
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση επανίδρυσης Διιδρυματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων 
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχο-
λής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επιστη-
μών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης και του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής 
Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης, με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δι-
δακτική των Μαθηματικών».

2 Έγκριση ίδρυσης Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του 
Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης με τίτλο «Δημιουργική Γραφή».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 6896 (1)
Έγκριση επανίδρυσης Διιδρυματικού Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων 

Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Εκ-

παιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής 

Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τε-

χνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επιστη-

μών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της 

Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης και του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής 

Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπι-

στημίου Θράκης, με τίτλο «Επιστήμες της Αγω-

γής: Διδακτική των Μαθηματικών».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/ 
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β’/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: 
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 
και γ) 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξε-
ων του ν.4485/2017 (Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 72/2013 (ΦΕΚ τ.Α’ 119/28-5-2013),
«Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και 
ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».

6. Το π.δ. 88/2013 ΦΕΚ τ.Α’ 129/5-6-1013, έγκριση των 
μεταβολών του σχεδίου «Αθηνά» για το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονία.

7. Το π.δ. 98/2013 ΦΕΚ τ.Α’134/5-6-2013 έγκριση των 
μεταβολών του σχεδίου «Αθηνά» για το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

8. Το π.δ. 86/2013 ΦΕΚ τ.Α’124/3-6-2013 έγκριση των 
μεταβολών του σχεδίου «Αθηνά» για το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης.

9. Το ΦΕΚ ίδρυσης του Δ.Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Μαθη-
ματικών» (ΦΕΚ 3520/τ.Β’/29-12-2014) και το ΦΕΚ τροπο-
ποίησης (96/τ.Β’/26-01-2016).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ. 323/28-02-2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης (συνεδρίαση με αριθμ. 9/22-2-2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ. 
13/15-03-2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση 
με αριθμ. 7/13-3-2018).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ. 
58/25-4-2018).

15. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 
με αριθμ. 2958/12&13-4-2018).

16. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ. 29/ 
27-4-2018).

17. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίαση με 
αριθμ. 25/57/24-4-2018).

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

Την επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 
του Διιδρυματικου Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των Τμημάτων: Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας, Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Εκπαιδευτικής και Κοινω-
νικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: 
Διδακτική των Μαθηματικών», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας, το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Εκπαιδευ-
τικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνουν και 
λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Διιδρυ-
ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-Σκοπός

Το προτεινόμενο Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. στοχεύει στην 
κατάρτιση επιστημόνων - ερευνητών στο χώρο των 
Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επιστημών της Αγω-
γής με ειδίκευση στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Οι 
απόφοιτοι του εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. θα έχουν αποκτήσει το 
θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιό-
τητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν 
σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που 
συνδέονται με την εκπαίδευση στα Μαθηματικά καθώς 
και με εξωσχολικές εστίες αγωγής και κοινωνικοποίησης.

Παράλληλα προς την ερευνητική του αποστολή το 
Δ.Π.Μ.Σ. αποβλέπει και στην κατάρτιση στελεχών της 
εκπαίδευσης, εξειδικευμένων στην ανάπτυξη προγραμ-
μάτων διδασκαλίας των Μαθηματικών, για το σχεδιασμό 
της εκπαιδευτικής πολιτικής και για συμβουλευτικά και 
διευθυντικά καθήκοντα στην εκπαίδευση.
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Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:
1) Η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της εκπαίδευσης στα Μαθηματικά.
2) Η κατάρτιση στελεχών για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-

παίδευσης στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών, στις ανάγκες των 
ειδικών ομάδων με δυσκολίες στα Μαθηματικά, των ενηλίκων και τη δια-βίου μάθηση.

3) Η κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένη γνώση στην περιοχή της εκπαίδευσης των Μαθηματικών με τη 
χρήση των ΤΠΕ για τις ανάγκες του δημόσιου τομέα και της ιδιωτικής αγοράς.

4) Η ανάδειξη της ιστορίας των Μαθηματικών μέσα από τη διδασκαλία τους καθώς η σύνδεση του πολιτισμού 
και της καθημερινότητας με τα Μαθηματικά.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική 
των Μαθηματικών» στις εξής ειδικεύσεις:

1.  Μαθηματική Εκπαίδευση Α’ Ηλικιακού Κύκλου (5-12 ετών).
2.  Μαθηματική Εκπαίδευση Β’ Ηλικιακού Κύκλου (13-18 ετών).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών», γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημιακών 
τμημάτων με προσανατολισμό στις επιστήμες προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικής πολιτικής, 
μαθηματικών σπουδών της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Διδακτική των Μαθηματικών» διαρθρώνεται σε τρία (3) εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα 
και σε τυχόν εργαστήρια του Α’ και Β’ εξαμήνου, καθώς και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
στο Γ’ εξάμηνο.

Η κατανομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο έχει ως εξής:
Α’ Εξάμηνο: Τέσσερα (4) μαθήματα κοινού κορμού και για τις δύο κατευθύνσεις (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS). Ειδικότερα: 

δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα (10+10 ECTS) και δύο (2) επιλογής (5+5 ECTS).
Β’ Εξάμηνο: Τέσσερα (4) μαθήματα κατεύθυνσης Α’ και Β’ ηλικιακού κύκλου (ΣΥΝΟΛΟ 30 ECTS). Ειδικότερα: δύο 

2 υποχρεωτικά μαθήματα (10 + 10 ECTS) και δύο (2) επιλογής (5 + 5 ECTS).
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ: Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS).
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS).
Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α’ Εξάμηνο (μαθήματα κοινού κορμού)

Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία ECTS (ΠΜ)

1 Μεθοδολογία Έρευνας στη Μαθηματική Εκπαίδευση Υποχρεωτικό 10

2 Θεωρητικά και ερευνητικά δεδομένα του πεδίου της Διδακτικής των 
Μαθηματικών Υποχρεωτικό 10

3 Μάθημα επιλογής Επιλογής 5

4 Μάθημα επιλογής Επιλογής 5

Σύνολο ECTS Α’ Εξαμήνου 30

Β’ Εξάμηνο (μαθήματα κατεύθυνσης Α’ ηλικιακού κύκλου)

Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία ECTS (ΠΜ)
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1 Μαθηματικά για τη διδασκαλία Υποχρεωτικό 10

2 Διδακτική των Μαθηματικών στην Πρωτοβάθμια με χρήση Ψηφιακών 
Τεχνολογιών Υποχρεωτικό 10

3 Μάθημα επιλογής Επιλογής 5

4 Μάθημα επιλογής Επιλογής 5

Σύνολο ECTS Β ’ Εξαμήνου 30

Β ’ Εξάμηνο (μαθήματα κατεύθυνσης Β’ ηλικιακού κύκλου)

1 Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών στη Μέση Εκπαίδευση Υποχρεωτικό 10

2 Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και Μαθηματική 
Εκπαίδευση Υποχρεωτικό 10

3 Μάθημα επιλογής Επιλογής 5

4 Μάθημα επιλογής Επιλογής 5

Σύνολο ECTS Β ’ Εξαμήνου 30

Γ’ Εξάμηνο

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ΔΠΜΣ 90 ΠΜ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Μαθήματα επιλογής Α ’ εξαμήνου

1 Ανάπτυξη της Μαθηματικής σκέψης Επιλογής κοινού 
κορμού 5

2 Ιστορία και Επιστημολογία των Μαθηματικών και της
Μαθηματικής Εκπαίδευσης Διδακτικής των Μαθηματικών

Επιλογής
κοινού κορμού 5

3 Κοινωνικές, πολιτισμικές και πολιτικές συνιστώσες της Μαθηματικής 
Εκπαίδευσης

Επιλογής κοινού 
κορμού 5

Μαθήματα επιλογής Β’ εξαμήνου

1 Μαθητές με δυσκολίες και διδασκαλία των Μαθηματικών Επιλογής (κοινό) 5

2 Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών Επιλογής (κοινό) 5

3 Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών Αριθμητικές έννοιες. Χώρος και 
Γεωμετρία

Επιλογής κατ/νσης 
Α’ ηλικιακού 5

4 Συναισθηματικές παράμετροι στην
Μαθηματική εκπαίδευση

Επιλογής κατ/νσης
Α’ ηλικιακού 5

5 Ειδικά Θέματα Διδακτικής Μαθηματικών:
Αριθμοί και Άλγεβρα. Χώρος και Γεωμετρία

Επιλογής κατ/νσης
Β’ ηλικιακού 5

6 Διδακτική απειροστικού λογισμού Επιλογής κατ/νσης Β’ 
ηλικιακού 5

7 Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνολογιών στη ΔτΜ Επιλογής κατ/νσης Β’ 
ηλικιακού 5

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική ή και Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 

είναι η Ελληνική ή και Αγγλική.
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠ.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα (40) φοιτητές κατ’ έτος. Επίσης, μέλη των κατηγοριών 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε 
Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν 
στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 8 
Υποτροφίες

Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών 
κριτηρίων σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 9 
Προσωπικό

Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνερ-
γαζόμενων Ιδρυμάτων ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α’114).

Άρθρο 10 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την υλοποίηση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα 
υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκες, εξοπλισμός) του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 11 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για πέντε (5) έτη, οπότε και θα αξιολογηθεί η 
δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν.4485/2017 
(Α’ 114).

Άρθρο 12 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017, το 70% του συνολικού κόστους του Δ.Π.Μ.Σ., που αφορά στις λειτουρ-
γικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 67.200 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι., ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων καθώς και αμοιβές εκτάκτου 
διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ., και 
αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017)

33.600,00

ΑΜΟΙΒΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αμοιβές τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. ή/και έκτακτου προσωπικού για τη διοικητική και τεχνική 
υποστήριξη του ΔΠΜΣ) 

10.162,00

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές) 12.800,00

ΟΡΓΑΝΑ (δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού) 1.138,00

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (δαπάνες αναλωσίμων υλικών) 1.000,00

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και δαπάνες μετακινήσεων 
φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς) 7.500,00

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως, έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου) 1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 67.200,00

Οι πηγές χρηματοδότησης του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται από τα τέλη φοίτησης, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα 
και κάθε είδους χορηγίες φυσικών προσώπων, πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ερευ-
νητικά και άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1. του άρθρο 37 του ν.4485/2017. 
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Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 
2.400 ευρώ.

Άρθρο 13 
Μεταβατικές Διατάξεις 

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 2 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 6898 (2)
Έγκριση ίδρυσης Διιδρυματικού Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγι-

κού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

και του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής 

Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Δημιουργική Γραφή».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/ 
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β’/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: 
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 
και γ) 227378/Ζ1/ 22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξε-
ων του ν.4485/2017 (Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις  διατάξεις του π.δ.72/2013 (ΦΕΚ τ.Α’ 119/
28-5-2013), «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση 
Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση 
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνε-
δρίαση με αριθμ. 304/14-3-2018).

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρί-
αση με αριθμ. 30/20-3-2018).

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ. 
58/25-4-2018).

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 
με αριθμ. 2958/12 και 13-4-2018).

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

Την ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του Δι-
υδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Παιδαγω-
γικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με 
τίτλο «Δημιουργική Γραφή», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ορ-
γανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 
Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
το Τμήμα Κινηματογράφου του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Δημιουργική Γραφή», 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-Σκοπός

1. Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα τίθεται στο επί-

κεντρο της σύγχρονης θεώρησης των Ανθρωπιστικών 
Σπουδών, αλλά και μιας εκπαιδευτικής πολιτικής με στό-
χο τις πλέον σύγχρονες, καινοτόμες και αποτελεσματικές 
διαδικασίες εκπαιδευτικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Η 
παρούσα πρόταση Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Δημιουργική Γραφή 
στοχεύει στην κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών 
στον χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών και των Επι-
στημών της Αγωγής, αλλά και όσων επιδιώκουν να διδα-
χθούν τη συγγραφή λογοτεχνικών -πεζών και ποιητικών, 
θεατρικών κειμένων, τηλεοπτικού και κινηματογραφικού 
σεναρίου, την αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση, καθώς 
και τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών τους μέσα από τη 
θεωρητική και την εργαστηριακή προσέγγισή τους.

2. Σκοπός
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης του κοι-

νού Διιδρυματικού Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές 
θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις 
σχετικά με την ιστορία και τη θεωρία των λογοτεχνικών 
ειδών της ελληνικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας λο-
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γοτεχνικής παραγωγής, καθώς και σε επίπεδο κριτικής της λογοτεχνίας καθώς και θεωρίας και επεξεργασίας της 
δημιουργικής και της ακαδημαϊκής γραφής.

Σκοποί του Προγράμματος είναι:
1. Η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της δημιουργικής γραφής, δηλαδή της ενεργητικής πρόσληψης των λο-

γοτεχνικών ειδών στα Α.Ε.Ι. της Ελλάδας.
2. Η επιμόρφωση των πτυχιούχων στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους ανάλυσης και ιδίως παραγωγής λογο-

τεχνικών και άλλων συναφών κειμένων (σεναρίων, παραμυθιών, τραγουδιών κ.ά.).
3. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αξιοποίηση 

λογοτεχνικών και άλλων συναφών κειμένων.
4. Η κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένη γνώση στην περιοχή της ανάλυσης κειμένων και της παραγωγής 

τους για τις ανάλογες ανάγκες στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.
5. Η ανασύσταση εγκαταλελειμμένων τεχνικών της γραφής (π.χ. τυπογραφία, καλλιγραφία) και η αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και την έρευνα στα πεδία των ανθρωπιστικών επιστημών (π.χ. typography).
3. Ειδίκευση/εξειδίκευση και επιμέρους στόχοι Το Δ.Π.Μ.Σ. θα παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνα-

τότητα να ειδικευτούν σε τρεις κατευθύνσεις: 
Ι. Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή
II. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση
III.  Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική - Τηλεοπτική Συγγραφή.
Οι στόχοι της παρούσας πρότασης ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών μπορούν να 

συνοψιστούν ως εξής:
i. Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών και η εκπόνηση υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχι-

ακών διπλωματικών εργασιών.
ii. Η δυνατότητα ολοκληρωμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στον τομέα της Δημιουργικής Γραφής, προς την 

κατεύθυνση της εκπαιδευτικής πράξης, καθώς και της ερευνητικής ή προσωπικής συγγραφής (ακαδημαϊκής και 
λογοτεχνικής), καθώς και εξειδικευμένα στον τομέα της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής γραφής.

iii. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στις Επιστήμες της Αγωγής με εξειδίκευση στη Δημιουργική Γραφή και 
στους ανάλογους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, τέτοιες που θα παρέχουν στους αποφοίτους το αί-
σθημα της ασφάλειας ως προς την ειδίκευσή τους και διευκολύνοντάς τους στη μελλοντική αναζήτηση εργασίας.

iv. Η συνθετική προσέγγιση θεωρίας, επιστημονικής μεθοδολογίας και στρατηγικών για την παραγωγή ολοκλη-
ρωμένων καινοτόμων δράσεων και πολιτικών.

v. Η κατάρτιση εξειδικευμένων διπλωματούχων με στέρεο θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και η ικανότητα διεπι-
στημονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλημάτων στα εν λόγω πεδία. 

vi. Η προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, σε θέματα 
λογοτεχνικής αλλά και κινηματογραφικής και τηλεοπτικής γραφής όσο και ευρύτερα πολιτιστικής παραγωγής. 

vii. H ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις Επιστήμες της Αγωγής με τίτλο «Δημιουρ-
γική Γραφή» και με τις εξής ειδικεύσεις: 

Ι. Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνική Συγγραφή.
II. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση.
III.  Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική - Τηλεοπτική Συγγραφή.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Δημιουργική Γραφή» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος 
εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας 4 εξαμήνων, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
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Α/Α Τίτλος Μαθήματος Τύπος μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS)

Α’ εξαμήνου

1 Ιστορία και Θεωρία της Δημιουργικής Γραφής Υ 10

2 Εργαστήρια Πεζού Λόγου - Μικρή φόρμα Υ 10

3 Εργαστήρια Ποιητικού Λόγου Υ 10

Β’ εξαμήνου

1 Εργαστήρια Πεζού Λόγου - Μεγάλη φόρμα Υ 10

2 Εργαστήρια Στιχουργικής Υ 10

3 Δικτυακές και πολυμεσικές εφαρμογές της Λογοτεχνίας Υ 10

Γ’ εξαμήνου

1 Βιβλιολογία- Επιμέλεια Λογοτεχνικού Κειμένου Υ 10

2 Θεατρική Γραφή Υ 10

3 Κινηματογραφική - Τηλεοπτική Γραφή Υ 10

Δ’ εξάμηνο - Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 120

Β. Δημιουργική Γραφή και Εκπαίδευση

A/A Τίτλος Μαθήματος Τύπος μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS)

Α’ εξαμήνου

1 Ιστορία και Θεωρία της Δημιουργικής Γραφής στην Εκπαίδευση Υ 10

2 Εργαστήρια Παραγωγής Πεζού Λόγου Ι στην Εκπαίδευση Υ 10

3 Εργαστήρια Παραγωγής Ποιητικού Λόγου στην Εκπαίδευση Υ 10

Β’ εξαμήνου

1 Εργαστήρια Παραγωγής Πεζού Λόγου II στην Εκπαίδευση Υ 10

2 Εργαστήρια Παραγωγής Στιχουργικής στην Εκπαίδευση Υ 10

3 Δικτυακές και πολυμεσικές εφαρμογές της Λογοτεχνίας στην 
Εκπαίδευση Υ 10

Γ’ εξαμήνου

1 Βιβλιολογία και Γλώσσα στην Εκπαίδευση Υ 10

2 Θεατρική Γραφή στην Εκπαίδευση Υ 10

3 Κινηματογραφική - Τηλεοπτική Γραφή στην Εκπαίδευση Υ 10
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Δ’ εξάμηνο - Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 120

Γ. Δημιουργική Γραφή και Κινηματογραφική - Τηλεοπτική Συγγραφή

Α/Α Τίτλος Μαθήματος Τύπος μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS)

Α’ εξαμήνου

1 Θεωρία Κινηματογραφικής γραφής Υ 10

2 Από το σενάριο στην οθόνη Υ 10

3 Εργαστήριο Σεναρίου - Σενάριο ταινίας μικρού μήκους Υ 10

Β’ εξαμήνου

1 Θεωρία Τηλεοπτικής γραφής Υ 10

2 Θεωρία και πράξη του σεναρίου διασκευής Υ 10

3 Εργαστήριο Σεναρίου - Εργαστήριο τηλεοπτικής σειράς Υ 10

Γ’ εξαμήνου

1 Θεωρία Αφήγησης Υ 10

2 Νέες αφηγηματικές φόρμες Υ 10

3 Εργαστήριο Σεναρίου - Σενάριο ταινίας μεγάλου μήκους. Υ 10

Δ’ εξάμηνο - Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 120

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική ή αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι 
ελληνική ή και αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 90 (ενενήντα), τριάντα (30) ανά Κατεύθυνση, φοιτητές. 
Επίσης, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 8 
Υποτροφίες

Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σύμφωνα 
με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 9 
Προσωπικό

Στο Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου 
Τμήματος και των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 καθώς και άλλες κα-
τηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α’114).

Άρθρο 10 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και οι ειδικές εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή του συνεργαζόμενου Ιδρύματος.
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Άρθρο 11 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για πέντε (5) έτη, οπότε και θα αξιολογηθεί η 
δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν.4485/2017 
(Α’ 114).

Άρθρο 12 
Κόστος Λειτουργίας

Το σύνολο των εσόδων από τα τέλη φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 288.000. Σύμφωνα με το άρθρο 37 του 
ν. 4485/2017, από αυτά το 30%, που αφορά την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, ανέρχεται σε 86.400. 
Το 70% του συνολικού κόστους του προγράμματος, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό 
των 201.600 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Κόστος σε €
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού και έκτακτου διδακτικού προσωπικού που 
συμμετέχει στις εκπαιδευτικές και οργανωτικές διαδικασίες του ΠΜΣ/ Αμοιβές 
- Αποζημιώσεις διδακτικού προσωπικού (συντονιστές μαθημάτων, διδάσκοντες 
μαθημάτων, επιβλέποντες διπλωματικών εργασιών κ.λπ.)

57.000

Αμοιβές διδασκαλίας ερευνητικού προσωπικού της παρ.5 του άρθρου 36 του 
ν.4485/2017 20.000

Αμοιβές διοικητικής/γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης (τρίτοι) 30.000
Λοιπά έξοδα (π.χ. έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, στέγασης και τροφοδοσίας, 
φιλοξενίας κ.ά.)

32.000

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 20.000
Υποτροφίες 12.000
Δαπάνες αναλωσίμων 12.600
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 6.000
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 12.000
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 201.600
Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των 
αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. 86.400

ΣΥΝΟΛΟ 288.000

Για το διδακτικό προσωπικό και την αμοιβή διδασκόντων ισχύει ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 
και στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται από τα τέλη φοίτησης, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και 
κάθε είδους χορηγίες φυσικών προσώπων, πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ερευνη-
τικά και άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1. του άρθρο 37 του ν.4485/2017. 
Το ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των 288.000.

Άρθρο 13 
Μεταβατικές Διατάξεις 

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Εσωτερικό Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 2 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ  
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*02030362707180012*

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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