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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδα−
γωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα−
κεδονίας με τίτλο «Ιστορία, Τοπική Ιστορία έρευ−
να και διδακτική»............................................................................
1
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παι−
δαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση
της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία». .............. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 113974/B7
(1)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με
τίτλο «Ιστορία, Τοπική Ιστορία έρευνα και διδακτική».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις
μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177, τ.Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156, τ.Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς

και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 72/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 119/28−5−2013),
«Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και
ίδρυση − συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με
αριθμ. 280/02−04−2014).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο−
πής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρί−
αση αριθμ. 230/29−5−2014).
8. Το αριθμ. πρωτ. 1340/13−06−2014 έγγραφο του Προ−
έδρου του Τμήματος.
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1150/27−03−2014 έγγραφο της
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Δημοτικής Εκπαί−
δευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την από το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015
τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, με τίτλο: «Ιστορία, Τοπική Ιστορία έρευνα
και διδακτική», σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της
Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα−
κεδονίας, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2014–2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Ιστορία, Τοπική Ιστορία έρευνα και διδακτική»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη μεταπτυχιακή
εξειδίκευση σε ζητήματα Νεότερης Ιστορίας και Τοπι−
κής Ιστορίας με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με
την έρευνα και τη διδακτική των συγκεκριμένων επι−
στημονικών πεδίων. Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ.
είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών υψηλής
ειδίκευσης, ικανών να συμβάλουν στον καλύτερο σχε−
διασμό της ιστορικής έρευνας και στην ανάπτυξη και
στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας με
τη χρήση σύγχρονων μεθόδων διδακτικής που καλύ−
πτουν το φάσμα των πεδίων έρευνας της Νεότερης και
της Τοπικής Ιστορίας.
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η προ−
αγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο
αντικείμενο της Νεότερης Ιστορίας και της Τοπικής
Ιστορίας, η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυ−
χιακών γνώσεων µε τις διεθνείς εξελίξεις στην έρευνα
της ιστορίας και της τοπικής ιστορίας αλλά και με τις
επιστήμες της αγωγής (ζητήματα διδακτικής της Ιστο−
ρίας και της τοπικής ιστορίας, παιδαγωγική επάρκεια)
και η παραγωγή στελεχών στο πεδίο της ιστορικής
έρευνας µε ανταγωνιστική κατάρτιση και δυνατότητες
εφαρμογών τόσο στην ελληνική όσο και στην ενιαία
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Α΄ Εξάμηνο 1ο και 2ο Θεματικό Πεδίο
Τίτλος
Μαθήματος

1

Εισαγωγή στην
ιστορική έρευνα:
επιστημολογικές
προσεγγίσεις

Α

Υποχρεωτικό

8

2

Ζητήματα πηγών
στη Ιστορία

Α

Υποχρεωτικό

8

3

Ζητήματα Διδα−
κτικής της Ιστο−
ρίας

Α

Υποχρεωτικό

8

4

Η θεώρηση της
τοπικής Ιστορίας
(περιεχόμενο, τά−
σεις στην Ελλάδα
και στην ευρώπη)

Α

Επιλογής

6

5

Η εκπαιδευτική
πολιτική του ελ−
ληνικού κράτους

Α

Επιλογής

6

6

Τα
εγχειρίδια
Ιστορίας στα Βαλ−
κάνια και στην Κύ−
προ

Α

Επιλογής

6

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ−
σης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ιστορία, Τοπική Ιστορία έρευνα και
διδακτική».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμη−
μάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεω−
τική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα
μαθήματα και τα εργαστήρια, τα οποία κατανέμονται
στα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ Β΄και Γ΄) και η
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
(Δ΄ εξάμηνο).
Τόσο τα υποχρεωτικά μαθήματα όσο και τα επιλεγό−
μενα δύναται να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστη−
ριακή διδασκαλία ή και συνδιδασκαλία. Το πρόγραμμα
διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα.
Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης απονέμεται
μετά τη συμπλήρωση 120 ECTS.
Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων έχει
ως ακολούθως:

30

Β΄ Εξάμηνο 1ο Θεματικό Πεδίο
Εξά− Κατηγορία
μηνο Μαθήματος

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

α/α

Τίτλος
Μαθήματος

1

Ο Παρευξείνιος
και μικρασιατικός
Ελληνισμός της
Ανατολής

Β

Υποχρεωτικό

10

2

Το Μακεδονικό
Ζήτημα

Β

Υποχρεωτικό

10

3

Ιστορία της νεο−
ελληνικής εκπαί−
δευσης

Β

Επιλογής

10

4

Τοπική
Ιστορία
και περιβαλλοντι−
κή εκπαίδευση

Β

Επιλογής

10

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ενώ για
το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2)
ακόμη εξάμηνα.

Εξά− Κατηγορία
μηνο Μαθήματος

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

α/α

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

30

Β΄ Εξάμηνο 2ο Θεματικό Πεδίο
α/α

Τίτλος
Μαθήματος

1

Έρευνα, συγγρα−
φή και αξιολόγη−
ση σχολικών εγ−
χειριδίων ιστορίας

Εξά− Κατηγορία
μηνο Μαθήματος

Β

Υποχρεωτικό

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
10
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2

Τοπική ιστορία
και εκπαίδευση

Β

3

Ιστορία της νεο−
ελληνικής εκπαί−
δευσης

Β

Επιλογής

10

4

Τοπική
Ιστορία
και περιβαλλοντι−
κή εκπαίδευση

Β

Επιλογής

10

Υποχρεωτικό

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

10

Εξά− Κατηγορία
μηνο Μαθήματος

30
Η ανακατανομή των μαθημάτων στην επιπλέον διάρ−
κεια σπουδών του προγράμματος μερικής φοίτησης θα
γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και θα περιλαμβά−
νεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε 30 κατ’ έτος.

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

α/α

Τίτλος
Μαθήματος

1

Το Κυπριακό ζή−
τημα

Γ

Υποχρεωτικό

10

2

Πληθυσμιακές με−
τακινήσεις στην
Ελλάδα (1830−2000)

Γ

Υποχρεωτικό

10

3

Η δεκαετία του 40
και εμφύλιος

Γ

Επιλογής

10

4

Ιστορική εκπαί−
δευση και Μου−
σείο

Γ

Επιλογής

10

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)

Εκπόνηση
μεταπτυχιακής
εργασίας

30

Γ΄ Εξάμηνο 1ο Θεματικό Πεδίο

30

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. των Τμη−
μάτων της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας, και άλλων τμημάτων Πανεπιστη−
μίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδα−
σκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή της Παιδαγωγικής
Σχολής και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα
καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος
(αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, οπτι−
κοακουστικά μέσα, Η/Υ).
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Γ΄ Εξάμηνο 2ο Θεματικό Πεδίο
Πιστωτικές
Εξά− Κατηγορία
Μονάδες
μηνο Μαθήματος
(ECTS)

α/α

Τίτλος
Μαθήματος

1

Ζητήματα διδα−
σκαλίας της το−
πικής ιστορίας:
πρακτικές εφαρ−
μογές στο Ερ−
γαστήριο Τοπι−
κής Ιστορίας του
ΠΤΔΕ

2

Σύγχρονες προ−
σεγγίσεις
της
ιστορικής εκπαί−
δευσης (μουσείο,
κινηματογράφος,
Τεχνολογίες Πλη−
ροφορίας και Επι−
κοινωνίας)

Γ

3

Η δεκαετία του 40
και εμφύλιος

Γ

4

Ιστορική εκπαί−
δευση και Μου−
σείο
ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ

Δ΄ Εξάμηνο

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Γ

Γ

Υποχρεωτικό

Υποχρεωτικό

Επιλογής
Επιλογής

10

10

10
10

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας
του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες,
ανέρχεται στο ποσό των 39.000€ και αναλύεται ως
εξής:
Κατηγορία δαπάνης

1

Αμοιβές – αποζημιώσεις διδα−
κτικού, διοικητικού και τεχνικού
προσωπικού

10.000,00

2

Προμήθεια εκπαιδευτικού υλι−
κού, ερευνητικών εργαλείων,
εξοπλισμού και λογισμικών

10.000,00

3

Έξοδα δημοσιότητας

4

Δαπάνες μετακινήσεων

10.000,00

5

Λοιπά έξοδα, αναλώσιμα

4.500,00

Σύνολο
30

Προϋπολογισμός
(€)

Α/α

4.500,00

39.000,00

Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από τα δίδακτρα
των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και από άλλες πη−
γές, όπως χορηγίες, παροχές, δωρεές κ.τ.λ.
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Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
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.
Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 113973/B7
(2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με
τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης –
Εκπαιδευτική Ηγεσία».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ−
θρο 6 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16−7−2008) «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ
177, τ.Α΄/25−8−2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156, τ.Α΄/04−9−2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄/02−08−2005) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 72/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 119/28−5−2013),
«Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και
ίδρυση − συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας».
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με
αριθμ. 280/02−04−2014).
7. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο−
πής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρία−
ση αριθμ. 230/29−5−2014).
8. Το αριθμ. πρωτ. 1340/13−06−2014 έγγραφο του Προ−
έδρου του Τμήματος.
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1150/27−03−2014 έγγραφο της
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η

εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Δημοτικής Εκπαί−
δευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγω−
γικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης –
Εκπαιδευτική Ηγεσία» σύμφωνα με τα εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργα−
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014–2015
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:
«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευ−
τική Ηγεσία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου−
δών με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
– Εκπαιδευτική Ηγεσία» είναι η κατάρτιση πτυχιούχων
ΑΕΙ−ΤΕΙ σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαί−
δευσης και εκπαιδευτικής ηγεσίας.
Συγκεκριμένα, το ΠΜΣ στοχεύει:
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 διοίκησης και οργάνωσης
της εκπαίδευσης ειδικότερα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στην «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκ−
παιδευτική Ηγεσία».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Παιδαγωγι−
κών Τμημάτων και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια−
κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα
σπουδών για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ενώ για
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το μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2)
ακόμη εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεω−
τική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα
μαθήματα και τα εργαστήρια, τα οποία κατανέμονται
στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄) και η εκ−
πόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
(Γ΄ εξάμηνο).

Τόσο τα υποχρεωτικά μαθήματα όσο και τα επι−
λεγόμενα δύναται να περιλαμβάνουν θεωρητική και
εργαστηριακή διδασκαλία ή και συνδιδασκαλία. Το
πρόγραμμα διδάσκεται στην Ελληνική ή/και στην Αγ−
γλική γλώσσα.
Το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης απονέμεται
μετά τη συμπλήρωση 90 ECTS.
Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων έχει
ως ακολούθως:

Α/α
μαθήματος

Τίτλος
μαθήματος

Εξάμηνο

Κατηγορία
μαθήματος

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1

Αρχές Οργάνωση και Διοίκησης
Εκπαιδευτικών Μονάδων

Α΄

Υποχρεωτικό

7,5

2

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευ−
νας Ι – Ποσοτικές Μέθοδοι − Στα−
τιστική

Α΄

Υποχρεωτικό

7,5

3

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευ−
νας ΙΙ – Ποιοτικές Μέθοδοι

Α΄

Υποχρεωτικό

7,5

4

Εκπαιδευτική Ηγεσία και Οργανω−
σιακή Ανάπτυξη

Α΄

Υποχρεωτικό

7,5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Α΄ εξαμήνου

30

1

Οργανωσιακή – Κοινωνική Ψυχολο−
γία με εφαρμογές στη διοίκηση της
εκπαίδευσης

Β΄

Υποχρεωτικό

7,5

2

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

Β΄

Υποχρεωτικό

7,5

3

Εισαγωγή και Διαχείριση Αλλαγής
και Καινοτομίας στην Εκπαίδευση
– Σχολική Βελτίωση

Β΄

Υποχρεωτικό

7,5

4

Μάθημα επιλογής

Β΄

Επιλογής

7,5

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων Β΄ εξαμήνου

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Γ΄

30

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων ΠΜΣ

90
Μαθήματα επιλογής

Α/α
μαθήματος

Τίτλος μαθήματος

Εξάμηνο

Πιστωτικές Μονάδες
(ECTS)

1

Εκπαιδευτική Πολιτική – Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτι−
κή Πολιτική

Β΄

7,5

2

Εφαρμογές των ΤΠΕ στη Διοίκηση της Εκπαί−
δευσης

Β΄

7,5

Η ανακατανομή των μαθημάτων στην επιπλέον
διάρκεια σπουδών του προγράμματος μερικής φοί−
τησης θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων και
θα περιλαμβάνεται στον κανονισμό μεταπτυχιακών
σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την από−
κτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορί−

ζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (30) άτομα
κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήμα−
τος Δημοτικής Εκπαίδευσης και άλλων Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ή άλλων τμημάτων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγο−
ρίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄).
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή της Παιδαγωγικής
Σχολής και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα
καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος
(αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, οπτι−
κοακουστικά μέσα, Η/Υ).
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας
του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες,
ανέρχεται στο ποσό των 39.000€ και αναλύεται ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης

1

Αμοιβές – αποζημιώσεις διδα−
κτικού, διοικητικού και τεχνι−
κού προσωπικού

Προμήθεια εκπαιδευτικού υλι−
κού, ερευνητικών εργαλείων,
εξοπλισμού και λογισμικών

3

Έξοδα δημοσιότητας

4

Δαπάνες μετακινήσεων

3.000,00

5

Λοιπά έξοδα, αναλώσιμα

1.000,00

Σύνολο

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2021−2022, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Α/α

2

Προϋπολογισμός
(€)
31.000,00

3.500,00
500,00

39.000,00

Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από τα δίδακτρα
των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και από άλλες πη−
γές, όπως χορηγίες, παροχές, δωρεές κ.τ.λ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
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.
Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02020873107140008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

