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1 Τροποποίηση κανονισμού Διδακτορικών Σπου-
δών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεω-
πονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 573/2020 (Β’ 4400) από-
φασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3035 (1)
Τροποποίηση κανονισμού Διδακτορικών Σπου-

δών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεω-

πονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

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 συσ-
σώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώ-
ματος» (Α’ 189), καθώς και την εκδοθείσα υπό στοιχεία 
Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή 
του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» 
(Β’ 1466).

3. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

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

5. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

6. Τα άρθρα 31, 32, 37, 43 και 45 και των παρ. 5 και 6 του 

άρθρου 85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 του ΥΠ.Π.ΕΘ. 
ερμηνευτική εγκύκλιο (Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - λοιπά θέματα).

8. Το Κεφάλαιο Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥ-
ΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

9. 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).

10. Την υπ’ αρ. 3010/2020 απόφαση της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Β΄ 101) που αφορά 
στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος 
Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 27/18-11-2021).

12. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ 
αρ.152/22-12-2021).

13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας στη συνεδρίασή της υπ’ αρ. 97/
Γ01/09-10-2019.

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

Την τροποποίηση του κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Αρχές- Σκοπός

Το Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστη-
μών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ιδρύθηκε 
με τον ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος Γεωπονίας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης και και-
νοτόμου επιστημονικής έρευνας στο ευρύτερο πεδίο 
των γεωπονικών επιστημών και στην ουσιαστική συνει-
σφορά του κατόχου του τίτλου, στην εξέλιξη της γνώσης 
και των εφαρμογών της σε όλους τους τομείς/γνωστικά 
αντικείμενα που θεραπεύονται στο Τμήμα Γεωπονίας.

Με τον παρόντα Κανονισμό, καθορίζονται η δομή, οι 
κανόνες λειτουργίας, οι προϋποθέσεις εισαγωγής στο 
Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών καθώς και οι δια-
δικασίες εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και από-
κτησης Διδακτορικού Διπλώματος στο Τμήμα Γεωπονίας 
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

Το τμήμα παρέχει πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών 
στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Οι όροι και οι 
προϋποθέσεις του κανονισμού διδακτορικών σπουδών 
ισχύουν εξίσου ανεξαρτήτως της επιλεχθείσας γλώσσας 
από τους υποψήφιους διδάκτορες. Το τμήμα υποχρεού-
ται να προσφέρει το μάθημα «Επιστημονική Μεθοδολο-
γία» και στις δυο γλώσσες, εφόσον υπάρχουν υποψήφιοι 
διδάκτορες σε κάθε περίπτωση.

Άρθρο 2
Νομικό πλαίσιο Προγράμματος 
Διδακτορικών Σπουδών

1. Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-
τος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄114) και του θεσμικού πλαισίου.

2. Όργανο διοίκησης του Προγράμματος Διδακτορι-
κών Σπουδών είναι η Συνέλευση του Τμήματος, η οποία 
είναι η μόνη αρμόδια για να καταρτίζει και να υποβάλ-
λει στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου προτάσεις για τη 
σύνταξη, τροποποίηση ή αναθεώρηση του Κανονισμού 
Διδακτορικών Σπουδών.

Άρθρο 3
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής

Ως υποψήφιοι διδάκτορες γίνονται δεκτοί, όσοι πλη-
ρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Είναι κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνω-
ρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής στα 
γνωστικά πεδία των Γεωπονικών Επιστημών καθώς και 
σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.

2. Είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της 
αλλοδαπής ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών 
μεταπτυχιακού επιπέδου (άρθρο 46 του ν. 4485/2017) σε 
συναφή γνωστικά αντικείμενα με αυτά που θεραπεύει 
το τμήμα Γεωπονίας.

Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων

Προκήρυξη για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων 
γίνεται όποτε κρίνει σκόπιμο η Συνέλευση του Τμήματος. 
Οι προκηρύξεις θέσεων υποψηφίων διδακτόρων δημο-
σιοποιούνται δια του ημερήσιου τύπου και αναρτώνται 
στους οικείους διαδικτυακούς τόπους του Ιδρύματος.

Στην προκήρυξη ορίζονται:
α. Η χρονική διάρκεια υποβολής των αιτήσεων.
β. Τα γνωστικά πεδία στα οποία δύνανται οι υποψήφιοι 

να εκπονήσουν διατριβή καθώς και ο αριθμός εισακτέων 
ανά γνωστικό πεδίο.

γ. Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση.
Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η 

προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να 
είναι διάφορη της ελληνικής και ο προτεινόμενος ως επι-
βλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος/α πρέπει 
να είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Με την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος συνυπο-
βάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία 

και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του 
εξωτερικού.

3. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία, κα-
θώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών προερχόμενους από 
ιδρύματα του εξωτερικού.

4. Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί διδακτορική 

διατριβή σε άλλο ΑΕΙ ούτε έχει υποβάλει διδακτορική 
διατριβή για κρίση με το ίδιο ή παρόμοιο θέμα σε άλλο 
ΑΕΙ ελληνικό ή της αλλοδαπής.

6. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη 
ΔΕΠ ή ερευνητές με τους οποίους ο υποψήφιος έχει ακα-
δημαϊκή σχέση, σε φακέλους σφραγισμένους από τους 
συντάκτες.

7. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Γ1/C1 της Αγγλι-
κής ή άλλης γλώσσας που να αποδεικνύεται με Κρατικό 
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή με αναγνωρισμένο 
πιστοποιητικό αντιστοίχου επιπέδου πανεπιστημίων ή 
αναγνωρισμένων στην Ελλάδα φορέων πιστοποίησης 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ΑΣΕΠ για επίπεδο 
γλωσσομάθειας Γ1. Δεν απαιτείται, αν υπάρχουν τίτλοι 
σπουδών που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό.

8. Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής σε ψηφιακή 
μορφή, που έχει εκπονηθεί σε προηγούμενα προπτυ-
χιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών από τα 
οποία αποφοίτησε ο υποψήφιος/α.

9. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πι-
στοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, 
σχετική εμπειρία κ.λ.π. (εφόσον υπάρχουν).

10. Συνοπτικό σχέδιο πρότασης όπως περιγράφεται 
παρακάτω.

Ο Υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει, από κοινού 
με την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, προσχέ-
διο Διδακτορικής Διατριβής στην Ελληνική γλώσσα, το 
οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

α. Ενδεικτικό Τίτλο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, 
Θεματική Περιοχή/Περιοχές και από τρεις (3) έως πέντε 
(5) Λέξεις - Κλειδιά.

β. Συνοπτική περιγραφή του θέματος.
γ. Περιγραφή του σκοπού και των επιμέρους στόχων 

της διδακτορικής διατριβής. 
δ. Συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση
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ε. Συνεισφορά και πρωτοτυπία της προτεινόμενης 
διατριβής. 

στ. Μεθοδολογία Έρευνας.
ζ. Απαιτούμενο εξοπλισμό, υλικά και αναλώσιμα.
η. Προσδιορισμό προβλεπόμενης διάρκειας των βα-

σικών σταδίων εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, 
ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

θ. Συνάφεια του προτεινόμενου θέματος με το γνω-
στικό αντικείμενο και το συνολικό ακαδημαϊκό έργο του 
επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ.

ι. Βιβλιογραφικές αναφορές, οι οποίες θα εμφανίζονται 
στην πρόταση.

Η Συνέλευση του Τμήματος αφού λάβει υπόψη τις αι-
τήσεις που έχουν υποβληθεί και όλα τα συνυποβαλλό-
μενα με την αίτηση έγγραφα, καλεί σε συνέντευξη τον/
την υποψήφιο/α και ακολούθως, λαμβάνει την απόφα-
ση ανάληψης της επίβλεψης ή την απόρριψή της. Στην 
εγκριτική απόφαση ορίζεται επίσης η γλώσσα συγγρα-
φής της διδακτορικής διατριβής.

Αλλαγή τίτλου ή γλώσσας
Αλλαγή του τίτλου της διδακτορικής διατριβής ή 

γλώσσας εκπόνησής της μπορεί να γίνει κατόπιν τεκμη-
ριωμένης εισηγήσεως της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής και έγκρισης από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 5
Επίβλεψη Διδακτορικής Διατριβής

1. Δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών έχουν:
α. Τα μέλη ΔΕΠ α΄ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκου-

ρου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι.
β. Ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέ-

ντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και τις προβλέ-
ψεις του άρθρου 39.1 του ν. 4485/2017, συμπεριλαμ-
βανομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας 
Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών 
της Ακαδημίας Αθηνών.

Κάθε μέλος ΔΕΠ δύναται να επιβλέψει συνολικά πέντε 
(5) διδακτορικές διατριβές, είτε με επίβλεψη είτε με συ-
νεπίβλεψη. Για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 
με συνεπίβλεψη το Τμήμα δύναται να συνεργάζεται με 
Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, καθώς 
και με ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητι-
κών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, όπως 
ορίζει η παρ. 3. του άρθρου 43 του ν. 4485/2017. Στην 
περίπτωση αυτή, καταρτίζεται μεταξύ των συνεργαζο-
μένων τμημάτων Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.

2. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Η Συνέλευση του Τμήματος αναθέτει στον προτεινό-

μενο επιβλέποντα την επίβλεψη της Διδακτορικής Δι-
ατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, 
με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την 
εκπόνηση και τη συγγραφή της.

Μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής
Στη Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχουν ως 

μέλη ο επιβλέπων και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ α΄ βαθμίδας, 
αναπληρωτή και επίκουρου από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. 
ή Καθηγητές αναγνωρισμένων ως ομοταγών ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος, ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 
και τις προβλέψεις του άρθρου 39.1 του ν. 4485/2017, 
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών 
Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από αναγνωρισμέ-
να ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της αλλοδαπής και 
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την 
υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Ως μέλη της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να οριστούν και 
καθηγητές που βρίσκονται σε επιστημονική άδεια. Στην 
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή μετέχει τουλάχιστον 
ένα (1) μέλος ΔΕΠ από το οικείο Τμήμα. Ο Επιβλέπων 
Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα του 
υποψηφίου διδάκτορα. Ειδικότερα, η άμεση συνεργασία 
Επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι 
τακτική και συνεχής.

Αντικατάσταση επιβλέποντος
Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή 

διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος 
για ένα έτος, η Συνέλευση του Τμήματος, εκτιμώντας 
τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλον την επίβλεψη, ύστε-
ρα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη 
του προτεινόμενου επιβλέποντος, διαφορετικά σε ένα 
από τα άλλα δύο (2) μέλη της τριμελούς συμβουλευτι-
κής επιτροπής, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου 
αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που ορίζει ο παρών 
Κανονισμός. Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε 
άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει 
να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών 
που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι. 
στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση 
της διατριβής.

Δημοσιοποίηση εισακτέων
Μετά τον ορισμό από τη Συνέλευση του Τμήματος 

της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, αναρτώνται 
στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος τα ονόματα των 
υποψηφίων διδακτόρων και των μελών της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής, ο τίτλος και σύντομη περί-
ληψη της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 6 
Διαδικασία εκπόνησης

Ο υποψήφιος διδάκτορας κάθε έτος παρουσιάζει 
προφορικά ενώπιον της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής και υποβάλλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα 
σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής του διατριβής. 
Αντίγραφο του υπομνήματος καθώς και σχόλια επ’ αυτού 
από τον επιβλέποντα ή την τριμελή επιτροπή και εκθέ-
σεις προόδου καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του 
υποψηφίου. Η μη υποβολή έκθεσης προόδου ισοδυνα-
μεί με αρνητική εισήγηση.

Άρθρο 7
Χρόνος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού 
διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολο-
γιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς 
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συμβουλευτικής επιτροπής (σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 40 του ν. 4485/2017).

Ο μέγιστος χρόνος εκπόνησης της διδακτορικής δι-
ατριβής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) πλήρη 
ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της 
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Ο χρόνος πε-
ράτωσης δύνανται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον 
έτη κατόπιν αιτιολογημένης αιτήσεως του υποψηφίου 
την οποία αφού εγκρίνουν τα μέλη της τριμελούς συμ-
βουλευτικής επιτροπής εισηγούνται στη Συνέλευση του 
Τμήματος για την έγκρισή της.

Αναστολή
Ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται να αιτηθεί την ανα-

στολή εκπόνησης της διατριβής, μεγίστης συνολικής 
χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, η οποία συνοδεύε-
ται με επαρκώς αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής και εγκρίνεται με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος. Κατά τη διάρκεια της 
αναστολής αίρεται η ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτο-
ρα και τα εξ’ αυτής απορρέοντα δικαιώματα. Ο χρόνος 
της αναστολής δεν προσμετράται στο μέγιστο συνολικό 
χρόνο εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής.

Άρθρο 8
Δικαιώματα/Παροχές και Υποχρεώσεις 
Υποψηφίων Διδακτόρων Δικαιώματα/Παροχές

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι 
υποψήφιοι διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακα-
δημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώ-
ματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
του δευτέρου κύκλου σπουδών. Ως τέτοια ενδεικτικά ανα-
φέρονται: τεχνολογική υποστήριξη, βραβεία, υποτροφίες, 
φοιτητική μέριμνα, εκπροσώπηση σε συλλογικά όργανα 
κ.ά. Μετά την παρέλευση των πέντε (5) ετών χρειάζεται 
ειδική αιτιολόγηση από την τριμελή συμβουλευτική επι-
τροπή, καθώς και υποβολή χρονοδιαγράμματος που να 
τεκμηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης σε δύο (2) το 
πολύ ακόμη έτη. Διατηρούν τα δικαιώματα πρόσβασης, 
δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη 
μετά την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος.

Υποχρεώσεις
Ο υποψήφιος διδάκτορας κάθε ακαδημαϊκό έτος 

παρουσιάζει προφορικά και υποχρεούται να υποβάλει 
εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της Τριμελούς 
Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της 
διδακτορικής διατριβής. Η έκθεση προόδου της έρευνάς 
του συνιστά ανανέωση της εγγραφής του. Αντίγραφο 
του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ’ αυτού από τον 
Επιβλέποντα Καθηγητή ή την τριμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή και εκθέσεις προόδου καταχωρίζονται στον 
ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/ας.

Υποχρεούται επίσης να συνεισφέρει στο ερευνητικό 
και διδακτικό έργο του Τμήματος (εργαστήρια, φρο-
ντιστηριακά μαθήματα, ασκήσεις πράξεις κ.α.) υπό την 
καθοδήγηση του Επιβλέποντος μέλους ή /και των δύο 
(2) άλλων μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής. H τρι-
μελής επιτροπή μπορεί να καθορίζει τη διάρκεια της 
υποχρεωτικής παρουσίας των υποψηφίων διδακτόρων 
στο πανεπιστήμιο για ερευνητικούς σκοπούς.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να εξετα-
στούν επιτυχώς στο μάθημα «Μεθοδολογία Έρευνας», 
ECTS μονάδες δέκα (10).

Άρθρο 9
Προϋποθέσεις για τη δημόσια υποστήριξη 
της Διδακτορικής Διατριβής

Ο υποψήφιος με την ολοκλήρωση της διδακτορικής 
του διατριβής και πριν την τελική της κρίση, υποχρεούται 
να έχει:

α) αποδεδειγμένη συμμετοχή σε ένα (1) τουλάχιστον 
διεθνές συνέδριο με κριτές και

β) δυο (2) τουλάχιστον δημοσιεύσεις με θέμα που 
προέρχεται από τη διατριβή του σε έγκριτο, διεθνές πε-
ριοδικό, που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες Q1, Q2 ή 
Q3 της SCIMAGO (SCOPUS).

Άρθρο 10
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτο-
ρικής Διατριβής, η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δη-
μόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τριμε-
λής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του 
υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και 
την υποβάλλει στην Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας 
τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την 
κρίση της Διδακτορικής Διατριβής.

Ο υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να αποστείλει σε 
έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τη Διδακτορική Διατριβή 
στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής (κα-
τόπιν συνεννοήσεως) τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες 
πριν την ημερομηνία υποστήριξής της.

Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη 
της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα 
αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθ-
μα μέλη καθώς και τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν 
τα κριτήρια του εδαφίου 2 της παρ. 2 του άρθρου 39 του 
ν. 4485/2017.

Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από 
τον υποψήφιο διδάκτορα. Η διαδικασία της δημόσιας 
υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία των 
τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επι-
τροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν 
και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η Εξεταστική 
Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει 
την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την 
πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και 
με βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία 
πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσα-
ντα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που 
έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να 
παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Διδακτορική Διατριβή βαθμολογείται με την ακό-
λουθη κλίμακα:

• Άριστα με διάκριση σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
• Άριστα,
• Λίαν Καλώς,
• Καλώς.
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Άρθρο 11
Απονομή του διδακτορικού τίτλου 
και αναγόρευση

Εντός διμήνου από την τελική έγκριση της Διδακτο-
ρικής Διατριβής, γίνεται σε συνεδρίαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος παρουσίαση του Πρακτικού της Εξετα-
στικής Επιτροπής και ακολουθεί η καθομολόγηση του 
υποψηφίου και η αναγόρευσή του σε Διδάκτορα του 
Τμήματος. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Πρύτανης ή 
ένας από τους Αντιπρυτάνεις. Πριν την καθομολόγηση, 
η διατριβή πρέπει να έχει τυπωθεί και βιβλιοδετηθεί με 
τη φροντίδα του υποψηφίου διδάκτορα, ο οποίος και 
καταθέτει έντεκα αντίτυπα της Διδακτορικής Διατριβής 
στην τελική της μορφή ως εξής:

• Από ένα στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής.

• Τέσσερα αντίτυπα του τελικού κειμένου της δια-
τριβής, καθένα σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, 
ένα (1) για τη Γραμματεία, ένα (1) για τη βιβλιοθήκη του 
Τμήματος, ένα (1) για τη Κεντρική βιβλιοθήκη του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ένα (1) για το Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών.

Άρθρο 12
Επιβράβευση διδακτορικών διατριβών

Προτείνεται η θέσπιση από το Τμήμα διαδικασίας 
εσωτερικής κατάταξης των Διδακτορικών Διατριβών 
με κριτήρια αξιολόγησης την επιστημονική ποιότητα 
των δημοσιεύσεων που προέκυψαν από την έρευνα στο 
πλαίσιο της διδακτορικής διατριβής, σε άρθρα δημοσι-
ευμένα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια 
μετά από κρίση καθώς και οι ετεροαναφορές σε αυτές 
τις δημοσιεύσεις.

Άρθρο 13
Διαγραφή Υποψηφίων Διδακτόρων

Λόγους διαγραφής από το Μητρώο των Υποψηφίων 
Διδακτόρων δύνανται να αποτελέσουν οι κάτωθι:

α. Αδυναμία των Υποψηφίων Διδακτόρων να ανταπε-
ξέλθουν στις υποχρεώσεις του Προγράμματος Διδακτο-
ρικών Σπουδών.

β. Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντι-
γραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς 
αναφορά σε αυτούς.

γ. Δράσεις του υποψήφιου διδάκτορα που εκθέτουν 
και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή το Τμήμα στο οποίο 
φιλοξενείται.

δ. Αδυναμία των Υποψηφίων Διδακτόρων να συνεχί-
σουν τις σπουδές τους για προσωπικούς λόγους.

Άρθρο 14 
Μεταβατικές Διατάξεις

Θέματα που δεν προβλέπονται από τον ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) και δεν ορίζονται άμεσα από τον παρόντα Κα-
νονισμό Διδακτορικών Σπουδών επιλύονται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

Η Συνέλευση έχει το δικαίωμα τροποποίησης της 

λειτουργίας του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών 
σε κάθε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη για την 
διασφάλιση της ποιότητας του Προγράμματος Διδακτο-
ρικών Σπουδών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 28 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 2471 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 573/2020 (Β’ 4400) από-

φασης της 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).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
γ’ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), την παρ. 8 
του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και την 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 ανασυγκρότηση 
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 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

8. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρθρων 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 εκ-
πόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με-
ταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
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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. Το άρθρο 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. 573/28.9.2020 (Β’ 4400) απόφαση Συ-
γκλήτου που αφορά στην έγκριση ίδρυσης Διατμημα-
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης με το 
Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και το Τμήμα 
Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με 
τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτι-
κών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη 
μάθηση».

18. Το ΦΕΚ Β’ 5009/2020 «Διόρθωση σφάλματος της 
υπ’ αρ. 573/28-9-2020 απόφασης Συγκλήτου».

19. Το απόσπασμα πρακτικού (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
9/26-11-2021) της Συνέλευσης της Ειδικής Διατμημα-
τικής Επιτροπής.

20. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ.  
152/22-12-2021).

21. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση υπ’ αρ. 21/14-12-2021).

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

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 573/2020 (Β’ 4400) από-
φασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας, με την προσθήκη παραγράφου στο τέλος του 
άρθρου 6 ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με 
το Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και το Τμή-
μα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 
2020- 2021 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκα-
λία και τη μάθηση», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-Σκοπός

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαί-

δευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη 
διδασκαλία και τη μάθηση», το οποίο λειτουργεί στις 
εγκαταστάσεις της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών (ΣΚΑΕΠ) του ΠΔΜ, είναι η ανάπτυξη ενός 
Προγράμματος εκπαίδευσης πτυχιούχων από ποικίλα 
επιστημονικά πεδία, οι οποίοι είτε είναι εκπαιδευτικοί 
είτε επιθυμούν να εργαστούν στην εκπαίδευση, δεν δια-
θέτουν όμως τις παιδαγωγικές εκείνες γνώσεις που είναι 
απαραίτητες για την ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της διδασκαλίας.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η ανανέωση της εκπαιδευτι-
κής πρακτικής των εκπαιδευτικών ή η εκπαίδευση των 
πτυχιούχων που επιθυμούν να εργαστούν στον χώρο της 
εκπαίδευσης, έτσι ώστε να αποκτήσουν εξοικείωση με 
καινοτόμες προσεγγίσεις που αφορούν τη διδασκαλία 
και τη μάθηση και να τις εφαρμόζουν στην εκπαιδευτι-
κή πρακτική. Πιο συγκεκριμένα, το ΔΠΜΣ επιδιώκει τη 
συσχέτιση μεταξύ της ακαδημαϊκής θεωρίας των Επιστη-
μών της Αγωγής και της διδακτικής πράξης, προκειμένου 
να παράσχει στους εκπαιδευόμενους όλων των ηλικιών 
ένα κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο, αλλά και ένα πεδίο 
εφαρμογής πρακτικής άσκησης στη διδακτική της ειδι-
κότητάς τους, έτσι ώστε:

• να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις σύγχρονες θε-
ωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με το πεδίο των 
Επιστημών της Αγωγής , ως θεωρητικό και ερμηνευτικό 
πλαίσιο προσέγγισης της εκπαιδευτικής πράξης·

• να είναι σε θέση να αναστοχάζονται για το εκπαι-
δευτικό έργο με βάση τις σύγχρονες τάσεις στην παι-
δαγωγική, διδακτική και ψυχολογική θεωρία, αλλά και 
τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κοινωνικού και 
εκπαιδευτικού πλαισίου·

• να είναι σε θέση να αναπλαισιώνουν και να μετασχη-
ματίζουν τη γνώση του αντικειμένου τους, καθιστώντας 
την παιδαγωγικά αποτελεσματική και λαμβάνοντας υπό-
ψη τις διαφορετικές ικανότητες, τη μαθησιακή ετοιμότη-
τα και το κοινωνικό-πολιτισμικό υπόβαθρο των μαθητών·

• να μπορούν να αναγνωρίζουν, να σχεδιάζουν και να 
εφαρμόζουν καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία τους·

• να μπορούν να συνδυάζουν την παιδαγωγική θεωρία 
με προσωπική ερευνητική δραστηριότητα·

• να γνωρίζουν και να κατανοούν βασικά ζητήματα 
σχετικά με τη διοίκηση των σχολικών μονάδων και τη 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού·

• να είναι σε θέση να δημιουργούν και να αναπτύσσουν 
δικά τους διδακτικά σενάρια στη σχολική πρακτική.

• να αποκτήσουν εξοικείωση με διαδικασίες μάθησης 
στην κατεύθυνση της διά βίου αλλά και της μη τυπικής 
εκπαίδευσης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαί-
δευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη 
διδασκαλία και τη μάθηση».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκ-
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παιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία 
και τη μάθηση» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ελληνικών 
Α.Ε.Ι. ή T.E.I. ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που 
προτίθενται να διδάξουν γνωστικά αντικείμενα τα οποία 
περιλαμβάνονται στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής, 
Τεχνικής και Επαγγελματικής). Παράλληλα, δεκτοί γίνο-
νται και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που ήδη υπηρετούν 
στην Πρωτοβάθμια ή τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε δύο (2) 
εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η υποχρεωτική παρακολού-
θηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του Α΄ 
και Β΄ εξαμήνου. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
απονέμεται μετά τη συμπλήρωση εξήντα (60) πιστωτι-
κών μονάδων (ECTS).

Τα μαθήματα διακρίνονται σε 3 θεματικές κατηγο-
ρίες: (α) Θέματα Αγωγής και Εκπαίδευσης, (β) Θέματα 
Διδασκαλίας και Μάθησης, καθώς και (γ) Διδακτική Ει-
δικότητας, ενώ περιλαμβάνεται και Πρακτική Άσκηση 
που έχει μορφή είτε παρακολούθησης μαθημάτων σε 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς/δομές εκπαίδευσης είτε 
μικροδιδασκαλίας. Επίσης, για τη χορήγηση του διπλώ-
ματος προβλέπεται η κατάθεση μίας τελικής εργασίας, 
στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα αναπτύσσουν επί 

χάρτου ένα διδακτικό σενάριο στο αντικείμενο της ει-
δικότητάς τους, σύμφωνα με την εκφώνηση που θα τους 
δοθεί από τον καθηγητή ειδικότητας (ευρεία προσέγγιση 
της ύλης, έμφαση στο ενεργό υποκείμενο της μάθησης, 
καινοτόμες προσεγγίσεις σε συνάφεια με την αντίστοιχη 
παιδαγωγική θεωρία κ.λπ.).

Τα μαθήματα που υποχρεούνται να παρακολουθή-
σουν οι φοιτητές στα δύο εξάμηνα (Α΄ και Β΄) είναι συ-
νολικά εννέα (9), τέσσερα (4) στο Α΄ εξάμηνο και πέντε 
(5) στο Β΄ εξάμηνο. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρα-
κολουθήσουν το σύνολο των έξι (6) μαθημάτων γενικής 
κατεύθυνσης, ένα (1) μάθημα Διδακτικής που αντιστοιχεί 
στη διδακτική του επιστημονικού πεδίου της ειδικότητάς 
τους (Διδακτική Ειδικότητας) από το θεματικό πεδίο «Δι-
δακτική Ειδικότητας» και ένα (1) μάθημα της αντίστοιχης 
«Πρακτικής Άσκησης - Μικροδιδασκαλίας Ειδικότητας». 
Θέση ενός (1) μαθήματος επέχει και η τελική εργασία με 
το Διδακτικό Σενάριο της ειδικότητάς τους («Δημιουρ-
γία και ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου Ειδικότητας»), το 
οποίο υποχρεούνται να καταθέσουν επί χάρτου, όπως 
περιγράφεται στον οικείο Κανονισμό Σπουδών (ευρεία 
προσέγγιση της ύλης, έμφαση στο ενεργό υποκείμενο 
της μάθησης, καινοτόμες προσεγγίσεις σε συνάφεια με 
την αντίστοιχη παιδαγωγική θεωρία κ.λπ.).

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται 
σε δύο (2) τμήματα φοιτητών, ένα (1) τμήμα με έδρα την 
πόλη της Φλώρινας και ένα (1) τμήμα με έδρα την πόλη 
της Κοζάνης. Η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιείται 
σε δομές τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης και η Μικρο-
διδασκαλία σε κατάλληλους εργαστηριακούς χώρους 
του Ιδρύματος.

Αναλυτικά, η διάρθρωση του προγράμματος είναι η 
ακόλουθη:

Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση»
Α΄ Εξάμηνο

α/α Τίτλος μαθήματος Τύπος 
μαθήματος

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
1 Παιδαγωγική και Εκπαίδευση: φιλοσοφικές, ιστορικές, και κοινωνιολογικές δια-

στάσεις
Θεωρητικό 6,5

2 Εφαρμογές της Ψυχολογίας στην Εκπαίδευση Θεωρητικό 6,5
3 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτική Αξιολόγηση -Εκπαιδευ-

τική Έρευνα
Θεωρητικό 6,5

4 Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Θεωρητικό 6,5
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Α΄ Εξαμήνου 26

Β΄ Εξάμηνο
1 Αναλυτικά Προγράμματα - Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις Θεωρητικό 6,5
2 Διαχείριση της Ετερότητας στην Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Εκπαί-

δευση ΑΜΕΑ)
Θεωρητικό 6,5

3 Διδακτική Ειδικότητας Θεωρητικό 7
4 Πρακτική Άσκηση - Μικροδιδασκαλία Ειδικότητας Εργαστηριακό 7
5 Δημιουργία και ανάπτυξη διδακτικού σεναρίου Ειδικότητας Εργαστηριακό 7

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Β΄ Εξαμήνου 34
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Δ.Π.Μ.Σ. 60
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Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση»
Μαθήματα Θεματικού Πεδίου «Διδακτική Ειδικότητας και Πρακτική Άσκηση»

α/α Τίτλος μαθήματος Κατηγορία
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
1 Διδακτική Ειδικότητας Ανθρωπιστικών Επιστημών Θεωρητικό 7
2 Διδακτική Ειδικότητας Κοινωνικών Επιστημών Θεωρητικό 7
3 Διδακτική Ειδικότητας Φυσικών Επιστημών Θεωρητικό 7
4 Διδακτική Ειδικότητας Μαθηματικών Θεωρητικό 7
5 Διδακτική Ειδικότητας Αισθητικής Αγωγής Θεωρητικό 7
6 Διδακτική Ειδικότητας Φυσικής Αγωγής, Υγείας - Πρόνοιας & Ευεξίας Θεωρητικό 7
7 Διδακτική Ειδικότητας Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής Θεωρητικό 7
Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγ-

γίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση» είναι η ελληνική.
Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται δια ζώσης και εξ αποστάσεως, με τη δυνατότητα χρήσης σύγ-

χρονης και ασύγχρονης διαδικτυακής επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, η διδασκαλία μαθημάτων με μέσα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με 
όσα ειδικότερα ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4485/2017 και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε ογδόντα (80) φοιτητές κατ’ έτος. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/17, και μόνο ένας κατ΄ έτος, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι στο ΔΠΜΣ, 
με την προϋπόθεση ότι αυτό 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 συ-
νεργαζόμενων Τμημάτων 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 Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχου-
σα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, εξοπλισμός) της Σχολής Κοινωνικών 
και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το τμήμα με έδρα τη Φλώρινα, και οι 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στην Κοζάνη, για το τμήμα με έδρα την πόλη της Κοζάνης.

Άρθρο 11 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για πέντε (5) έτη, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνα-
τότητα 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 ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ., για τα πέντε (5) ακαδημαϊκά έτη λειτουργίας του, που αφορά στις 
λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 61.600,00€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων κα-
θώς 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)

37.440,00
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ΑΜΟΙΒΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(αμοιβές τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. ή/και έκτακτου προσωπικού για τη διοικητική και τεχνι-
κή υποστήριξη του ΠΜΣ)

6.500,00

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
(δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές)

6.600,00

ΟΡΓΑΝΑ
(δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού)

1.500,00

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
(δαπάνες αναλωσίμων υλικών)

2.500,00

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

5.560,00

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

 1.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
(70% των εσόδων του ΔΠΜΣ)

61.600,00

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
(Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα 
στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης)

26.400,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΠΜΣ 88.000,00
Οι πηγές χρηματοδότησης του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται από τα τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο 

ποσό των 1.100,00€, από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φυσικών προσώπων, πόρους 
από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ερευνητικά προγράμματα και άλλες διαφανείς χρηματικές 
εισροές, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 13 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 28 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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*02066553112210012*

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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