
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2521 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6896/2018 (Β΄ 3036) 

απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Μακεδονίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας» (Α΄ 83).
2. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 

ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄ 189), και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, (π.δ. 63/2005 - 
Α΄ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Τις διατάξεις της παρ.  11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι-
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 του 
ν.  4025/2011 (Α΄  228), της παρ.  8 του άρθρου 5 του 
ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του 
ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

5. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευ-
ση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρό-
τηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» 
(Α΄ 119).

6. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 83).

7. Την παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 13 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 114).

8. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 43, 45 και 85.

9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

10. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38).

11. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρύθμι-
ση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και εκπόνησης διδα-
κτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών 
Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων ή 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής» 
(Β΄ 972).

12. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α΄ 102).

13. Το άρθρο 17 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142).
14. Το Κεφάλαιο Γ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων και λοιπές διατάξεις εκπαίδευσης» (Α΄ 70).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 171 «Τροποποιήσεις στον 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

16. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6.9.2019 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

17. Την υπ’ αρ. 6896/2018 (Β΄  3036) απόφαση της 
Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του Διιδρυ-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Εκ-
παιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοι-
νωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Επιστημών Προσχολικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Διδα-
κτική των Μαθηματικών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

31 Δεκεμβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6609

84287



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ84288 Τεύχος B’ 6609/31.12.2021

18. Το απόσπασμα πρακτικού (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
16/2.12.2021) της Συνέλευσης της Ειδικής Διιδρυματι-
κής Επιτροπής.

19. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
152/22.12.2021).

20. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση υπ’ αρ. 21/14.12.2021).

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

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 6896/2018 (Β΄  3036) 
απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας, με την προσθήκη παραγράφου στο τέλος του 
άρθρου 6, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το Τμήμα Επιστη-
μών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παι-
δαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επι-
στημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης οργανώνουν και λειτουργούν από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: 
Διδακτική των Μαθηματικών», σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 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.

Πιο συγκεκριμένα, οι βασικοί στόχοι του Προγράμ-
ματος είναι:

1) Η προώθηση της έρευνας στο πεδίο της εκπαίδευ-
σης στα Μαθηματικά.

2) Η κατάρτιση στελεχών για την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στις σύγχρονες θεωρίες και μεθόδους δι-
δασκαλίας 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 πολιτι-
σμού και της καθημερινότητας με τα Μαθηματικά.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (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 πανεπιστημι-
ακών τμημάτων με προσανατολισμό στις επιστήμες προ-
σχολικής 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 κρί-
σης 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 μαθή-
ματα 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:
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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 Δι-
δακτικής 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)

1 Μαθηματικά για τη διδασκα-
λία

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 Μα-

θηματικών στη Μέση Εκπαί-
δευση

Υποχρεωτικό 10

2 Επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών και Μαθηματι-
κή Εκπαίδευση

Υποχρεωτικό 10

3 Μάθημα επιλογής Επιλογής 5
4 Μάθημα επιλογής Επιλογής 5

Σύνολο ECTS Β΄ Εξαμήνου 30
Γ΄ Εξάμηνο
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Ερ-
γασία

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 Μα-
θηματικής Εκπαίδευσης

Επιλογής
κοινού 
κορμού

5

Μαθήματα επιλογής Β΄ εξαμήνου

1 Μαθητές με δυσκολίες και δι-
δασκαλία 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 εκπαίδευ-
ση

Επιλογής
κατ/νσης 
Α΄ ηλικιακού

5

5 Ειδικά Θέματα Διδακτικής 
Μαθηματικών: Αριθμοί και Άλ-
γεβρα. Χώρος και Γεωμετρία

Επιλογής
κατ/νσης 
Β΄ ηλικιακού

5

6 Διδακτική απειροστικού λο-
γισμού

Επιλογής
κατ/νσης
Β΄ ηλικιακού

5

7 Αξιοποίηση Ψηφιακών Τεχνο-
λογιών 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 ερ-
γασίας είναι η Ελληνική ή και Αγγλική.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με 
σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά με 
ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυα-
στικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνο-
λογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με βάση τους 
περιορισμούς των κείμενων διατάξεων του ν. 4485/2017.

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 προϋποθέ-
σεις 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 επιτε-
λούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 8 
Υποτροφίες

Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες ή βραβεία 
αριστείας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές βάσει ακαδημα-
ϊκών 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 
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων ή διδάσκοντες σύμφωνα 
με το π.δ. 407/1980 καθώς και άλλες κατηγορίες διδα-
σκόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
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Άρθρο 10 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την υλοποίηση του Διιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, 
βιβλιοθήκες, εξοπλισμός) του Τμήματος Επιστημών Προ-
σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης.

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 
λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 67.200 
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΚΑΤ. ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ

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

33.600,00

ΑΜΟΙΒΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αμοιβές τα-
κτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. ή/και έκτα-
κτου προσωπικού για τη διοικητική και 
τεχνική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ.)

10.162,00

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (δαπάνες χορήγησης υπο-
τροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές) 12.800,00

ΟΡΓΑΝΑ (δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού) 1.138,00

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (δαπάνες αναλωσίμων υλι-
κών) 1.000,00

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και δαπάνες με-
τακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκ-
παιδευτικούς 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 
ερευνητικά 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 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, 27 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

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