
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλε-
κτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-
γιστών της Πολυτεχνικής Σχολής σε συνεργασία 
με το Τμήμα Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
με τίτλο «Ψηφιακή Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών 
Υγείας» (Digital Health and Health Management).

2 Έγκριση τροποποίησης της υπ’  αρ. 2471/2021 
(Β’  6655) απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας, ως προς το άρθρο 12 
«Κόστος Λειτουργίας» του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του 
Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και 
του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών 
και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της 
Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτό-
μες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση».
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  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-

ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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. Την παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 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 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 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, σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του άρθρου 455 του ν. 4957/2022 «Νέοι ορί-
ζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση 
της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης 
των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141).

9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού 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 
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. Τo άρθρο 17 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).
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14. Το κεφ. Γ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
και λοιπές διατάξεις εκπαίδευσης» (Α’ 70).

15. Το άρθρο 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. Το υπ’ αρ. 80/27-06-2022 απόσπασμα πρακτικού 
της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Μηχανικών Υπολογιστών (επισπεύδον τμήμα) 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

18. Το απόσπασμα πρακτικού (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
15/27-06-2022) της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

19. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
συνεργαζόμενων τμημάτων.

20. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση υπ’ αρ. 30/12-07-2022).

21. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
167/13-07-2022).

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

Την ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των 
Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών (επισπεύδον τμήμα) της Πολυτεχνικής 
Σχολής και Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
με έδρα την Πτολεμαΐδα του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, με τίτλο «Ψηφιακή Υγεία και Διοίκηση Υπη-
ρεσιών Υγείας» (Digital Health and Health Management 
σε εφαρμογή των ν. 4610/2019 (Α’ 70) και ν. 4485/2017 
(Α’ 114), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικά-Τίτλος του Π.Μ.Σ.

Τα τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών (επισπεύδον τμήμα) της Πολυτεχνικής 
Σχολής και Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
με έδρα την Πτολεμαΐδα, του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
διοργανώνουν τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακή Υγεία και Δι-
οίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (Digital Health and Health 
Management) σύμφωνα με τον ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΠΜΣ «Ψηφιακή Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγεί-
ας» φιλοδοξεί να είναι πόλος έλξης και αναφοράς ως 
προς την ποιότητα της εκπαίδευσης και την αριστεία 
στην έρευνα, όχι μόνο στο επίπεδο των Πανεπιστημια-
κών Ιδρυμάτων στην Ελλάδα, αλλά και σε διεθνές επί-
πεδο. Πιο συγκεκριμένα, ένα ΠΜΣ στο αντικείμενο την 
Ψηφιακή Υγεία και τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας πρέπει 
να προσφέρει στους απόφοιτους τόσο την απαραίτητη 
τεχνολογική εξειδίκευση και σε βάθος κατανόηση του 

σύγχρονου πεδίου της Διοίκησης των Υπηρεσιών της 
Υγείας. Το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να οδηγεί στην 
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας νέων τεχνολογικών 
προϊόντων, στην ικανότητα εκτίμησης της ασφάλειας 
και της χρησιμότητάς τους όπως και να συμβάλλει στην 
αποτελεσματική διοίκηση των μονάδων υγείας με στόχο 
την αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων.

Το ΠΜΣ πρέπει να παράγει απόφοιτους που:
• Θα έχουν μια κριτική κατανόηση της προχωρημένης 

θεωρητικής γνώσης, των μεθόδων και εννοιών, των ψηφι-
ακών τεχνολογιών που υποστηρίζουν τον τομέα της υγεί-
ας και του σύγχρονου management των υπηρεσιών του.

• Θα έχουν εξειδικευμένη τεχνική γνώση και πρακτικές 
δεξιότητες, οι οποίες να τους δίνουν τη δυνατότητα μιας 
επαγγελματικής προσέγγισης στον προγραμματισμό, 
σχεδιασμό και διαχείριση τόσο των μέσων Ψηφιακής 
Υγείας όσο και των διαθέσιμων πόρων των Μονάδων 
παραγωγής υπηρεσιών υγείας με στόχο τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας των υπηρεσιών.

• Θα έχουν μεταβιβάσιμες και επαγγελματικές δεξιότη-
τες που θα τους επιτρέψουν να διευρύνουν τις προοπτι-
κές επαγγελματικής αποκατάστασής τους στους τομείς 
σχετικούς με την Ψηφιακή Υγεία και τη Διοίκηση των 
Υπηρεσιών Υγείας.

• Θα έχουν προχωρημένες ερευνητικές δεξιότητες 
για τη διεξαγωγή έρευνας και την ανάπτυξη ή βελτίωση 
λύσεων Ψηφιακής Υγείας και νέων μεθόδων Διοίκησης 
χρησιμοποιώντας μια ευρεία ποικιλία μεθόδων, εργαλεί-
ων και τεχνολογιών, είτε ως ανεξάρτητοι ερευνητές, είτε 
ως σύμβουλοι στις περιοχές εξειδίκευσής τους.

Άρθρο 3
Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε αποφοίτους Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών, στους αποφοίτους όλων των Σχολών Επιστη-
μών Υγείας και στους αποφοίτους τμημάτων Φυσικής, 
Μαθηματικών, Οικονομικών και Βιολογίας των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και αναγνω-
ρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Προ-
ϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση 
της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται είτε 
με την κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον επιπέδου 
Lower (Β2), είτε με εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται 
με ευθύνη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής. Στα 
ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται: α) ο 
βαθμός του πτυχίου, β) η βαθμολογία στα μαθήματα που 
είναι σχετικά με το αντικείμενο, γ) η επαγγελματική προ-
ϋπηρεσία, δ) η ερευνητική δραστηριότητα, ε) το επίπεδο 
γλωσσομάθειας και στ) η βαθμολογία της συνέντευξης.

Άρθρο 4 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Ψηφιακή Υγεία 
και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (Digital health and 
Health Management). Οι τίτλοι απονέμονται από τα 
Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών (επισπεύδον τμήμα) της Πολυτεχνικής 
Σχολής και Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
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Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του 
τίτλου

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Ψηφιακή Υγεία και Διοίκηση 
Υπηρεσιών Υγείας» θα είναι 3 εξάμηνα, εκ των οποίων τα 2 
πρώτα αφορούν τη διδασκαλία των μαθημάτων και το 3ο 
εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής 
εργασίας. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο εξαμήνων 
οι φοιτητές θα παρακολουθούν τέσσερα (4) υποχρεωτικά 
μαθήματα ανά εξάμηνο, με 3 ώρες παρακολούθησης ανά 
εβδομάδα για το κάθε μάθημα (12 ώρες παρακολούθησης 
ανά εβδομάδα συνολικά) για διάστημα διδασκαλίας δε-
κατριών (13) εβδομάδων. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
θα πρέπει να ολοκληρώνει το Π.Μ.Σ. σε εύλογο χρονικό 
διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) 
έτη. Μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να αναστείλει μέχρι 

ένα έτος την φοίτησή του εφόσον συντρέχουν σοβαροί 
λόγοι αναστολής φοίτησης.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα σπουδών

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η επιτυχής εξέ-
ταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και 
η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Τα μαθήματα και η διπλωματική εργασία βαθ-
μολογούνται με άριστα το δέκα (10). Κάθε μεταπτυχιακό 
μάθημα έχει 7,5 πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) σύμφωνα με 
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Μεταφοράς (ECTS), 
ενώ συνολικά αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Επίσης, η διπλωματική 
εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. 
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απονέμεται 
μετά τη συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων. Αναλυ-
τικά το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. έχει ως εξής:

Πρόγραμμα μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο
1ο Εξάμηνο: 1st SEMESTER

Α/Α Τίτλος μαθήματος (course title) Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) Ώρες/Εβδομάδα

1 Ψηφιακή Υγεία - Αρχές Πληροφοριακών Συστημάτων στην Υγεία 7,5 3

2 Βασικές Αρχές Management στις Υπηρεσίες Υγείας 7,5 3

3 Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων στην Υγεία - Βιοηθική 7,5 3

4 Αλγόριθμοι Επεξεργασίας Πληροφοριών 7,5 3

Σύνολο (total) 30 12
2ο Εξάμηνο: 2nd SEMESTER

Α/Α Τίτλος μαθήματος (course title) Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS)

Ώρες/Εβδομάδα

1 Διαγνωστικές, Αισθητηριακές και Απεικονιστικές 
Τεχνολογίες

 7,5 3

2 Εισαγωγή στην Τεχνητή Νοημοσύνη 7,5 3

3 Αξιολόγηση Οικονομικής Αποδοτικότητας Υπηρεσιών 
και Τεχνολογιών Υγείας

7,5 3

4 Βασικές Αρχές Συλλογής και Αξιολόγησης Δεδομένων 
Επιδημιολογικών Μελετών

7,5 3

Σύνολο (total) 30 12
3 ο Εξάμηνο Σπουδών: 3d SEMESTER

Τίτλος μαθήματος (course title) Πιστωτικές (ECTS) μονάδες

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) 30

Σύνολο (total) 30

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά με ευέ-
λικτες 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
Διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 με την επιφύλαξη της παρ. 11α του άρθρου 80 
του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του νόμου 4485/2017.

Άρθρο 8 
Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του μεταπτυχιακού ορίζεται η ελληνική ή/και η αγγλική. Ως γλώσσα συγγραφής της μετα-
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πτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται η ελληνική 
ή η αγγλική.

Άρθρο 9
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορί-
ζεται κατ’ ανώτατο όριο στους ογδόντα (80) φοιτητές, 
σε δύο τμήματα των σαράντα (40) ατόμων ανά κύκλο.

Άρθρο 10 
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων 
μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. των 
Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών (επισπεύδον τμήμα) της Πολυτεχνικής 
Σχολής και Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 
με έδρα την Πτολεμαΐδα του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και προσκεκλημέ-
νων διδασκόντων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες σύμφωνα με 
τα άρθρα 36, 43 και 85 του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και τις 
συμπληρώσεις τους.

Άρθρο 11 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμή-
ματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας, με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, στην Πτολεμαΐδα.

Άρθρο 12 
Κόστος λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου κύκλου 
του Π.Μ.Σ. για ογδόντα (80) (με βάση το ποσοστό απαλ-
λαγής διδάκτρων για το 30 % των φοιτητών) άτομα υπο-
λογίζεται σε 218.400€ και αναλύεται ποσοστιαία ως εξής:

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε ευρώ

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 10.200

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.000

3 Δαπάνες αναλωσίμων 6.500

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 15.340

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2.800

6

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
- Ωριαία αποζημίωση 80 ευρώ
- Σύνολο ωρών ΔΕΠ: 252
- Συνολική Αμοιβή μελών ΔΕΠ 80 Χ252 = 20.160
- Αμοιβή μελών ΔΕΠ για διπλωματικές 80 Χ 200 ανά διπλωματική = 16.000.000 ευρώ

40.320

7
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
- Ωριαία αποζημίωση = 80 ευρώ
- Σύνολο ωρών = 120
- Συνολική Αμοιβή = 120x80 = 4.800 ευρώ

9.600

8 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 30.000

9
Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
εκπαιδευτικών συγγραμμάτων του ΜΠΣ, οργάνωσης συνεδρίων- ημερίδων, δαπάνες 
εργασιών πεδίου, φιλοξενία, κ.λπ. 

20.120

10 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των 
Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. 65.520 

 Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα καθώς και από τέλη 
φοίτησης (δίδακτρα).

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα 3.900€ ανά φοιτητή. Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης εφαρμόζεται σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

O καταμερισμός των λειτουργικών δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ. δύναται να τροποποι-
είται σε οποιοδήποτε ποσοστό σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του Π.Μ.Σ., κατόπιν απόφασης της Ειδικής 
Διατμηματικής Επιτροπής.

Άρθρο 13 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 22 Αυγούστου 2022

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ  
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     Αριθμ. 7514 (2)
Έγκριση τροποποίησης της υπ’  αρ. 2471/2021 

(Β’ 6655) απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας, ως προς το άρθρο 12 

«Κόστος Λειτουργίας» του Διατμηματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδα-

γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του 

Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων και 

του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών 

και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημί-

ου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμες της 

Αγωγής: Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε καινοτό-

μες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση».

  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 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δια-

σφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύ-
στημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονά-
δων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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. Την παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 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 του άρθρου 13 του ν. 4485/ 
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθμίσεις 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 σε συνδυασμό με την 
παρ. 1 του άρθρου 455 του ν. 4957/2022 «Νέοι ορίζοντες 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποι-
ότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 
με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α΄141).

9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού 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. Τo άρθρο 17 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).
14. Τo Κεφάλαιο Γ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙ-

ΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανε-
πιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
και λοιπές διατάξεις εκπαίδευσης» (Α’ 70).

15. Το άρθρο 171 του ν. 4635/2019 «Τροποποιήσεις 
στον ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (Α’ 167).

16. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Πρύ-
τανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

17. Την υπ’ αρ. 573/28.9.2020 (Β’ 4400 και διόρθωση σφάλ-
ματος Β΄ 5009/2020) απόφαση της Συγκλήτου που αφορά 
στην έγκριση ίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτι-
κής 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 
εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη διδασκαλία 
και τη μάθηση».

18. Την υπ’ αρ. 2471/28-12-2021 (Β’ 6655) απόφαση της 
Συγκλήτου που αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αρ. 
573/2020 (Β’ 4400) απόφασης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

19. Το απόσπασμα πρακτικού (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
3/16-05-2022) της Συνέλευσης της Ειδικής Διατμημα-
τικής Επιτροπής.

20. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση υπ’ αρ. 30/12-07-2022).

21. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
167/13-07-2022).

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

Την τροποποίηση της υπ’  αρ. 2471/2021 (Β’  6655) 
απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας, ως προς το άρθρο 12 «Κόστος Λειτουργίας», 
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 τον ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-Σκοπός

Αντικείμενο του ΔΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαί-
δευση εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη 
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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 εκπαιδευτικής 
πρακτικής των εκπαιδευτικών ή η εκπαίδευση των πτυχιού-
χων που επιθυμούν να εργαστούν στον χώρο της εκπαίδευ-
σης, έτσι ώστε να αποκτήσουν εξοικείωση με καινοτόμες 
προσεγγίσεις που αφορούν τη διδασκαλία και τη μάθηση 
και να τις εφαρμόζουν στην εκπαιδευτική πρακτική. Πιο 
συγκεκριμένα, το ΔΠΜΣ επιδιώκει τη συσχέτιση μεταξύ 
της ακαδημαϊκής θεωρίας των Επιστημών της Αγωγής και 
της διδακτικής πράξης, προκειμένου να παράσχει στους 
εκπαιδευόμενους όλων των ηλικιών ένα κατάλληλο θεω-
ρητικό πλαίσιο, αλλά και ένα πεδίο εφαρμογής πρακτικής 
άσκησης στη διδακτική της ειδικότητάς 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 
εκπαιδευτικών σε καινοτόμες προσεγγίσεις στη δι-

δασκαλία 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 Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Γενικής, Τεχνικής και Επαγγελματικής). 
Παράλληλα, δεκτοί γίνονται και εκπαιδευτικοί ειδικο-
τήτων 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 κατηγορίες: 
(α) Θέματα Αγωγής και Εκπαίδευσης, (β) Θέματα Διδασκα-
λίας και Μάθησης, καθώς και (γ) Διδακτική Ειδικότητας, 
ενώ περιλαμβάνεται και Πρακτική Άσκηση που έχει μορ-
φή, είτε παρακολούθησης μαθημάτων σε εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς/δομές εκπαίδευσης, είτε μικροδιδασκαλίας. 
Επίσης, για τη χορήγηση του διπλώματος προβλέπεται η 
κατάθεση μίας τελικής εργασίας, στην οποία οι εκπαιδευό-
μενοι θα αναπτύσσουν επί χάρτου ένα διδακτικό σενάριο 
στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους, σύμφωνα με την 
εκφώνηση που θα τους δοθεί από τον καθηγητή ειδικό-
τητας (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 συνο-
λικά εννέα (9), τέσσερα (4) στο Α’ εξάμηνο και πέντε (5) 
στο Β’ εξάμηνο. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακο-
λουθήσουν 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 
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σε δομές τυπικής ή μη τυπικής εκπαίδευσης και η Μικροδιδασκαλία 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 διαστάσεις Θεωρητικό 7,5

2 Αναπτυξιακή-Παιδαγωγική Ψυχολογία Θεωρητικό 7,5

3 Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης - Εκπαιδευτική 
Αξιολόγηση -Εκπαιδευτική Έρευνα Θεωρητικό 7,5

4 Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Θεωρητικό 7,5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Α’ Εξαμήνου 30

Β’ Εξάμηνο

1 Αναλυτικά Προγράμματα - Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις Θεωρητικό 6

2 Διαχείριση της Ετερότητας στην Εκπαίδευση 
(Διαπολιτισμική Εκπαίδευση - Εκπαίδευση ΑΜΕΑ) Θεωρητικό 6

3 Διδακτική Ειδικότητας Θεωρητικό 6

4 Πρακτική Άσκηση - Μικροδιδασκαλία Ειδικότητας Εργαστηριακό 6

5 Δημιουργία και ανάπτυξη διδακτικού 
σεναρίου Ειδικότητας Εργαστηριακό 6

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Β’ Εξαμήνου 30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) Δ.Π.Μ.Σ. 60

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 6

2 Διδακτική Ειδικότητας Κοινωνικών Επιστημών Θεωρητικό 6

3 Διδακτική Ειδικότητας Φυσικών Επιστημών Θεωρητικό 6

4 Διδακτική Ειδικότητας Μαθηματικών Θεωρητικό 6

5 Διδακτική Ειδικότητας Αισθητικής Αγωγής Θεωρητικό 6

6 Διδακτική Ειδικότητας Φυσικής Αγωγής, Υγείας - Πρόνοιας και Ευεξίας Θεωρητικό 6

7 Διδακτική Ειδικότητας Τεχνολογικών Επιστημών και Επιστημών 
Πληροφορικής

Θεωρητικό 6

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 στον  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. 4485/2017, και μόνο ένας κατ’ έτος, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι στο ΔΠΜΣ, με 
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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 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 Τμημάτων 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).

Άρθρο 10 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την υλοποίηση του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, 
εργαστήρια, βιβλιοθήκες, εξοπλισμός) της Σχολής Κοινω-
νικών 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 δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του, σύμφωνα 
με την 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:

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046120109220008*

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΜΟΙΒΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι., ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων καθώς και αμοιβές εκτά-
κτου 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)

34.940,00

ΑΜΟΙΒΕΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (αμοιβές τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. ή/και έκτακτου προσωπικού για τη διοικητική και τεχνική υποστή-
ριξη του ΠΜΣ)

14.500,00

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ (δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές) 4.660,00

ΟΡΓΑΝΑ (δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού) 1.000,00

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ (δαπάνες αναλωσίμων υλικών) 1.000,00

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και δαπάνες μετακινή-
σεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς)  4.500,00

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως, έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου)  1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ (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 την 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, 22 Αυγούστου 2022

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   
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