων (Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), 2-3 
μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων, 
η προκήρυξη για την εισαγωγή νέων φοιτητών και φοι-
τητριών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Στην προκήρυξη αναφέρονται:

- Ο ακριβής αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών 
φοιτητών.

- Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων μετα-
πτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής.

- Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υπο-
βληθούν.

- Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής.
- Κάθε άλλη πληροφορία, που η Συντονιστική Επιτρο-

πή κρίνει αναγκαία.
2. Αριθμός Εισακτέων
α) Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται 

σε σαράντα (40) φοιτητές κατ' έτος με δυνατότητα τρο-
ποποίησης του αριθμού, ανάλογα τις αιτήσεις και τις 
δυνατότητες του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και με απόφαση της Ε.ΔΕ. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός 
του πτυχίου.

Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.ΕΠ. που 
πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παραγράφου 1 του άρθρου 34 (ν. 4485/2017), μπορούν 
μετά από αίτησή τους, να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, 
και μόνο ένας κατ' έτος ανά Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που οργανώνεται 
σε Τμήμα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι 
συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτε-
λούν στο Ίδρυμα.

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά 
διδάσκοντα είναι 40/18=2,2.

3. Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνο-

νται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων λογοθεραπείας του 
Πανεπιστημίου (κατά την έννοια του άρθρου 2 του 
ν. 3549/2007), ή ATEI της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμη-
μάτων ομοταγών ιδρυμάτων της ή άλλων Τμημάτων ΑΕΙ 
της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως 
ισοτίμων προς τα ανωτέρω ή ξένων πανεπιστημιακών 
τμημάτων, ισότιμων προς τα ελληνικά, καθώς και τμημά-
των Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 
παρ. 12γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α'), οι οποίοι κατέ-
χουν επαρκώς την ελληνική και αγγλική γλώσσα. Επίσης, 
σε ποσοστό 50% μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυ-
χιούχοι συναφών επιστημών (απόφοιτοι ειδικής αγωγής, 
γλωσσολογίας, παιδαγωγικών τμημάτων, φιλολογίας, 
ιατρικής, κ.ο.κ.).

4. Αιτήσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμε-
τοχής

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτούνται 
τα εξής δικαιολογητικά:

- Αίτηση Συμμετοχής στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
- Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
- Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να ανα-

γράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
- Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
- Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία 

προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και 
ο βαθμός του πτυχίου.

- Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν, νόμιμα επικυ-
ρωμένα.

- Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον 
υπάρχουν.

- Πιστοποιητικό επάρκειας, τουλάχιστον μιας από τις 
τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική.

- Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιο-
δικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων και ανακοινώσεων 
σε συνέδρια με τόμο περιλήψεων.

- Δύο συστατικές επιστολές.
- Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, 

εφόσον υπάρχει.
- Βιογραφικό υπόμνημα σύμφωνα με υπόδειγμα που 

θα παραλάβουν από τη γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ή θα 
είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο.

- Κατάθεση τέλους 30 ευρώ στο λογαριασμό του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινω-
νίας» (Τράπεζα Πειραιώς: 5202-011660-827) για την 
αξιολόγηση της αίτησης. Στο αποδεικτικό κατάθεσης, 
που υποβάλλεται με την αίτηση, είναι απαραίτητο να 
αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου. Το τέλος αξιο-
λόγησης δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

Για τους υποψηφίους της αλλοδαπής, οι οποίοι κατέ-
χουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιμο ή αντίστοιχο με 
πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρ-
κούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας το οποίο απονέ-
μεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς και 
πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας.

Για τους Έλληνες υποψηφίους απαραίτητη προϋπό-
θεση είναι η γνώση σε επίπεδο επάρκειας μιας από τις 
τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. 
Ως απόδειξη κατοχής ή επάρκειας της ξένης γλώσσας 
λαμβάνονται υπόψη τα εξής πιστοποιητικά:

α. Για την αγγλική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα 
Certificate in Advanced English του Πανεπιστημίου του 
Cambridge ή πτυχίο AdvancedLevelCertificateinEnglish, 
της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης ή IELTS (βαθμός του-
λάχιστον 6) ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 
επιπέδου Π ή TOEFL (βαθμός τουλάχιστον 80) ή Toeic 
(βαθμός τουλάχιστον 785) ή πτυχίο Α.Ε.Ι. αγγλόφωνου 
πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,

β. Για την γαλλική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Delf 
2nd Degré (Unites Α5 και Α6) ή Certificat Pratique de 
Langue Française (Sorbonne Ι) ή Dalf Cl ή πτυχίο Α.Ε.Ι. 
γαλλόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρισμένου από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 
επιπέδου Γ1.

γ. Για τη γερμανική γλώσσα απαιτείται δίπλωμα Zentrale 
Mittelstufen prüf ung ή Zentrale Oberstufenprüfung ή 
πτυχίο Α.Ε.Ι. γερμανόφωνου πανεπιστημίου αναγνωρι-
σμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ή Κρατικό Πιστοποιητικό 
Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1. 

Σε περίπτωση που το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό 
δεν ανήκει στα συμπεριλαμβανόμενα στον Κανονισμό 
Σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., ο υποψήφιος θα πρέπει να 
προσκομίζει βεβαίωση περί αντιστοιχίας με τα συμπε-
ριλαμβανόμενα, από επίσημο και αρμόδιο φορέα του 
οικείου κράτους.
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Ανάλογα προς τα ανωτέρω πιστοποιητικά γλωσσο-
μάθειας απαιτούνται για την απόδειξη της κατοχής ή 
επάρκειας μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. 

5. Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων
Αρμόδια επιτροπή για τη διαδικασία εισαγωγής είναι 

η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Ο έλεγχος 
των δικαιολογητικών γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης 
(Ε.Α) που έχει οριστεί από την Ε.Δ.Ε. Μέλη της Ε.Α. είναι 
μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων τμημάτων. Η Ε.Α. ειση-
γείται προς τη Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Κατά την πρώτη φάση της αξιολόγησης διενεργείται 
έλεγχος των τυπικών/απαραίτητων προσόντων των υπο-
ψηφίων και ακολουθεί η φάση της μοριοδότησης των 
δικαιολογητικών, βάσει κριτηρίων. Από τη μοριοδότηση 
προκύπτει αξιολογική σειρά κατάταξης, σύμφωνα με 
την οποία ορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων που θα 
κληθούν σε συνέντευξη. Στην αξιολόγηση για την τελική 
επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται οι ακόλουθοι 
παράγοντες: 1) ο βαθμός πτυχίου/ων, 2) η βαθμολογία 
στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα 
μαθήματα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., 3) ο βαθμός της Πτυχιακής 
εργασίας, όταν αυτή είναι σχετική με το αντικείμενο του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ., 4) οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά 
συνεδρίων, 5) η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο 
του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., 6) η βαθμολογία στη συνέντευξη, η οποία 
αντανακλά τη συνολική συγκρότηση και επιστημονική 
επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο 
του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Η μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων για την 
εισαγωγή των υποψηφίων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται σύμ-
φωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια επιλογής Μέγιστη 
πίστωση 
μορίων

Ο βαθμός πτυχίου 10

Τα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά 
με τα μαθήματα των θεματικών περιοχών του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (2 μόρια για κάθε μάθημα).

10

0 βαθμός της διπλωματικής εργασίας 
(βαθμός = μόρια) όταν αυτή είναι σχετική με 
το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

10

Η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο 
του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

15

Οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και 
πρακτικά συνεδρίων (10 μόρια για κάθε δημο-
σίευση σε περιοδικό ή σε πρακτικά συνεδρίου 
και 5 μόρια για κάθε ανακοίνωση με δημοσίευ-
ση σε τόμο περιλήψεων συνεδρίου, με μέγιστο 
τα 25 μόρια)

25

Η βαθμολογία στη συνέντευξη 30

Η επικύρωση των αποτελεσμάτων γίνεται από την 
Ε.Δ.Ε. Ο τελικός πίνακας κατάταξης επιτυχόντων αναρ-
τάται στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Οι επιτυχόντες 
καλούνται να επικυρώσουν την συμμετοχή τους στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα εντός οκτώ (8) ημερών. Η επι-

κύρωση σημαίνει ότι οι υποψήφιοι αποδέχονται τον Κα-
νονισμό και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά.

Άρθρο 5 
Διάρκεια και όροι φοίτησης 

1. Η φοίτηση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να είναι ολική ή 
μερική. Για την ολική φοίτηση, η χρονική διάρκεια των 
σπουδών ορίζεται σε 24 μήνες, συμπεριλαμβανομένης 
της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας, για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, 
ενώ για τη μερική φοίτηση ορίζεται σε 48 μήνες, συμπε-
ριλαμβανομένης της εκπόνησης της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας. Δίνεται δυνατότητα παράτασης 
της φοίτησης για ένα χρόνο. Πέραν αυτών των χρονικών 
ορίων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν απόφασης 
της Ε.Δ.Ε., ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα παράτασης 
με οικονομική επιβάρυνση της τάξης των 500 ευρώ το 
εξάμηνο.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της ΕΔΕ, 
είναι δυνατό να αναστέλλεται η φοίτηση για χρονικό 
διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο (2) 
εξάμηνα σπουδών. Ο χρόνος της αναστολής δεν προ-
σμετράται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Πέραν των 
χρονικών ορίων του παρόντος άρθρου ο φοιτητής δια-
γράφεται από το Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

3. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης αίρεται 
η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά 
δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο (φοιτητική 
κάρτα, δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου, ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη, κλπ).

4. Αιτήσεις για αναστολή φοίτησης κατατίθενται στη 
γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. στο τέλος του πρώτου εξαμή-
νου. Αιτήσεις για την ανάκληση της αναστολής κατατίθε-
νται στη λήξη του εξαμήνου που έχει δοθεί η αναστολή.

5. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι λαμβάνουν 
εκπαιδευτική άδεια από το Υπουργείο Εθνικής Παιδεί-
ας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή από άλλον 
δημόσιο φορέα, δεν δικαιούνται αναστολή φοίτησης.

6. Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων ή διαγρα-
φών αποφαίνεται η Ε.Δ.Ε., μετά από πρόταση της Σ.Ε. 
Ενδεικτικά, λόγοι διαγραφής μπορεί να είναι οι εξής: 
η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή (μη 
συμμετοχή σε παρακολουθήσεις και εξετάσεις), πλημμε-
λής εκπλήρωση υποχρεώσεων που ορίζονται από τον 
κανονισμό ή συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδη-
μαϊκή δεοντολογία π.χ. λογοκλοπή.

7. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρα-
κολουθούν τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, 
να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τις απαιτούμενες εργασίες, 
να προσέρχονται στις εξετάσεις, να εκπληρώνουν τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις, να τηρούν τις αποφάσεις 
της Ε.Δ.Ε.

Τέλη φοίτησης
Η επικύρωση της συμμετοχής στο συγκεκριμένο 

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. συνεπάγεται και την, από μέρους των φοιτη-
τών, υποχρέωση καταβολής διδάκτρων ύψους 5.600,00 
ευρώ, τα οποία έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα.
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Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται σε τραπεζικό λο-
γαριασμό του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
που υποδεικνύεται από τη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
Επίσης ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
αποστέλλει (ηλεκτρονικά ή έντυπα) αποδεικτικό της κα-
τάθεσης των διδάκτρων στη Γραμματεία, στο οποίο θα 
εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η 
αιτιολόγηση της κατάθεσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Γραμματείας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή 
οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το 100% 
το δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου ισο-
δύναμου εισοδήματος. Η απαλλαγή παρέχεται για τη 
συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. και οι απαλλασσόμενοι 
δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του 30% του 
συνολικού αριθμού των εισακτέων φοιτητών. Αν οι δικαι-
ούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται 
με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν 
το μικρότερο εισόδημα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Προγραμματισμός, Διάρκεια και Περιεχόμενο
(άρθρα 34 και 45 του ν. 4485/2017)
Πρόγραμμα σπουδών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

1. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών
Α. Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη 

χρονική διάρκεια του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., ως εξής:
Τα Α', Β' και Γ εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνουν υπο-

χρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Το Δ' εξάμη-
νο περιλαμβάνει τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
και την Πρακτική Άσκηση. Για να προσφερθεί ένα μάθη-
μα επιλογής, θα πρέπει να το έχει επιλέξει τουλάχιστον 
το 30% του αριθμού των φοιτητών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. που 
φοιτούν στο αντίστοιχο εξάμηνο.

Β. Το πρόγραμμα μαθημάτων και κατευθύνσεων μπο-
ρεί να αναδιαμορφώνεται ανάλογα με τις λειτουργικές 
ανάγκες και τις εξελίξεις της επιστήμης. Με πρόταση 
της Ε.Δ.Ε. και έγκριση της Συγκλήτου μπορεί να γίνεται 
τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και 
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων. Ο καθορισμός του 
προγράμματος γίνεται με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση 
τόσο της επιστημονικής επάρκειας του περιεχομένου 
σπουδών όσο και της επαρκούς προσφοράς μαθημάτων 
σε σχέση με τις ανάγκες των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Γ. Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελλη-
νική και η αγγλική. 

Δ. Το διδακτικό πρόγραμμα μπορεί να προβλέπει 
ειδικά μαθήματα και είναι δυνατόν να εμπεριέχει στο 
πρόγραμμα σπουδών πρακτική άσκηση σε δημόσιους 
ή άλλους, μη κερδοσκοπικούς φορείς που ορίζονται με 
απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Ε. Για την ολοκλήρωση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ο φοιτητής θα 
πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ικανό αριθμό μα-
θημάτων τα οποία στο σύνολο τους να αντιστοιχούν του-
λάχιστον σε 72 πιστωτικές μονάδες (ECTS), την πρακτική 
άσκηση και τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ο 
αριθμός των διδακτικών ωρών κάθε μαθήματος προσ-

διορίζεται με βάση τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοι-
χούν σε αυτό και δηλώνεται στη Ε.Δ.Ε για την έγκριση 
του προγράμματος μαθημάτων.

Στ. Τα μαθήματα μπορούν να διεξάγονται με πρότυπες 
μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: α) δια ζώσης μα-
θήματα και σεμινάρια, και β) εξ αποστάσεως μαθήματα, 
με τη χρήση σύγχρονων και ασύγχρονων μεθόδων διδα-
σκαλίας - μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, όχι όμως σε ποσοστό μεγαλύτερο 
του 35%. 

Ζ. Η διδασκαλία και η παρακολούθηση των μαθημά-
των του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να συνδυάζεται με ερευνητική 
απασχόληση και άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών 
ή με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα 
και σε άλλες ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. 

Η. Η έναρξη και λήξη καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Εν-
δεικτικά, τα μαθήματα ξεκινούν την 15η Οκτωβρίου, για 
το χειμερινό εξάμηνο, και την 1η Μαρτίου για το εαρινό. 

Θ. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε ημέρες και 
ώρες λειτουργίας του Πανεπιστημίου συμπεριλαμβανο-
μένων και των Σαββατοκύριακων, προς διευκόλυνση των 
εργαζομένων μεταπτυχιακών φοιτητών. Το χρονοδιά-
γραμμα του κάθε μαθήματος καθορίζεται μετά από συ-
νεννόηση διδάσκοντα-διδασκομένων. Η κατάρτιση του 
προγράμματος διδασκαλίας καθορίζεται από την Ε.Δ.Ε.

Ι. Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επι-
λογής. Για την πραγματοποίηση των μαθημάτων επιλο-
γής απαιτείται η συμμετοχή 5 τουλάχιστον φοιτητών. 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρα-
κολουθούν τις παραδόσεις, τα εργαστήρια και τις άλλες 
δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα.

ΙΑ. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
καθορίζεται από τη Σ.Ε. ανάλογα τις ανάγκες και τις δυ-
νατότητες των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

IB. Για όσα θέματα δεν προβλέπονται από τον Κανονι-
σμό επιλαμβάνεται η Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. 
του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 
μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

ΙΓ. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και 
επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα και σε τυχόν ερ-
γαστήρια του Α', Β' και Γ εξαμήνου καθώς και η εκπόνηση 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και Πρακτικής 
Άσκησης στο Δ' εξάμηνο. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 120 πιστω-
τικών μονάδων (ECTS).

2. Πρόγραμμα μαθημάτων και διδακτικές μονάδες
Ο συνολικός αριθμός μαθημάτων για την απονομή του 

τίτλου πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 72 πιστωτι-
κές μονάδες (ECTS). Η μεταπτυχιακή εργασία αντιστοιχεί 
σε 20 πιστωτικές μονάδες και η Πρακτική Άσκηση σε 20 
πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονά-
δων για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 120 
μονάδες.

Τα κάτωθι μαθήματα, υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής 
(Ε), είναι ενδεικτικά και μπορεί να αλλάζουν σύμφωνα 
με την εξέλιξη της επιστήμης.
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Α' ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

Επαγγελματική και ερευνητική δεοντο-
λογία στις διαταραχές επικοινωνίας (Ε) 
ή άλλο μάθημα επιλογής

36 7

Μεθοδολογία της έρευνας(Υ) 36 8

Ανατομία και Φυσιολογία του Μηχανι-
σμού Ομιλίας και Ακοής (Ε) ή άλλο μά-
θημα επιλογής

36 7

Φωνητική-Φωνολογία, τεχνολογίες ανά-
λυσης ομιλίας και κλινικές εφαρμογές (Υ)

36 8

Σύνολο ECTS 30

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

Τυπική και μη τυπική ανάπτυξη 
γλώσσας και μαθησιακές δυσκολίες (Υ)

36 10

Νευροεπικοινωνιακές και 
νευρογνωστικές διαταραχές (Υ)

36 10

Επιστήμη της ομιλίας: Αντίληψη και 
παραγωγή (Υ)

36 10

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Ώρες Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

Διαταραχές της ομιλίας (Υ) 36 7

Αποκαταστατική Ακοολογία (Υ) 36 7

Διπλωματική Ι- έναρξη 10

Κατάποση ή άλλο μάθημα επιλογής (Υ) 36 6

Σύνολο ECTS 30

Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Πρακτική 20

Διπλωματική ΙΙ- ολοκλήρωση 10

Σύνολο ECTS 30

Επιπλέον, στα μαθήματα επιλογής μπορούν να διδά-
σκονται εναλλακτικά τα κάτωθι μαθήματα που αφορούν 
θέματα αιχμής της σύγχρονης επιστήμης των διαταρα-
χών της επικοινωνίας:

1. Ειδικά Θέματα Ι
2. Ειδικά θέματα ΙΙ
3. Συμβουλευτική στις Επιστήμες των Διαταραχών της 

Επικοινωνίας
Οι φοιτητές μερικής φοίτησης οφείλουν να παρακο-

λουθούν κατ' ελάχιστο δύο μαθήματα σε κάθε εξάμηνο.
3. Πρακτική άσκηση (ΠΑ)
Α. Η Πρακτική άσκηση έχει ως στόχο την εξοικείωση 

των μεταπτυχιακών φοιτητών με τους τρόπους αξιολό-
γησης και λογοθεραπευτικής παρέμβασης σε άτομα, κυ-
ρίως παιδιά, με διαταραχές επικοινωνίας και κατάποσης.

Β. Η πρακτική άσκηση γίνεται σε φορείς όπου υπάρ-
χουν άτομα με διαταραχές επικοινωνίας (λόγου, ακοής, 
ομιλίας), και κατάποσης. Ειδικότερα, μπορεί να υλοποιη-
θεί σε σχολικές μονάδες ειδικής ή γενικής αγωγής όπου 
φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες ως προς το λόγο, την ομιλία, την επικοι-
νωνία, την ακοή και την κατάποση.

Γ. Η πρακτική άσκηση είναι ατομική για κάθε μετα-
πτυχιακό φοιτητή και γίνεται με ατομική ή/και ομαδική 
εποπτεία από επόπτη λογοθεραπευτή. Περιλαμβάνει 
παρατήρηση, σχεδιασμό λογοθεραπευτικών παρεμβά-
σεων και τρόπων αξιολόγησης. Τα εργαλεία αξιολόγησης 
των ατόμων ή μαθητών, οι στόχοι, οι δραστηριότητες 
και το υλικό καθώς και η αποτίμηση της προόδου των 
λογοθεραπευτικών δραστηριοτήτων καταγράφονται σε 
φύλλα παρατήρησης και οργανώνονται σε εργασία η 
οποία παραδίδεται στον επόπτη στο τέλος του εξαμή-
νου και αξιολογείται για τη βαθμολόγηση της Πρακτικής 
άσκησης. Η εποπτεία γίνεται ατομικά στο φορέα και ομα-
δικά από επόπτη Καθηγητή.

4. Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
Α. Στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας προβλέ-

πεται η ολοκλήρωση της συγγραφής μιας πρωτότυπης 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.).

Β. Ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ορίζεται ένας Καθη-
γητής (βαθμίδας επίκουρου, αναπληρωτή και καθηγητή) 
ή Ε.Π. από το οικείο ή άλλο Πανεπιστήμιο ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ως επιβλέπων, εφόσον ανήκει στο διδακτικό 
προσωπικό του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος. 
Η Σ.Ε. και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακο-
λούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών 
του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές αναγνωρισμέ-
νων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος, ή επισκέπτες καθηγητές ή 
άλλοι διορισμένοι Καθηγητές ή Ε.Π. μπορεί να ορίζο-
νται συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή. Για 
την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. του Τμήματος τριμελής επιτροπή, 
στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλοι 
Καθηγητές ή Ε.Π. ή ερευνητές των βαθμίδων Α', Β' ή Γ', οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη 
της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επι-
στημονική ειδικότητα με τα γνωστικά αντικείμενα του 
προγράμματος. Την επίβλεψη των Μ.Δ.Ε. και τη συμμε-
τοχή σε επιτροπές υποοτήριξης-αξιολόγησης των Μ.Δ.Ε. 
αναλαμβάνουν οι διδάσκοντες του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Κάθε με-
ταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει σχετικό υπόμνημα της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σε συνεργασία 
με τον 1o επόπτη/ επιβλέποντα καθηγητή.

Γ. Η εργασία μπορεί να ξεκινήσει το Γ΄ εξάμηνο αλλά 
ολοκληρώνεται και υποβάλλεται για κρίση μέχρι το τέλος 
του Δ' εξαμήνου σπουδών.

Δ. Η Μ.Δ.Ε. μπορεί να είναι ερευνητική ή βιβλιογρα-
φική, σε θεματική που εντάσσεται στο αντικείμενο του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Ε. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποστηρίζει προφορικά 
την εργασία του ενώπιον τριμελούς επιτροπής που απο-
τελείται από τους τρεις επόπτες. Στην περίπτωση που η 
Μ.Δ.Ε. έχει κατατεθεί εμπρόθεσμαη επιτροπή μπορεί: 
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α) να εγκρίνει την προφορική υποστήριξη της εργασίας, 
β) να ζητήσει διορθώσεις και εκ νέου κατάθεση και 
γ) να απορρίψει την εργασία. Σε αυτή την περίπτωση 
δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και ο 
φοιτητής πρέπει να υποβάλει τη Μ.Δ.Ε. εκ νέου το επό-
μενο εξάμηνο.

ΣΤ. Δυνατότητα παράτασης για την εκπόνηση της 
Μ.Δ.Ε. παρέχεται από την Ε.Δ.Ε. ύστερα από εισήγηση 
της Συντονιστικής Επιτροπής, για μία μόνον φορά, για 
χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα 
έτος και μόνο σε περίπτωση τεκμηριωμένου αιτήματος 
για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, και μετά από θετική 
εισήγηση του επιβλέποντα Καθηγητή. Οι αιτήσεις για 
παράταση κατάθεσης της Μ.Δ.Ε. κατατίθενται στη γραμ-
ματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Ζ. Από την ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της 
Μ.Δ.Ε., οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θεωρείται ότι ολοκλή-
ρωσαν τις υποχρεώσεις τους στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και δικαιού-
νται βεβαίωσης αποφοίτησης από το Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Η. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε.. ορίζεται η γλώσσα συγγρα-
φής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εφόσον 
είναι διαφορετική της ελληνικής.

Άρθρο 7 
Δικαιώματα, υποχρεώσεις 
και αξιολόγηση φοιτητών 

Α. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. δικαιούνται:

- Πλήρη πρόσβαση στη βιβλιοθήκη του πανεπιστη-
μίου,

- Ακαδημαϊκή ταυτότητα με ενσωματωμένο δελτίο 
φοιτητικού εισιτηρίου για μετακίνηση με τα μέσα μα-
ζικής μεταφοράς,

- Αξιοποίηση των παροχών της φοιτητικής λέσχης,
- Κάλυψη εξόδων συμμετοχής τους σε διεθνή συνέδρια 

στην περίπτωση αποδοχής εργασίας των με τη μορφή 
ανακοίνωσης (προφορικής ή ανηρτημένης)

- Συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS+ΖΜαθησιακή 
Κινητικότητα Ατόμων (http://afroditi.uom.gr/Erasmus) 
και ERASMUS +/ Πρακτική στο εξωτερικό (http://afroditi.
uom.gr/erasmusp/).

Β. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των μεταπτυχια-
κών φοιτητών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του εκά-
στοτε διδάσκοντα.Στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται 
η συμμετοχή και επίδοση στο μάθημα, καθώς και στα 
προβλεπόμενα στο πρόγραμμα του μαθήματος σεμινά-
ρια, εργασίες και ασκήσεις. Η βαθμολογία των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών γίνεται με το ίδιο σύστημα που ισχύει 
για τους φοιτητές του προπτυχιακού κύκλου σπουδών: 
ελάχιστη βαθμολογία το 0, βάση το 5 και άριστα το 10. 
Σε περίπτωση αποτυχίας ή μη προσέλευσης σε ένα μά-
θημα ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να επα-
νεξετασθεί στην επόμενη εξεταστική.

Γ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι: Να παρακολουθούν κα-
νονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος προ-
γράμματος σπουδών, υπογράφοντας στο παρουσιολόγιο. 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων που πραγματοποι-
ούνται δια ζώσης ή μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως δι-

δασκαλίας είναι υποχρεωτική. Μεταπτυχιακός φοιτητής 
που απουσιάζει από το 24% των προβλεπόμενων ωρών 
διδασκαλίας ενός μαθήματος ανά εξάμηνο, θεωρείται 
αποτυχών στο μάθημα αυτό και υποχρεούται να επανα-
λάβει την παρακολούθηση και την εξέτασή του.

- Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθε-
σμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.

- Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις.
- Να υποβάλλουν μέχρι την ημερομηνία που ανακοι-

νώνεται από τη Γραμματεία το έντυπο με το(α) μάθημα 
(μαθήματα) επιλογής που θέλουν να παρακολουθήσουν 
κάθε εξάμηνο.

- Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν από την αξι-
ολόγηση της διπλωματικής τους εργασίας, υπεύθυνη 
δήλωση ότι δεν εμπεριέχονται στοιχεία αντιγραφής/ 
λογοκλοπής.

- Να κατά βάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες που 
ορίζονται από τη Γραμματεία του προγράμματος. Να 
έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις 
καθώς και όποια άλλη υποχρέωση προς το Ίδρυμα πριν 
από την ορκωμοσία διαφορετικά δεν θα έχουν δικαίω-
μα να ορκιστούν και να παραλάβουν το μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευσης.

- Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργά-
νων καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.

Η μη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και 
τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί βάση απορριπτικού 
βαθμού ή αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

(α) Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τη διεξαγωγή 
σεμιναρίων, ερευνητικών προγραμμάτων, εργαστηρίων, 
πρακτικών ασκήσεων κλπ του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να 
αναλαμβάνουν:

- Μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή άλλου 
Α.Ε.Ι. Το ποσοστό των διδασκόντων των συνεργαζόμε-
νων τμημάτων αναλογεί στο 80% του συνολικού αριθ-
μού των διδασκόντων.

- Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος

- Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 των συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων

- Ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 
των συνεργαζόμενων Τμημάτων

- Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημο-
νική και συγγραφική δραστηριότητα.

- Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι 
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία 
στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

(β) Στα πλαίσια μαθημάτων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να 
ανατίθενται φροντιστηριακές, εργαστηριακές ασκήσεις 
και πρακτική άσκηση, εκτός των ανωτέρω επιστημόνων, 
και σε υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Εκπαιδευ-
τικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μα-
κεδονίας ή άλλου Πανεπιστημίου.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6067Τεύχος Β’ 452/15.02.2019

(γ) Η αποκλειστική απασχόληση Καθηγητή του Τμή-
ματος στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. δεν επιτρέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία.

Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και εφόσον το διδακτικό προ-
σωπικό δεν επαρκεί, μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο 
σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή με 
πρόσκληση σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. ή σε ερευνητές 
από ερευνητικά κέντρα σύμφωνα με τον ν. 4310/2014, 
άρθρο 13.

Η Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, μπορεί 
να καλέσει ως επισκέπτες από την ημεδαπή ή αλλοδαπή, 
καταξιωμένους επιστήμονες με θέση ή προσόντα καθη-
γητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες 
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Η ανάθεση διδασκαλίας, σεμιναρίων ή 
ασκήσεων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από την Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 9 
Περί Οικονομικής Διαχείρισης του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 

1. Πόροι του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.
Τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία 

ανέρχονται σε 5.600,00 € συνολικά καταβάλλονται το 
πρώτο δεκαήμερο από την έναρξη του κάθε εξαμήνου 
ως εξής: 1.450,00 ευρώ με την έναρξη κάθε εξαμήνου Α΄, 
Β΄ και 1.450,00 € επιπλέον στο Γ΄ εξάμηνο, κατά το οποίο 
εκπονείται η μεταπτυχιακή εργασία. Μετά από σχετι-
κή αιτιολογημένη εισήγηση και αντίστοιχη έγκριση της 
Ε.Δ.Ε. τα δίδακτρα μπορούν να αναπροσαρμόζονται κατ' 
έτος, λαμβανομένων υπόψη της οικονομικής συγκυρίας 
και των λειτουργικών αναγκών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αποδέχεται τυχόν υπάρχουσες χορηγίες 
από τον ιδιωτικό ή/και από τον δημόσιο τομέα.

Η χρηματοδότηση του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
1. δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α' 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

2. πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
3. πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
4. τέλη φοίτησης,
5. άλλες χρηματικές εισροές σύμφωνα με τις διατάξεις 

της παρ.1. του άρθρο 37 του ν. 4485/2017
6. κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
2. Δαπάνες Λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
Ως τέτοιες λογίζονται:
• Οι αμοιβές των διδασκόντων.
• Η οικονομική κάλυψη εκδοτικών δραστηριοτήτων 

(Πρακτικά Συνεδρίων, έντυπα προβολής και διαφήμι-
σης του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., τιμητικές πλακέτες ή τιμητικοί τόμοι, 
επιστημονικά/διδακτικά εγχειρίδια συναφή προς το γνω-
στικό αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. κ.ά.).

• Η οικονομική κάλυψη της διοργάνωσης Ημερίδων, 
Σεμιναρίων, Συμποσίων, Συνεδρίων, διεθνών συνεδρίων 
με τη συμμετοχή επιστημόνων από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό.

• Οι αμοιβές εξωτερικών συνεργατών του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
για την υποστήριξη τόσο της λειτουργίας του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
(τηλεκπαίδευση-οικονομικά προγράμματος), όσο και της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

• Η αμοιβή για τη Γραμματειακή Υποστήριξη του 
Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

• Η αγορά βιβλίων, CD, CD-ROM, DVD και γενικότερα 
κατάλληλου έντυπου και ψηφιακού υλικού για τη σύ-
σταση μικρής ειδικής βιβλιοθήκης που θα καλύπτει τις 
ιδιαίτερες ανάγκες του οικείου Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

• Η αγορά εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη 
των μαθημάτων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

• Η αγορά αναλώσιμων για τις ανάγκες της γραμμα-
τειακής υποστήριξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

• Η αγορά υλικών και εξοπλισμού Η/Υ για την ομαλή 
διεξαγωγή των μαθημάτων.

• Οι δαπάνες Γραμματειακής Υποστήριξης, επιμέλειας 
και υποστήριξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

• Οι συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά συναφή 
με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

• Η αποζημίωση διδασκόντων στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για συμ-
μετοχή σε συνέδρια σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα 
που θεραπεύει το Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

• Η αποζημίωση οδοιπορικών και η φιλοξενία διδα-
σκόντων και προσκεκλημένων εισηγητών και ομιλητών.

Το ύψος όλων των ανωτέρω αμοιβών καθορίζονται 
από την Ε.Δ.Ε. εισηγούμενης της Σ.Ε., λαμβανομένων 
υπόψη των οικονομικών δυνατοτήτων του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Αξιολόγηση μαθημάτων - διδασκόντων

Μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές καλούνται να αξιολογήσουν το μάθημα 
και τον διδάσκοντα με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτη-
ματολογίου που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της 
ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Άρθρο 11ο 
Αξιολόγηση Προγράμματος 

Κάθε πέντε (5) έτη η έκθεση αξιολόγησης της παρα-
γράφου 6 του άρθρου 44 κατατίθεται στη Σύγκλητο, η 
οποία συνεκτιμώντας την έκθεση αυτή, καθώς και τα 
σχετικά με το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. αποτελέσματα των διαδικα-
σιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς 
και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας του 
ν. 4009/2011 αποφασίζει αν θα συνεχιστεί ή όχι η λει-
τουργία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Η σχετική απόφαση κοινοποιείται 
στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 12ο
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊ-
κό έτος 2024- 2025, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 13ο
Υποτροφίες 

Με βάση το άρθρο 35 του ν. 4485, προβλέπεται η 
απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης στο 30% των φοιτη-
τών για οικονομικούς λόγους. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. 
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μπορεί να προβλέπεται χορήγηση υποτροφιών ή βρα-
βεία αριστείας, βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων. Οι όροι 
χορήγησης της υποτροφίας καθώς και οι υποχρεώσεις 
των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Το ποσό της υποτροφίας αφαιρείται σε ισόποσες δό-
σεις από το ποσό των διδάκτρων που καταβάλουν οι 
δικαιούχοι φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 9, παρ. 4.

Άρθρο 14ο 
Πειθαρχικά ζητήματα 

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας παραπέμπεται στη Σ.Ε. η οποία εξετάζει το 
ζήτημα και εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. που είναι υπεύθυνη για 
την τελική εκτίμηση και λήψη αποφάσεων. 

1. Λογοκλοπή
Η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρό παράπτωμα κατά της 

ακαδημαϊκής κοινότητας και σοβαρή παράβαση του 
ακαδημαϊκού κώδικα δεοντολογίας και συμπεριφοράς 
του μεταπτυχιακού φοιτητή (αλλά και όσων αποτελούν 
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας) και υπόκεινται σε 
ποινές που ορίζονται από τον κανονισμό σπουδών και 
τις άλλες διατάξεις του Πανεπιστημίου. Η λογοκλοπή 
ορίζεται ως η οικειοποίηση των ιδεών ή της εργασίας άλ-
λου προσώπου, ή μέρους της, είτε εκούσια είτε ακούσια, 
δίχως την αρμόζουσα γνωστοποίηση ή αναφορά στο 
πρόσωπο που παρήγαγε την εργασία αυτή.

Η λογοκλοπή αναφέρεται σε πρωτότυπο υλικό το 
οποίο μπορεί να προέρχεται από δημοσιευμένες ή αδη-
μοσίευτες πηγές όπως βιβλία, επιστημονικά άρθρα, ιστο-
σελίδες διαδικτύου, πανεπιστημιακές σημειώσεις διδα-
σκόντων καθώς επίσης και από πτυχιακές, διπλωματικές, 
διδακτορικές διατριβές ή ακόμη και από μεταπτυχιακές 
εργασίες ή άλλες εργασίες που έχουν κατασκευαστεί 
από τρίτα πρόσωπα ή είναι προϊόν πώλησης. Οι πράξεις 
λογοκλοπής αφορούν την αντιγραφή λέξη προς λέξη, 
την παράφραση κειμένου μικρής ή μεγάλης έκτασης 
σε βαθμό που να παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με 
το πρωτότυπο υλικό, την περιληπτική ή συνοπτική απο-
τύπωση υλικού, την αντιγραφή πινάκων, γραφημάτων, 
εικόνων, ιδεών καθώς και την οικειοποίηση ή αντιγραφή 
κάθε είδους υλικού (προφορικές ανακοινώσεις, δείγματα 
τέχνης) που καθιστά εργασία ή παραγωγικό έργο ενός 
άλλου προσώπου χωρίς την αρμόζουσα αναφορά στο 
πρόσωπο το οποίο παρήγαγε αρχικά τα παραπάνω ανα-
φερθέντα. Επιπλέον, η μετάφραση υλικού που αποτελεί 
προϊόν εργασίας ενός άλλου προσώπου χωρίς την αρ-
μόζουσα αναφορά στο πρόσωπο αυτό αποτελεί επίσης 
λογοκλοπή.

Η λογοκλοπή ως παράπτωμα δεν αναιρείται:
α) σε περίπτωση που έγινε χωρίς πρόθεση ή με έλλειψη 

επίγνωσης των κανόνων που διέπουν την ακαδημαϊκή 
δεοντολογία

β) σε περιπτώσεις που το πρόσωπο στο οποίο απο-
δίδεται η πρωτότυπη εργασία επιτρέψει να χρησιμο-
ποιηθεί η εργασία του χωρίς την αρμόζουσα αναφορά 
του ιδίου, δηλαδή της πρωτότυπης πηγής. Σε αυτή την 
περίπτωση, τιμωρείται και ο/η φοιτητής/τρια που επέ-
τρεψε να οικειοποιηθεί η εργασία του/της από άλλον/η 
φοιτητή/τρια. 

Λογοκλοπή επίσης αποτελεί:
α) η σύνθεση μερών εργασίας άλλων προσώπων σε 

ένα νέο σύνολο χωρίς την αρμόζουσα αναφορά
β) η παρουσίαση ή υποβολή εργασίας ως προϊόν ιδίου 

προσώπου ενώ αυτή αποτελεί μέρος ομαδικής προσπά-
θειας.

γ) ο αναδιπλασιασμός εργασίας, δηλαδή η υποβολή 
εργασίας προς αξιολόγηση σε ένα μάθημα ενώ αυτή 
η εργασία είχε υποβληθεί και βαθμολογηθεί σε άλλο 
μάθημα.

δ) η προφορική ανακοίνωση, περιεχόμενα της οποί-
ας αποτελούν προϊόν εργασίας, εκπόνημα ή ιδέες ενός 
άλλου προσώπου χωρίς την αρμόζουσα αναφορά στο 
πρόσωπο αυτό, δηλ. στην πρωτότυπη πηγή.

Η αποκάλυψη πράξεων λογοκλοπής συνιστά παρά-
πτωμα σε οποιοδήποτε στάδιο της φοίτησης ή και μετά 
από την αποφοίτηση του φοιτητή και υπόκειται σε ελε-
γκτική διαδικασία με επιβολή πειθαρχικές ποινών από 
το Πανεπιστήμιο εφόσον αυτές αρμόζουν.

Σε κάθε περίπτωση, θεωρείται ότι οποιαδήποτε εργα-
σία υποβληθεί από φοιτητή γίνεται δεκτή υπό τον όρο 
ότι η εκπόνηση της έγινε με δική του/της προσωπική 
εργασία και δεν είναι προϊόν λογοκλοπής. Οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές παροτρύνονται να συμβουλεύονται τους 
καθηγητές τους και να καθοδηγούνται κατάλληλα ανα-
φορικά με την αποφυγή της λογοκλοπής.

2. Πειθαρχική δίωξη
Αν ο διδάσκων αντιληφθεί ότι κάποιος μεταπτυχιακός 

φοιτητής μπορεί να διέπραξε λογοκλοπή στο μάθημα 
του, οφείλει να καλέσει τον φοιτητή σε συνάντηση εντός 
10 ημερών και να συμπληρώσει κατόπιν το έντυπο του 
διδάσκοντα για αντιγραφή/λογοκλοπή αναφέροντας το 
πρόβλημα, την γνώμη του φοιτητή και τη δική του από-
φαση. Το έντυπο κοινοποιείται στη Σ.Ε. και στην Ε.Δ.Ε.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποδεχτεί ότι διέπραξε 
λογοκλοπή σε κάποιο μάθημα, ο διδάσκων καλείται να 
μηδενίσει το γραπτό του ή την εργασία του ή να τον 
αποκλείσει από το μάθημα του. Ο φοιτητής/τρια υπο-
χρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα ξανά με τις 
ανάλογες υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν αποδεχτεί ότι 
διέπραξε λογοκλοπή στο εν λόγω μάθημα, τότε ο διδά-
σκων καταθέτει συμπληρωμένο έντυπο για αντιγραφή/
λογοκλοπή στη Σ.Ε., με κοινοποίηση στον Αντιπρύτανη 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Εντός 20 ημερών, ο φοιτητής 
καλείται σε ακρόαση ενώπιων της Ε.Δ.Ε., η οποία καλείται 
να γνωμοδοτήσει επ' αυτού. Αν η Ε.Δ.Ε. αποφασίσει ότι ο 
φοιτητής διέπραξε λογοκλοπή, γνωμοδοτεί ως προς την 
ποινή. Η ποινή μπορεί να είναι ο αποκλεισμός του από 
το μάθημα και η επανάληψη του σε επόμενα εξάμηνα 
σπουδών, ή αναστολή φοίτησης για συγκεκριμένο χρονι-
κό διάστημα ή και οριστική αποβολή από το πρόγραμμα 
σπουδών.

Αν η λογοκλοπή διαπράχθηκε στην μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία τότε το θέμα παραπέμπεται στη 
Ε.Δ.Ε. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. η ελάχιστη ποινή είναι η 
υποχρέωση του φοιτητή να βρει άλλον επιβλέποντα κα-
θηγητή με διαφορετικό θέμα Διπλωματικής (ο πρώτος 
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επιβλέπων καθηγητής αμείβεται πλήρως) και η επανάλη-
ψη του εξαμήνου με ανάλογες οικονομικές υποχρεώσεις, 
ενώ η μέγιστη ποινή μπορεί να είναι η διαγραφή του 
από το Πρόγραμμα. Αν έχει αποφοιτήσει, η ποινή είναι 
η ανάκληση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
και η προώθηση του θέματος στο Δικαστικό Γραφείο του 
Πανεπιστημίου για την έναρξη των ανάλογων νομικών 
διαδικασιών.

Άρθρο 15 
Τελετουργικό αποφοίτησης/ 
Απονεμόμενο δίπλωμα 

Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση 
της Ε.Δ.Ε.

Στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών φέρεται το 
έμβλημα του Ιδρύματος που έχει τη διοικητική στήρι-
ξη του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και αναγράφονται τα συνεργαζόμενα 
Τμήματα και Ιδρύματα.

Άρθρο 16
Περί Τροποποίησης του Κανονισμού - 
Μεταβατικές διατάξεις

Για όσα θέματα δεν προβλέπονται από τον Κανονι-
σμό επιλαμβάνεται η Ε.Δ.Ε. Οι διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση 
της Συντονιστικής Επιτροπής και με έγκριση της Ε.Δ.Ε.

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον και δεν κα-
λύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με απο-
φάσεις της Ε.Δ.Ε. και της Συγκλήτου του Ιδρύματος και 
δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ    
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*02004521502190016*

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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