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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας λειτουργεί σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν. 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» ακολουθεί τον Γενικό 

Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - 

http://www.uth.gr/static/miscdocs/20181009_kanonismos_PMS.pdf και εγκρίνεται αρχικά από τη 

Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Θεσσαλίας και στη 

συνέχεια από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Θ. και στη συνέχεια δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος, κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας & 

Θρησκευμάτων και τίθεται προς ισχύ.  

Ο Εσωτερικός Κανονισμός δύναται να τροποποιείται και να αναθεωρείται περιοδικά με συνεχείς 

βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις, χωρίς να χάνει τη βασική δομή του και το περιεχόμενο, με απόφαση 

της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Παν/μίου Θεσσαλίας, 

κατόπιν σχετικής εισήγησης του/της Διευθυντή/ντριας του Π.Μ.Σ. και ακολουθώντας την ανωτέρω 

διαδικασία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Άρθρο 1. Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) 
 

1.Σκοπός του Π.Μ.Σ. 

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 σημερινού, αλλά και του αυριανού σχολείου, παρέχοντας μια σύγχρονη 

οπτική για τη σχολική ηγεσία, ως σύνολο θεωρητικά 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 καλλιεργήσει στους/στις 

φοιτητές/τριες του τη γνώση και τη διάθεση 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. 

2.Γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. 

Tο Π.Μ.Σ. στοχεύει στην οικοδόμηση γνώσεων 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 δημοκρατικά οργανωμένο, ενταξιακά 

προσανατολισμένο και πολιτισμικά ευαίσθητο σχολικό περιβάλλον.  

• Προωθούν πρακτικές ουσιαστικής ισότητας ευκαιριών για όλα τα μέλη της σχολικής 

κοινότητας. 

• Αξιολογούν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε ατομικό και οργανωσιακό επίπεδο. 

http://www.uth.gr/static/miscdocs/20181009_kanonismos_PMS.pdf
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• Προωθούν αλλαγές και καινοτομίες με στόχο τη βελτίωση του συνόλου των λειτουργιών και 

του πλέγματος σχέσεων του σχολείου.  

• Αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες για συνεργατική μάθηση και λειτουργία δικτύων επικοινωνίας. 

• Προωθούν την ερευνητική κουλτούρα και τη λειτουργία του σχολείου ως ‘οργανισμού που 

μαθαίνει’. 

• Σχεδιάζουν και να υλοποιούν ερευνητικά σχέδια, συμβάλλοντας έτσι στην εξέλιξη της 

Παιδαγωγικής Επιστήμης, γενικότερα, και του πεδίου της Εκπαιδευτικής Διοίκησης ειδικότερα.  

3.Τίτλος σπουδών 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (MSc in EDUCATIONAL ADMINISTRATION AND MANAGEMENT).  

4.Κατηγορίες υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. 

Στο Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της 

αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Σύμφωνα με το άρθρο 304 του Ν. 4957/2022 η αίτηση με 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., η οποία και αναλαμβάνει 

να εξετάζει τις αιτήσεις με βάση τα κριτήρια του Ν. 4957/2022, χωρίς αυτές να συνοδεύονται από 

πράξη αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Εφόσον ο τίτλος σπουδών από αλλοδαπό Πανεπιστήμιο 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο του ΔΟΑΤΑΠ, η Γραμματεία του ΠΜΣ οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση 

Τόπου Σπουδών, η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. 

Αποκλείονται αιτήσεις στις οποίες ως τόπος σπουδών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, εκτός αν το 

μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.. σύμφωνα με το ν. 

3328/2005 (Α΄ 80).   

Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 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 

κείμενης νομοθεσίας καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Θεσσαλίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής είναι η πιστοποιημένη 

από επίσημους φορείς γνώση της αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως 

αυτή ορίζεται από τον Α.Σ.Ε.Π.). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου ή Γερμανόφωνου Πανεπιστημίου.  

 

Άρθρο 2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 

1.Χρονική διάρκεια 

Το Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» διαρθρώνεται σε 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, 

τα οποία περιλαμβάνουν 9 (εννέα) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή εναλλακτικά 

προς την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας την επιτυχή ολοκλήρωση 2 (δύο) εξειδικευμένων 

εργαστηριακών μαθημάτων, επιπλέον σε αυτή την περίπτωση των 9 (εννέα) μαθημάτων του 

Προγράμματος Σπουδών, με αντικείμενο τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μιας καθοδηγούμενης 

συλλογικής επιστημονικής έρευνας. Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων ECTS των 2 (δυο) 

εξειδικευμένων εργαστηριακών μαθημάτων συλλογικής επιστημονικής έρευνας είναι ίσος με αυτόν 
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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 Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος για 

ένα επιπλέον εξάμηνο.  

2.Προϋποθέσεις απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  

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 εργασίας, δηλ. στην επιτυχή 

ολοκλήρωση 2 (δύο) εξειδικευμένων εργαστηριακών μαθημάτων καθοδηγούμενης επιστημονικής 

έρευνας.  

Στο Π.Μ.Σ. προσφέρονται εννέα (9) μαθήματα τα οποία είναι όλα υποχρεωτικά. 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/τριες 

παρακολουθούν ένα (1) ακόμα μάθημα (ΓΥ9) και εκπονούν την υποχρεωτική διπλωματική ερευνητική 

εργασία ή εναλλακτικά προς την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας 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 

καθοδηγούμενης συλλογικής επιστημονικής έρευνας. Στο πλαίσιο των μαθημάτων του προγράμματος 

προσφέρονται σεμινάρια, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική. 

3. Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 

Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον 

κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αρμόδια όργανα είναι: 

• Η Σύγκλητος η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4957/2022. 

• Η Συνέλευση του τμήματος στην οποία συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και είναι 

αρμόδια για τον ορισμό των μελών όλων των επιτροπών, τον ορισμό του/της Διευθυντή/ντριας 

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 μεταπτυχιακό έργο και είναι αρμόδια 

για την παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος Σπουδών.  

• Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση του τμήματος. Ο/Η 

Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και εισηγείται στη 

Συνέλευση του τμήματος κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική 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 

λειτουργήσουν οι κάτωθι επιτροπές τα μέλη των οποίων ορίζονται από τη Συνέλευση.   

Επιτροπή επιλογής. Είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των υποβληθέντων δικαιολογητικών των 

υποψηφίων και για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης με βάση τον συνολικό αριθμό αξιολογικών 

μονάδων (α.μ.). 

Επιτροπή οικονομικής διαχείρισης. Είναι αρμόδια για τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών. Στην 

επιτροπή αυτή συμμετέχει απαραίτητα και ο/η εκάστοτε Διευθυντής/ντρια Σπουδών.  

Επιτροπή εσωτερικής αξιολόγησης. Αξιολογεί τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και εισηγείται στη Συντονιστική 

Επιτροπή βελτιώσεις της λειτουργίας του.  
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Επιτροπή δεοντολογίας. Είναι αρμόδια για την τήρηση των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας, τον 

τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων, των εξετάσεων, των ερευνητικών εργασιών, της συγγραφής και 

δημοσίευσης των διπλωματικών εργασιών, την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων, τη λογοκλοπή 

εργασιών, κλπ.  

Η θητεία των συμμετεχόντων σε όλα τα όργανα ορίζεται ως διετής με τη δυνατότητα ανανέωσης. 

    

Άρθρο 3. Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ.-Διαδικασίες επιλογής-Δωρεάν φοίτηση 
 

1. Αιτήσεις 

Ο αριθμός των εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο ΠΜΣ 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 ιδιωτική εκπαίδευση και (β) 10 μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες από την ομάδα των 

υποψηφίων οι οποίοι δεν διαθέτουν καθόλου προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην ιδιωτική 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. 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. γίνεται με βάση τη συνολική 

βαθμολόγηση στα παρακάτω κριτήρια:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κριτήρια μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων 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, κλπ.). 

3 
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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 

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 υποψηφίων 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 ΠΜΣ 

*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 
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Συνάφεια μαθημάτων προπτυχιακών σπουδών με τα μαθήματα 

του Π.Μ.Σ. 
3 

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 3 

Πιστοποιημένες γνώσεις ΤΠΕ 2 

   

2. Διαδικασία επιλογής 

2α. Συνεκτιμώμενα προσόντα  

Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται 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 εκπαίδευση, η κατοχή θέσης στελέχους της εκπαίδευσης (προϊσταμένου εκπαίδευσης, 

συμβούλου, διευθυντή και υποδιευθυντή σχολείου), η οργάνωση καινοτόμων 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 επιστημονικά 

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 

γλώσσας, η συνάφεια μαθημάτων προπτυχιακών σπουδών με τα μαθήματα του Π.Μ.Σ., η συμμετοχή 

σε ερευνητικά προγράμματα και η πιστοποιημένη γνώση χρήσης υπολογιστών. Ο υπολογισμός των 

αξιολογικών μονάδων των προσόντων των υποψηφίων περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου. 

2β. Υποβολή δικαιολογητικών 

Οι ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων, ανακοινώνονται στον τύπο και στο διαδίκτυο δύο (2) 

τουλάχιστον μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Για τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, 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 ενδιαφερόμενοι/νες καταθέτουν τον φάκελο της 

υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

Ο φάκελος θα περιέχει τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Αίτηση υποψηφιότητας (ειδικό έντυπο από τη Γραμματεία Π.Μ.Σ.)  

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

• Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από 
Πανεπιστήμιο του εξωτερικού) 

• 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 καθηγητές) [εφόσον υπάρχει] 

• Αντίγραφα δημοσιεύσεων [εφόσον υπάρχουν] 

• Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ [εφόσον υπάρχουν] (με την αντίστοιχη αναγνώριση του 
ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχονται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού) 

• Μεταπτυχιακοί τίτλοι [εφόσον υπάρχουν] (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν 
προέρχονται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού) 
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• Διδακτορικός τίτλος [εφόσον υπάρχει] (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν 
προέρχεται από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού) 

• Βεβαίωση προϋπηρεσίας στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση [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 μοριοδοτούμενα προσόντα  

2γ. Διαδικασία επιλογής  

Η αξιολόγηση των υποψηφίων οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες διατάξεις έχουν προσκομίσει όλα 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πραγματοποιείται σε δύο φάσεις: 

1η Φάση. Επιλέγονται αρχικά όσοι υποψήφιοι έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.  

2η Φάση. Στη δεύτερη φάση επιλογής γίνεται ο υπολογισμός των αξιολογικών μονάδων, με βάση τον 

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. 

2δ. 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 σύμφωνα με τους πίνακες των κριτηρίων μοριοδότησης. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει 

τους υποψηφίους οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον ένα (1) έτος προϋπηρεσία στη δημόσια ή στην 

ιδιωτική εκπαίδευση και η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τους υποψηφίους οι οποίοι δεν διαθέτουν 

καθόλου προϋπηρεσία ή διαθέτουν προϋπηρεσία μικρότερη τους ενός (1) έτους. 

Οι πίνακες επιτυχόντων μετά την επικύρωσή τους από τη Συνέλευση του τμήματος ανακοινώνονται 

μέσω της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. και του διαδικτύου. 

3. 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) καταβάλλεται με την εγγραφή, η δεύτερη 

(800 ευρώ) στην αρχή του δεύτερου εξαμήνου και η τρίτη (750 ευρώ) καταβάλλεται στο τέλος του 

δεύτερου εξαμήνου. Τα τέλη φοίτησης κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και προσκομίζεται 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.  

4. Δωρεάν φοίτηση  

Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022 εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε αυτό, αν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, 
εφόσον πληρούν τα κατά νόμο οικονομικά ή κοινωνικά κριτήρια. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του 
δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση 
προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή 
βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον 
βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί 
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σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της 
ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα 
αξιολόγησης, εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Ίδρυμα της αλλοδαπής. 

Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών/τριών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό 
που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά 
ακαδημαϊκό έτος. Αν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από 
τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη 
μονάδα. Αν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, οι δικαιούχοι 
επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού. 

Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας εισδοχής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ και σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει το 
ίδιο το Π.Μ.Σ. 

 

Άρθρο 4. Πρόγραμμα Σπουδών 
 

1. Πρόγραμμα μαθημάτων για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής: 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΕΞΑ-

ΜΗΝΟ 
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 
Γ΄ 25 
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2 (δύο) Εξειδικευμένα Εργαστηριακά Μαθήματα 
Καθοδηγούμενης Συλλογικής Επιστημονικής 

Έρευνας 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  30 

  

Γενικό Σύνολο 90 

Οι αλλαγές στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών θα γίνονται μετά από πρόταση της 

Συντονιστικής Επιτροπής 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. 

2. Διδάσκοντες και ανάθεση διδασκαλίας στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

Το διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. ανατίθεται, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν 

εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., στις ακόλουθες κατηγορίες διδασκόντων: 

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 

(Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

(Α.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Στρατιωτικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Σ.Ε.Ι.), με πρόσθετη απασχόληση πέραν 

των νόμιμων υποχρεώσεών τους. 

β) ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή 

άλλου Α.Ε.Ι., 

γ) συνεργαζόμενους καθηγητές, 

δ) εντεταλμένους διδάσκοντες, 

ε) επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές,  

στ) ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του 

άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή λοιπών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, 

ζ) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική 

εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό έργο στους 

υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος ή της Σχολής, υπό την επίβλεψη διδάσκοντος του Π.Μ.Σ. 

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. 

αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ύστερα από 

εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.  

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ κλπ. δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ.  

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται: 

• Η τήρηση του ωρολογίου προγράμματος διδασκαλίας των μαθημάτων. 

• Ο καθορισμός και η επικαιροποίηση των περιεχομένων των μαθημάτων ή των γνωστικών 

πεδίων που διδάσκονται στο πλαίσιο των μαθημάτων σύμφωνα με τις τρέχουσες 

επιστημονικές εξελίξεις.  

• Η τακτική επικαιροποίηση των περιεχομένων των μαθημάτων που διδάσκουν στην καθώς και 

της σχετικής βιβλιογραφίας.  
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• Η συνεργασία με τον/τη Διευθυντή/Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. και τους λοιπούς διδάσκοντες για 

τον συντονισμό της ύλης προς αποφυγή επικαλύψεων μεταξύ μαθημάτων, καθώς και τον 

συντονισμό του φόρτου εργασίας των φοιτητών/τριών.  

• Η προετοιμασία και παράδοση στους/στις φοιτητές/τριες του εκπαιδευτικού υλικού που 

χρησιμοποιούν κατά τη διδασκαλία του μαθήματος. Το εκπαιδευτικό υλικό προορίζεται για 

αποκλειστική χρήση των φοιτητών/τριών του μαθήματος. Χρήση του εκπαιδευτικού υλικού για 

οποιονδήποτε άλλο σκοπό δεν επιτρέπεται χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του διδάσκοντος.  

• Ο έλεγχος της προσέλευσης των φοιτητών/τριών στις πάσης φύσης εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες του μαθήματος και πιστοποίησή της με την τήρηση παρουσιολογίου και την 

παράδοσή του στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.  

• Η διαφανή και αντικειμενική αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών/τριών στα μαθήματα 

που διδάσκουν, καθώς και η παράδοση των βαθμολογιών εντός των προβλεπόμενων 

προθεσμιών.  

• Η ανάληψη επίβλεψης ατομικών ή ομαδικών εργασιών. 

• Η τακτική επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και τηλεφωνικά (εφόσον προκύπτει 

σοβαρός λόγος) με τους/τις φοιτητές/τριες για θέματα που άπτονται των σπουδών τους και 

των μαθημάτων που διδάσκουν.  

Ο συντονιστής κάθε μαθήματος καθορίζει σε συνεργασία με τους λοιπούς διδάσκοντες του 

μαθήματος:  

• Τη χρονική σειρά διδασκαλίας των διδακτικών ενοτήτων του μαθήματος,  

• Τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών/τριών  

Με ευθύνη του συντονιστή ή του διδάσκοντος εκάστου μαθήματος (εφόσον δεν έχει ορισθεί 

συντονιστής) παραδίδεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. η κατάσταση της τελικής βαθμολογίας του κάθε 

μαθήματος. 

3. Αμοιβές για διδασκαλία  

Όλες οι κατηγορίες διδασκόντων δύνανται να αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Π.Μ.Σ. 

Δεν επιτρέπεται η καταβολή αμοιβής ή άλλης παροχής από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το 

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. περί ανάθεσης 

του διδακτικού έργου, καθορίζεται το ύψος της αμοιβής κάθε διδάσκοντος. Ειδικώς οι διδάσκοντες που 

έχουν την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π., δύνανται να αμείβονται επιπρόσθετα για έργο που προσφέρουν 

προς το Π.Μ.Σ., εφόσον εκπληρώνουν τις ελάχιστες εκ του νόμου υποχρεώσεις τους, όπως ορίζονται 

στην παρ. 2 του άρθρου 155 του Ν. 4957/2022. Το τελευταίο εδάφιο εφαρμόζεται αναλογικά και για 

τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.ΕΠ., εφόσον εκπληρώνουν τις ελάχιστες εκ του νόμου υποχρεώσεις τους. 

Λεπτομέρειες για τον τρόπο σύναψης των σχετικών συμβάσεων αμοιβής των μελών ΔΕΠ καθορίζονται 

από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

4. Επίβλεψη 

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ή φοιτήτρια, ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή ένα μέλος ΔΕΠ ως 

σύμβουλος και ένα ως επιβλέπων. Ο σύμβουλος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου 

της γενικής πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή ή της φοιτήτριας. 

Δικαίωμα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών έχουν οι διδάσκοντες των περ. α) έως στ) του άρθρου 4 

παρ. 2 του ν. 4957/2022 υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Μ.Σ. δύναται να ανατίθεται η επίβλεψη διπλωματικών 

εργασιών και σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, που δεν έχουν αναλάβει διδακτικό έργο 

στο Π.Μ.Σ. 
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Ο επιβλέπων έχει την επιστημονική ευθύνη για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας και ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή κατόπιν αιτήσεως του υποψηφίου, στην οποία 

αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και η 

περίληψη της προτεινόμενης εργασίας.  

Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας συγκροτείται από τη Συντονιστική 

Επιτροπή του Π.Μ.Σ. τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) τουλάχιστον 

άλλα μέλη Δ.Ε.Π. , Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ και 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.  

Ο αριθμός των διπλωματικών εργασιών που μπορεί να επιβλέψει κάθε μέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π 

δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διπλωματικές εργασίες ανά ακαδημαϊκό έτος. 

5. Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος, 

γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής 

εκτίμησης της απόδοσης του φοιτητή ή φοιτήτριας στο συγκεκριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις 

κλπ.). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα και αναγράφονται στο ενημερωτικό 

έντυπο του κάθε μαθήματος. 

α. Η διδασκαλία του κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί τουλάχιστον 12 εβδομάδες, δηλαδή 36 

τουλάχιστον συνολικά διδακτικές ώρες ανά εξάμηνο. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι 

υποχρεωτική. Απουσίες σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30% των ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος έχει 

ως συνέπεια ο/η φοιτητής/τρια να μη γίνεται δεκτός στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος, οπότε θα 

πρέπει να το παρακολουθήσει εξ αρχής το επόμενο έτος. Η δυνατότητα 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 διδάσκοντα, η διδασκαλία μπορεί να γίνει στην αγγλική γλώσσα. 

γ. Οι φοιτητές/τριες στο τέλος κάθε εξαμήνου αξιολογούνται 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 μια φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα μπορεί να επανεξετασθεί 

στο μάθημα αυτό, στο επόμενο εξάμηνο ή στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. 

Σε περίπτωση αποτυχίας 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 ΠΜΣ, 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 Συνέλευσης 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 Δ.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε εννέα (9) 

μαθήματα, όπως αυτά περιγράφονται παραπάνω, καθώς και η εκπόνηση πρωτότυπης ερευνητικής 

Διπλωματικής Εργασίας υπό την επίβλεψη ενός τουλάχιστον διδάσκοντα ή εναλλακτικά προς την 

εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας η επιτυχής ολοκλήρωση 2 (δύο) εξειδικευμένων εργαστηριακών 

μαθημάτων, επιπλέον των 9 (εννέα) μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών, με αντικείμενο 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 
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Α΄, Β΄ και Γ΄ με συναφή επιστημονική ειδικότητα στο θέμα της διπλωματικής εργασίας, κατόπιν 

εισήγησης της ΣΕ και απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος. 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 παραδίδουν αντίτυπό της στα μέλη της Επιτροπής. Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι η εργασία 

είναι έτοιμη, αυτή υποστηρίζεται δημόσια μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του 

Προγράμματος. 

Η τελική αξιολόγηση και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από την παραπάνω 

Επιτροπή. Για την έγκριση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Επιτροπής. 

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από μηδέν (0) έως δέκα (10), με ελάχιστο βαθμό 

επιτυχίας το πέντε (5). Σε περίπτωση απόρριψης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

καθορίζεται νέα ημερομηνία αξιολόγησης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε 

περίπτωση δεύτερης απόρριψης ο υποψήφιος διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. 

Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που 

προτείνει η Επιτροπή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη σε ηλεκτρονική μορφή. Γλώσσα συγγραφής της 

διπλωματικής 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.  

6. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια εκπονεί στο Γ εξάμηνο τη διπλωματική εργασία που έχει σαφώς ερευνητικό 

χαρακτήρα, σε θέμα σχετικό με ένα από τα μαθήματα του Προγράμματος, την οποία και υποστηρίζει 

δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής (1 επιβλέπων/ουσα και 2 μέλη) που ορίζει η 

Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης μετά από σχετική εισήγηση του/της 

Δ/ντή/ντριας του Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή 

συναφή επιστημονική ειδικότητα με το θέμα της διπλωματικής εργασίας. 

Οι διδάσκοντες που έχουν το δικαίωμα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, ενημερώνουν εγγράφως τη Γραμματεία Π.Μ.Σ. για τα θέματα των διπλωματικών εργασιών 

που προτείνουν. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται δημόσια, 

ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη 

Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης του/της Δ/ντή/ντριας του Π.Μ.Σ. Κατόπιν της 

έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρυματικού 

Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας http://ir.lib.uth.gr. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος (ασθένεια, 

απουσία στο εξωτερικό κλπ.), είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση του/της Δ/ντή/ντριας του Π.Μ.Σ. και σύμφωνη γνώμη της 

Συντονιστικής Επιτροπής. 

Η διαδικασία για την υποβολή της διπλωματικής εργασίας προς εξέταση είναι σύμφωνη με το 

χρονοδιάγραμμα υποστήριξης διπλωματικών εργασιών που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 

Π.Μ.Σ. 

Ο οδηγός εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης». 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του/της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/τριας που οδηγεί 

στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) 

πιστωτικών μονάδων (ECTS) οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα καθώς και στη 

http://ir.lib.uth.gr/
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διπλωματική εργασία ή στην εναλλακτική της διπλωματικής εργασίας, δηλ. στην επιτυχή ολοκλήρωση 

2 (δύο) εξειδικευμένων εργαστηριακών μαθημάτων καθοδηγούμενης επιστημονικής έρευνας.  

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον μέσο των 

βαθμολογιών των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας (εφόσον επιλεγεί) αναλογικά με τις 

πιστωτικές μονάδες του κάθε μαθήματος (ECTS). 

 

Άρθρο 5. Οικονομικά, διαχείριση εσόδων και εξόδων 
 

1. Πόροι 
Οι πόροι του Π.Μ.Σ. θα προέρχονται από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Σε 

περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών/τριών δεν είναι ο αναμενόμενος, τότε θα αναζητηθούν 

εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (π.χ. αποθεματικά Π.Μ.Σ.). 

2. Διαχείριση 

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. και τις 

τροποποιήσεις του και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Π.Θ.  

Η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει τον απολογισμό του Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής 

Επιτροπής. 

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. είναι ο/η Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η του προγράμματος και ασκεί 

τις αντίστοιχες αρμοδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν. 4957/2022. Πιο συγκεκριμένα ο/η 

Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ έχει την ευθύνη παρακολούθησης, εκτέλεσης του προϋπολογισμού και 

της έκδοσης εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών, ευθύνεται για τη σκοπιμότητα των δαπανών 

και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών δαπανών στον Ε.Λ.Κ.Ε. για τον έλεγχό τους, την 

εκκαθάριση και την πληρωμή τους. Αν η δαπάνη δεν προβλέπεται στον προϋπολογισμό του έργου, 

απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού και απόφαση Ε.Λ.Κ.Ε. ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα 

του/της Διευθυντή/ντριας του Π.Μ.Σ. 

Η αμοιβή ενός διδάσκοντα από το Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται μετά από την κατάθεση των εγγράφων που 

προβλέπονται από τον ΕΛΚΕ του Π.Θ. Για όλες τις διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των 

χρηματοδοτούμενων Π.Μ.Σ., εφαρμόζονται ενιαία οι διατάξεις του Ν. 4957/2022. 

3. Δαπάνες 

Οι πόροι του Π.Μ.Σ. διατίθενται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του προγράμματος όπως: 

διοικητική και οικονομική υποστήριξη, αγορά έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, προμήθεια και 

συντήρηση εξοπλισμού, αναλώσιμα υλικά, έξοδα προβολής και διαφήμισης, έξοδα υποδοχής και 

φιλοξενίας, διάφορα άλλα έξοδα που θα προκύψουν, αμοιβές εξωτερικών διδασκόντων, μετακινήσεις, 

χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές/τριες υπό τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης για τη συμμετοχή σε 

διεθνή και ελληνικά συνέδρια με ανακοίνωση ή τη δημοσίευση ερευνητικής εργασίας που εκπονήθηκε 

στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Επίσης, μπορεί να καλύπτονται έξοδα συμμετοχής με ανακοίνωση 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 απορρέει από την έρευνα της διπλωματικής του/της 

εργασίας. Η οικονομική διαχείριση γίνεται από την αρμόδια επιτροπή οικονομικών του Π.Μ.Σ. και την 

εποπτεία έχει ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
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Άρθρο 6. Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.  
 

1.Παρακολούθηση μαθημάτων 

Ο κάθε κύκλος (διάρκεια) του Π.Μ.Σ. που οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 3 

(τρία) εξάμηνα. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το ανώτερο όριο των επιτρεπόμενων απουσιών 

για κάθε μάθημα ορίζεται στο 30%.  

Η δήλωση των μαθημάτων παρακολούθησης είναι υποχρεωτική για κάθε εξάμηνο. Παραβίαση της 

προθεσμίας εγγραφής ισοδυναμεί με απώλεια της δυνατότητας παρακολούθησης του τρέχοντος 

εξαμήνου. Σε αυτή την περίπτωση, για τη συνέχιση της φοίτησης απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης 

Τμήματος, ύστερα από πρόταση της ΣΕ.  

Είναι δυνατή η διαγραφή φοιτητή από το Π.Μ.Σ., χωρίς την επιστροφή των τελών φοίτησης με 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από σχετική πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, στις 

περιπτώσεις της μη τήρησης των παρακάτω υποχρεώσεών τους: Π.χ. 

• Την τακτική παρακολούθηση των μαθημάτων σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των 
πραγματοποιηθέντων διαλέξεων σε κάθε εξάμηνο. 

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

• Να προσέρχονται στις εξετάσεις. 

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

Η χρονική διάρκεια των σπουδών για κάθε φοιτητή/τρια μπορεί να παραταθεί για τρία εξάμηνα και 

μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος για ένα επιπλέον εξάμηνο.  

2. Αναστολή φοίτησης  

Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, 

προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 (δύο) συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά 

τη διάρκεια της αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια χάνει την ιδιότητα του/της 

φοιτητή/τριας. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. 

3. Υλικοτεχνική Υποδομή 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της Σχολής 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που βρίσκονται στο παραλιακό συγκρότημα 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και ο εξοπλισμός του Π.Μ.Σ. «Οργάνωση και 

Διοίκηση της Εκπαίδευσης».  

Οι αίθουσες διδασκαλίας των μαθημάτων του ΠΜΣ που αυτά πραγματοποιούνται είναι:  

Αίθουσα Μπίλη Βέμη (1ος όροφος, κτήριο Ρόζα Ιμβριώτη) 

Αίθουσα Μανώλη Γλέζου (ισόγειο παραλιακού συγκροτήματος) 

4. Ολοκλήρωση των σπουδών 

Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή μια φοιτήτρια θεωρείται κάτοχος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών από τη στιγμή που ολοκλήρωσε πλήρως τις υποχρεώσεις του/της.  
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Για να λάβει μέρος ο/η φοιτητής/τρια στην τελετή καθομολόγησης πρέπει να έχει: 

• Ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο σπουδών, όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα 
Σπουδών. 

• Να έχει παραδώσει την Ακαδημαϊκή ταυτότητα. 

• Να μην έχει εκκρεμότητες με τη βιβλιοθήκη.  

• Να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές εκκρεμότητες. 

Η καθομολόγηση για τους/τις μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες τελείται από τις Πρυτανικές Αρχές, 

παρουσία του/της Διευθυντή/ντριας του Π.Μ.Σ. και του/της Προέδρου του Τμήματος.  

5. Ιδρυματικό αποθετήριο  

Οι εγκεκριμένες Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων 

που προτείνονται από τις εξεταστικές επιτροπές, κατατίθενται από τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές στη βιβλιοθήκη σε ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. δεν 

ολοκληρώνει τα στάδια της απόδοσης του αντίστοιχου ακαδημαϊκού τίτλου, αν προηγουμένως δεν 

λαμβάνει από τους υποψηφίους, βεβαίωση κατάθεσης της μεταπτυχιακής διατριβής από τη 

Βιβλιοθήκη του ιδρύματος. Με ευθύνη της Κεντρικής βιβλιοθήκης του Π.Θ. όλες οι εργασίες αυτές 

δημοσιεύονται στο ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου http://ir.lib.uth.gr/handle/11615/1  

6. Βεβαιώσεις  

Η μορφή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και το τελετουργικό της ορκωμοσίας, 

καθορίζονται στον κανονισμό του ιδρύματος. Για τη μορφή του Παραρτήματος Διπλώματος, ισχύει η 

απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου της 224ης /17-10-2008 συνεδρίασής του και οι διατάξεις της Υ.Α. 

Φ5/89656/Β3/13-8-2007.  

7. Γραμματειακή κάλυψη, τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη  

Για τη διοικητική, τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. προσλαμβάνεται εξωτερικός 

συνεργάτης, καθώς δεν είναι εφικτό να ορίζεται αρμόδιος υπάλληλος της Γραμματείας του ΠΤΔΕ και η 

αμοιβή του βαρύνει τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.  

8. Υποτροφίες  

Οι υποτροφίες έχουν τη μορφή των μετακινήσεων και συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 

σε συνέδρια. Υποτροφία δεν χορηγείται στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει ήδη 

υποτροφία από άλλη πηγή. 

Υποτροφίες δεν χορηγούνται σε φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ. χωρίς την υποχρέωση 

καταβολής τελών φοίτησης. 

9. Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ  

Η επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. – https://pre.uth.gr/p-m-s-organosi-ke-diikisi-tis-ekpedefsis/ 

ενημερώνεται διαρκώς και περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις του Προγράμματος και 

αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των φοιτητών και φοιτητριών.  

 

 

 

 

https://pre.uth.gr/p-m-s-organosi-ke-diikisi-tis-ekpedefsis/
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Άρθρο 7. Διασφάλιση ποιότητας  
 

1. Πνευματικά δικαιώματα και λογοκλοπή  

Τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας 

ή εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής 

Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των 

Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, επινόηση ερευνητικών δεδομένων και αντιεπιστημονική 

συμπεριφορά γενικότερα απαγορεύεται. Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να ενημερώνει 

σχετικά τους φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΜΣ και να επιβάλλει ποινές, όπου αυτό είναι αναγκαίο. 

Λεπτομερείς οδηγίες για το θέμα θα εκδίδονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.  

Καμία μεταπτυχιακή εργασία δεν κατατίθεται για υποστήριξη αν προηγουμένως δεν ελεγχθεί από την 

ηλεκτρονική υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.  

2. Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας – Τριμελής Εσωτερική Υποεπιτροπή 

Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας  

Σύμφωνα με τον νόμο 4957/2022 άρθρο 279, η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας μπορεί 

να γνωματεύσει σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας που αφορούν άρθρο προς δημοσίευση σε 

επιστημονικό περιοδικό ή υπό εκπόνηση διπλωματική εργασία ή διδακτορική διατριβή.   

Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στην αρ. 53/23-10-2019 συνεδρίασή 

του, όσον αφορά τα θέματα ελέγχου εμπιστευτικότητας, σεβασμού προσωπικών δεδομένων και 

λοιπών κανόνων ηθικής και δεοντολογίας των διπλωματικών προπτυχιακών εργασιών, των 

μεταπτυχιακών εργασιών και των διδακτορικών διατριβών, το κάθε Τμήμα συγκροτεί τριμελή 

υποεπιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας. 

Ως προς τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν: 1) αίτηση εξέτασης της πρότασης, 2) 

περιγραφή της ερευνητικής πρότασης, 3) ερευνητικά πρωτόκολλα, έντυπα συναίνεσης και λοιπά 

δικαιολογητικά, που κρίνονται ως αναγκαία με βάση τα επιστημονικά πεδία. Τα υποδείγματα για τη 

σύνταξη των σχετικών εντύπων βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση:https://2018.uth.gr/panepistimio/thesmika/themata-deontologias/ Εσωτερική 

Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας / Σχετικά Έντυπα-Έγγραφα 

Μετά τον έλεγχο της πρότασης, η Επιτροπή Δεοντολογίας του Π.Μ.Σ. εκδίδει βεβαίωση έγκρισης της 

πρότασης της διπλωματικής εργασίας. Στην περίπτωση που υπάρξει απόρριψη της αίτησης ή διαφωνία 

μεταξύ των μελών της Επιτροπής, θα διαβιβάζεται στην Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

3. Αξιολόγηση / Έλεγχος ποιότητας Προγράμματος  

Το Π.Μ.Σ. συνολικά, αλλά και τα επιμέρους μαθήματα θα αξιολογούνται συστηματικά σύμφωνα με τις 

προτεινόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από το Εσωτερικό Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και παράλληλα συνεισφέρουν στην περαιτέρω 

βελτίωσή του.  

 

Άρθρο 8. Μεταβατικές ρυθμίσεις 

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον οικείο 

Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του 

https://2018.uth.gr/panepistimio/thesmika/themata-
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Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας και 

της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του 

Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Η τακτική αναθεώρηση του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών δύναται να 

πραγματοποιείται κάθε διετία.  


