
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της 
Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευ-
σης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

2 Τροποποίηση της απόφασης επανίδρυσης Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: 
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Εκπαι-
δευτική Ηγεσία».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2470  (1)
Τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δη-

μοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών 

και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες 

της Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκ-

παίδευσης και Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

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), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ 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. 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/Ζ1/13.3.2018 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με-
ταξύ 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. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.  4559/2018 
(Α΄ 142).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 «Διορισμός 
Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

17. Την υπ’ αρ. 6895/2018 απόφαση «Έγκριση επανί-
δρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας με τίτλο “Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες χρή-
σεις της Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας”» (Β΄ 2974).

18. Την υπ’ αρ. 7628/26.7.2018 (Β΄ 3835) απόφαση της 
Συγκλήτου που αφορά στον κανονισμό μεταπτυχιακών 
σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Δημόσιες 
χρήσεις της Ιστορίας και της Τοπικής Ιστορίας».

19. Την υπ’ αρ. 5805/4.5.2020 (Β΄ 1762) απόφαση της 
Συγκλήτου που αφορά στην τροποποίηση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνι-
κών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: 
Δημόσιες Χρήσεις της Ιστορίας και της τοπικής Ιστορίας» 
ως προς τα άρθρα 1, 3, 6, 7, 11 και 12.

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:

Εγκρίνει την τροποποίηση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήματα 
Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής Πο-
λιτικής», με την προσθήκη παραγράφου στο τέλος του 
άρθρου 6 και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και 

λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της 
Αγωγής: Ζητήματα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Ζητήμα-
τα Ιστορίας, Ιστορικής Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής».

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολού-
θηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας δύο εξαμήνων και η 
εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο 
τρίτο εξάμηνο σπουδών.

Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η 
ακόλουθη:

Α΄ Εξάμηνο Κοινό

Χωρίς Αξιολόγηση - Επιλέγετε 1 από τα 2 μαθήματα

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

1 Μεθοδολογία έρευνας στην 
Ιστορία

Α΄ 7,5

2 Ιστορική έρευνα και νέες 
τεχνολογίες

Α΄ 7,5

Υποχρεωτικά με αξιολόγηση 4 Μαθήματα

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

1 Νεότερη ελληνική ιστορία Α΄ 7,5

2 Οι πηγές στην Ιστορία Α΄ 7,5

3 Εισαγωγή στην διδακτική: 
Ιστορική κουλτούρα, ιστορική 
σκέψη, ιστορική συνείδηση

Α΄ 7,5

4 Ιστορία της Εκπαίδευσης 
και εκπαιδευτική πολιτική

Α΄ 7,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Στο Β΄ Εξάμηνο οι φοιτητές/τριες επιλέγουν μία από 
τις δύο ειδικεύσεις, η οποία δεν αναγράφεται στο Μ.Δ.Ε.

Β΄ Εξάμηνο: Ειδίκευση: Ιστορική Εκπαίδευση 
και Διδακτική της Ιστορίας (από τα 5 επιλέγονται τα 4)

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

1 Σύγχρονα διδακτικά εργαλεία:
από το σχολικό βιβλίο έως 
τον κινηματογράφο και το 
Διαδίκτυο

Β΄ 7,5

2 Σύγχρονοι προσανατολισμοί 
στον σχεδιασμό 
Προγραμμάτων Σπουδών 
Ιστορίας

Β΄ 7,5
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3 Σπουδές της μνήμης και του 
ιστορικού τραύματος. 
Η διεργασία του συλλογικού 
τραύματος στην 
Ιστοριογραφία και στη 
Δημόσια Ιστορία

Β΄ 7,5

4 Η Τέχνη ως Ιστορία - Η Ιστορία 
ως Τέχνη

Β΄ 7,5

5 Εκπαιδευτικές Στρατηγικές και 
αναπαραστάσεις στη 
Διδασκαλία της Ιστορίας

Β΄ 7,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ Εξάμηνο: Ειδίκευση: Ιστορία, Εκπαιδευτική Πολιτική 
και Ιστορία της Εκπαίδευσης (από τα 6 επιλέγονται τα 4)

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ECTS

1 Τοπική Ιστορία: πολιτική,
οικονομία, κοινωνία και 
εκπαίδευση

Β΄ 7,5

2 Αρχαία, Βυζαντινή και Νεότερη 
Ιστορία

Β΄ 7,5

3 Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία Β΄ 7,5

4 Εκπαιδευτικά συστήματα
στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Β΄ 7,5

5 Ειδικά θέματα εκπαιδευτικής 
πολιτικής: φύλο, 
μεταναστευτικό πρόβλημα, 
ειδική αγωγή

Β΄ 7,5

6 Εκπαίδευση και η δημόσια
πρόσληψη της: τύπος, 
λογοτεχνία, θέατρο, 
κινηματογράφος, καλές τέχνες.

Β΄ 7,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ECTS 30

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται 
με σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδι-
κά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας 
συνδυαστικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση 
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με 
βάση τους περιορισμούς των κείμενων διατάξεων του
ν. 4485/2017.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται 
σε είκοσι τέσσερις (24) φοιτητές. Επίσης, από τα μέλη των 
κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που πληρούν τις 
προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ-

θρου 34 του ν. 4485/2017, μόνο ένα κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ. 
μπορεί να εγγραφεί ως υπεράριθμο, με την προϋπόθεση 
1ον ότι πρόκειται για μεταπτυχιακό που οργανώνεται σε 
Τμήματα του Ιδρύματος και 2ον ότι το θέμα του μετα-
πτυχιακού είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών του και 
το έργο που επιτελεί στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 11 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 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 πενήντα δύο 
χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (52.800) και αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Κόστος σε €

Αμοιβές διδασκαλίας διδακτικού προσω-
πικού που συμμετέχει στις εκπαιδευτικές 
και οργανωτικές διαδικασίες του ΠΜΣ (Κα-
θηγητές, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., έκτακτο 
διδακτικό προσωπικό, ερευνητικό προσω-
πικό καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκό-
ντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις δια-
τάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017)

33.900

Αμοιβές διοικητικής / γραμματειακής και 
τεχνικής υποστήριξης 5.500

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

2.000

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι-
σμικού 2.400

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε με-
ταπτυχιακούς φοιτητές 2.400

Δαπάνες αναλωσίμων 1.800

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

4.800

Σύνολο 52.800

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 27 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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Αριθμ. 2385 (2)
Τροποποίηση της απόφασης επανίδρυσης του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ-

σης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημί-

ου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της 

Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευ-

σης - Εκπαιδευτική Ηγεσία».

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), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ 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. 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, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

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 «Διορισμός 
Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

17. Την υπ’ αρ. 6894/2.7.2018 απόφαση «Έγκριση επα-
νίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας με τίτλο “Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση 
και Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτική Ηγεσία”» 
(Β΄ 2865).

18. Το απόσπασμα πρακτικού (συνεδρίαση υπ’ αρ. 390/ 
1.12.2021) της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης.

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 απόφασης επανίδρυσης του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα-
γωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοί-
κηση της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτική Ηγεσία», με την 
προσθήκη παραγράφου στο τέλος του άρθρου 6, και 
διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας οργανώνεις και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση 
της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτική Ηγεσία» σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει:

Άρθρο 2 
Αντικείμενο Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση 
και Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτική Ηγεσία» 
είναι η κατάρτιση πτυχιούχων σε θέματα οργάνωσης και 
διοίκησης της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής ηγεσίας. 
Συγκεκριμένα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει:
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α) στη θεωρητική εμβάθυνση και την ανάπτυξη τε-
χνογνωσίας στον τομέα της οργάνωσης και διοίκησης 
σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών οργανισμών,

β) στην απόκτηση του γνωσιολογικού φορτίου για τη 
διεκδίκηση θέσεων στελεχών της εκπαίδευσης,

γ) στην προετοιμασία υποψηφίων στελεχών και στελε-
χών της εκπαίδευσης για την αποτελεσματική συμβολή 
τους στην αναμόρφωση της εκπαίδευσης, προκειμένου 
αυτή να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις,

δ) στην προώθηση της εκπαιδευτικής έρευνας γενικά 
και της έρευνας σε θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και 
ηγεσίας ειδικότερα.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και 
Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτική Ηγεσία».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Δι-
οίκηση της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτική Ηγεσία» γίνονται 
δεκτοί κάτοχοι πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Δι-
οίκηση της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτική Ηγεσία» διαρ-
θρώνεται σε τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται 
και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών

Για τη απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολού-
θηση κύκλου μαθημάτων διάρκειας δύο (2) εξαμήνων 
και η εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
διάρκειας ενός (1) εξαμήνου.

Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η 
ακόλουθη:

Α/Α Υποχρεωτικά Μαθήματα Εξάμηνο ECTS

1 Αρχές Οργάνωσης και 
Διοίκησης Εκπαιδευτικών 
Μονάδων

Α΄ 7.5

2 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής 
Έρευνας Ι - Ποσοτικές Μέθοδοι - 
Στατιστική

Α΄ 7.5

3 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής 
Έρευνας ΙΙ - Ποιοτικές Μέθοδοι

Α΄ 7.5

4 Εκπαιδευτική Ηγεσία και 
Οργανωσιακή Ανάπτυξη

Α΄ 7.5

Σύνολο 30

Α/Α Υποχρεωτικά Μαθήματα Εξάμηνο ECTS

1 Οργανωσιακή - Κοινωνική 
Ψυχολογία με εφαρμογές στη 
διοίκηση της εκπαίδευσης

Β΄ 7.5

2 Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Β΄ 7.5

3 Εισαγωγή και Διαχείριση 
Αλλαγής και Καινοτομίας στην 
Εκπαίδευση - Σχολική Βελτίωση

Β΄ 7.5

4 Εφαρμογές των ΤΠΕ στη 
Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Β΄ 7.5

Σύνολο 30

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Γ΄ Εξάμηνο 30

Σύνολο 90

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική ή 
και διάφορη της ελληνικής. Η γλώσσα εκπόνησης δι-
πλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή και διάφορη 
της ελληνικής.

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 ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζε-
ται σε τριάντα πέντε (35) φοιτητές. 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 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 την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική 
υποδομή και οι ειδικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας.
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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% του 
συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφορά στις 
λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 56.350 
χιλιάδων ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών 
ως εξής:

Κατηγορία δαπάνης Κόστος σε €

Αμοιβές διδασκαλίας διδακτικού προσω-
πικού που συμμετέχει στις εκπαιδευτικές 
και οργανωτικές διαδικασίες του Π.Μ.Σ. 
(Καθηγητές, Ε.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
έκτακτο διδακτικό προσωπικό, ερευνη-
τικό προσωπικό καθώς και άλλες κατη-
γορίες διδασκόντων σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017)

23.050

Αμοιβές διοικητικής / γραμματειακής και 
τεχνικής υποστήριξης 12.300

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

2.000

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι-
σμικού 3.500

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε με-
ταπτυχιακούς φοιτητές 6.500

Δαπάνες αναλώσιμων 3.000

Δαπάνες μετακινήσεων (διδασκόντων στο 
Π.Μ.Σ., φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευ-
τικούς σκοπούς κ.λπ.)

6.000

Σύνολο 56.350

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται 
από τα τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ανέρχεται 
στο ποσό των 2.300 ευρώ, δωρεές, παροχές, κληροδο-
τήματα 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 άρθρου 
37 του ν. 4485/2017.

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
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*02067373112210008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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