
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2312 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5108/2018 (Β΄ 1754) 

απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Μακεδονίας.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 83).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 

14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 199 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. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες 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. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως των άρ-
θρων 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 45 και 85.

9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων 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 υπουργική από-
φαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη 
μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοτα-
γών 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. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.  4559/2018 
(Α΄ 142).

14. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ (άρθρα 13-22 «ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις εκπαίδευσης» 
(Α΄ 70).

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

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

17. Την υπ’ αρ. 5108/2018 (Β΄ 1754) απόφαση Συγκλή-
του που αφορά στην επανίδρυση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες 
της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες».

18. Την υπ’ αρ. 3308/2019 (Β΄ 1131) απόφαση της Συ-
γκλήτου που αφορά στην τροποποίηση των άρθρων 3 
και 6 της υπ’ αρ. 5108/2018 (Β΄ 1754) απόφαση της Συ-
γκλήτου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες 
Τεχνολογίες».

19. Το ΦΕΚ Β΄ 3574/2019 διόρθωση σφάλματος της 
υπ’ αρ. 3308/13.3.2019 απόφασης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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20. Το απόσπασμα πρακτικού (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
390/1.12.2021) της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης.

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

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

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

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 5108/2018 (Β΄  1754) 
απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας, με την τροποποίηση του άρθρου 3 και την 
προσθήκη παραγράφου στο τέλος του άρθρου 6, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες», σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής με 
Νέες Τεχνολογίες» του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Π.Δ.Μ. εί-
ναι η κατάρτιση επιστημόνων - ερευνητών στο χώρο 
των Επιστημών της Αγωγής οι οποίοι θα είναι ικανοί να 
σχεδιάζουν, να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν ευέλι-
κτα καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα με την χρήση 
των νέων τεχνολογιών. Ο όρος «τεχνολογίες» περιγράφει 
τόσο τις αναλογικές όσο και τις ψηφιακές τεχνολογίες. Ο 
όρος «νέες τεχνολογίες» στο χώρο των Επιστημών της 
Αγωγής αναφέρεται στη δυναμική εισαγωγή και αξιοποί-
ηση των τεχνολογιών που μπορούν να ικανοποιήσουν 
τις σύγχρονες ανάγκες για ολιστικά καινοτόμα περιβάλ-
λοντα διδασκαλίας και μάθησης, τόσο στην τυπική όσο 
και στη μη-τυπική εκπαίδευση.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες 
Τεχνολογίες» του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Π.Δ.Μ. είναι η 
καλλιέργεια και προαγωγή της γνώσης και της έρευνας 
στον σχεδιασμό ολιστικών καινοτόμων περιβαλλόντων 
μάθησης και εκπαιδευτικών πρακτικών, καθώς και ο εφο-
διασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες 
γνώσεις σε αυτά, με στόχο τη δημιουργία κρίσιμης μάζας 
εκπαιδευτικών που θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν 
στη χρήση των νέων τεχνολογιών και στις καινοτόμες 
παιδαγωγικές αρχές που τις υποστηρίζουν.

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολογίες» 
του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας του Π.Δ.Μ. παρέχει στους μετα-
πτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να ειδικευτούν σε 
τρεις κατευθύνσεις:

1) Παιδαγωγική με Νέες Τεχνολογίες. Στόχος της κα-
τεύθυνσης είναι η ανάπτυξη της έρευνας γύρω από το 
παιδαγωγικό - μαθησιακό πλαίσιο και τις διδακτικές αρ-
χές που μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία και 
μάθηση με την χρήση νέων τεχνολογιών. Το παιδαγωγικό 
πλαίσιο συμπεριλαμβάνει και το επίπεδο της εκπαιδευ-
τικής πολιτικής, το οποίο εξειδικεύεται σε δύο άξονες: 
την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και την οργάνωση 
και διοίκηση του σχολείου.

2) Ανθρωπιστικές Σπουδές με Νέες Τεχνολογίες. Στό-
χος της κατεύθυνσης είναι η ανάπτυξη της έρευνας στη 
μάθηση και διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων 
που αφορούν τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες με την χρήση 
νέων τεχνολογιών.

3) Θετικές Επιστήμες με Νέες Τεχνολογίες. Στόχος της 
κατεύθυνσης είναι η ανάπτυξη της έρευνας στη μάθηση 
και διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων που αφο-
ρούν τις Θετικές Επιστήμες με την χρήση νέων τεχνο-
λογιών.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνο-
λογίες » με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Παιδαγωγική με Νέες Τεχνολογίες.
2. Ανθρωπιστικές Σπουδές με Νέες Τεχνολογίες
3. Θετικές Επιστήμες με Νέες Τεχνολογίες.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνο-
λογίες» γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου 
σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής και από συναφή με τις Επιστήμες της 
Αγωγής τμήματα Τ.Ε.Ι.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής με Νέες Τεχνολο-
γίες» 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 παρακολού-
θηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας τριών εξαμήνων και 
η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο 
τέταρτο εξάμηνο.

Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η 
ακόλουθη:

Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα κοινά για όλες τις ειδικεύσεις

Α/Α Υποχρεωτικά Μαθήματα Εξάμηνο ECTS

1 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευ-
νας

Α΄ 7,5
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2 Δυναμικές μέθοδοι διδακτικού 
σχεδιασμού

Α΄ 7,5

3 Εφαρμοσμένη στατιστική (εργα-
στηριακό)

Α΄ 7,5

4 Ψυχολογικές προϋποθέσεις της 
μάθησης με νέες τεχνολογίες

Α΄ 7,5

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ανά ειδίκευση
Α) Παιδαγωγική με Νέες Τεχνολογίες

Α/Α Μαθήματα Ειδίκευσης Εξάμηνο ECTS

1 Πληροφορική και Νέες Τεχνολο-
γίες στην Εκπαίδευση (εργαστη-
ριακό)

Β΄ 10

2 Γνωσιακή Επιστήμη και Τεχνολο-
γία

Β΄ 10

3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στις 
Νέες Τεχνολογίες

Β΄ 10

Σύνολο 30

Β) Ανθρωπιστικές Σπουδές με Νέες Τεχνολογίες

Α/Α Μαθήματα Ειδίκευσης Εξάμηνο ECTS

1 Πληροφορική και νέες τεχνολο-
γίες στην Εκπαίδευση (εργαστη-
ριακό)

Β΄ 10

2 Ιστορία και Διδακτική της Ιστο-
ρίας με έμφαση στις μη-τυπικές 
μορφές εκπαίδευσης

Β΄ 10

Μαθήματα Ειδίκευσης (επιλογή ενός εκ των δύο)

3 Προσεγγίσεις στη γλώσσα και τη 
λογοτεχνία βασισμένες στον κρι-
τικό γραμματισμό.

Β΄ 10

4 Η παιδαγωγική επικαιρότητα της 
πατερικής σκέψης

Β΄ 10

Σύνολο 30

Γ) Θετικές Επιστήμες με Νέες Τεχνολογίες

Α/Α Μαθήματα Ειδίκευσης Εξάμηνο ECTS

1 Πληροφορική και νέες τεχνολο-
γίες στην Εκπαίδευση (εργαστη-
ριακό)

Β΄ 10

2 Διδασκαλία και Έρευνα στην αει-
φορία με χρήση Νέων Τεχνολο-
γιών

Β΄ 10

3 Διδασκαλία και Μάθηση Φυσικών 
Επιστημών σε καινοτομικά θέμα-
τα έρευνας (εργαστηριακό)

Β΄ 10

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο
Μαθήματα ανά ειδίκευση
Α) Παιδαγωγική με Νέες Τεχνολογίες

Α/Α Μαθήματα Ειδίκευσης Εξάμηνο ECTS

1 Αρχές σχεδίασης, ανάπτυξης και 
αξιολόγησης διάχυτων εκπαιδευ-
τικών τεχνολογιών (εργαστηρια-
κό)

Γ΄ 10

2 Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
στην Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Γ΄ 10

3 Καινοτόμοι θεσμοί στην Εκπαί-
δευση

Γ΄ 10

Σύνολο 30

Β) Ανθρωπιστικές Σπουδές με Νέες Τεχνολογίες

Α/Α Μαθήματα Ειδίκευσης Εξάμηνο ECTS

1 Αρχές σχεδίασης, ανάπτυξης και 
αξιολόγησης διάχυτων εκπαιδευ-
τικών τεχνολογιών (εργαστηρια-
κό)

Γ΄ 10

2 Καινοτόμες διδακτικές προσεγγί-
σεις της Γλώσσας σε πολύγλωσσα 
/ πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Γ΄ 10

3 Ζητήματα Έρευνας και Διδασκα-
λίας της Ιστορίας και του Πολιτι-
σμού (εργαστηριακό)

Γ΄ 10

Σύνολο 30

Γ) Θετικές Επιστήμες με Νέες Τεχνολογίες

Α/Α Μαθήματα Ειδίκευσης Εξάμηνο ECTS

1 Αρχές σχεδίασης, ανάπτυξης και 
αξιολόγησης διάχυτων εκπαιδευ-
τικών τεχνολογιών (εργαστηρια-
κό)

Γ΄ 10

2 Επιστημολογία και Ιστορία των 
Θετικών Επιστημών με χρήση 
Νέων Τεχνολογιών

Γ΄ 10

3 Διδασκαλία Μαθηματικών με 
χρήση Ψηφιακών Τεχνολογιών

Γ΄ 10

Σύνολο 30

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

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης (περι-
γραφή του τρόπου και των μέσων διδασκαλίας), μέρος 
της εκπαίδευσης μπορεί να πραγματοποιείται με εξ απο-
στάσεως διδασκαλία (έως το 35% των διδασκόμενων 
μαθημάτων) με βάση τους περιορισμούς των κείμενων 
διατάξεων του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται 
σε τριάντα (30) φοιτητές. Επίσης, μέλη των κατηγοριών 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋπο-
θέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 
του ν. 4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπερά-
ριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος εφόσον υπηρετούν στο 
ΠΔΜ. Προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η συνάφεια 
του τίτλου σπουδών τους με το Π.Μ.Σ. και με το έργο 
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 8 
Υποτροφίες

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

Άρθρο 9 
Προσωπικό

Στο 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 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 τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή και οι ειδικές εγκα-
ταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 11 
Διάρκεια λειτουργίας

Το 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% 
συνολικού κόστους του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λειτουρ-
γικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ευρώ 
και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €

Αμοιβές διδασκαλίας διδακτικού προσωπικού που συμμετέχει στις εκπαιδευτικές και οργανωτικές 
διαδικασίες του Π.Μ.Σ. (Καθηγητές, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., έκτακτο διδακτικό προσωπικό, ερευνη-
τικό προσωπικό καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017).

1.000,00

Αμοιβές διοικητικής / γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης. 1.400,00

Λοιπά έξοδα (π.χ. έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συ-
νεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου κ.λπ.).

2.000,00

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού. 2.000,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. 8.000,00

Δαπάνες αναλώσιμων. 3.600,00

Δαπάνες μετακινήσεων (διδασκόντων του Π.Μ.Σ., φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
κ.λπ.).

12.000,00

Σύνολο 30.000,00

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται 
από:
Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου για το ΠΜΣ.
Προϋπολογισμό Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 

Θρησκευμάτων.
Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριο-
θετείται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα.
Πόρους από ερευνητικά προγράμματα.
Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών.
Από μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών 

Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου

Άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές και νόμιμες 
αιτίες.

Μεταβατικές διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 

απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών 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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