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Άρθρο 1ο 
Ίδρυση του ΠΜΣ 

 
Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΚΠ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης» (Sciences of 
Education and Lifelong Learning). Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ιδρύθηκε και 
λειτουργεί με βάση την Πρυτανική Πράξη …… με την οποία εγκρίθηκε το ΠΜΣ (η οποία αποτελεί 
τροποποίηση του υπ’ αριθμ. ΦΕΚ1934/17-7-2014) και τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό που 
εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος στην ……. -2015  
συνεδρίασή της. 
 

Άρθρο 2ο 
Αντικείμενο – Σκοπός 

 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου 
Μάθησης» («Sciences of Education and Lifelong Learning») έχει ως αντικείμενο τη διάχυση 
σύγχρονων προσεγγίσεων της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης σε θέματα εκπαιδευτικής 
διοίκησης και ηγεσίας, και πληροφορικής-νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Σκοπός του 
προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων και η 
ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών που αφορούν στα εξής 
αντικείμενα: 
  

 Την οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης γενικότερα και των σχολικών 
μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότερα, καθώς 
επίσης και τη λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και 
φορέων διά βίου μάθησης και Εκπαίδευσης Ενηλίκων (π.χ. ΓΓΔβΜ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 
ΕΟΠΠΕΠ, ΟΑΕΔ, ΚΔΒΜ, ΠΕΚ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΣΔΕ κλ.π.).   

 Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση. 
 
Ειδικότερα, η Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία πρόκειται να καλύψει ένα πολύ 

σημαντικό κενό της υπάρχουσας ελληνικής πραγματικότητας. Έχει γίνει πλέον συνείδηση στο 
χώρο της εκπαίδευσης η ανάγκη επαγγελματικής αναβάθμισης των στελεχών εκπαίδευσης 
(Περιφερειακών Διευθυντών, Σχολικών Συμβούλων, Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών 
Σχολικών Μονάδων, και λοιπών στελεχών εκπαίδευσης), αφού οι περισσότεροι από αυτούς δε 
διαθέτουν εξειδικευμένες και πιστοποιημένες πανεπιστημιακές σπουδές στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο. Συνεπώς, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προσφέρει τη δυνατότητα στους 
ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά και στους 
μελλοντικούς, να αποκτήσουν τις κατάλληλες εκείνες επιστημονικές γνώσεις, δεξιότητες και 
ικανότητες που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν αυτοί 
να ανταποκρίνονται επιτυχώς στις απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαιδευτικής ηγεσίας.  

Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Κατεύθυνση 
Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Ηγεσίας θα μπορούν να εργαστούν: (α) ως στελέχη σε γενικά 
δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Σχολικές 
Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), 
καθώς και σε οργανισμούς δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ. ΓΓΔΒΜ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, 
ΕΟΠΠΕΠ, ΟΑΕΔ κλπ.), στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΚΔΒΜ) και 
στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), (β) ως στελέχη των κεντρικών δημόσιων φορέων 
της εκπαίδευσης και Διά βίου Μάθησης, και (γ) στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών ερευνών, στη 
μελέτη και εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών που εστιάζονται στη διοίκηση της εκπαίδευσης. 
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Η κατεύθυνση της Πληροφορικής και των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση θα καλύψει 
τη διαπιστωμένη ανάγκη της ενσωμάτωσης των Νέων Τεχνολογιών και της Πληροφορικής σε όλο 
το φάσμα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αλλά και της Προσχολικής 
Αγωγής) – σε όλες τις εκφάνσεις της: στην τυπική και μη τυπική εκπαίδευση (όπως τα Σχολεία 
Δεύτερης Ευκαιρίας), στα Γενικά Λύκεια και στα Επαγγελματικά και Τεχνικά Λύκεια και γενικά σε 
κάθε μορφής εκπαίδευση που προηγείται της Μετα-λυκειακής, Ανώτερης και Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. Όπως είναι γνωστό, η Πληροφορική και γενικότερα οι Νέες Τεχνολογίες σήμερα 
αποτελούν ένα ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο και ένα μέσο για τη βελτίωση της διδασκαλίας και 
της μάθησης. Πέραν τούτου όμως, η εκπαίδευση πρέπει να λάβει υπόψη της και τις νέες 
κοινωνικές πρακτικές και το ιδιαίτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται οι κοινωνικές 
σχέσεις, οι οποίες αναπτύσσονται στον κυβερνοχώρο και είναι γνωστές με την ονομασία 
ψηφιακός γραμματισμός (digital literacy). 

Το πρόγραμμα της Κατεύθυνσης Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση 
απευθύνεται σε εν ενεργεία και εν δυνάμει εκπαιδευτικούς, όλων των ειδικοτήτων (και όχι μόνο 
της Πληροφορικής), οι οποίοι θα επιθυμούσαν να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους 
προσόντα και να βελτιώσουν ουσιαστικά τις διδακτικές τους μεθόδους, ενσωματώνοντας σε αυτές 
τις νέες τεχνολογίες και εγγράφοντας τη διδακτική τους προβληματική στο πλαίσιο του ψηφιακού 
γραμματισμού. 

 
Άρθρο 3ο 

Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) περιλαμβάνει  τα ακόλουθα δομικά 
στοιχεία: Υποχρεωτικά Μαθήματα Κορμού (Υ), Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης 
(ΥΚα) και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ). 

2. Το ΠΜΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις και την ανάγκη κατοχής 
εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους επιστήμονες των διαφόρων ειδικοτήτων 
που ενεργοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης, 
περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις: 

 
(α)  «Εκπαιδευτική  Διοίκηση και Ηγεσία» («Educational Management and Leadership»). 
(β)  «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» («ICT in Education»). 
 

Οι δυο κατευθύνσεις στηρίζονται στην ίδια γενική φιλοσοφία για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη 
δια βίου μάθηση. Ωστόσο, το πρόγραμμα της κάθε κατεύθυνσης εστιάζει σε εκείνες τις 
προϋποθέσεις, η πλήρωση των οποίων κρίνεται αναγκαία στο πλαίσιο της επαγγελματικής 
ανάπτυξης των  συμμετεχόντων.  

 
Άρθρο 4ο 

Τίτλοι Σπουδών 
 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), 
επιπέδου Master of Science (MSc.) στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης» 
(«Sciences of Education and Lifelong Learning»), με εξειδίκευση σε μια από τις ακόλουθες 
κατευθύνσεις: 

(α)  «Εκπαιδευτική  Διοίκηση και Ηγεσία» («Educational Management and Leadership») 
(β)  «Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» («ICT in Education»). 
 

 
 



 
 

 

4 

Άρθρο 5ο 
Χρονική Διάρκεια Σπουδών 

 
1. Η χρονική διάρκεια των σπουδών ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος. 
2. Η αίτηση για αναστολή φοίτησης, εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) 
ύστερα από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΠΜΣ, μόνο σε περίπτωση 
τεκμηριωμένου αιτήματος για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους και μόνο μετά την ολοκλήρωση της 
φοίτησης στο πρώτο εξάμηνο σπουδών. Η αναστολή φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει 
συνολικά το χρονικό διάστημα των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε να είναι μικρότερη της 
διάρκειας ενός εξαμήνου. Άδεια αναστολής φοίτησης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο 
ακαδημαϊκών εξαμήνων μπορεί να χορηγείται σε περιπτώσεις παρατεταμένης νοσηλείας, η οποία 
πιστοποιείται από δημόσιο φορέα ή για άλλο σοβαρό λόγο, τον οποίο εκτιμά η ΓΣΕΣ. 
3. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής, ο οποίος λαμβάνει αναστολή φοίτησης, είναι υποχρεωμένος να 
παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, τα σεμινάρια και τις δραστηριότητες του ΠΜΣ, στα οποία δεν 
έχει αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησης. 
4. Κατά τη διάρκεια της αναστολής φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα 
σχετικά δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο (φοιτητική κάρτα, δελτίο φοιτητικού 
εισιτηρίου, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κλπ). 
5. Αιτήσεις για αναστολή φοίτησης κατατίθενται στη γραμματεία του ΠΜΣ στο τέλος του πρώτου 
εξαμήνου. Αιτήσεις για την ανάκληση της αναστολής κατατίθενται στη λήξη του εξαμήνου που έχει 
δοθεί η αναστολή. 
6. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας, Δια Βίου και Θρησκευμάτων ή από άλλον δημόσιο φορέα, δεν δικαιούνται αναστολή 
φοίτησης. 

 
Άρθρο 6ο 

Όργανα διοίκησης και λειτουργίας 
 
1. Όργανα διοίκησης του ΠΜΣ σύμφωνα με το Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/16-7-2008) για το θεσμικό 
πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι τα εξής:  

 η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου, 
 η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 

Κοινωνικής Πολιτικής, 
 η Συντονιστική Επιτροπή  (ΣΕ) και 
 ο Διευθυντής του ΠΜΣ 

2. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από το Διευθυντή και δύο μέλη, που ορίζονται με 
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, με διετή θητεία, και με δυνατότητα ανανέωσης. Τόσο ο 
Διευθυντής όσο και τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής θα πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Ο Διευθυντής 
του ΠΜΣ ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και έχει ερευνητικό, συγγραφικό και 
διδακτικό έργο συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι 
του ιδίου γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο των κατευθύνσεων του ΠΜΣ, και 
έχουν ερευνητικό, συγγραφικό και διδακτικό έργο απόλυτα συναφές με το αντικείμενο των 
κατευθύνσεων του ΠΜΣ. 
3. Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, φέρει την επιστημονική, οργανωτική και 
διοικητική ευθύνη του συντονισμού του ΠΜΣ. Η υπόδειξη του είδους των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων, η επίβλεψη και η αξιολόγησή τους θα τελούν υπό την ευθύνη της Συντονιστικής 
Επιτροπής. 
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4. Η Συντονιστική Επιτροπή παρακολουθεί και συντονίζει την οργάνωση και τη λειτουργία του 
διδακτικού προγράμματος του ΠΜΣ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον εσωτερικό 
κανονισμό. Η Συντονιστική Επιτροπή καλείται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς να αποτιμήσει 
την πορεία του ΠΜΣ. Η Συντονιστική Επιτροπή, αφού εξετάσει την ανάγκη για ενδεχόμενη 
ανακατανομή των μαθημάτων των δύο Κατευθύνσεων του ΠΜΣ, τα οποία θα διδαχθούν ανά 
εξάμηνο το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, υποβάλλει τις προτάσεις της προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. 
του Τμήματος. Οι προτάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής επικυρώνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 
 

 
Άρθρο 7ο 

Εισαγωγή στο ΠΜΣ – Διαδικασία επιλογής 
 
1. Προκήρυξη Διαγωνισμού επιλογής υποψηφίων φοιτητών  
 
Κάθε χρόνο οι συντονιστές των δύο Κατευθύνσεων του ΠΜΣ εισηγούνται στη Γ.Σ.Ε.Σ. το 
χρονοδιάγραμμα της προκήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή υποψηφίων φοιτητών καθώς και 
τις λοιπές διαδικασίες και λεπτομέρειες επιλογής για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η προκήρυξη 
κοινοποιείται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στις Ανακοινώσεις της 
ιστοσελίδας του ΠΜΣ. Στην προκήρυξη αναφέρονται: 

 Οι Κατευθύνσεις του ΠΜΣ 
 Ο ακριβής αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά Κατεύθυνση 
 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία 

επιλογής 
 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν 
 Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής 
 Κάθε άλλη πληροφορία που κρίνεται αναγκαία από τη Συντονιστική Επιτροπή. 

 
2. Αριθμός και κατηγορίες Εισακτέων 
 
(α) Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα ορίζεται 
σε συνολικά εκατόν είκοσι (120) άτομα, δηλαδή εξήντα (60) άτομα ανά Κατεύθυνση. Ο αριθμός 
αυτός μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Επίσης, εάν η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής εκτιμήσει ότι ο αριθμός των υποψηφίων για μία από τις 
δύο Κατευθύνσεις είναι μικρός, μπορεί να αναστείλει επί ένα έτος (ή και περισσότερα) τη 
λειτουργία της αντίστοιχης Κατεύθυνσης, λαμβάνοντας φυσικά σχετική πρόνοια για την ομαλή 
ολοκλήρωση των σπουδών όσων ήδη φοιτούν. 
Σύμφωνα με το Νόμο 3685, άρθρο 4, παραγρ. 3 (ΦΕΚ 148 τ. Α’/16-7-2008) στο ΠΜΣ εισάγονται, 
επιπλέον του αριθμού εισακτέων, ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 
(ΙΚΥ), που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού 
αντικειμένου του ΠΜΣ και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Ο αριθμός 
των υποτρόφων είναι ανά Κατεύθυνση σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και 
μπορεί να αυξάνεται σύμφωνα με την ίδια απόφαση και όπως προβλέπει ο Νόμος 3685, άρθρο 4, 
παραγρ. 3.  
Αναφορικά με τις δύο κατηγορίες εισακτέων στο ΠΜΣ, δηλαδή οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. και οι 
αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους, οφείλουν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας 
για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τις καθορισμένες ημερομηνίες κατάθεσης αιτήσεων, 
καθώς και να πληρούν τις προϋποθέσεις εισαγωγής, όπως αυτές προβλέπονται από τον παρόντα 
Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ. 
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(β) Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων 
πανεπιστημίων (κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 3549/2007) της ημεδαπής και ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου. 
 
 
3. Προϋποθέσεις εισαγωγής 
 
Α. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής στο ΠΜΣ είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ) της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών για το ΠΜΣ διενεργείται με τις διαδικασίες 
που περιγράφονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, από τη Συντονιστική 
Επιτροπή του ΠΜΣ. Η επικύρωση των αποτελεσμάτων γίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. 
Β. Για τους υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο πανεπιστημίου του εξωτερικού 
(αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ), απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης τής ελληνικής 
γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς. 
Γ. Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επίπεδο τουλάχιστον 
Β2 («καλή γνώση») μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. Ως 
απόδειξη κατοχής πτυχίου ξένης γλώσσας επιπέδου «καλή γνώση» (Β2) λαμβάνονται υπόψη όλα 
τα πιστοποιητικά, τα οποία αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ. 
4). Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας πρέπει να έχουν αποκτηθεί εντός του χρονικού 
διαστήματος που προβλέπει η διαδικασία απόκτησης του κάθε πιστοποιητικού.  
5).Ανάλογα προς τα ανωτέρω πιστοποιητικά γλωσσομάθειας απαιτούνται για την απόδειξη της 
κατοχής ή επάρκειας μιας δεύτερης ξένης γλώσσας. 

 
4. Αιτήσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής 
 
Α. Οι αιτήσεις των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ελέγχονται από τη Συντονιστική  
Επιτροπή, για να διαπιστωθεί αν οι υποψηφιότητες πληρούν τις διατάξεις του νόμου και τους 
όρους του κανονισμού του ΠΜΣ.  
Β. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά, τα οποία 
μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή: 

 Αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ, στην οποία θα δηλώνεται η κατεύθυνση σπουδών που 
σκοπεύει να ακολουθήσει ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής. 

 Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές, οι δημοσιευμένες 
επιστημονικές εργασίες, η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, η επαγγελματική 
εμπειρία και γενικώς τα προσόντα του υποψηφίου. 

 Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 
 Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του 

υποψηφίου.  
 Απλό αντίγραφο πτυχίου για πτυχία που προέρχονται από ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής 
 Επικυρωμένο και μεταφρασμένο αντίγραφο πτυχίου για τις περιπτώσεις πτυχίων που 

προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής. 
 Αντίγραφο του πιστοποιητικού αναγνώρισης των πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής 

από το ΔΟΑΤΑΠ.  
 Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και νόμιμα επικυρωμένη και 

μεταφρασμένη αναλυτική βαθμολογία πτυχίου από ιδρύματα της αλλοδαπής.  
 Άλλα πτυχία ΑΕΙ, εφόσον υπάρχουν, νόμιμα επικυρωμένα. 
 Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν, νόμιμα επικυρωμένα. 
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 Νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής  μιας ή περισσότερων ξένων 
γλωσσών. Τα πιστοποιητικά που προέρχονται από ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα. 

 Αποδεικτικά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων, 
εφόσον υπάρχουν. 

 Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει. 
 
5. Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών 
 
Α. Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ είναι αρμόδια για την επιλογή των μεταπτυχιακών 
φοιτητών. 
Β. Η επιλογή γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο διεξάγεται ο τυπικός έλεγχος των 
υποβληθέντων δικαιολογητικών των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 5Γ 
του παρόντος άρθρου, έτσι ώστε να διαπιστωθεί ποιοι και πόσοι πληρούν τις προϋποθέσεις για 
να προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο της συνέντευξης. 
Στο δεύτερο στάδιο καλούνται για συνέντευξη όσοι υποψήφιοι έχουν περάσει επιτυχώς το πρώτο 
στάδιο και η Συντονιστική Επιτροπή επιλέγει εξ αυτών τον αριθμό των εισακτέων (ο οποίος 
δύναται να είναι μικρότερος των 60 ατόμων ανά κατεύθυνση). 
Γ. Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών είναι τα εξής:  
1)  οι τίτλοι σπουδών,  
2)  ο βαθμός βασικού πτυχίου,  
3)  οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων,  
4)  η επαγγελματική εμπειρία στα αντικείμενα των δύο Κατευθύνσεων του ΠΜΣ, 
5)    η επίδοση του υποψήφιου στη συνέντευξη. 
 
6. Σύστημα πίστωσης των κριτηρίων επιλογής 
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την επιτροπή με σύστημα μοριοδότησης στα 
συγκεκριμένα κριτήρια που αφορούν (άρθρο 5, Γ του παρόντος). 
 

Κριτήρια επιλογής Μέγιστη πίστωση μορίων 
Ο βαθμός πτυχίου 10 
  
  
Επιπλέον τίτλοι σπουδών (5 μόρια για δεύτερο πτυχίο, 8 μόρια 
για μεταπτυχιακό και 12 μόρια διδακτορικό) 

25 

Οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και πρακτικά 
συνεδρίων (5 μόρια για κάθε δημοσίευση σε περιοδικό και 3 
μόρια για κάθε δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίου) 

15 

η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (1 μόριο 
για κάθε έτος προϋπηρεσίας) 

10 

Συνέντευξη 40 
 

Άρθρο 8ο 
Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ 

 
1. Δομή και υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών 
 
Α. Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται με βάση τη χρονική διάρκεια και τις κατευθύνσεις του 
ΠΜΣ ως εξής: 
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Το Α’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) και περιλαμβάνει 
δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, κοινά και για τις δύο Κατευθύνσεις του ΠΜΣ, τα οποία 
πιστώνονται με πέντε (5) μονάδες έκαστο  και δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης, τα 
οποία πιστώνονται με δέκα (10) μονάδες έκαστο. Το Β’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα 
(30) μονάδες και περιλαμβάνει τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα Κατεύθυνσης, καθένα εκ των 
οποίων πιστώνεται με δέκα (10) μονάδες. Το Γ’ εξάμηνο σπουδών πιστώνεται με τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ) και περιλαμβάνει ένα (1) μάθημα Κατεύθυνσης, το οποίο πιστώνεται με 
δέκα (10) μονάδες και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία πιστώνεται με είκοσι  (20 ) 
πιστωτικές μονάδες.  
Β. Το πρόγραμμα μαθημάτων μπορεί να αναδιαμορφώνεται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες 
του Προγράμματος Σπουδών και τις εξελίξεις της επιστήμης. Σε περίπτωση ανάγκης για την 
οποιαδήποτε τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή των μαθημάτων 
μεταξύ των εξαμήνων, η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ υποβάλλει σχετική πρόταση προς 
έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Ο καθορισμός του τελικού προγράμματος των μαθημάτων 
γίνεται με κύριο γνώμονα τη διασφάλιση τόσο της επιστημονικής επάρκειας τού περιεχομένου 
σπουδών όσο και της επαρκούς προσφοράς μαθημάτων σε σχέση με τις ανάγκες των 
μεταπτυχιακών φοιτητών. 
Γ. Γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και σε περίπτωση προσκεκλημένων 
εισηγητών από το εξωτερικό η αγγλική.  
Δ. Για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει ενενήντα (90) 
πιστωτικές μονάδες (ΠΜ). Το κάθε μάθημα διδάσκεται για δεκατρείς (13) εβδομάδες και η 
διάρκεια διδασκαλίας του είναι τρεις (3) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα. 
Στ. Τα μαθήματα διεξάγονται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης που ενδέχεται να συνδυάζουν: α) 
δια ζώσης μαθήματα και σεμινάρια, και β) εξ αποστάσεως μαθήματα, με τη χρήση σύγχρονων και 
ασύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας - μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας.  
Ζ. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ μπορεί να συνδυάζεται με ερευνητική απασχόληση και άσκηση 
των μεταπτυχιακών φοιτητών ή με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα και σε άλλες 
ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. 
Το αναλυτικό ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων των δύο Κατευθύνσεων του ΠΜΣ είναι το 
παρακάτω:  
 
 

3. Πρόγραμμα μαθημάτων και πιστωτικές μονάδες (ΦΠ) 
  
(α) Κατεύθυνση Εκπαιδευτική  Διοίκηση και Ηγεσία 
 
Α ΄ Εξάμηνο Σπουδών 
 
Α/Α Μαθήματα 

 
Υποχρεωτικά 

 (Υ) 
 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ΠΜ) 
1. Εκπαιδευτική Πολιτική, Καινοτομίες και Δια βίου 

μάθηση  
Υ(Κορμού) 5 

2. Μέθοδοι Διδασκαλίας και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση  Υ(Κορμού) 5 
3. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης  Υ(Κατεύθυνσης) 10 
4. Η Ηγεσία στην Εκπαίδευση  Υ(Κατεύθυνσης) 10 
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Β ΄ Εξάμηνο Σπουδών 
 
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά 

(Υ) 
 

Πιστωτικές
Μονάδες 

(ΠΜ) 
5. Συναισθηματική Νοημοσύνη και Ηγεσία 

 
Υ(Κατεύθυνσης) 10 

6. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Ηθική  
 

Υ(Κατεύθυνσης) 10 

7. Επαγγελματική Ανάπτυξη Ηγετών Εκπαίδευσης Υ(Κατεύθυνσης) 10 
 

Γ ΄ Εξάμηνο Σπουδών 
 
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά 

(Υ) 
 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ΠΜ) 
8. Μεθοδολογία Ποσοτικής και Ποιοτικής Ανάλυσης – 

Practicum – Εμπειρία πεδίου και Πρακτική Άσκηση 
(Field Experience and Practicum) 

Υ(Κατεύθυνσης) 10 

9. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
 

Υ(Κατεύθυνσης) 20 
 

 
 
β) Κατεύθυνση Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 
 
Α΄ Εξάμηνο Σπουδών 
 
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά 

(Υ) 
 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ΠΜ) 
1. Εκπαιδευτική Πολιτική, Καινοτομίες και  Δια βίου 

μάθηση  
Υ(Κορμού) 5 

2. Μέθοδοι Διδασκαλίας και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση  
 

Υ(Κορμού) 5 

3. Σύγχρονα Ψηφιακά Περιβάλλοντα και οι 
Εκπαιδευτικές τους Χρήσεις  

Υ(Κατεύθυνσης) 10 

4. Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό και οι Διδακτικές του 
Χρήσεις  

Υ(Κατεύθυνσης) 10 

 
Β ΄ Εξάμηνο Σπουδών 
 
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά 

(Υ) 
 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ΠΜ) 
5. Συστήματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και e-

learning  
Υ(Κατεύθυνσης) 10 

6. O Ψηφιακός Γραμματισμός και το web 2.0 
 

Υ(Κατεύθυνσης) 
 

10 

7. Οnline Κοινότητες και τα Περιβάλλοντα Κοινωνικής Υ(Κατεύθυνσης) 10 
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Δικτύωσης στην Εκπαίδευση  
 
 
Γ ΄ Εξάμηνο Σπουδών 
 
Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά 

(Υ) 
 

Πιστωτικές  
Μονάδες 

(ΠΜ) 
8. Oι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση ενηλίκων, Ατόμων με 

Ειδικές Ανάγκες και Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων 
 

Υ(Κατεύθυνσης) 10 

9. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
 

Υ(Κατεύθυνσης) 20 

 
 
 
3.  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
 
Α. Στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας προβλέπεται η συγγραφή μιας πρωτότυπης 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ).   
Β. Σύμφωνα με το Ν. 3685/2008, άρθρο 5 παράγραφος 4 για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο 
οποίος παρακολουθεί ΠΜΣ που απονέμει ΜΔΕ, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, ύστερα από πρόταση της 
Συντονιστικής Επιτροπής, ένα μόνιμο μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ ως επιβλέπων. Η Συντονιστική Επιτροπή  
και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των 
σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Με την έναρξη της διπλωματικής εργασίας κάθε 
μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει σχετικό υπόμνημα της διπλωματικής εργασίας σε συνεργασία 
με τον επιβλέποντα καθηγητή.  
Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος τριμελής 
επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ή ερευνητές 
των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της 
επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο 
του προγράμματος.  
Γ. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) ολοκληρώνεται και υποβάλλεται για κρίση κατά 
τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου.  
Δ. Η ΜΔΕ μπορεί να είναι ερευνητική ή βιβλιογραφική, σε θεματική που εντάσσεται στο 
αντικείμενο του Προγράμματος και της Κατεύθυνσης. 
Ε. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποστηρίζει προφορικά την εργασία του ενώπιον τριμελούς 
επιτροπής, όπως αυτή ορίζεται στο παρόν άρθρο, παράγραφος Β. Στην περίπτωση που η ΜΔΕ 
έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα η επιτροπή μπορεί: α) να εγκρίνει την προφορική υποστήριξη της 
εργασίας, β) να ζητήσει διορθώσεις και εκ νέου κατάθεση και γ) να απορρίψει την εργασία. Σε 
αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση του ΠΜΣ. 
ΣΤ. Δυνατότητα παράτασης για την εκπόνηση της ΜΔΕ παρέχεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, για μία μόνον φορά, για χρονικό διάστημα που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ένα εξάμηνο και μόνο σε περίπτωση τεκμηριωμένου αιτήματος για 
ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, και μετά από θετική εισήγηση του επιβλέποντα Καθηγητή. Οι αιτήσεις 
για παράταση κατάθεσης της ΜΔΕ κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ.  
Ζ. Από την ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών τους (σε όλα τα μαθήματα και τη 
ΜΔΕ) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται βεβαίωσης αποφοίτησης από το ΠΜΣ. 
Η. Όσοι φοιτητές δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και την εκπόνηση και υποστήριξη 
της ΜΔΕ εντός του προβλεπόμενου από τον παρόντα Κανονισμό χρονικού διαστήματος 
διαγράφονται από το ΠΜΣ αυτοδικαίως.  
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4.  Διδακτικό Προσωπικό 
 
(α) Σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 τη διδασκαλία των μαθημάτων και τη διεξαγωγή σεμιναρίων, 
ερευνητικών προγραμμάτων, εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων κλπ. του ΠΜΣ μπορούν να 
αναλαμβάνουν: 

 Μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, 
πανεπιστημιακοί υπότροφοι, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. 

 Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική και 
συγγραφική δραστηριότητα.   

 Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ 

(β) Η αποκλειστική απασχόληση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος στο ΠΜΣ δεν επιτρέπεται από την 
κείμενη νομοθεσία (Ν. 3685/2008, άρθρο 5, παραγρ.2). 
 
 
5. Υποχρεώσεις και αξιολόγηση φοιτητών 
 
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα 
του εκάστοτε διδάσκοντα. Στην αξιολόγηση περιλαμβάνονται η συμμετοχή και επίδοση στο 
μάθημα, καθώς και στα προβλεπόμενα στο πρόγραμμα του μαθήματος σεμινάρια, εργασίες και 
ασκήσεις. Η βαθμολογία των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με το ίδιο σύστημα που ισχύει για 
τους φοιτητές του προπτυχιακού κύκλου σπουδών: ελάχιστη βαθμολογία το  μηδέν (0), βάση το 
πέντε (5) και άριστα το δέκα (10). Σε περίπτωση αποτυχίας ή μη προσέλευσης στην εξέταση ενός 
μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να επανεξετασθεί στην επόμενη εξεταστική, 
ακόμη και αν το μάθημα δεν προσφέρεται στην επόμενη εξεταστική. Το δικαίωμα αυτό ισχύει 
άπαξ.  
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι: 

1. Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος 
σπουδών υπογράφοντας στο παρουσιολόγιο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων που 
πραγματοποιούνται δια ζώσης ή μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας είναι 
υποχρεωτική. Μεταπτυχιακός φοιτητής που απουσιάζει από το 20% των προβλεπόμενων 
ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος ανά εξάμηνο, θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό 
και υποχρεούται να επαναλάβει την παρακολούθηση και την εξέτασή του. 

2. Να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το 
κάθε μάθημα. 

3. Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις. 
4. Να υποβάλλουν μέχρι την ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία το έντυπο 

με το(α) μάθημα (μαθήματα) επιλογής που θέλουν να παρακολουθήσουν κάθε εξάμηνο. 
5. Να υποβάλλουν στη Γραμματεία, πριν από την αξιολόγηση της διπλωματικής τους 

εργασίας, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπεριέχονται στοιχεία αντιγραφής/ λογοκλοπής. 
6. Να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του 

προγράμματος. Να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις καθώς και 
όποια άλλη υποχρέωση προς το Ίδρυμα πριν από την ορκωμοσία. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση, δεν θα έχουν δικαίωμα να ορκιστούν και να παραλάβουν το μεταπτυχιακό 
δίπλωμα ειδίκευσης. 

7. Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων καθώς και την ακαδημαϊκή 
δεοντολογία. 

8. Η μη τήρηση όλων των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί 
βάση απορριπτικού βαθμού ή αποκλεισμού από το πρόγραμμα. 



 
 

 

12 

Άρθρο 9ο  
Οικονομική Διαχείριση 

 
1. Πόροι των ΠΜΣ μπορεί να είναι δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του 
δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή πόροι από ερευνητικά 
προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού και 
δίδακτρα. Η οικονομική διαχείριση γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
(ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
2. Η διαχείριση των εσόδων των ΠΜΣ γίνεται από τον ΕΛΚΕ και κατανέμονται ως εξής: 

α) 65% για λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και για αμοιβές − αποζημιώσεις του 
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού, για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο 
υποχρεώσεις τους, καθώς και για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά 
από πρόταση της ΓΣΕΣ. 
β) 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του ιδρύματος που αφορούν το ΠΜΣ και 
γ) 10% κρατήσεις υπέρ του ΕΛΚΕ. 

Η ανωτέρω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο σκοπό, 
καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις. 
3. Τα δίδακτρα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και προσκομίζεται η σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του 
Προγράμματος. Ο φοιτητής παραλαμβάνει απόδειξη είσπραξης. Σε περίπτωση διακοπής της 
φοίτησης δεν επιστρέφονται  τα δίδακτρα που έχουν καταβληθεί. Ο φοιτητής υποχρεούται να 
καταθέσει τα δίδακτρα στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας σύμφωνα με την ακόλουθη περίοδο των δόσεων: 1) Καταβολή του ποσού των 500 
Ευρώ κατά την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ., 2) καταβολή του ποσού των 1000 Ευρώ κατά την έναρξη 
του Β’ εξαμήνου και 3) καταβολή του ποσού των 1000 Ευρώ κατά την έναρξη του Γ’ εξαμήνου. 
Επιπλέον, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του καθώς και όλων των εξεταστικών 
υποχρεώσεων του ο φοιτητής, ενόψει της ορκωμοσίας του, οφείλει να καταθέσει το παράβολο 
ορκωμοσίας (το ποσό των 50 Ευρώ) στον τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Ερευνών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και να προσκομίσει τη σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του 
Προγράμματος.   
4. Τα έσοδα του προγράμματος διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών και ερευνητικών 
αναγκών, όπως: αποζημιώσεις μελών ΔΕΠ και εξωτερικών συνεργατών, διοικητική και τεχνική 
υποστήριξη, προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού, προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού και 
ερευνητικών εργαλείων, προμήθεια λογισμικών, υποτροφίες, αναλώσιμα υλικά, έξοδα προβολής 
και διαφήμισης, έξοδα μετακινήσεων, διάφορα άλλα έξοδα που θα προκύψουν. Η οικονομική 
διαχείριση γίνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ, ενώ την εποπτεία 
ασκεί η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α΄) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους 
λειτουργίας του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των 
156.000 € και αναλύεται  σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: 
 

Προϋπολογισμός Δαπανών Σύνολο (Ευρώ) 
1) Αμοιβές/ αποζημιώσεις Διδακτικού, Διοικητικού και Τεχνικού 
Προσωπικού 

135.940 
 

3) Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευνητικών εργαλείων, ειδικού 
εξοπλισμού, λογισμικών και αναλωσίμων 

12.060 
 

5) Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμμετοχή σε συνέδρια και δαπάνες 
δημοσιεύσεων 

4.000 
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6) Λοιπά έξοδα 
 

4.000 
 

ΣΥΝΟΛΟ 156.000 
 
 
Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τα δίδακτρα των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως 
δωρεές, χορηγίες και λοιπά. 
 
 

Άρθρο 10ο 

Αξιολόγηση Προγράμματος 
 

Το ΠΜΣ προσαρμόζεται στις διατάξεις περί αξιολόγησης του Ν. 3685/08 (άρθρο 1, παρ. 2) και 
συντάσσεται κάθε τρία (3) χρόνια έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3374/05 
(ΦΕΚ 189 Α’). 
 
 

Άρθρο 11ο 

Διάρκεια Λειτουργίας 
 
Η διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ είναι επτά (7) έτη, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το 
αργότερο το τελευταίο εξάμηνο του χρόνου λειτουργίας του ΠΜΣ, με απόφαση της Συγκλήτου 
Ειδικής Σύνθεσης, μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπή του ΠΜΣ προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. του 
Τμήματος, μπορεί να ζητηθεί παράταση της λειτουργίας του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 
που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. 

 
 

Άρθρο 12ο 
Κοινές Διατάξεις του Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Κύκλου Σπουδών 

 
1. Γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) και της 
Διδακτορικής Διατριβής (ΔΔ) 
Με απόφαση της ΓΣΕΣ ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας ή της Διδακτορικής Διατριβής (Ν. 3685/2008, άρθρο 9 παρ. 4 εδάφιο γ). 
 
2. Υλικοτεχνική υποδομή 
Το ΠΜΣ θα λειτουργεί στους χώρους διδασκαλίας και έρευνας του Τμήματος, και θα 
χρησιμοποιηθούν τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή του Τμήματος. Οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
μπορούν να αναζητήσουν το βιβλιογραφικό υλικό που χρειάζονται για τη συγγραφή των εργασιών 
τους από τα ηλεκτρονικά περιοδικά και τις βάσεις δεδομένων στις οποίες το Πανεπιστήμιο έχει 
εξασφαλίσει πρόσβαση. 
 
3. Προσωπικό και Υποστήριξη 
Η γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ καθώς και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, οικονομική και 
τεχνολογική υποστήριξη, σε γραφεία και προσωπικό προβλέπεται από τη ΓΣΕΣ κατά την 
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υποβολή έγκρισης προγραμμάτων στην Πρυτανεία, είτε από υπάρχον μόνιμο προσωπικό του 
Τμήματος είτε με τη διαδικασία προσλήψεων που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΠΜΣ. 

 
 
 

Άρθρο 13ο 

Πειθαρχικά ζητήματα 
 
Κατά την εγγραφή τους όλοι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν το «Συμβόλαιο 
Τιμής», δηλαδή ένα κείμενο (βλπ. Παράρτημα Α στο τέλος του παρόντος Κανονισμού), στο οποίο 
θα δηλώνουν ότι δεσμεύονται να τηρήσουν τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.  
Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη 
Συντονιστική Επιτροπή, η οποία εξετάζει το ζήτημα και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. που είναι υπεύθυνη 
για την τελική εκτίμηση και λήψη αποφάσεων. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι ποινές που 
θα επιβάλλονται, εάν συλληφθούν να αντιγράφουν σε εργασίες, εξετάσεις ή στη Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία τους, θα είναι ως εξής: 
 
1) Μαθήματα 

 Η πρώτη φορά που διαπιστώνεται αντιγραφή/λογοκλοπή κατά τη διάρκεια των σπουδών: 
Αποκλεισμός του φοιτητή από τις εξετάσεις του μαθήματος και υποχρέωση να 
παρακολουθήσει το μάθημα ξανά την επόμενη φορά με τις ανάλογες υποχρεώσεις. 

 Η δεύτερη φορά που διαπιστώνεται αντιγραφή/λογοκλοπή κατά τη διάρκεια των σπουδών:  
Διαγραφή από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. 

 
2) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 
Με την υποβολή της ΜΔΕ ο κάθε φοιτητής υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση (βλπ. Παράρτημα Β στο 
τέλος του παρόντος Κανονισμού), στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα και σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία ότι η ΜΔΕ αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν είναι προϊόν 
μερικής ή ολικής αντιγραφής, καθώς επίσης και ότι οι βιβλιογραφικές πηγές που έχουν 
χρησιμοποιηθεί περιορίζονται στο επίπεδο της βιβλιογραφικής αναφοράς και μόνο.  
Σε περίπτωση διαπιστωμένης αντιγραφής/λογοκλοπής, με απόφαση της ΓΣΕΣ, η ελάχιστη ποινή 
που επιβάλλεται είναι η υποχρέωση του φοιτητή να επαναλάβει την εκπόνηση της ΜΔΕ με άλλο 
θέμα και με άλλον επόπτη καθηγητή. Ο πρώτος επιβλέπων καθηγητής αμείβεται πλήρως και ο 
φοιτητής υποχρεούται να επαναλάβει το εξάμηνο με τις ανάλογες οικονομικές υποχρεώσεις. Η 
μέγιστη ποινή που μπορεί να επιβληθεί σε τέτοιες περιπτώσεις αντιγραφής/λογοκλοπής είναι η 
διαγραφή του από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.  
Αν ο φοιτητής έχει αποφοιτήσει, η ποινή είναι η ανάκληση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης και η προώθηση του θέματος στη νομική υπηρεσία του Πανεπιστημίου για την έναρξη 
των ανάλογων νομικών διαδικασιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 
 

 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
 
 
 
   
 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΙΜΗΣ  
 
Ο υπογεγραμμένος/η ………………….μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια του 

Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, με 

Ειδίκευση………………………………………………………………………………….., 

και Αριθμό Μητρώου………………………………… 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

 
Ότι έχω διαβάσει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης του Τμήματος 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής και τον αποδέχομαι.  

 
 

 
Θεσσαλονίκη, 
Ημερομηνία:  ___ / ___  / _____ 

 ………………………………………………………. 
 
 (υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 
 

ΠΡΟΣ(1): ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠ, ΤΟΥ ΠΑΜΑΚ.  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι: 

Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου περί ψευδούς δηλώσεως, ότι η Μεταπτυχιακή 
Διπλωματική Εργασία μου με τίτλο: 
 
“….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….“    
η οποία κατατέθηκε την …../ ….. / 201…. με επιβλέποντες καθηγητές  
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
έχει  συγγραφεί αποκλειστικά κα μόνο από εμένα και δεν είναι αποτέλεσμα αντιγραφής από 
οποιαδήποτε πηγή. Εάν διαπιστωθεί ότι η εργασία γράφτηκε από άλλον ή υπάρχει αντιγραφή, τότε γνωρίζω ότι η 
προβλεπόμενη ποινή μπορεί να είναι μέχρι και η αφαίρεση του αντίστοιχου πτυχίου μου. (4) 

Ημερομηνία:  ___ / ___  / _____ 

 

                                                                                                    Ο – Η – Δηλ.  
. 

                                                                                                                                                           
(Υπογραφή) 
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