
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 48344 
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1367/20846/28-6-2018

(Β’ 2969) απόφασης και του κανονισμού υπ’ 

αρ. 1796/25795/1-8-2018 (Β’ 4101) του Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών-ΔΔΠΜΣ με τίτ-

λο: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩ-

ΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» των Τμημάτων ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑ-

ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗ-

ΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣ-

ΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

  Η ΣΥΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρθρων 32 και 45.

2. Την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α’ 38)
και της παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).

3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (B’ 4334).

4. Τις υπό στοιχεία α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/
29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκ-
πόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», 
β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν.  4485/2017 (Α’  114), 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν.  4485/2017 (Α’ 114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.  4485/2017 
(Α’ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δι-
ατάξεων του ν. 4521/2018 (Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» διευκρινιστι-
κές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

5. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

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

8. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου υπ’ αρ. α)1367/20846/
28-6-2018 (Β’ 2969) περί επανίδρυσης διιδρυματικού 
διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών και β) υπ’ αρ. 1796/25795/1-8-2018 (Β’ 4101) περί 
έγκρισης κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών-ΔΔΠΜΣ με τίτλο: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» των Τμημάτων ΕΠΙ-
ΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.

10. Την απόφαση της ΕΔΕ του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών- ΔΔΠΜΣ με τίτλο: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩ-
ΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» των Τμημά-
των ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 4/27-1-2022).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
με αριθμό 44/7.2.2022).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων.

13. α) Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση με αριθμό 196/10.2.2022), β) Την 
απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(συνεδρίαση με αριθμό 49/13.5.2022), γ) Την απόφαση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συ-
νεδρίαση 217 - 34/20.6.2022).

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

Α. Την τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ. 1367/20846/
28-6-2018 (Β’ 2969), από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:
Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής 

Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ως επισπεύδον 
τμήμα), το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Τμήμα Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023 το Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) στην 
«Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114). Τη γραμματειακή και 
διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει 
το Τμήμα «Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής 
Εργασίας» του Πανεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Το άρθρο 2 τροποποιείται και προστίθεται τρίτο εδά-
φιο το οποίο έχει ως εξής:

Τέλος, ως εξειδίκευση τόσο της πολιτικής ανώτατης 
εκπαίδευσης όσο και των επιστημών της εκπαίδευσης θα 
εξειδικεύσει ενδιαφερόμενους στο πεδίο της εκπαίδευ-
σης εκπαιδευτικών στα διαφορετικά επίπεδα και είδη της.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το άρθρο 3 τροποποιείται ως εξής:
Το Δ.Δ.ΠMΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (ΔΜΣ) στην «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ». Ο τίτλος του ΔΜΣ στην αγγλική 
γλώσσα είναι «HIGHER EDUCATION POLICY: THEORY AND 
PRAXIS», ενώ στην γαλλική γλώσσα είναι «POLITIQUE 
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR: THÉORIE ET PRAXIS». 
Το Δ.Δ.ΠΜΣ έχει δύο ειδικεύσεις:

1. Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διασφάλιση Ποιότητας
2. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
Για τη λήψη του ΔΜΣ απαιτείται η φοίτηση και η επιτυ-

χής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοι-
τητών κατά τη διάρκεια δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
1. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η συγκέντρωση 60 πιστωτι-

κών μονάδων ECTS (ΠΜ-ECTS). Οι 30 ΠΜ-ECTS αντιστοι-
χούν στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
του πρώτου διδακτικού εξαμήνου (30 ΠΜ-ECTS), ενώ 
οι υπόλοιπες 30 ΠΜ-ECTS αντιστοιχούν στη μεταπτυχι-
ακή διατριβή. Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων 
ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 
του ν. 3374/2005.

2. Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπό-
θεση για την αξιολόγηση του φοιτητή.

3. Μέρος του Προγράμματος Σπουδών ή και ολόκληρο 
το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται εκτός από την ελλη-
νική και σε ξένη γλώσσα (αγγλική ή/και γαλλική), μετά 
από απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής.

4. Μέρος του προγράμματος (ως το 35%) μπορεί να 
προσφέρεται εξ αποστάσεως (παρ. 3 του άρθρου 30  
του ν. 4485/2017). Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα 
ακολουθεί τις σχετικές κείμενες διατάξεις.

5. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τρεις Θεμα-
τικές Ενότητες το πρώτο εξάμηνο, κάθε μια αντιστοιχεί 
σε 9 ECTS ήτοι συνολικά 27 ΠΜ/ECTS και ένα σεμινάριο 
επιστημονικού προβληματισμού (Colloquium) που αντι-
στοιχεί σε 3 ΠΜ/ECTS.

6. Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:
Ειδίκευση: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διασφάλιση 

Ποιότητας
Α’ εξάμηνο
ΘΕ 1: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκ-

παίδευσης (9 ECTS) 
ΘΕ 2: Στρατηγικός Σχεδιασμός(9 ECTS)
ΘΕ 3: Διασφάλιση Ποιότητας (9 ECTS)
Colloquium (3 ECTS)
Β’εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
Ειδίκευση: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
Α’ εξάμηνο
ΘΕ 1: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκ-

παίδευσης (9 ECTS)
ΘΕ 2: Ιστορικό πλαίσιο - Κοινωνική Διάσταση Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (9 ECTS)
ΘΕ 3: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Θεωρία και Πράξη 

(9 ECTS).
Colloquium (3 ECTS)
Β’εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:
Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.ΠΜΣ για την από-

κτηση ΔΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εκατό (100) 
άτομα κατ’ έτος.

Ο ακριβής αριθμός εισακτέων καθώς και ο αριθμός 
εισακτέων ανά ειδίκευση, για κάθε ακαδημαϊκό έτος 
καθορίζεται με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής 
Επιτροπής. Οι υποψήφιοι φοιτητές θα μπορούν να δη-
λώνουν είτε μια από τις δύο ειδικεύσεις είτε εφόσον 
δηλώνουν και τις δύο θα πρέπει να τις δηλώνουν με 
σειρά προτίμησης.
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:
Οι ανάγκες λειτουργίας του Δ.Δ.ΠΜΣ θα καλύπτονται 

από την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήμα-
τος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασί-
ας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:
Με βάση τον μέγιστο αριθμό δυνητικού αριθμού ει-

σακτέων, ο αναλυτικός προϋπολογισμός καθορίζεται 
ως εξής:

Α. Έσοδα (σε ευρώ)

1. Τέλη φοίτησης (3.000 €/φοιτητή) 300.000

Σύνολο εσόδων 300.000

Β. Έξοδα (σε ευρώ)
Β1. Λειτουργικά έξοδα ιδρύματος (30% των εσόδων 

παρακρατούμενα από τον ΕΛΚΕ βάσει της παρ. 4 του 
άρθρου 37 του ν. 4485/2017).

Σύνολο παρακράτησης 
από ΕΛΚΕ μετά την αφαίρεση 
των τριάντα (30) υποτροφιών

63.000

Β2. Λειτουργικά έξοδα Δ.Δ.ΠΜΣ (70% των εσόδων)

1. Δαπάνες εξοπλισμού 
και δαπάνες λογισμικού 16.000

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 90.000

3. Δαπάνες αναλωσίμων 13.000

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 24.000

5. Αμοιβές διδασκόντων 
που δεν υπηρετούν σε θέσεις ΔΕΠ 57.000

6. Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 12.000

7. Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης 7.000

8. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
διεθνοποίησης, δημοσιότητας-
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου, κ.τ.λ.

18.000

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 237.000

Το κόστος λειτουργίας του Δ.Δ.ΠΜΣ θα καλυφθεί σε 
πρώτη φάση από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών 
φοιτητών, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται να καλύπτεται 
και από άλλες πηγές όπως διμερείς συμφωνίες, δωρεές, 
χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, κ.λπ.

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και 
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει 
με απόφαση των αρμοδίων οργάνων και έγκριση της 
Συγκλήτου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση υπ’ αρ. 1367/20846/
28-6-2018 (Β’ 2969) της Συγκλήτου.

Μεταβατικές Διατάξεις
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν 

έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ισχύουν οι προ-
ηγούμενες αποφάσεις της Συγκλήτου.

Β. Την τροποποίηση υπ’ αρ.   1796/25795/1-8-2018 
(Β’ 4101) του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών-ΔΔΠΜΣ με τίτλο: «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑ-
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» των Τμημάτων 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗ-
ΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, από το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

Άρθρο 3.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 τροποποιείται και 
προστίθεται το εξής:

Τέλος, ως εξειδίκευση τόσο της πολιτικής ανώτατης 
εκπαίδευσης όσο και των επιστημών της εκπαίδευσης θα 
εξειδικεύσει ενδιαφερόμενους στο πεδίο της εκπαίδευ-
σης εκπαιδευτικών στα διαφορετικά επίπεδα και είδη της.

Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου τροποποιείται και προ-
στίθεται το εξής: 

Στον τίτλο αναφέρεται και η ειδίκευση.

Άρθρο 5.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η παρ. ένα (1) του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:
1. Η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο 

Δ.Δ.ΠΜΣ για κάθε ακαδημαϊκό έτος πραγματοποιείται 
ύστερα από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος με απόφαση της ΕΔΕ. Η πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος μπορεί να γίνεται σε δύο χρονικούς κύ-
κλους και για κάθε κύκλο αναφέρεται η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών 
το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία 
δημοσίευσης της πρόσκλησης. Η δημοσίευση της 
πρόσκλησης γίνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών με 
ευθύνη του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και 
Κοινωνικής Εργασίας, ενώ το σχετικό κόστος βαρύνει 
το Δ.Δ.ΠΜΣ.

Με απόφαση της ΕΔΕ ορίζεται κάθε έτος η Επιτροπή 
Αξιολόγησης Υποψηφίων, η οποία απαρτίζεται από τρία 
μέλη, εκ των οποίων τα δύο τουλάχιστον είναι από το 
Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η επιλογή ολοκληρώνεται μέχρι την 30/9 κάθε έτους.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα 1, καθώς και στην προκήρυξη εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος κάθε έτους.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους ηλε-
κτρονικά στο portal: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/
webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν 
να απευθύνονται στο:

mahep@upatras.gr
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Η παρ. τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου τροποποι-
είται ως εξής:

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Δ.ΠΜΣ για την από-
κτηση ΔΜΣ ορίζεται κατ’ανώτατο όριο σε εκατό (100) 
άτομα κατ’ έτος. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων για κάθε 
ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται με απόφαση της ΕΔΕ και 
αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 6.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Η παρ. ένα (1) του άρθρου 6 τροποποιείται ως εξής:
1. Για τη λήψη του ΔΜΣ απαιτείται η φοίτηση και η 

επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των 
φοιτητών κατά τη διάρκεια των δύο (2) συνεχόμενων 
ακαδημαϊκών εξαμήνων που διαρκεί το πρόγραμμα.

Η παρ. δύο (2) και τρία (3) του παρόντος άρθρου τρο-
ποποιείται ως εξής:

2. Ένας φοιτητής μπορεί να ζητήσει αναστολή φοίτη-
σης, το πολύ για δύο (2) συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμη-
να εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι. 
Η λήψη της σχετικής απόφασης αποτελεί αρμοδιότητα 
της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής. Τα δύο (2) εξάμηνα 
αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται 
στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτη-
σης. Η αναστολή φοίτησης δεν επηρεάζει την παράταση 
φοίτησης λόγω αποτυχίας στις εξετάσεις ή την παράταση 
ολοκλήρωσης της διπλωματικής εργασίας. Ανάλογα με 
τον χρόνο κατά τον οποίο χορηγείται η αναστολή, ανα-
στέλλεται η καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης 
ή των δόσεων που απομένουν, ενώ παράλληλα κατο-
χυρώνονται τα αποτελέσματα των μέχρι τότε επιτυχών 
εξετάσεων του φοιτητή. Μετά το πέρας του ανώτατου 
ορίου αναστολής φοίτησης αν ο φοιτητής δεν εγγραφεί 
στο πρόγραμμα διαγράφεται αυτοδίκαια.

3. Η φοίτηση διακόπτεται αυτοδίκαια με το πέρας του 
3ου εξαμήνου [δύο εξάμηνα φοίτησης συν άλλο ένα (1) 
εξάμηνο παράτασης].

Άρθρο 7.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ Δ.Δ.ΠΜΣ - 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι παρ. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 και 14 του άρθρου 7 
τροποποιούνται ως εξής:

1. Το κάθε μορφής εκπαιδευτικό έργο και οι αντίστοι-
χες εξετάσεις καθώς και οι επαναληπτικές εξετάσεις δι-
ενεργούνται σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 
όπως αυτό ορίζεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

Η παρ. τέσσερα (4) του παρόντος άρθρου τροποποι-
είται ως εξής:

4. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η συγκέντρωση 60 πιστωτι-
κών μονάδων ECTS (ΠΜ/ECTS). Οι 30 ΠΜ/ECTS αντιστοι-
χούν στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
του πρώτου ακαδημαϊκού εξαμήνου, ενώ οι υπόλοιπες 
30 ΠΜ-ECTS αντιστοιχούν στη διπλωματική εργασία. Για 
τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων ισχύουν τα αναφε-
ρόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3374/2005.

7. Οι κάθε μορφής εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
πραγματοποιούνται δια ζώσης. Είναι δυνατό όμως μέρος 

του προγράμματος (ως το 35%) να προσφέρεται εξ απο-
στάσεως μετά από απόφαση της ΕΔΕ (παρ. 3 του άρθρου 
30 του ν. 4485/2017). Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα 
ακολουθεί τις τρέχουσες κείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η παρ. οκτώ (8) του παρόντος άρθρου τροποποιείται 
ως εξής:

8. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει στο πρώτο 
εξάμηνο τρεις ΘΕ οι οποίες αντιστοιχούν σε 27 ΠΜ-ECTS 
συνολικά και ένα σεμινάριο επιστημονικού προβληματι-
σμού (colloquium) που αντιστοιχεί σε 3 ΠΜ-ECTS.

Η παρ. εννέα (9) του παρόντος άρθρου τροποποιείται 
ως εξής:

9. Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται σε Θεματι-
κές Ενότητες και σε διδακτικά εξάμηνα ως εξής:

Το Πρόγραμμα Σπουδών διαρθρώνεται ως εξής:
Ειδίκευση: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διασφάλιση 

Ποιότητας
Α’ εξάμηνο
ΘΕ 1: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκ-

παίδευσης (9 ECTS) 
ΘΕ 2: Στρατηγικός Σχεδιασμός (9 ECTS)
ΘΕ 3: Διασφάλιση Ποιότητας (9 ECTS)
Colloquium (3 ECTS)
Β’εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
Ειδίκευση: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
Α’ εξάμηνο
ΘΕ 1: Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Πλαίσιο Ανώτατης Εκ-

παίδευσης (9 ECTS)
ΘΕ 2: Ιστορικό πλαίσιο - Κοινωνική Διάσταση Ανώτατης 

Εκπαίδευσης (9 ECTS)
ΘΕ 3: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Θεωρία και Πράξη 

(9 ECTS). 
Colloquium (3 ECTS)
Β’εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)
Η παρ. δέκα (10) του παρόντος άρθρου τροποποιείται 

ως εξής:
10. Οι Θεματικές Ενότητες ΘΕ 2 και ΘΕ 3 περιλαμ-

βάνουν και πρακτική/εργαστηριακή άσκηση η οποία 
εμπεριέχεται στις 9 ΠΜ/ECTS κάθε θεματικής ενότητας.

Η παρ. δώδεκα (12) του παρόντος άρθρου τροποποι-
είται ως εξής:

12. Για κάθε Θεματική Ενότητα ορίζεται ένας συντονιστής 
από την ΕΔΕ ο οποίος συντονίζει τις διδακτικές παρεμβά-
σεις των συμμετεχόντων στη Θεματική Ενότητα. Ο συντο-
νιστής είναι επίσης υπεύθυνος της καταχώρισης των βαθ-
μολογιών των φοιτητών στο πληροφοριακό σύστημα του 
Πανεπιστημίου Πατρών. Ο υπεύθυνος συντονιστής πρέπει 
να είναι διδάσκων του προγράμματος. Για την διπλωματική 
εργασία ορίζεται από την ΕΔΕ ένας επιβλέπων καθηγητής 
και μια τριμελής επιτροπή παρακολούθησης και εξέτασης.

Η παρ. δεκατρία (13) του παρόντος άρθρου τροπο-
ποιείται ως εξής:

13. Σεμινάριο επιστημονικού προβληματισμού 
(Colloquium).

Το σεμινάριο επιστημονικού προβληματισμού 
(colloquium) περιλαμβάνει παρουσιάσεις εισηγήσεις 
των φοιτητών πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Οι πα-
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ρουσιάσεις-εισηγήσεις πραγματοποιούνται ενώπιον 
ακροατηρίου που περιλαμβάνει το σύνολο των φοιτητών 
και ομάδας διδασκόντων. Η επίδοση κάθε φοιτητή στο 
colloquium αξιολογείται με βάση, αφενός, την ποιότη-
τα και την πληρότητα της εισήγησής του, αφετέρου, τα 
κριτικά σχόλια και τις παρεμβάσεις του σε παρουσιάσεις 
άλλων φοιτητών, με άλλα λόγια την ποιότητα της ενεργη-
τικής συμμετοχής του. Η αξιολόγηση της επίδοσης κάθε 
φοιτητή γίνεται από κοινού από την ομάδα διδασκόντων 
που συμμετείχαν στο αντίστοιχο colloquium.

Η περίπτωση α της παραγράφου δέκα τέσσερα (14) 
του παρόντος άρθρου τροποποιείται ως εξής:

14. Συνθετικές εργασίες σε κάθε Θεματική Ενότητα
α) Σε κάθε Θεματική Ενότητα οι φοιτητές οφείλουν να 

συγγράψουν μία ατομική συνθετική εργασία υπό την επί-
βλεψη και καθοδήγηση ενός διδάσκοντος. Οι εργασίες 
αυτές θα πρέπει να έχουν έκταση από 4.000 έως 6.000 
λέξεις (μη συμπεριλαμβανομένων των αναφορών). Στην 
περίπτωση των Θεματικών Ενοτήτων 2 και 3 της ειδί-
κευσης «Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διασφάλιση Ποι-
ότητας» οι εργασίες μπορεί να είναι ομαδικές (ανά δύο).

Άρθρο 8.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τροποποιείται η πρώτη παρ. του άρθρου 8 ως εξής:
1. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, ορισμός επιβλέ-

ποντος κ.λπ.
α) Μετά την ολοκλήρωση του 1ου εξαμήνου, η ΕΔΕ 

προβαίνει στις αναθέσεις των θεμάτων των διπλωματι-
κών εργασιών, ορίζοντας παράλληλα για κάθε διατριβή-
εργασία τον επιβλέποντα διδάσκοντα του προγράμμα-
τος και τα δύο άλλα μέλη της εξεταστικής επιτροπής.

β) Η διπλωματική εργασία πρέπει να ολοκληρωθεί σε 
διάστημα ενός εξαμήνου.

γ) Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να έχει έκταση 
τουλάχιστον 15.000 λέξεις. Μετά την ολοκλήρωσή της, 
και εφόσον υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη του επιβλέ-
ποντος και της τριμελούς η διπλωματική εργασία υπο-
στηρίζεται δημόσια.

Άρθρο 9.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΜΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΘΜΟΥ ΔΜΣ

Το άρθρο 9 τροποποιείται ως εξής:
1. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ολοκληρώνει τις υπο-

χρεώσεις του για τη λήψη του ΔΜΣ εφόσον έχει ολοκλη-
ρώσει επιτυχώς όλες τις προβλεπόμενες στα προηγού-
μενα άρθρα του παρόντος Κανονισμού εκπαιδευτικές 
υποχρεώσεις του μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες 
(περιλαμβανομένων και των σχετικών επαναλήψεων, 
παρατάσεων και αναστολών) και έχει συγκεντρώσει και 
τον απαιτούμενο ελάχιστο αριθμό των 60 ΠΜ-ECTS.

2. Ο τελικός βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει από τον βαθμό 
των μεταπτυχιακών μαθημάτων και τον βαθμό της ΔΕ, σύμ-
φωνα με απόφαση της ΕΔΕ του Τμήματος, ως ακολούθως:

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μα-
θημάτων του ΠΜΣ και της Διπλωματικής Εργασίας (η 
στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μα-
θημάτων και της διπλωματικής εργασίας) και υπολογί-

ζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον 
ακόλουθο τρόπο:

Ο βαθμός κάθε Θεματικής Ενότητας, του Colloquium 
και της διπλωματικής εργασίας πολλαπλασιάζεται με τον 
αντίστοιχο βαθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το 
άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον αριθμό πιστω-
τικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του ΔΜΣ.

Ο βαθμός του ΔΜΣ πιστοποιεί την επιτυχή αποπε-
ράτωση των σπουδών του ΜΦ. Στα απονεμόμενα ΔΜΣ 
αναγράφεται χαρακτηρισμός Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα 
που αντιστοιχεί σε:

- «Άριστα» από 8,50 έως 10
- «Λίαν Καλώς» από 6,50 έως 8,49
- «Καλώς» από 5 έως 6,49
Η απονομή των τίτλων ΔΜΣ εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε.
α) Ο βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει με πολλαπλασια-

σμό των βαθμών όλων των Θεματικών Ενοτήτων, του 
colloquium και της διπλωματικής εργασίας επί τον αντί-
στοιχο αριθμό ΠΜ-ECTS, εν συνεχεία πρόσθεση όλων 
των γινομένων και τέλος διαίρεση του αθροίσματος διά 
του αριθμού 60.

Άρθρο 10.
ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η παρ. τρία (3) του άρθρου 10 τροποποιείται ως εξής:
3. Τα τέλη φοίτησης στο Δ.Δ.ΠΜΣ καταβάλλονται σε 

δύο ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με 
την εγγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή σε προθεσμίες 
που έχουν καθοριστεί στη σχετική πρόσκληση εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος και η δεύτερη δόση καταβάλλεται 
στην αρχή του 2ου ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η καταβολή 
των τελών φοίτησης γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών, 
ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Άρθρο 20
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - 
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Το άρθρο 20 τροποποιείται ως εξής:
1. Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνι-

κής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών έχει την ευθύ-
νη της διοικητικής υποστήριξης της οργάνωσης και της 
λειτουργίας του Δ.Δ.ΠΜΣ.

2. Το Δ.Δ.ΠΜΣ υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γραμ-
ματεία του Προγράμματος η οποία είναι εγκατεστημένη 
στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής 
Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών και βρίσκεται υπό 
την επιστασία της Γραμματείας του Τμήματος. Η Γραμ-
ματεία του Δ.Δ.ΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμματειακή 
υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του Δ.Δ.ΠΜΣ, όπως 
επίσης και την προετοιμασία της διαδικασίας εισαγωγής 
μεταπτυχιακών φοιτητών, την εγγραφή των μεταπτυχι-
ακών φοιτητών και την τήρηση των σχετικών αρχείων 
και μητρώων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων 
του Προγράμματος, την καταχώριση βαθμολογιών κ.λπ.

3. Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Δ.Δ.ΠΜΣ 
μπορεί να ανατίθεται σε διοικητικό και τεχνικό προσω-
πικό που υπηρετεί στα συνεργαζόμενα Τμήματα και στα 
συνεργαζόμενα Ιδρύματα, καθώς επίσης και σε εξωτερι-
κούς συνεργάτες με συμβάσεις έργου.
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4. Οι ανάγκες λειτουργίας του Δ.Δ.ΠΜΣ θα καλύπτο-
νται από την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του 
Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής 
Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Άρθρο 21.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Δ.Δ.ΠΜΣ

Το άρθρο 21 τροποποιείται ως εξής:
1. Το Δ.Δ.ΠΜΣ δεν χρηματοδοτείται από την Πολιτεία, 

ούτε από τα συνεργαζόμενα ΑΕΙ, ούτε από άλλες πηγές 
μεταξύ αυτών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 
37 του ν. 4485/2017. Κατά συνέπεια, η μόνη εναλλακτική 
νόμιμη πηγή εσόδων για την κάλυψη των στοιχειωδών 
δαπανών λειτουργίας του Δ.Δ.ΠΜΣ είναι τα τέλη φοίτησης.

2. Ο προϋπολογισμός του Δ.Δ.ΠΜΣ έχει καταρτιστεί 
με βάση την απόφαση της ΕΔΕ περί ορισμού των τελών 
φοίτησης στο ποσό των 3.000 ευρώ για ολόκληρη τη 
διάρκεια των σπουδών.

3. Ποσοστό 30% επί των εσόδων του Δ.Δ.ΠΜΣ παρα-
κρατείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευ-
νας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών για κάλυψη λει-
τουργικών εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα 
στην κάλυψη των αναγκών των ΠΜΣ που λειτουργούν 
χωρίς τέλη φοίτησης (εδάφιο β’ της παρ. 4 του άρθρου 
37 του ν. 4485/2017).

4. Κατόπιν των ανωτέρω παραγράφων 2 και 3, ο ετή-
σιος προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του Δ.Δ.ΠΜΣ 
διαμορφώνεται ως εξής:

Προϋπολογισμός Δ.Δ.ΠΜΣ
5. Ο προϋπολογισμός του Δ.Δ.ΠΜΣ δύναται να ανα-

μορφώνεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. κατόπιν εισήγησης 
του Διευθυντή του οικείου Π.Μ.Σ., στο σύνολο του υπό 
την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαφοροποίηση στα έσο-
δα, ή ανά κατηγορία δαπάνης υπό την προϋπόθεση ότι 
οι πόροι που μεταφέρονται δεν υπερβαίνουν το είκοσι 
τοις εκατό (20%) του προϋπολογισμού, και υπό τον όρο 
τήρησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής ουδετε-
ρότητας του προϋπολογισμού κάθε Π.Μ.Σ.»

6. Η οικονομική διαχείριση των κάθε μορφής εσόδων 
των Δ.Δ.ΠΜΣ γίνεται από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 
Πατρών. Με βάση τον μέγιστο αριθμό δυνητικού αριθ-
μού εισακτέων, ο αναλυτικός προϋπολογισμός καθορί-
ζεται ως εξής:

Α. Έσοδα (σε ευρώ)

1. Τέλη φοίτησης (3.000 €/φοιτητή) 300.000

Σύνολο εσόδων 300.000

Β. Έξοδα (σε ευρώ)
Β1. Λειτουργικά έξοδα ιδρύματος (30% των εσόδων 

παρακρατούμενα από τον ΕΛΚΕ βάσει της παρ. 4 του 
άρθρου 37 του ν. 4485/2017)

Σύνολο παρακράτησης από ΕΛΚΕ 
μετά την αφαίρεση των υποτροφιών 63.000

Β2. Λειτουργικά έξοδα Δ.Δ.ΠΜΣ (70% των εσόδων)

1. Δαπάνες εξοπλισμού 
και δαπάνες λογισμικού 16.000

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 90.000

3. Δαπάνες αναλωσίμων 13.000

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 24.000

5. Αμοιβές διδασκόντων που δεν 
υπηρετούν σε θέσεις ΔΕΠ 57.000

6. Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 12.000

7. Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης 7.000

8. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
διεθνοποίησης, δημοσιότητας-
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου, κ.τ.λ.

18.000

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 237.000
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ  

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ:              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
((ΛΟΓΟΤΥΠΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ & ΑΛΛΟΥ/ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ/ΩΝ) 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

[Το παρόν χορηγείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36, παρ. 2β του ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70)] 
 

ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 

ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 
………………………………………………………………………………………… 
Ο/Η ………………………………………ΤΟΥ……………………………… 

 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ/ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

……………………………………………………………………………… 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ………………………. 
ΕΞ/ΕΚ…………………..ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ/Η 

ΣΠΟΥΔΑΣΕ 
 ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ 

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ  
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ 
……………………. 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΗΝ/ΣΤΙΣ ……………………… 

 
Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ/ΣΤΙΣ ………………. 

 
Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ 

ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΠΑΤΡΩΝ 

Ο/Η  ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

Ο/Η  ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
 
 

Ο/Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ TOY 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΑΤΡΩΝ 

 
 

Ο/Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

TOY 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ 

O/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ TOY 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Ο/Η  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ TOY 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΑΤΡΩΝ 
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Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση υπ’ αρ. 1796/25795/1-8-2018 (Β’ 4101) της Συγκλήτου.
Μεταβατικές Διατάξεις
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ισχύουν οι προηγού-

μενες αποφάσεις της Συγκλήτου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 27 Ιουνίου 2022

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02035570807220008*
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