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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 15280/22/ΓΠ (1)
   Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργά-

νωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Παιδα-

γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 

Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστη-

μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017 (Α’114), 

σύμφωνα με την οποία «Με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Μεταπτυχια-
κών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη 
Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος 
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».

2. Την περ. β της παρ. 6 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), σύμφωνα με το οποίο «Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα 
σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου να καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν 
τους Κανονισμούς του άρθρου 45» σε συνδυασμό με 

την υπό στοιχεία 227378/Ζ//22-12- 2018 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων .

3. Την υπό στοιχεία 13853/18/ΓΠ/4-7-2018 (Β’ 3462) 
απόφαση της Συγκλήτου, με την οποία επανιδρύθηκε 
το Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», 
σε εφαρμογή του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

4. Την υπό στοιχεία 14356/21/ΓΠ/02-08-2021 (Β’ 3848) 
απόφαση της Συγκλήτου, με την οποία εγκρίθηκε ο Κα-
νονισμός Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοί-
κηση της Εκπαίδευσης», σε εφαρμογή του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στην υπ’  αρ. 16/
02-06-2022 συνεδρίαση, με την οποία τροποποιήθηκε ο 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Ορ-
γάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τα 
άρθρα 30 έως 37 του ν. 4485/2017(Α’ 114).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύ-
ματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχο-
λής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ως εξής:

Άρθρο 1ο 
Γενικά

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
στην «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σύμφωνα 
με τον ν. 4485/2017.

2. Ο ΚΜΣ τροποποιείται με αποφάσεις της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

Άρθρο 2ο
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. εκπαιδεύει και προετοιμάζει εν ενεργεία και 
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς για να ανταποκριθούν στις 
διανοητικές και πρακτικές προκλήσεις της διοίκησης, της 
οργάνωσης και της παιδαγωγικής ανάπτυξης του σημερι-
νού, αλλά και του αυριανού σχολείου, παρέχοντας μια σύγ-
χρονη οπτική για την σχολική ηγεσία, ως σύνολο θεωρη-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

18 Ιουλίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3767

38605



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ38606 Τεύχος B’ 3767/18.07.2022

τικά θεμελιωμένων πρακτικών διοικητικής, παιδαγωγικής 
και επιστημονικής καθοδήγησης, τόσο στο μακροεπίπεδο 
της εκπαιδευτικής διοίκησης, όσο και στο μικροεπίπεδο 
του σχολείου. Κεντρικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να καλλι-
εργήσει στους/στις φοιτητές/τριες του τη γνώση και τη δι-
άθεση να δημιουργήσουν θετικές εκπαιδευτικές εμπειρίες 
για όλους τους εμπλεκόμενους - μαθητές, εκπαιδευτικούς 
και γονείς - παρακολουθώντας τις κοινωνικές αλλαγές, 
αντιμετωπίζοντας ως εκπαιδευτική ευκαιρία την επίκαιρη 
πολυπολιτισμικότητα και μετασχηματίζοντας το σχολείο 
σε οργανισμό που μαθαίνει, με γνώμονα τη διασφάλιση 
ουσιαστικά ίσων ευκαιριών μάθησης για όλους.

Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. στοχεύει στην οικοδόμηση γνώ-
σεων και ικανοτήτων στους πτυχιούχους του, έτσι ώστε 
αυτοί να είναι σε θέση να:

– Σχεδιάζουν και να υλοποιούν συνεργατικά δράσεις 
ανάπτυξης του σχολείου.

– Προωθούν δράσεις οι οποίες προάγουν ένα δημο-
κρατικά οργανωμένο, ενταξιακά προσανατολισμένο και 
πολιτισμικά ευαίσθητο σχολικό περιβάλλον.

– Προωθούν πρακτικές ουσιαστικής ισότητας ευκαιρι-
ών για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

– Αξιολογούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε ατο-
μικό και οργανωσιακό επίπεδο.

– Προωθούν αλλαγές και καινοτομίες με στόχο τη βελ-
τίωση του συνόλου των λειτουργιών και του πλέγματος 
σχέσεων του σχολείου.

– Αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για συνεργατική μά-
θηση και λειτουργία δικτύων επικοινωνίας.

– Προωθούν την ερευνητική κουλτούρα και τη λει-
τουργία του σχολείου ως "οργανισμού που μαθαίνει".

– Σχεδιάζουν και να υλοποιούν ερευνητικά σχέδια, 
συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη της Παιδαγωγικής Επι-
στήμης, γενικότερα, και του πεδίου της Εκπαιδευτικής 
Διοίκησης ειδικότερα.

Άρθρο 3ο
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ) στην «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης».

Άρθρο 4ο
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τριάντα τρεις (33). Ο 
αριθμός αυτός επιμερίζεται στις ακόλουθες ομάδες ως 
εξής: (α) 23 μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες από την 
ομάδα των υποψηφίων οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον 
ένα (1) έτος προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην ιδιωτι-
κή εκπαίδευση και (β) 10 μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/
τριες από την ομάδα των υποψηφίων οι οποίοι δεν δια-
θέτουν καθόλου προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην ιδι-
ωτική εκπαίδευση ή διαθέτουν προϋπηρεσία μικρότερη 
τους ενός (1) έτους. Σε περίπτωση που δεν καλύπτεται ο 
προβλεπόμενος αριθμός εισαγόμενων μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών σε μια από τις δυο κατηγορίες τότε ο 
αριθμός αυτός συμπληρώνεται από την άλλη κατηγορία 
σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης. Ο ακριβής αριθμός 
ορίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος.

Άρθρο 5ο
Κατηγορίες εισαγομένων φοιτητών 
και προϋποθέσεις εγγραφής

1. Κατηγορίες υποψηφίων- προϋποθέσεις συμμετοχής:
Στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευ-

σης» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Α.Ε.Ι. της 
ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιού-
χοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι, οι οποίοι διαθέτουν παιδαγωγική 
επάρκεια.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο 
Π.Μ.Σ. γίνεται με συνεκτίμηση των κριτηρίων της κείμε-
νης νομοθεσίας καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δια-
δικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη από επίσημους 
φορείς γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας επι-
πέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον 
Α.Σ.Ε.Π.). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κά-
τοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
Αγγλόφωνου ή Γερμανόφωνου Πανεπιστημίου.

2. Συνεκτιμώμενα προσόντα:
Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτι-

μώνται τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά 
προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί 
στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Τέτοια προσόντα είναι: ο βαθμός πτυχίου βασικών 
σπουδών, η κατοχή άλλων πανεπιστημιακών πτυχίων 
πέραν του πρώτου, η κατοχή διδακτορικού διπλώματος 
ή μεταπτυχιακού διπλώματος, η προϋπηρεσία στην εκ-
παίδευση, η κατοχή θέσης στελέχους της εκπαίδευσης 
(προϊσταμένου εκπαίδευσης, συμβούλου, διευθυντή 
και υποδιευθυντή σχολείου), η οργάνωση καινοτό-
μων προγραμμάτων στο σχολείο ή/και η συμμετοχή 
σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών, η πτυχιακή 
εργασία, το επιστημονικό και ερευνητικό έργο των 
υποψηφίων που είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επι-
στημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων και είναι 
σχετικό με εκπαιδευτικά θέματα, το επίπεδο γνώσης 
της Αγγλικής ή Γερμανικής, η κατοχή πτυχίου δεύτερης 
ξένης γλώσσας πέραν της αγγλικής ή γερμανικής γλώσ-
σας, η συνάφεια μαθημάτων προπτυχιακών σπουδών 
με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η συμμετοχή σε ερευνητι-
κά προγράμματα και η πιστοποιημένη γνώση χρήσης 
υπολογιστών.

Ο υπολογισμός των αξιολογικών μονάδων των προ-
σόντων των υποψηφίων περιγράφεται στην παρ. 5 του 
παρόντος άρθρου.

3. Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων, ανα-

κοινώνονται στον ημερήσιο τύπο και στο διαδίκτυο δύο 
(2) τουλάχιστον μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των αιτήσεων. Για τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά, τα αποτελέσματα επιλογής καθώς και για λοιπά 
θέματα, ενημερώνονται οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ. και από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, οι ενδιαφε-
ρόμενοι/νες καταθέτουν το φάκελο της υποψηφιότητάς 
τους στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
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Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
– Αίτηση υποψηφιότητας (ειδικό έντυπο από τη Γραμ-

ματεία Π.Μ.Σ.).
– Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
– Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση 

του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξω-
τερικού).

– Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία 
όλων των ετών.

– Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης ξένων γλωσσών.
– Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (όπου να 

αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες κα-
θηγητές) [εφόσον υπάρχει].

– Αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν].
– Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ [εφόσον υπάρχουν] 

(με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρ-
χονται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού).

– Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν] (με την αντί-
στοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχονται από 
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.)

– Διδακτορικός τίτλος [εφόσον υπάρχει] (με την αντί-
στοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από Πα-
νεπιστήμιο του εξωτερικού).

– Βεβαίωση προϋπηρεσίας στη δημόσια ή ιδιωτική εκ-
παίδευση [εφόσον υπάρχει].

– Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε διοικητική θέση στην 
εκπαίδευση [εφόσον υπάρχει].

– Βεβαιώσεις οργάνωσης καινοτόμων προγραμμάτων 
ή συμμετοχής σε διακρατικά προγράμματα ανταλλαγών 
[εφόσον υπάρχουν].

– Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα 
[εφόσον υπάρχουν].

– Βεβαίωση πιστοποιημένων γνώσεων ΤΠΕ [εφόσον 
υπάρχει].

– Άλλα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα μοριοδο-
τούμενα προσόντα.

4. Διαδικασία επιλογής:
Η αξιολόγηση των υποψηφίων οι οποίοι μέσα στις προ-

βλεπόμενες διατάξεις έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτού-
μενα δικαιολογητικά πραγματοποιείται σε δύο φάσεις:

1η Φάση. Επιλέγονται αρχικά όσοι υποψήφιοι έχουν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως αυτές περιγράφονται 
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

2η Φάση. Στη δεύτερη φάση επιλογής γίνεται ο υπο-
λογισμός των αξιολογικών μονάδων, με βάση το φάκελο 
κάθε υποψήφιου που έχει κατατεθεί στη Γραμματεία και 
κατατάσσονται οι υποψήφιοι ανάλογα με τον συνολικό 
αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.) που συγκέντρωσαν.

Η αξιολόγηση γίνεται από την Επιτροπή επιλογής του 
Π.Μ.Σ. που έχει οριστεί από τη Συνέλευση του τμήματος.

5. Υπολογισμός αξιολογικών μονάδων των προσόντων 
των υποψηφίων:

Η αρμόδια επιτροπή συντάσσει δυο καταλόγους, στους 
οποίους κατατάσσονται οι υποψήφιοι των δυο ομάδων 
ανάλογα με τον συνολικό αριθμό αξιολογικών μονάδων 
(α.μ.) που συγκέντρωσαν και οι οποίες υπολογίζονται σύμ-
φωνα με τους πίνακες που ακολουθούν. Η πρώτη ομάδα 
περιλαμβάνει τους υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν του-
λάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην 

ιδιωτική εκπαίδευση και η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει 
τους υποψηφίους οι οποίοι δεν διαθέτουν καθόλου προ-
ϋπηρεσία ή διαθέτουν προϋπηρεσία μικρότερη τους ενός 
(1) έτους.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κριτήρια μοριοδότησης προσόντων υπο-
ψηφίων με προϋπηρεσία στην εκπαίδευση

ΣΠΟΥΔΕΣ Αξιολογικές μονάδες 
(μέγιστος βαθμός)

Βαθμός πτυχίου βασικών 
σπουδών:

Άριστα 10

Λίαν Καλώς 8

Καλώς 5

Δεύτερο πτυχίο βασικών 
σπουδών 2

Διδακτορικό δίπλωμα 
*Μοριοδοτείται μόνο 
ένας τίτλος διδακτορικών 
σπουδών

5

Μεταπτυχιακό δίπλωμα 
*Μοριοδοτείται μόνο ένας 
τίτλος μεταπτυχιακών 
σπουδών

3

Προϋπηρεσία στην 
εκπαίδευση (δημόσια ή 
ιδιωτική)

- 1 έως 3 χρόνια 3

- 3 έως 6 χρόνια 6

- μεγαλύτερη από 6 χρόνια 8

Προϋπηρεσία σε διοικητική 
θέση ευθύνης στην 
εκπαίδευση (π.χ. διευθυντή 
σχολείου, σχολικού 
συμβούλου, διευθυντή 
εκπαίδευσης, κ.λπ.).

 3

Οργάνωση καινοτόμων 
προγραμμάτων στο 
σχολείο ή/και συμμετοχή σε 
διακρατικά προγράμματα 
ανταλλαγών

3

Πτυχιακή εργασία 1

Πτυχιακή εργασία συναφής 
με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
*Μοριοδοτείται συνολικά 
μόνο μια πτυχιακή εργασία 
βασικού πτυχίου

2

Δημοσιεύσεις σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές

1*Νδημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά 
επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές

1*Νδημοσιεύσεων
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Δημοσιεύσεις σε διεθνή 
πρακτικά συνεδρίων με 
κριτές

0,5*Νδημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά 
ελληνικών συνεδρίων με 
κριτές

0,5*Νδημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις σε 
ελληνόγλωσσους 
συλλογικούς τόμους

0,5*Νδημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις σε 
ξενόγλωσσους συλλογικούς 
τόμους

0,5*Νδημοσιεύσεων

Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής 
ή Γερμανικής γλώσσας 4

Επίπεδο γνώσης δεύτερης 
ξένης γλώσσας 2

Συνάφεια μαθημάτων 
προπτυχιακών σπουδών με 
τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. 

3

Συμμετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα 3

Πιστοποιημένες γνώσεις ΤΠΕ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κριτήρια μοριοδότησης προσόντων υπο-
ψηφίων χωρίς προϋπηρεσία στην εκπαίδευση

ΣΠΟΥΔΕΣ Αξιολογικές μονάδες 
(μέγιστος βαθμός)

Βαθμός πτυχίου 
βασικών σπουδών:

Άριστα 10

Λίαν Καλώς 8

Καλώς 5

Δεύτερο πτυχίο βασικών 
σπουδών 2

Διδακτορικό δίπλωμα 
*Μοριοδοτείται μόνο 
ένας τίτλος διδακτορικών 
σπουδών

5

Μεταπτυχιακό δίπλωμα 
*Μοριοδοτείται μόνο ένας 
τίτλος μεταπτυχιακών 
σπουδών

 3

Πτυχιακή εργασία 1

Πτυχιακή εργασία συναφής 
με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
*Μοριοδοτείται συνολικά 
μόνο μια πτυχιακή εργασία 
βασικού πτυχίου

 2

Δημοσιεύσεις σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές

1*Νδημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά 
επιστημονικά περιοδικά με 
κριτές

1*Νδημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις σε διεθνή 
πρακτικά συνεδρίων με 
κριτές

0,5*Νδημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά 
ελληνικών συνεδρίων με 
κριτές

0,5*Νδημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις σε 
ελληνόγλωσσους 
συλλογικούς τόμους

0,5*Νδημοσιεύσεων

Δημοσιεύσεις σε 
ξενόγλωσσους συλλογικούς 
τόμους

0,5*Νδημοσιεύσεων

Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής 
ή Γερμανικής γλώσσας 4

Επίπεδο γνώσης δεύτερης 
ξένης γλώσσας 2

Συνάφεια μαθημάτων 
προπτυχιακών σπουδών με 
τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. 

3

Συμμετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα 3

Πιστοποιημένες γνώσεις ΤΠΕ 2

Οι πίνακες επιτυχόντων μετά την επικύρωσή τους από 
τη Συνέλευση του τμήματος ανακοινώνονται μέσω της 
Γραμματείας του Π.Μ.Σ. και του διαδικτύου.

Άρθρο 6ο
Χρονική διάρκεια σπουδών

Το Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» 
διαρθρώνεται σε 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία 
περιλαμβάνουν 9 (εννέα) μαθήματα και εκπόνηση δι-
πλωματικής εργασίας ή εναλλακτικά προς την εκπόνη-
ση διπλωματικής εργασίας την επιτυχή ολοκλήρωση 
2 (δύο) εξειδικευμένων εργαστηριακών μαθημάτων, 
επιπλέον σε αυτή την περίπτωση των 9 (εννέα) μαθη-
μάτων του Προγράμματος Σπουδών, με αντικείμενο 
τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μιας καθοδηγούμενης 
συλλογικής επιστημονικής έρευνας. Ο αριθμός των πι-
στωτικών μονάδων ECTS των 2 (δυο) εξειδικευμένων 
εργαστηριακών μαθημάτων συλλογικής επιστημονικής 
έρευνας είναι ίσος με αυτόν της διπλωματικής εργασίας. 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος είναι 1,5 έτη. Η χρονική διάρκεια των 
σπουδών για κάθε φοιτητή/τρια μπορεί να παραταθεί 
για τρία εξάμηνα και μετά από εισήγηση της ΣΕ και από-
φαση της Συνέλευσης του τμήματος για ένα επιπλέον 
εξάμηνο.

Επίσης σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις η Συνέλευση 
του τμήματος μπορεί να χορηγήσει άδεια αναστολής 
φοίτησης για ένα (1) μόνο έτος.
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Άρθρο 7ο
Πρόγραμμα σπουδών - Αξιολόγηση 
και υποχρεώσεις φοιτητών

1. Διδασκόμενα μαθήματα
Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα 
(90) πιστωτικών μονάδων (ECTS) οι οποίες κατανέμονται 
στα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και στη διπλωματική 
εργασία ή στην εναλλακτική της διπλωματικής εργασί-
ας, δηλ. στην επιτυχή ολοκλήρωση 2 (δύο) εξειδικευ-
μένων εργαστηριακών μαθημάτων καθοδηγούμενης 
επιστημονικής έρευνας, όπως φαίνεται στους πίνακες 
που ακολουθούν.

Στο Π.Μ.Σ. προσφέρονται εννέα (9) μαθήματα τα οποία 
είναι όλα υποχρεωτικά και των οποίων οι τίτλοι δίνο-

νται στους παρακάτω πίνακες. Από αυτά, προσφέρονται 
τέσσερα (4) μαθήματα (ΑΥ1, ΑΥ2, ΒΥ8, ΑΥ4) στο πρώτο 
εξάμηνο και τέσσερα (4) μαθήματα (ΒΥ5, ΒΥ6, ΒΥ7, ΑΥ3) 
στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών ενώ στο τρίτο εξάμηνο 
οι φοιτητές παρακολουθούν ένα (1) ακόμα μάθημα (ΓΥ9) 
και εκπονούν την υποχρεωτική διπλωματική ερευνητική 
εργασία ή εναλλακτικά προς την εκπόνηση της διπλω-
ματικής συμμετέχουν και ολοκληρώνουν με επιτυχία 2 
(δύο) εξειδικευμένα εργαστηριακά μαθήματα, επιπλέον 
των 9 (εννέα) μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, 
με αντικείμενο τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μιας κα-
θοδηγούμενης συλλογικής επιστημονικής έρευνας. Στο 
πλαίσιο των μαθημάτων του προγράμματος προσφέ-
ρονται σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι 
υποχρεωτική.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ/ECTS

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΥ1 Οργανωτική Ψυχολογία με εφαρμογές 
στην εκπαιδευτική διοίκηση Α’ 7,5

ΑΥ2 Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών 
στην εκπαιδευτική πράξη και στην εκπαιδευτική διοίκηση  Α’  7,5

ΒΥ8
Κοινωνία και Εκπαιδευτική Πολιτική - Συγκριτική 
μελέτη δομών, διοίκησης και ανάπτυξης εκπαιδευτικών 
συστημάτων στον ευρωπαϊκό χώρο.

 Α’  7,5

ΑΥ4 Βασικές αρχές διοίκησης - Διοίκηση εκπαιδευτικών 
μονάδων Α’ 7,5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΒΥ5 Ηγεσία και Σχολική αποτελεσματικότητα Β’ 7,5

ΒΥ6 Εκπαιδευτική αξιολόγηση - Σχεδιασμός 
και προγραμματισμός Β’ 7,5

ΒΥ7 Ανάπτυξη και διαχείριση καινοτομιών στο σχολείο Β’ 7,5

ΑΥ3 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας- Στατιστική Β’ 7,5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ’ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΥ9 Ειδικά Θέματα Παιδαγωγικής Ανάπτυξης του σχολείου Γ’ 5

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ή 2 (δύο) 
Εξειδικευμένα Εργαστηριακά Μαθήματα 
Καθοδηγούμενης Συλλογικής Επιστημονικής Έρευνας

 Γ’  25

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γενικό Σύνολο 90

Οι αλλαγές στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών θα γίνονται μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επι-
τροπής του Π.Μ.Σ. και τις σχετικές εγκριτικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου και θα ενσωματώνονται στον Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.
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2. Υποχρεώσεις και αξιολόγηση φοιτητών:
α. Η διδασκαλία του κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος 

διαρκεί τουλάχιστον 12 εβδομάδες, δηλαδή 36 τουλά-
χιστον συνολικά ώρες ανά εξάμηνο. Η παρακολούθηση 
των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Απουσία σε περισ-
σότερες του 1/3 των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος 
έχει ως συνέπεια ο/η φοιτητής να μη γίνεται δεκτός στις 
τελικές εξετάσεις του μαθήματος, οπότε θα πρέπει να 
το παρακολουθήσει εξ αρχής το επόμενο έτος. Η δυ-
νατότητα αυτή παρέχεται για μια μόνο φορά και όχι για 
περισσότερα από 2 μαθήματα συνολικά.

β. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνεται στην 
ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και αρθρογραφία 
θα καλύπτει ελληνικές και διεθνείς πηγές. Σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, όπως η πρόσκληση αλλοδαπού διδάσκο-
ντα, η διδασκαλία μπορεί να γίνει στην αγγλική γλώσσα.

γ. Οι φοιτητές/τριες στο τέλος κάθε εξαμήνου αξιολο-
γούνται σε κάθε μάθημα που διδάχτηκαν με τρόπο που 
θα επιλέξουν οι διδάσκοντες. Ο ελάχιστος αποδεκτός 
βαθμός μαθήματος είναι το 5.

Σε περίπτωση που ένας φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει 
σε ένα μάθημα μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα 
αυτό, στο επόμενο εξάμηνο ή στην επαναληπτική εξε-
ταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση απο-
τυχίας στην επανεξέταση το θέμα παραπέμπεται στη 
ΣΕ, η οποία θα εισηγείται στη Συνέλευση του τμήματος 
την οριστική διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας 
από το Π.Μ.Σ., ή την παρακολούθηση του ίδιου ή άλλου 
μαθήματος. Σε περίπτωση που η Συνέλευση αποφασίσει 
ο φοιτητής ή η φοιτήτρια να παρακολουθήσει το ίδιο ή 
άλλο μάθημα και αποτύχει στο μάθημα αυτό, τότε θα 
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ., μετά από απόφαση της Συ-
νέλευσης του τμήματος.

δ. Στο τέλος του 2ου εξαμήνου ο/η μεταπτυχιακός/
κή φοιτητής/τρια θα πρέπει να ετοιμάσει ένα σχέδιο 
έρευνας για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

ε. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακο-
λούθηση και η επιτυχής εξέταση σε εννέα (9) μαθήματα, 
όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, καθώς και η εκ-
πόνηση πρωτότυπης ερευνητικής Διπλωματικής Εργα-
σίας υπό την επίβλεψη ενός τουλάχιστον διδάσκοντα 
ή εναλλακτικά προς την εκπόνηση της διπλωματικής 
εργασίας η επιτυχής ολοκλήρωση 2 (δύο) εξειδικευμέ-
νων εργαστηριακών μαθημάτων, επιπλέον των 9 (εννέα) 
μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, με αντικεί-
μενο τη διεξαγωγή μιας καθοδηγούμενης συλλογικής 
επιστημονικής έρευνας.

Η αξιολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από 
τριμελή Επιτροπή την οποία απαρτίζουν μέλη ΔΕΠ του 
τμήματος ή διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. ή μέλη ΔΕΠ άλλων 
τμημάτων και ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ και Γ’ με 
συναφή επιστημονική ειδικότητα στο θέμα της διπλω-
ματικής εργασίας. Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής 
ορίζονται από τη Συνέλευση του τμήματος και ο ένας 
είναι ο επιβλέπων. Μετά το πέρας της συγγραφής της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και έπειτα από 
τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, οι υποψήφιοι πα-
ραδίδουν αντίτυπό της στα μέλη της Επιτροπής. Όταν 
η Επιτροπή κρίνει ότι η εργασία είναι έτοιμη, αυτή υπο-

στηρίζεται δημόσια μετά από σχετική ανακοίνωση της 
Γραμματείας του Προγράμματος.

Η τελική αξιολόγηση και κρίση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από την παραπάνω Επι-
τροπή. Για την έγκριση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των 
δύο τρίτων (2/3) των μελών της Επιτροπής. Η Μεταπτυ-
χιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από μηδέν 
(0) έως δέκα (10), με ελάχιστο βαθμό επιτυχίας το πέντε 
(5). Σε περίπτωση απόρριψης της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας καθορίζεται νέα ημερομηνία αξι-
ολόγησης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη 
κρίση. Σε περίπτωση δεύτερης απόρριψης ο υποψήφιος 
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργα-
σία, μετά το πέρας των ενδεχόμενων διορθώσεων που 
προτείνει η Επιτροπή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη σε 
ηλεκτρονική μορφή. Γλώσσα συγγραφής της διπλω-
ματικής εργασίας είναι η ελληνική γλώσσα. Δίνεται, 
ωστόσο, η εναλλακτική δυνατότητα συγγραφής της 
διπλωματικής εργασίας στην αγγλική γλώσσα, μετά και 
από τη σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Συμβουλευτικής 
Επιτροπής.

Άρθρο 8ο
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023 με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου 
32 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 9ο
Διδακτικό προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. διδάσκουν:
α) Μέλη ΔΕΠ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
β) Μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π. του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλίας.
γ) Μέλη ΔΕΠ από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας ή και από άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής εξειδικευμένα στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

δ) Ερευνητές από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα 
ή στελέχη άλλων φορέων οι οποίοι διαθέτουν Διδακτο-
ρικό Δίπλωμα.

ε) Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι δι-
αθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Οι εξωτερικοί συνεργάτες θα μπορούν να αναλάβουν 
τη διδασκαλία ολόκληρων ή μέρους μαθημάτων του 
προγράμματος, θα πραγματοποιούν σεμινάρια, θα δί-
νουν σειρά διαλέξεων και θα επιβλέπουν Μεταπτυχιακές 
Εργασίες.

Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξή-
ντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 
του οικείου Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το 
π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 
(Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011. 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, η 
οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 
του Π.Μ.Σ, καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, 
ως επισκέπτες, καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν 
θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38611Τεύχος B’ 3767/18.07.2022

κέντρο ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξει-
δικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών 
αναγκών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10ο
Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης προς το παρόν ορίζονται σε 2.350 
Ευρώ για όλη τη διάρκεια σπουδών και καταβάλλονται 
σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση (800 Ευρώ) καταβάλλε-
ται με την εγγραφή, η δεύτερη (800 Ευρώ) στην αρχή 
του δεύτερου εξαμήνου και η τρίτη (750 Ευρώ) κατα-
βάλλεται στο τέλος του δεύτερου εξαμήνου. Τα τέλη 
φοίτησης κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό της 
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου και προσκομί-
ζεται η σχετική απόδειξη στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. . 
Ο/Η φοιτητής/τρια παραλαμβάνει απόδειξη είσπραξης. 
Στην περίπτωση διακοπής της φοίτησης στο Π.Μ.Σ. δεν 
επιστρέφεται το μέρος των τελών φοίτησης που έχει 
καταβληθεί.

Τα έσοδα του Π.Μ.Σ. διατίθενται για την κάλυψη λει-
τουργικών αναγκών του προγράμματος όπως: γραμ-
ματειακή και άλλη υποστήριξη, αγορά έντυπου και 
ηλεκτρονικού υλικού, προμήθεια και συντήρηση εξο-
πλισμού, αναλώσιμα υλικά, έξοδα προβολής και διαφή-
μισης, διάφορα άλλα έξοδα που θα προκύψουν, αμοι-
βές εξωτερικών διδασκόντων, μετακινήσεις, χορήγηση 
υποτροφιών σε σπουδαστές υπό τη μορφή οικονομικής 
ενίσχυσης για τη συμμετοχή σε διεθνή και ελληνικά συ-
νέδρια με ανακοίνωση ή τη δημοσίευση ερευνητικής ερ-
γασίας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Επίσης, 
μπορεί να καλύπτονται έξοδα συμμετοχής με ανακοίνω-
ση σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια σε διδάσκοντες του 
Π.Μ.Σ. υπό την προϋπόθεση ότι η ανακοίνωση γίνεται σε 
συνεργασία με μεταπτυχιακό/κή φοιτητή/τρια και απορ-
ρέει από την έρευνα της διπλωματικής του/της εργασίας. 
Η οικονομική διαχείριση γίνεται από την αρμόδια επιτρο-
πή οικονομικών του Π.Μ.Σ. εγκρίνεται από τη Συνέλευση 
του τμήματος και την εποπτεία έχει η Επιτροπή Ερευνών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχι-
ακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νο-
μοθεσία.

Άρθρο 11ο
Διοικητική οργάνωση του Π.Μ.Σ.

Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ.:
Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του 

Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον 
κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλίας αρμόδια όργανα είναι:

– Η Συνέλευση του τμήματος στην οποία συμμετέ-
χουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και είναι αρμόδια για 
τον ορισμό των μελών όλων των επιτροπών, τον ορισμό 
του Διευθυντή Σπουδών καθώς και για κάθε άλλο θέμα 
που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις.

– Η Συντονιστική επιτροπή η οποία ορίζεται από τη 
Συνέλευση του τμήματος και απαρτίζεται από μέλη 

ΔΕΠ του Τμήματος τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυ-
χιακό έργο και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση 
και το συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος 
Σπουδών.

– Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ο οποίος ορίζεται από τη 
Συνέλευση του τμήματος και μπορεί να ασκεί τα καθή-
κοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του 
υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της 
Συντονιστικής Επιτροπής και εισηγείται στη Συνέλευση 
του τμήματος κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσμα-
τική εφαρμογή του Π.Μ.Σ.

Επιτροπές του Π.Μ.Σ.:
Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του Π.Μ.Σ. 

η Συνέλευση του τμήματος αποφάσισε να λειτουργή-
σουν οι κάτωθι επιτροπές τα μέλη των οποίων ορίζονται 
από τη Συνέλευση.

1. Επιτροπή επιλογής. Είναι αρμόδια για την αξιολόγη-
ση των υποβληθέντων δικαιολογητικών των υποψηφίων 
και για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης με βάση τον 
συνολικό αριθμό αξιολογικών μονάδων (α.μ.).

2. Επιτροπή εξετάσεων. Είναι αρμόδια για την επιλογή 
των θεμάτων των εξετάσεων και τη βαθμολόγηση των 
γραπτών.

3. Συμβουλευτική Επιτροπή. Αποτελούμενη από μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος και άλλους διδάσκοντες, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, είναι αρμόδια για την καθοδή-
γηση και επίβλεψη των υποψηφίων.

4. Επιτροπή οικονομικής διαχείρισης. Είναι αρμόδια για 
τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών. Στην επιτροπή 
αυτή συμμετέχει απαραίτητα και ο εκάστοτε Διευθυντής 
Σπουδών.

5. Επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης. Αξιολογεί τη 
λειτουργία του Π.Μ.Σ. και εισηγείται στη Συντονιστική 
Επιτροπή βελτιώσεις της λειτουργίας του.

6. Επιτροπή δεοντολογίας. Είναι αρμόδια για την τή-
ρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, τον τρόπο 
διεξαγωγής των μαθημάτων, των εξετάσεων, των ερευ-
νητικών εργασιών, της συγγραφής και δημοσίευσης των 
διπλωματικών εργασιών, την κατοχύρωση πνευματικών 
δικαιωμάτων, τη λογοκλοπή εργασιών, κ.λπ.

Η θητεία των συμμετεχόντων σε όλα τα όργανα ορίζε-
ται ως διετής με τη δυνατότητα ανανέωσης.

Γραμματειακή Υποστήριξη:
Για τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. προσλαμβά-

νεται εξωτερικός συνεργάτης, καθώς δεν είναι εφικτό 
να ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος της Γραμματείας του 
ΠΤΔΕ.

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός θα ισχύσει για τους 
εισακτέους φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
και μετά.

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τον παρόντα Εσω-
τερικό Κανονισμό ή προκύψει κατά τη λειτουργία του 
Π.Μ.Σ. επιλύεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 6 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
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 Αριθμ. 14957/22/ΓΠ2/ (2)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου υπηρετού-

ντος μέλους της κατηγορίας Εργαστηριακού Δι-

δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φυ-

σικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 O ΠPYTANHΣ 
TOY ΠANEΠIΣTHMIOY ΘEΣΣAΛIAΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 18 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
2. Την παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (Α’ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 (ΑΔΑ: 

Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Το άρθρο 22 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13).

5. Την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-7-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 463) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας.

6. Το γεγονός ότι με την υπό στοιχεία 21279/19/ΓΠ2/
11-09-2019 (Γ’ 1626) πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας, μετακινήθηκε από το Γενικό Τμήμα με 
έδρα τη Λαμία, στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

7. Το γεγονός ότι με την υπό στοιχεία 7585/22/ΓΠ2/
08-04-2022 (Β’ 2017) πράξη του Πρύτανη του Πανεπι-

στημίου Θεσσαλίας, εντάχθηκε σε κενή οργανική θέση 
της κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού 
(Ε.ΔΙ.Π.) ΠΕ κατηγορίας, για εργαστηριακό - εφαρμοσμέ-
νο διδακτικό έργο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

8. Την υπ’ αρ. 510/27-05-2022 αίτηση του Σούρλη Κων-
σταντίνου για τον καθορισμό γνωστικού αντικειμένου.

9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσι-
κοθεραπείας στην υπ’ αρ. 78/30-06-2022 συνεδρίασή 
της, για τον καθορισμό γνωστικού αντικειμένου του 
Σούρλη Κωνσταντίνου, μόνιμου μέλους της κατηγορίας 
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη το μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών του, το διδακτικό και επιστημονικό 
έργο του και τις ανάγκες του Τμήματος.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Σούρλη Κωνσταντί-
νου του Ευαγγέλου, μόνιμου μέλους της κατηγορίας 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΕ 
κατηγορίας με Α’ Βαθμίδα, του Τμήματος Φυσικοθερα-
πείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, καθορίζεται ως εξής: «Εργαστηριακή Φυσι-
ολογία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 4 Ιουλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   

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