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Διαδικασία έγκρισης ίδρυσης/επανίδρυσης Μονοτμηματικών, 
Διατμηματικών και Διεθνών/Διιδρυματικών Μεταπτυχιακών 
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1. Σκοπός 
    
Σκοπός της διαδικασίας έγκρισης ίδρυσης/επανίδρυσης μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι α) η προαγωγή της γνώσης, η 
ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. β) Τα 
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών αποσκοπούν στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση 
των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών 
κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του 
πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων.  
 
2. Συνεργαζόμενες Υπηρεσίες 
   

1. Συνέλευση Τμήματος ή Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε περίπτωση διατμηματικού 
ΠΠΣ ή Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή σε περίπτωση διιδρυματικού ΠΜΣ 

2. Γραμματεία Τμήματος (επισπεύδον Τμήμα, σε περίπτωση διατμηματικού 
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών)  

3. Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων 
4. Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
5. Σύγκλητος 
6. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων-Δ/νση Μεταπτυχιακών Σπουδών 
7. Εθνικό Τυπογραφείο 

 
3. Νομοθεσία 
 

• Ν.3685/2008 (ΦΕΚ τ.Α’ 148/16-7-2008), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές». 

• Ν.4485/2017 (ΦΕΚ τ.Α’ 114/4-8-2017) άρθρο 13 παρ. 2 περ. ιη, άρθρα 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 43, 45, «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

• ΦΕΚ τ.Β’ 972/19-3-2018 αριθμ. 41931/Ζ1/2018 Υπουργική Απόφαση, «Ρύθμιση 
θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με 
συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της αλλοδαπής». 

• Ν.4610/2019 (ΦΕΚ τ.Α’ 70/7-5-2019) άρθρο 55 παρ. 10, «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» . 

• Ν.4635/2019 (ΦΕΚ τ.Α’ 167/30-10-2019) άρθρο 171, «Επενδύω στην Ελλάδα και 
άλλες διατάξεις». 

 
4. Σχετικά έγγραφα / Δεδομένα 

 
• Διαβιβαστικό Τμήματος 
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• Εισήγηση Τμήματος 
• Μελέτη σκοπιμότητας 
• Αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη 
• Έκθεση υλικοτεχνικής υποδομής 
• Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
• Σχέδιο απόφασης 
• Ειδικό πρωτόκολλο/μνημόνιο συνεργασίας, εάν πρόκειται για διατμηματικό ή 

διιδρυματικό ή διεθνές διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, το 
οποίο εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους και τα συλλογικά όργανα 
διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων  

• Απόσπασμα πρακτικών Συνέλευσης Τμήματος, αν πρόκειται για μονοτμηματικό 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Για τα διατμηματικά μεταπτυχιακά πρόγραμμα 
απαιτείται απόσπασμα πρακτικών από τις οικείες συνελεύσεις τμημάτων. 
Αντίστοιχα, για τα διιδρυματικά απαιτείται απόσπασμα πρακτικών από τις 
οικείες συνελεύσεις Τμημάτων και τις Συγκλήτους των άλλων Ιδρυμάτων που 
συμμετέχουν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα   

• Διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών προς τη 
Σύγκλητο 

• Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου 
• Διαβιβαστικό έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας 
• Διαβιβαστικό έγγραφο με το σχέδιο απόφασης του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών προς το Εθνικό Τυπογραφείο 
 
5. Περιγραφή  
 
• Το οικείο Τμήμα (επισπεύδον σε περίπτωση διατμηματικού και δδιδρυματικού ΠΜΣ) 

αποστέλλει στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων τα παραπάνω έγγραφα που αναφέρονται 
στην παρ. 4.  

• Το διαβιβαστικό του Τμήματος πρωτοκολλείται από το κεντρικό πρωτόκολλο, 
χαρακτηρίζεται από το Διευθυντή Διοικητικού και αποστέλλεται στο Τμήμα 
Ακαδημαϊκών Θεμάτων για ενέργεια. 

• Το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων διαβιβάζει το φάκελο με τα συνημμένα στην Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών για έλεγχο, συζήτηση και εισήγηση προς τη Σύγκλητο.  

• Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποστέλλει εισήγηση στην Σύγκλητο με την 
έγκριση ή μη του κάθε προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που συζητήθηκε κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τη Γραμματέα 
της Επιτροπής. 

• Η Σύγκλητος αποστέλλει στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων το απόσπασμα πρακτικών. 
• Το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων συντάσσει έγγραφο προς το Υπουργείο Παιδείας, το 

οποίο υπογράφεται από τον Πρύτανη. 
• Το έγγραφο μαζί με το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου και όλα τα σχετικά 

έγγραφα που αναφέρονται στην παρ. 4 αποστέλλονται στο Υπουργείο Παιδείας με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία και με ταχυμεταφορά. 

• Σύμφωνα με το Ν.4485/2017, αν ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν 
αναπέμψει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών το μεταπτυχιακό, τότε 



 
 

 

 
 

 

4 
 

το Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων με διαβιβαστικό το οποίο υπογράφεται από τον 
Πρύτανη, στέλνει ηλεκτρονικά το σχέδιο έγκρισης στο Εθνικό Τυπογραφείο για 
δημοσίευση. 

• Το Εθνικό Τυπογραφείο αποστέλλει ηλεκτρονικά τον κωδικό αριθμό δημοσίευσης (ΚΑΔ) 
στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων. 

• Με τη δημοσίευση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε ΦΕΚ, το Τμήμα 
Ακαδημαϊκών Θεμάτων το κοινοποιεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στον Πρόεδρο και στη 
Γραμματεία του Τμήματος και στο Υπουργείο Παιδείας-Δ/νση Μεταπτυχιακών Σπουδών 
για ενημέρωση.  

 
Σε περίπτωση που η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών κρίνει ελλιπή την εισήγηση του 
Τμήματος, διαπιστώσει αλληλεπικάλυψη των γνωστικών αντικειμένων, αναπέμπει την 
εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος με αιτιολογημένη απόφαση μέσα σε προθεσμία 
τριάντα (30) ημερών, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής που είναι ο 
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. 
 
6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 
 
7. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ  
 

• Διαβιβαστικό Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών προς Σύγκλητο 
• Διαβιβαστικό προς Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
• Σχέδιο ΦΕΚ 
• Διαβιβαστικό προς Εθνικό Τυπογραφείο 


