
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1951
18 Ιουλίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/

08−04−2009, τ.Β’) Υ.Α. που αφορά στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστι−
κής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική 
και Ελεγκτική»  ................................................................................. 1

Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πο−
λιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών 
Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μα−
κεδονίας, με τίτλο «Νευροεπιστήμη της Εκπαί−
δευσης (Master of Science in Neuroscience and 
Education)». .......................................................................................... 2

Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 57667/Β7 (ΦΕΚ 1567Β/
2004) Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες 
αποφάσεις και αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πα−
νεπιστημίου Μακεδονίας– Αναμόρφωση Προγράμ−
ματος. ....................................................................................................... 3 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 107310 /B7 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/08−04−

2009, τ.Β’) Υ.Α. που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρη−
ματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με 
τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» 

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. Το Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 129/τ.Α’/5−6−2013) «Μετονομασία του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση−συγκρό−
τηση σχολών»

6. Την υπ’ αριθ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/08−04−2009, τ.Β’) ΥΑ 
που αφορά στην έγκριση λειτουργίας του Προγράμμα−
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών με τίτλο «Εφαρ−
μοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική». 

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ει−
δικής Σύνθεσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοι−
κονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση 14/28−04−2014).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση 
38/12.5.2014).

9. Το υπ’αριθμ. 317/27−5−2014 έγγραφο του Προέδρου 
του Τμήματος.

10. Το υπ’ αριθμ. 708/17−02−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο−
νομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

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

Τροποποιούμε την υπ’ αρίθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/
08−04−2009, τ.Β’) ΥΑ, που αφορά στο Πρόγραμμα Με−
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και 
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Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο 
«Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική», ως ακολούθως:

Το άρθρο 2 «Αντικείμενο − Σκοπός» αντικαθίσταται 
ως εξής: 

Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο−σκοπό την εξειδί−
κευση των πτυχιούχων ώστε να μπορούν να συμβάλλουν 
στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά 
αντικείμενα της Λογιστικής, της Εφαρμοσμένης Λογι−
στικής, της Ελεγκτικής και της Χρηματοοικονομικής 
δημιουργώντας στελέχη ικανά: α) να δραστηριοποιη−
θούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, ως 
ορκωτοί ελεγκτές, εσωτερικοί ελεγκτές, λογιστές−φο−
ροτεχνικοί, επενδυτικοί σύμβουλοι− διαχειριστές χαρτο−
φυλακίου, σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ανώτατα στελέχη 
της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα, β) να 
προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρ−
μογών στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και 
χρηματοοικονομικής. Επίσης, στην επιμόρφωση ανώτε−
ρων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιω−
τικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε 
εξειδικευμένες δραστηριότητές τους.

Το άρθρο 4 «Κατηγορίες Πτυχιούχων» αντικαθίσταται 
ως εξής: 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και 
πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Το άρθρο 7 «Αριθμός Εισακτέων» αντικαθίσταται ως 
εξής:

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 
εκατό (100) κατ’ έτος. 

Το άρθρο 10 «Διάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται 
ως εξής:

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2021−2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.11α 
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α’ 06−09−
2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθ. 107420/B7 (2)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών 
και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο 
«Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης (Master of Science 
in Neuroscience and Education)».

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, διασφάλι−
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποι−
ήθηκε 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. Το Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 129/τ.Α’/5−6−2013) «Μετονομασία του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση−συγκρό−
τηση σχολών»

6. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύν¬θεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρω−
πιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μα−
κεδονίας (συνεδρίαση αριθμ. 30/05−05−2014).

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (συνεδρίαση 
αριθμ.38/12.5.2014).

8. Το αριθμ. πρωτ. 748/02−06−2014 έγγραφο του Προ−
έδρου του Τμήματος

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 203 της 15/1/2014 έγγραφο της 
Α.ΔΙ.Π. από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη 
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών 
και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με τίτλο 
«Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης (Master of Science in 
Neuroscience and Education)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οργανώνει και 
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμ−
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Νευροεπιστήμη 
της Εκπαίδευσης (Master of Science in Neuroscience 
and Education, MSc)» σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής, και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 
(ΦΕΚ 148, τ.Α’/16−7−2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2

Αντικείμενο − Σκοπός

Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη διερεύνηση, ανάπτυ−
ξη, προσαρμογή και διάχυση σύγχρονων προσεγγίσεων 
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των επιστημών του εγκεφάλου, της συμπεριφοράς και 
της εκπαίδευσης. Σκοπός του προγράμματος είναι η 
παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιο−
τήτων σε θέματα που αφορούν στη θεωρία, την έρευνα 
και την εφαρμογή στα ανωτέρω πεδία. 

Το πρόγραμμα εστιάζεται στη γεφύρωση των νευ−
ροεπιστημών με την εκπαίδευση, καμπή στον σύγ−
χρονο τομέα εκπαιδευτικής και κοινωνικής πολιτικής. 
Το διεπιστημονικό πρόγραμμα καλύπτει και ζητήματα 
βιολογικής ψυχολογίας, φιλοσοφίας, ανθρωπολογί−
ας, νευρογλωσσολογίας και τεχνητής νοημοσύνης. 
Οι φοιτητές μπορούν να επικεντρώσουν το έργο τους 
στις βιολογικές και πρακτικές βάσεις της μάθησης, 
την ψυχική ανάπτυξη και την ειδική αγωγή, μεταξύ 
άλλων. Τονίζεται ιδιαίτερα η εφαρμογή ερευνητικών 
πορισμάτων με στόχο την ολοκλήρωση θετικής και 
θεωρητικής γνώσης. 

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Νευρο−
επιστήμη της Εκπαίδευσης (Master of Science, MSc, in 
Neuroscience and Education)».

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.

Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια−
κού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) εξάμηνα.

Άρθρο 6

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική 
ανελλιπής παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα 
κατωτέρω αναφερόμενα υποχρεωτικά (Υ) μαθήματα, κα−
θώς και η συγγραφή και εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 
Εργασίας, η οποία ολοκληρώνεται στο τέταρτο εξάμηνο 
σπουδών. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται 
σε εκατόν−είκοσι (120 ΕCTS). 

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων είναι το πα−
ρακάτω:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ Πιστωτικές

Μονάδες (ECTS)

Θεμέλια Nευροβιολογίας και Νευρο−
ανατομίας

Υ 10

Η Διερεύνηση τιου Εγκεφάλου: Mέθο−
δοι των Νευροεπιστημών 

Υ 10

Νόηση, Εγκέφαλος και Εκπαίδευση Υ 10

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ Πιστωτικές

Μονάδες (ECTS)

Λειτουργική Ολοκλήρωση: Νευροχη−
μεία και Νευροφυσιολογία 

Υ 10

Συμπεριφορική, Γνωστική και Κλινική 
Νευροεπιστήμη: Η Βιολογία της Νό−
ησης

Υ 10

Nευροβιολογικές Βάσεις της Ειδικής 
Αγωγής

Υ 10

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ Πιστωτικές

Μονάδες (ECTS)

Αναπτυξιακή, Κοινωνική και Συναισθη−
ματική Νευροεπιστήμη 

Υ 10

Εγκεφαλική Ευπλαστότητα και Δια 
Βίου Μάθηση 

Υ 10

Ο Διαστελλόμενος Εγκέφαλος: Νευ−
ροεπιστήμες Πέραν της Βιοϊατρικής 

Υ 10

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πιστωτικές
 Μονάδες
(ECTS)

Ειδικά Θέματα Έρευνας Εγκεφάλου 10

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 20

Με πρόταση της ΓΣΕΣ μπορεί να γίνει τροποποίηση του 
προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή των 
μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων.

Άρθρο 7

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ−
τατο όριο σε είκοσι (20) κατ’ έτος.

Άρθρο 8

Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή άλλων Τμη−
μάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α 16.7.2008).

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος και 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα καλύπτει τις ανάγκες 
λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη κτιριακή 
υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ).

Άρθρο 10

Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2020−2021 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Άρθρο 11

Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148Α’ 
16.7.2008) το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λει−
τουργίας του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές 
δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 138.000€ και αναλύ−
εται σε κα¬τηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορία Δαπάνης
Προϋπο−
λογισμός 

(€)

1. Αμοιβές− αποζημιώσεις διδακτικού, διοι−
κητικού και τεχνικού προσωπικού

112.000

2. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευ−
νητικών εργαλείων, ειδικού εξοπλισμού και 
λογισμικών, αναλωσίμων 

15.000

3. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμμε−
τοχή σε συνέδρια

5.000

4. Λοιπά έξοδα 6.000

Σύνολο δαπανών 138.000

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

Άρθρο 12

Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθ. 107360/B7 (3)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 57667/Β7 (ΦΕΚ 1567Β/2004) 

Υ.Α. όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις 
και αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακε−
δονίας– Αναμόρφωση Προγράμματος.

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. Το Π.Δ. 88 (ΦΕΚ 129/τ.Α’/5−6−2013) «Μετονομασία του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση−συγκρό−
τηση σχολών»

6. Την υπ’ αριθ. 57667/Β7 (ΦΕΚ 1567Β/2004) Υ.Α. που 
αφορά στην έγκριση λειτουργίας του Π.Μ.Σ. του Τμήμα−
τος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανε−
πιστημίου Μακεδονίας όπως έχει τροποποιηθεί με τις 
υπ’αριθμ. 58725/Β7 (ΦΕΚ 956/Β’/14.06.2007) και 101624/Β7 
(ΦΕΚ 2054/Β’/ 6.10.2008) Υ.Α..

7. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύν−
θεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινω−
νικής Πολιτικής (συνεδρίαση αριθμ. 30/5.5.2014)

8. Την απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, (συνεδρίαση αριθμ. 
38/12.5.2014)

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 203/15.1.2014 έγγραφο 
της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί 
η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθ. 57667/Β7 (ΦΕΚ 1567Β/2004) 
Υ.Α που αφορά στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδο−
νίας, όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής πολιτικής της 
Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τε−
χνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή (Master of Arts in 
Lifelong Learning and Special Education)» σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 
3685/2008 (ΦΕΚ 148Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2

Αντικείμενο – Σκοπός

Το ΠΜΣ με τίτλο «Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή 
(Master of Arts in Lifelong Learning and Special Education)» 
έχει ως αντικείμενο την επαγγελματική εξειδίκευση των 
πτυχιούχων του Τμήματος καθώς και πτυχιούχων άλλων 
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Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών 
ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, ώστε 
αυτοί να μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της 
επιστημονικής έρευνας και την προαγωγή της επιστημο−
νικής γνώσης στους τομείς της «Δια Βίου Μάθησης» και 
της «Ειδικής Αγωγής». Ιδιαίτερα, σκοπός του Π.Μ.Σ είναι 
η κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων (ερευνητών, 
εκπαιδευτών, εκπαιδευτικών, στελεχών της εκπαίδευ−
σης και της επαγγελματικής κατάρτισης), οι οποίοι θα 
δραστηριοποιούνται στα ερευνητικά και επαγγελματικά 
πεδία της Δια βίου Μάθησης και της Ειδικής Αγωγής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ με τίτλο «Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή 
(Master of Arts in Lifelong Learning and Special Education)» 
απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις 
εξής κατευθύνσεις: 

1. Δια Βίου Μάθηση (Master of Arts in Lifelong Learning)
2. Ειδική Αγωγή (Master of Arts in Special Education)

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων 
της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλ−
λοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ. 

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια−
κού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Πρόγραμμα Κατεύθυνσης στη Δια Βίου Μάθηση

Μαθήματα
Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS)

Α΄ Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Διδακτική μεθοδολογία της Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων:
θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις 10

2. Δια βίου Εκπαίδευση: Επιστημολογικές και 
Ηθικές Προϋποθέσεις 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
(εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει ένα 
από τα δύο) 

1. Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας 
στις κοινωνικές επιστήμες 10

2. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευ−
τών ενηλίκων 10

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Δια βίου Μάθηση και Αγορά Εργασίας 10

2. Συμβουλευτική και τεχνικές επαγγελματικού 
προσανατολισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
(εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει ένα από 
τα δύο) 

1. Παγκοσμιοποίηση−Διαπολιτισμική Εκπαίδευ−
ση−Δια βίου Μάθηση 10

2. Σχεδιασμός προγραμμάτων εκπαίδευσης 
ενηλίκων: Πρακτικές εφαρμογές 10

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Σύγχρονες προσεγγίσεις στην ψυχολο−
γία των ενηλίκων 10

2. Ψυχολογία της Εργασίας και της Δια 
βίου Μάθησης 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εκ των οποίων ο 
φοιτητής επιλέγει ένα από τα δύο) 

1. Προγράμματα ανοιχτής και εξ αποστά−
σεως εκπαίδευσης 10

2. Συμβουλευτική Ενηλίκων 10

Σύνολο ECTS 30

Δ΄ Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο ECTS 30

Γενικό σύνολο 120

Πρόγραμμα Κατεύθυνσης στην Ειδική Αγωγή 

Μαθήματα
Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS)

Α΄ Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Ειδικά θέματα Έρευνας Εγκεφάλου 10

2. Εκπαίδευση ατόμων με πρόβλημα όρασης 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εκ των οποίων ο 
φοιτητής επιλέγει ένα από τα δύο) 

1. Παράμετροι διάγνωσης και αποκατάστα−
σης της επικοινωνίας στα ΑμΕΑ 
και εφήβων με διαταραχές συμπεριφοράς 10

2. Κοινωνική και Συναισθηματική Μάθηση: 
μοντέλα ψυχοπαιδαγωγικής υποστήριξης 
παιδιών και εφήβων με διαταραχές συμπε−
ριφοράς 10

Σύνολο ECTS 30

Β΄ Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Μαθησιακές Δυσκολίες 10

2. Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρία 
και πράξη 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εκ των οποίων ο 
φοιτητής επιλέγει ένα από τα δύο) 
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1. Λειτουργικές γνώσεις και δεξιότητες ατό−
μων με νοητική καθυστέρηση και βαριές 
αναπηρίες 10

2. Συμβουλευτική των οικογενειών των ΑμΕΑ 10

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ Εξάμηνο

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής, 
Υπερκινητικότητα 10

2. Γνωστικές και Κοινωνικές δεξιότητες για 
άτομα με αυτισμό 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (εκ των οποίων ο 
φοιτητής επιλέγει ένα από τα δύο)

1. Εισαγωγή στην Θεραπευτική του αγχώ−
δους φοβικού παιδιού 10

2. Προγράμματα ψυχολογικής και εκπαιδευ−
τικής παρέμβασης για εφήβους με ειδικές 
ανάγκες 10

Σύνολο ECTS 30

Δ΄ Εξάμηνο

Διπλωματική εργασία 30

Σύνολο ECTS 30

Γενικό Σύνολο 120 

Η ανακατανομή των μαθημάτων στο πρόγραμμα σπου−
δών θα γίνεται με αποφάσεις των οργάνων του Πα−
νεπιστημίου Μακεδονίας και θα περιλαμβάνεται στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Άρθρο 7

Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε τριάντα (30) φοιτητές. 

Άρθρο 8

Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή άλλων Τμη−
μάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 
του ν. 3685/2008(ΦΕΚ 148 τ.Α΄).

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική Υποδομή

Το τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
αλλά και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εν γένει διαθέ−
τει την κατάλληλη κτιριακή υποδομή, την κατάλληλη 

υποδομή βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο εξοπλισμό 
τόσο σε οπτικοακουστικά μέσα όσο και σε ηλεκτρονι−
κούς υπολογιστές για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του 
προγράμματος. 

Άρθρο 10

Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ 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

Τα κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών που αφορά τις λειτουργικές δαπάνες 
ανέρχεται στο ποσό των 12.000 ευρώ και αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής: 

Κατηγορία Δαπάνης Κόστος 
σε ευρώ

Δαπάνες μετακινήσεων 2.000

Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 4.000

Αναλώσιμα 2.000

Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού−λογι−
σμικού 

2.500

Άλλες Δαπάνες 1.500

Σύνολο 12.000

Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το 
υπόλοιπο ποσό από άλλες πηγές όπως επιχορηγήσεις, 
δωρεές και ερευνητικά προγράμματα. 

Άρθρο 12

Μεταβατικές Διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2013−2014 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης Υπουργικής 
Απόφασης.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα−
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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