
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 53996  
   Έγκριση επανίδρυσης και λειτουργίας του Δι-

ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο«Επιστήμες της Αγωγής μέσω 

Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προ-

σεγγίσεων» μεταξύ του Τμήματος Βιοϊατρικών 

Επιστημών, της Σχολής Επιστημών Υγείας και 

Πρόνοιας και του Τμήματος Αγωγής και Φροντί-

δας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Δι-

οικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστη-

μών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 38).
2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 

Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και 
Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως των άρθρων 30 έως 
και 37, 43, 45 και 85.

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώ-
ρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώμα-
τος» (Α’ 189) και ιδίως των άρθρων 14 και 15.

5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλ-
λες Διατάξεις» (Α’ 83).

6. 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).

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για 
Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδα-
κτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

9. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-03-2018 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με-
ταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 
αλλοδαπής» (Β’ 972).

10. Την υπ’ αρ. 3458/11-04-2017 πράξη του Προέδρου 
του ΤΕΙ Αθήνας, με την οποία ιδρύθηκε το Διατμημα-
τικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
του Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων και του Τμήματος 
Προσχολικής Αγωγής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας με τίτλο «Παιδαγωγικά μέσω 
Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τεχνολογίες και Εκπαίδευ-
ση» και αγγλικό τίτλο “Education: Pedagogy through 
Innovative Approaches and Technology”» (Β’ 1546).

11. Την υπ’ αρ. 8363/20-08-2018 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊ-
ατρικών Προσεγγίσεων» (Β’ 5312).

12. Την υπ’ αρ. 16171/02-04-2019 απόφαση της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός σπουδών 
του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων 
Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» (Β’ 1369).

13. Την υπ’ αρ. 104741/30-12-2020 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με την τροποποίηση της υπ’ αρ. 8363/20-08-2018 από-
φασης της Διοικούσας Επιτροπής (Β’ 5312) «Έγκριση 
Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνο-
λογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων” των Τμημάτων 
Βιοϊατρικών Επιστημών, Αγωγής και Φροντίδας στην 
Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής και του Παιδαγωγικού Τμήματος της Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
Αθήνας»(Β’ 6118).
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14. Την υπ’ αρ. 104742/30-12-2020 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με την τροποποίηση της με την υπ’ αρ. 16171/2-4-2019 
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής (Β’ 1369/2019) «Κανονισμός Σπουδών 
του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων 
Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων” των Τμη-
μάτων Βιοϊατρικών Επιστημών, Αγωγής και Φροντίδας 
στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και του Παιδαγωγικού Τμήματος της Ανώτατης 
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 
Αθήνας» (Β’ 6118).

15. Την υπ’ αρ. 87111/18-10-2021 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με 
την τροποποίηση της υπ’ αρ. 8363/20-08-2018 απόφα-
σης της Διοικούσας Επιτροπής (Β’ 5312) «Έγκριση Διι-
δρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών 
και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων” των Τμημάτων Βιοϊα-
τρικών Επιστημών, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώι-
μη Παιδική Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και του Παιδαγωγικού Τμήματος της Ανώτατης Σχολής 
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθήνας» 
(Β’ 5315).

16. Την υπ’ αρ. 87090/18-10-2021 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με 
την τροποποίηση της υπ’ αρ. 16171/2-4-2019 απόφασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής (Β’ 1369) «Κανονισμός Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. με 
τίτλο “Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και 
Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων” των Τμημάτων Βιοϊατρικών 
Επιστημών, Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική 
Ηλικία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Παι-
δαγωγικού Τμήματος της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγι-
κής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθήνας» (Β’ 4905).

17. Το με ημερομηνία 02/12/2021 «Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας» μεταξύ του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστη-
μών, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας και του 
Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική 
Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινω-
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

18. Την υπ’ αρ. 19/03-12-2021 πράξη της Συνέλευσης 
του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής σχετικά με την επανίδρυση και λειτουργία του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων 
Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» και την 
έγκριση του Ειδικού Πρωτόκολλου Συνεργασίας με το 
Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλι-
κία της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

19. Την υπ’ αρ. 27/20-12-2021 (θέμα 9ο) πράξη της 
Συνέλευσης του Τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην 
Πρώιμη Παιδική Ηλικία, της Σχολής Διοικητικών, Οικο-
νομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την επανίδρυση και 
λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής 

μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προ-
σεγγίσεων» και την έγκριση του Ειδικού Πρωτόκολλου 
Συνεργασίας με το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της 
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής.

20. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση 
Βιωσιμότητας» για την επανίδρυση και λειτουργία του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων 
Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων».

21. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» 
των συνεργαζόμενων Τμημάτων στο Διατμηματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Επιστήμες της 
Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών 
Προσεγγίσεων».

22. Την υπ’  αρ. 12/20-12-2020 απόφαση της συνε-
δρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: Επανίδρυση 
και λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής 
μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προ-
σεγγίσεων».

23. Την υπ’ αρ. 20/21-12-2021 (θέμα 26ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με την επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επι-
στήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και 
Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων».

24. Το υπ’ αρ. 35719/01-04-2022 έγγραφο του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση 
επανίδρυσης και λειτουργίας του ΔΠΜΣ με τίτλο «Επι-
στήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και 
Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων».

25. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίη-
σης στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπό 
στοιχεία 39395/Ζ1/06-04-2022 στην Υπουργό Παιδείας) 
της πρότασης επανίδρυσης και λειτουργίας του ΔΠΜΣ, 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 4485/2017.

26. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφα-
ση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα 
«Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) κα-
θώς και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Πα-
ράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

27. Την υπ’ αρ. 65311/31-08-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Συγκρότησης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» .

28. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μεταξύ των 
Τμημάτων (Α) Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας, (Β) Αγωγής και Φροντίδας 
στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία της Σχολής Διοικητικών, 
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Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστή-
μιου Δυτικής Αττικής, με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής 
μέσω Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγ-
γίσεων», και με αγγλικό τίτλο: MSc in “Education sciences 
through innovative Technologies and Biomedical 
approaches», από το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Και-
νοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» 
προέκυψε ύστερα από γόνιμη συνεργασία των Τμημά-
των «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Αγωγής και Φροντί-
δας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

Το εν λόγω ΔΠΜΣ ιδρύθηκε, αρχικώς με τον τίτλο 
«Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, Τε-
χνολογίες και Εκπαίδευση» (Β’ 1546) και επανιδρύθηκε 
με τον τίτλο «Παιδαγωγική μέσω Καινοτόμων Τεχνο-
λογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» (B’ 5312/2018, 
Β’ 6118/2020, Β’ 5315/2021), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4521/2018 και του ν. 4485/2017.

1.1. Αποστολή Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινο-
τόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» ως 
πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών οδηγεί σε απόκτη-
ση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), που 
αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο επιπέδου 7 και μέσω της συ-
στηματικής μελέτης, της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης 
και της έρευνας επιδιώκει την παραγωγή νέας γνώσης και 
την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας.

1.2. Στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ εντάσσεται στο 

πεδίο των Επιστημών της Αγωγής. Στόχος του ΔΠΜΣ 
είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκ-
παίδευσης και εμβάθυνσης σε γνωστικές περιοχές της 
Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής, της Γενικής και Ειδικής 
Διδακτικής Μεθοδολογίας, της Σχολικής Ψυχολογίας 
και της Ειδικής Αγωγής, σε σύνδεση με τις Βιοϊατρικές 
Επιστήμες και τις Νέες Τεχνολογίες.

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) «Επιστήμες της Αγωγής μέσω Καινοτόμων 
Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων», σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 εντάσ-
σεται στον στρατηγικό σχεδιασμό των Ιδρυμάτων που 
συμμετέχουν, διέπεται από επιστημονική συνοχή και 
αποσκοπεί:

- στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, στην ανά-
πτυξη της έρευνας, καθώς και στην ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυξι-
ακών αναγκών της χώρας,

- στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των διπλωμα-
τούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές των 
συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων και στην εμβάθυνση 
στις γνωστικές περιοχές των Επιστημών της Αγωγής.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - Μαθησιακά 
Αποτελέσματα

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε Πτυχιούχους ΑΕΙ της 
ημεδαπής και αντιστοίχων της αλλοδαπής που υπη-
ρετούν ή πρόκειται να υπηρετήσουν στη Γενική αλλά 
και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Ε.Α.Ε.), πρωτο-
βάθμια, δευτεροβάθμια ή/και στην αγωγή και φροντί-
δα παιδιών προσχολικής ηλικίας και ενδιαφέρονται να 
αποκτήσουν πολύ εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από 
τις οποίες είναι γνώσεις αιχμής, στα πεδία της Παιδαγω-
γικής, της Γενικής και Ειδικής Διδακτικής, της Ψυχολο-
γίας και της Συμβουλευτικής και να διαθέτουν κριτική 
επίγνωση των ζητημάτων γνώσης στα ανωτέρω πεδία 
και στη διασύνδεσή τους με τις Νέες Τεχνολογίες και τις 
Βιοϊατρικές Επιστήμες.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η μεγιστοποίηση της δυναμι-
κής των αποφοίτων του στον εκπαιδευτικό χώρο, αφενός 
μέσω της απόκτησης μιας ολιστικής προσέγγισης στη 
σύγχρονη Παιδαγωγική επιστήμη και στις διαδικασίες 
Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση, αφετέρου μέσω 
της επικαιροποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των 
φοιτητών-τριών σε πεδία αιχμής των ανωτέρω γνωστι-
κών πεδίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΔΠΜΣ εστιάζει στη γεφύρωση 
των Βιοϊατρικών Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών 
με τους διάφορους τομείς της Εκπαίδευσης, στοχεύει δε 
στη διάχυση σύγχρονων διεπιστημονικών προσεγγίσεων 
μέσα από τη θεωρία, την έρευνα και την εφαρμογή στο 
πεδίο των Επιστημών της Αγωγής. Η συμβολή του Τμή-
ματος Βιοϊατρικών Επιστημών του ΠΑΔΑ, που καλύπτει 
το γνωστικό αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημών 
και των Τεχνολογικών Εφαρμογών, είναι καθοριστικής 
σημασίας για το Πρόγραμμα, διότι διαθέτει το κατάλληλο 
επιστημονικό προσωπικό να υποστηρίξει μία τέτοιου 
είδους προσέγγιση αλλά και τον απαραίτητο υψηλής 
τεχνολογίας εξειδικευμένο εργαστηριακό εξοπλισμό για 
να προσφέρει στους φοιτητές/τριες εξειδικευμένη γνώ-
ση σε τομείς της Βιολογίας, Νευροβιολογίας, Γενετικής 
κ.λπ., οι οποίοι, όπως τεκμηριώνεται από σύγχρονες με-
λέτες, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία 
της μάθησης, αναπλαισιώνουν δε τομείς, όπως η Ειδική 
Αγωγή και η Συμπεριληπτική Εκπαίδευση. Η προσέγγιση 
αυτή είναι πρωτοποριακή, σύγχρονη και μοναδική στα 
μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής.

Μία επιπλέον σπουδαία καινοτομία του ΔΠΜΣ είναι 
ότι ενσωματώνει λειτουργικά την ενταξιακή/συμπερι-
ληπτική διάσταση στο Πρόγραμμα Σπουδών του και 
με τον τρόπο αυτό εναρμονίζεται πλήρως με τις σύγ-
χρονες, εθνικές και διεθνείς επιταγές για την προαγωγή 
της συμπεριληπτικής/ενταξιακής εκπαίδευσης και την 
άρση των εμποδίων ως προς την ισότιμη πρόσβαση 
στην εκπαίδευση όλων των μαθητών, συμπεριλαμβα-
νομένων των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, με την ενσωμάτωση 
της ενταξιακής/συμπεριληπτικής διάστασης, το ΔΠΜΣ 
εναρμονίζεται, μεταξύ άλλων, με:

Α. το άρθρο 24 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία, που υπογραμμίζει την αναγκαιότη-
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τα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε μία ποιοτική, 
συμπεριληπτική/ενταξιακή εκπαίδευση,

Β. τη νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 
2021-2030, που προάγει τις αρχές της συμπεριληπτικής/
ενταξιακής εκπαίδευσης,

Γ. το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία, το οποίο 
προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου 
συμπεριληπτικής/ενταξιακής εκπαίδευσης, προς όφελος 
των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες καθώς και την υλοποίηση ενός Στρατηγικού Σχε-
δίου Δράσης με παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς εκ-
παίδευσης που αποσκοπούν στην προαγωγή του συμπε-
ριληπτικού/ενταξιακού στόχου (https://primeminister.
gr/wp- content/uploads/2020/12/2020-ethniko-sxedio-
drasis -amea.pdf),

Δ. το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την εσωτερική και 
εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων, το οποίο 
θέτει την ενταξιακή/συμπεριληπτική εκπαίδευση ως 
έναν εκ των κεντρικών αξόνων αξιολόγησης του εκπαι-
δευτικού έργου των σχολικών μονάδων, δίνοντας ιδιαί-
τερη έμφαση σε ζητήματα υποστήριξης των μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εφαρμογής πρακτικών δι-
αφοροποιημένης μάθησης καθώς και εξατομικευμένων 
παρεμβάσεων [υπό στοιχεία 6603/ΓΔ4/2021 υπουργική 
απόφαση - (Β’ 140)].

Επιπλέον, η ενταξιακή/συμπεριληπτική διάσταση του 
Προγράμματος στοχεύει να καταρτίσει τους εκπαιδευτι-
κούς, τους ειδικούς παιδαγωγούς αλλά και τους συναφείς 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της 
ειδικής αγωγής και ευρύτερα της εκπαίδευσης των μα-
θητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
σε ζητήματα άμεσα συναφή με τον εν λόγω χώρο, όπως 
για παράδειγμα σε εκείνα:

1) των θεωρητικών προσεγγίσεων στον χώρο της 
ειδικής αγωγής και της ενταξιακής/συμπεριληπτικής 
εκπαίδευσης,

2) των εξειδικευμένων εφαρμογών της Νευροεπιστή-
μης και της Γενετικής στον χώρο των Αναπτυξιακών δι-
αταραχών (π.χ. στις Διαταραχή Ελλειμματικής Προσο-
χής-Υπερκινητικότητα ΔΕΠ-Υ, στην Ειδική Μαθησιακή 
Διαταραχή -δυσλεξία, δυσαριθμησία, στη Διαταραχή 
Αυτιστικού Φάσματος ΔΑΦ),

3) της ενταξιακής φιλοσοφίας και πολιτικής,
4) της εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης των μαθη-

τών με ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες,

5) της μάθησης και διδασκαλίας σε ενταξιακά και ειδι-
κά εκπαιδευτικά πλαίσια,

6) του σχεδιασμού και εφαρμογής των αρχών της δια-
φοροποιημένης διδασκαλίας και του καθολικού σχεδια-
σμού για την μάθηση,

7) του σχεδιασμού και της υλοποίησης στοχευμένων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές/μαθήτριες 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε τυ-
πικά και μη τυπικά περιβάλλοντα μάθησης,

8) της αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών παρέμβα-
σης (θέατρο, μουσική, εικαστικές τέχνες) αλλά και της 
υποστηρικτικής τεχνολογίας στην εκπαίδευση των ατό-
μων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, τα 
Τμήματα «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Αγωγής και Φρο-
ντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, απονέμουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής μέσω 
Καινοτόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσε-
ων» [MSc in “Education sciences through innovative 
Technologies and Biomedical approaches”], με τις εξής 
ειδικεύσεις (Ειδίκευση στην Ελληνική Γλώσσα/Ειδίκευση 
στην Αγγλική Γλώσσα):

1. «Προσχολικής Αγωγής» “Early Childhood Education”.
2. «Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης/Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης» “Primary Education/Secondary Education”.
3.«Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» “Inclusive 

Education”.

Άρθρο 4
Κατηγορίες εισακτέων πτυχιούχων στο 
Πρόγραμμα

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων 
Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Σχολής 
Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ της ημεδαπής 
ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στους προα-
ναφερόμενους φοιτητές συμπεριλαμβάνονται και οι 
έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλο-
δαπής αναγνωρισμένους από το Διαπανεπιστημιακό 
Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής 
(ΔΙΚΑΤΣΑ) ή τον Διεπανεπιστημιακό Οργανισμό Ανα-
γνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(ΔΟΑΤΑΠ) ή το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 
αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - Γλώσσα 
Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Οι σπουδές στο ΔΠΜΣ διαρκούν δύο (2) ακαδημαϊ-
κά έτη κατ’ ελάχιστον και διαρθρώνονται σε τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι συμμετέχοντες φοιτητές/
συμμετέχουσες φοιτήτριες οφείλουν να επιλέξουν μία 
εκ των τριών ειδικεύσεων σπουδών κατά την υποβολή 
της αίτησης συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ΠΜ/ECTS) 
που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατόν είκοσι 
(120). Η γλώσσα διδασκαλίας του ΔΠΜΣ είναι η ελλη-
νική. Παρέχεται επίσης δυνατότητα υλοποίησης του 
προγράμματος σπουδών και στην αγγλική, ύστερα από 
σχετική έγκριση της Συντονιστικής Επιτροπής του Προ-
γράμματος. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Πρό-
γραμμα είναι η πιστοποίησή γνώσης ξένης γλώσσας, 
τουλάχιστον επιπέδου Β2. Η γνώση ξένης γλώσσας θε-
ωρείται απαραίτητη για τη βιβλιογραφική αναζήτηση, 
τόσο κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας όσο και κατά τη συγγραφή εργασιών 
που σχετίζονται με τη διδασκαλία και την αξιολόγηση 
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.
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Ως γλώσσα συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική. Η συγγραφή 
δύναται να πραγματοποιηθεί και στην αγγλική γλώσ-
σα, ύστερα από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή, 
με τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος καθηγητή και 
αντίστοιχη έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή του 
Προγράμματος.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Όλα τα προσφερόμενα μαθήματα του ΔΠΜΣ (υπο-
χρεωτικά και επιλογής) είναι ενταγμένα στο πλαίσιο των 
πλέον σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων και τεχνικών 
που διατρέχουν την Εκπαίδευση, την Ψυχολογία, τις Νέες 
Τεχνολογίες και τις Βιοϊατρικές Επιστήμες.

Ειδικότερα, τα μαθήματα αφορούν στη θεωρητική, 
στην ερευνητική και στην εξειδικευμένη κατάρτιση στο 
πεδίο των Επιστημών της Αγωγής, προσδιορίζουν δε 
τον εφαρμοσμένο ρόλο του σύγχρονου παιδαγωγού και 
του σύγχρονου ειδικού παιδαγωγού, σε όλα τα πλαίσια 
που εφαρμόζονται η διαφοροποιημένη διδασκαλία και 
ο καθολικός σχεδιασμός μάθησης, σύμφωνα με τις σύγ-
χρονες διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές.

Επισημαίνεται ότι τα μαθήματα του προγράμματος 
σπουδών της ειδίκευσης

«Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης» είναι συναφή με το 
αντικείμενο της Ε.Α.Ε., όπως αυτό προσδιορίζεται από 
την υπό στοιχεία 52425/Ζ1 υπουργική απόφαση «Καθο-
ρισμός Κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυ-
χιακών σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» 
(Β’ 1152/2019). Συγκεκριμένα:

1. Σε επίπεδο χρονικής διάρκειας, τα συναφή με το 
αντικείμενο της Ε.Α.Ε. μαθήματα διατρέχουν όλα τα 
εξάμηνα του προγράμματος σπουδών και αντιστοιχούν 
κατ’ ελάχιστον σε 90 πιστωτικές μονάδες (ΠΜ/ECTS). 
Στο πρόγραμμα σπουδών της εν λόγω ειδίκευσης πε-
ριλαμβάνεται και υποχρεωτική Πρακτική Άσκηση.

2. Σε επίπεδο περιεχομένου, τα συναφή με το αντικεί-
μενο της Ε.Α.Ε. διδασκόμενα μαθήματα και η διπλωμα-
τική εργασία καλύπτουν 92 πιστωτικές μονάδες (ESTC), 
ποσοστό 76% επί του συνολικού αριθμού ECTS των πι-
στωτικών μονάδων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.).

Αναλυτικότερα, όλα τα διδασκόμενα μαθήματα των 
τριών (3) ειδικεύσεων του ΔΠΜΣ, ανά εξάμηνο, αναφέ-
ρονται στον παρακάτω πίνακα:

Α’ Εξάμηνο

Κωδικός 
Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Τύπος 

Μαθήματος
Πιστωτικές Μονάδες

(ΠΜ/ECTS)

ΜΥ.1.1 Σύγχρονες τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη - 
Παιδαγωγική της Ένταξης - Συμπερίληψης Υ 8

ΜΥ.1.2 Εισαγωγή στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία Υ 6

ΜΥ.1.3 Ψυχολογία Παιδικής και Εφηβικής Ηλικίας Υ 8

ΜΥ.1.4 Νευρο-επιστήμη και Ειδική Αγωγή Υ 8

Σύνολο: 30

Β’ Εξάμηνο

Κωδικός 
Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Τύπος 

Μαθήματος
Πιστωτικές Μονάδες 

(ΠΜ/ECTS)

ΜΥ.2.1 Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας και Στατιστική Υ 8

ΜΕΥ.2.2.1 Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας στην Εκπαιδευτική Πράξη Ε 8

ΜΕΥ.2.2.2 Εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και της Υποστηρικτικής Ε 8

Τεχνολογίας στη Σχολική και Κοινωνική Ένταξη των 
Μαθητών/-τριών με Αναπηρίες ή/και Ειδικές 

Μαθησιακές Δυσκολίες

ΜΥ.2.3
Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση: Σχέδια 

Εργασίας (Project) και Υλοποίηση Προγραμμάτων 
Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

Υ 8

ΜΥ.2.4 Γενετική Αναπτυξιακών Διαταραχών Υ 6

Σύνολο: 30
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Γ’ Εξάμηνο

 Ειδίκευση: Προσχολικής Αγωγής

Κωδικός 
Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Τύπος 

Μαθήματος
Πιστωτικές Μονάδες 

(ΠΜ/ECTS)

ΜΥΚ.3.1.1 Παιδική Ηλικία: Κοινωνικές και Πολιτισμικές 
Προσεγγίσεις Υ 8

ΜΥΚ.3.1.2 Τεχνολογικές Καινοτομίες και Δημιουργικότητα στην 
Παιδαγωγική Πράξη Υ 6

ΜΥΚ.3.1.3 Επαγγελματική Ανάπτυξη των παιδαγωγών - Δημιουργία 
Δικτύου Υ 6

ΜΥΚ.3.1.4 Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι - Αποτύπωση και Αξιολόγηση 
Παιδαγωγικού Έργου Προσχολικής Αγωγής Υ 10

Σύνολο: 30

 Ειδίκευση: Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κωδικός 
Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Τύπος 

Μαθήματος
Πιστωτικές Μονάδες 

(ΠΜ/ECTS)

ΜΥΚ.3.2.1 Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη Παιδιού και Εφήβου - 
Συμβουλευτική Υ 10

ΜΕΚ.3.2.2.1 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική 
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε 10

ΜΕΚ.3.2.2.2 Τεχνολογία και Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική 
Γλωσσικών Μαθημάτων Ε 10

ΜΕΚ.3.2.2.3 Διδακτική των Βιοϊατρικών Επιστημών Ε 5

ΜΕΚ.3.2.2.4 Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ε 5

ΜΕΚ.3.2.2.5 Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διά Βίου Μάθηση Ε 5

Σύνολο: 30

 Ειδίκευση: Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

Κωδικός 
Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Τύπος 

Μαθήματος
Πιστωτικές Μονάδες 

(ΠΜ/ECTS)

ΜΥΚ.3.3.1 Εκπαιδευτική και Κοινωνική Ένταξη Μαθητών με 
Αναπηρία ή/και Ειδικές Ικανότητες Υ 8

ΜΥΚ.3.3.2
Πρακτική Άσκηση Μέρος Ι - Παρακολούθηση και 

Εποπτευόμενη Διδασκαλία σε Φορείς και Σχολικές 
μονάδες Ε.Α.Ε. ή/και Συμπερίληψης

Υ 22

Σύνολο: 30

Δ’ Εξάμηνο

 Ειδίκευση: Προσχολικής Αγωγής

Κωδικός 
Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Τύπος 

Μαθήματος
Πιστωτικές Μονάδες 

(ΠΜ/ECTS)

ΜΥΚ.4.1.1
Πρακτική Άσκηση Μέρος ΙΙ - Παρακολούθηση 

Δειγματικών Διδασκαλιών σε Φορείς ή/και Σχολικές 
Μονάδες και Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη

Υ 15

ΜΥΚ.4.1.2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υ 15

Σύνολο: 30
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 Ειδίκευση: Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κωδικός 
Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Τύπος 

Μαθήματος
Πιστωτικές Μονάδες 

(ΠΜ/ECTS)

ΜΥΚ.4.2.1
Πρακτική Άσκηση - Παρακολούθηση Δειγματικών 

Διδασκαλιών σε Φορείς ή/και Σχολικές Μονάδες και 
Εποπτευόμενη διδασκαλία σε σχολική τάξη

Υ 15

ΜΕΚ.4.2.2.1 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Ε 15

ΜΕΚ.4.2.2.2 Πρακτική Άσκηση - Μικροδιδασκαλίες Ε 15

Σύνολο: 30

 Ειδίκευση: Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

Κωδικός 
Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Τύπος 

Μαθήματος
Πιστωτικές Μονάδες 

(ΠΜ/ECTS)

ΜΥΚ.4.3.1
Πρακτική Άσκηση Μέρος ΙΙ - Παρακολούθηση και 
Εποπτευόμενη Διδασκαλία σε Φορείς και Σχολικές 

μονάδες Ε.Α.Ε. ή/και Συμπερίληψης
Υ 15

ΜΥΚ.4.3.2 Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Υ 15

Σύνολο: 30

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών ή/και ανα-
κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί ύστερα από αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ορίζεται στους ενε-
νήντα (90) φοιτητές ανά περίοδο. Στο ΔΠΜΣ μπορούν, 
κατόπιν αποφάσεως της ΕΔΕ, να συμμετέχουν ως υπε-
ράριθμοι φοιτητές πτυχιούχοι οι οποίοι πέτυχαν σε εξε-
τάσεις του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) στο 
σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερι-
κού του IKY σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνω-
στικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ, οι ισοβαθμήσαντες κατά 
τη διαδικασία επιλογής, καθώς και ένας (1) αλλοδαπός 
υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Γίνονται δεκτοί ως 
υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 
του ν. 4485/2017. Η τελική κατανομή του αριθμού των 
μεταπτυχιακών φοιτητών ανά ειδίκευση θα καθορίζεται 
με απόφαση της ΕΔΕ με τελική επικύρωση του πίνακα 
επιτυχόντων.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του 
ΔΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζό-
μενων Τμημάτων «Βιοϊατρικών Επιστημών» και «Αγω-
γής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή διδάσκοντες σύμ-
φωνα 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, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων τμημάτων του ιδίου 
Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι., ερευνητές από ερευνητικά κέντρα 
της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες 
της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή 

ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επι-
στήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες 
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017.

Τη διοικητική υποστήριξη του ΔΠΜΣ αναλαμβάνει το 
Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής. Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη 
του ΔΠMΣ και των οργάνων τα οποία λειτουργούν στο 
πλαίσιο αυτού παρέχει η Γραμματεία του ΔΠΜΣ η οποία 
στελεχώνεται ειδικά για τη διοικητική υποστήριξη του 
εν λόγω προγράμματος.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Ο κύριος τόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η διοι-
κητική στήριξη του προγράμματος παρέχεται από το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου.

Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγά-
λεω και Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα) καλύπτει 
τις ανάγκες λειτουργίας του ΔΠΜΣ (κτηριακές εγκατα-
στάσεις, εργαστήρια, αμφιθέατρα, εργαστηριακός και 
ειδικός εξοπλισμός, βιβλιοθήκες, χρήση διαδικτύου, 
λογισμικό με δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης).

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 2026-2027, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσω-
τερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017 (με δυνατότητα ανανέωσης της λειτουργίας 
του κατά τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας).
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Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Η λειτουργία του προγράμματος θα καλύπτεται από 
τις εξής πηγές: (α) Τέλη φοίτησης (β) Άλλες πηγές εσό-
δων, όπως: Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα και κάθε 
είδους χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού το-
μέα, πόροι από ερευνητικά προγράμματα ή προγράμ-
ματα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών οργανισμών. Το ύψος 
των διδάκτρων αποφασίζεται από την Ειδική Διατμημα-
τική Επιτροπή (ΕΔΕ) του προγράμματος και δεν υπερ-
βαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ 
(3.900 €). Με την ίδια απόφαση της ΕΔΕ καθορίζονται 
ειδικές κατηγορίες διδάκτρων, υποτροφιών, ενισχύ-
σεων αδύναμων φοιτητών κ.λπ. Απαλλάσσονται από 
τα τέλη φοίτησης και μέχρι του ποσοστού του 30% οι 
φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 
του ν. 4485/2017. Για τα δίδακτρα που καταβάλλει κάθε 
φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής την ευθύνη 
διαχείρισης αυτών φέρει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυ-
λίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ως 
ορίζεται στο άρθρο 4 του ν. 4485/2017, η διαχείριση των 
εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται κατά εβδομήντα 
τοις εκατό (70%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του 
Προγράμματος, ήτοι δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής 
και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, 

λογισμικού, αναλώσιμων και λοιπές δαπάνες. Τα έξοδα 
μετακίνησης και διαμονής του Επιστημονικού και Διοι-
κητικού προσωπικού θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό 
του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι έχουν εγγραφεί 
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021- 2022 στο Δ.Π.Μ.Σ. με 
τίτλο «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων Προσεγγίσεων, 
Τεχνολογίες και Εκπαίδευση» (Β’ 1546) και στο επανι-
δρυθέν Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Παιδαγωγική μέσω Καινο-
τόμων Τεχνολογιών και Βιοϊατρικών Προσεγγίσεων» 
(B’ 5312/2018, Β’ 6118/2020, Β’ 5315/2021), σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4521/2018 και του ν. 4485/2017, 
δύναται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους παρακολου-
θώντας τα αντίστοιχα μαθήματα και αποφοιτώντας να 
λάβουν τον τίτλο (δίπλωμα) του επανιδρυόμενου ΔΠΜΣ, 
κατόπιν αίτησής τους και μετά από σχετικές αποφάσεις 
των αρμοδίων Οργάνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 9 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   
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