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ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

Με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός 

Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Κανονισμοί του κάθε Π.Μ.Σ. 

καταρτίζονται με βάση τα πρότυπα αντίστοιχων Κανονισμών που καταρτίζει η 

Σύγκλητος με απόφασή της. 

Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. καθορίζει τον αριθμό και τη 

διαδικασία επιλογής εισακτέων, τις ημερομηνίες και τον τρόπο εγγραφής των 

ενδιαφερομένων, καθώς και τις δηλώσεις των μαθημάτων που θα επιλέγονται σε 

κάθε εξάμηνο, το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, τη διάρκεια φοίτησης, τις 

ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσκλησης επισκεπτών διδασκόντων, 

τις υποχρεώσεις για τη λήψη Μ.Δ.Ε και τα σχετικά με την εκπόνηση διπλωματικής 

εργασίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την οργάνωση και τη 

λειτουργία του Π.Μ.Σ. 

Διάρθρωση των Σπουδών 

Αρμόδιο όργανο για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ είναι η Συνέλευση 

Τμήματος ή η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε περίπτωση διατμηματικού ΠΜΣ και 

η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή σε περίπτωση διιδρυματικού ΠΜΣ. Η Ειδική 

Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) ασκεί τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης 

Τμήματος για το ΠΜΣ. 

Κάθε ακαδημαϊκό έτος προκηρύσσεται από τα Τμήματα, ύστερα από απόφαση των 

Συνελεύσεων των Τμημάτων που οργανώνουν Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.), προκειμένου για 

διατμηματικά ή διιδρυματικά Π.Μ.Σ., ο προβλεπόμενος αριθμός μεταπτυχιακών 

φοιτητών προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η επιλογή τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην υπουργική απόφαση έγκρισης του Π.Μ.Σ. Η προκήρυξη δημοσιεύεται 



στα έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Οι σχετικές αιτήσεις, μαζί 

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος στο 

οποίο εντάσσεται το Π.Μ.Σ. ή στη Γραμματεία του Τμήματος όπου εντάσσεται η 

διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ., εφόσον είναι Διατμηματικό. 

Σε περίπτωση που το Π.Μ.Σ. λειτουργεί στο πλαίσιο ενός μόνο Τμήματος την ευθύνη 

για τα παραπάνω έχει η Συνέλευση του Τμήματος, ενώ όταν στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν 

περισσότερα Τμήματα, την ευθύνη έχει η Ε.Δ.Ε.  

Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

διεξάγονται με βάση το σύστημα των εξαμηνιαίων μαθημάτων και σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σπουδών που καταρτίζει η Συνέλευση κάθε Τμήματος, ή η Ε.Δ.Ε., όταν 

πρόκειται για Διατμηματικά Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Το εκπαιδευτικό έργο 

κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται χρονικά σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, 

χειμερινό και εαρινό, των οποίων οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης 

καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος ή της 

Ε.Δ.Ε. 

Η Συνέλευση του Τμήματος ή η Ε.Δ.Ε. έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες ως προς το 

ΠΜΣ: 

1. Τον ορισμό του Διευθυντή και των Μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.  

2. Τον ορισμό των Μελών συμβουλευτικών επιτροπών και εξεταστικών επιτροπών.  

3. Την απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ).  

4. Τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής ή και εξέτασης υποψηφίων.  

5. Τη λήψη απόφασης επί εισηγήσεων της Συντονιστικής Επιτροπής για θέματα τα 

οποία αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του ΠΜΣ.  

6. Την απόφαση επί κάθε άλλου θέματος το οποίο δεν εμπίπτει ειδικώς στις 

αρμοδιότητες της Συντονιστικής Επιτροπής ή των Συντονιστών Κατεύθυνσης.  

7. Την εισήγηση προς τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του Π.Δ.Μ., σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία, για τη συγκρότηση και υλοποίηση προτάσεων συνεργασίας 

με πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με 

φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, καθώς και για κάθε άλλη στρατηγική 

συνεργασία η οποία κρίνεται σκόπιμη για την ανάπτυξη του ΠΜΣ και την επιδίωξη 

των εκπαιδευτικών και επιστημονικών στόχων του.  



Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ και τα Μέλη της. 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή 

Καθηγητή. Τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής δύναται να είναι έως τέσσερα (4) 

και επιλέγονται μεταξύ των καθηγητών του Τμήματος τα οποία προσφέρουν 

εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στο ΠΜΣ. Η Συντονιστική Επιτροπή έχει τις 

παρακάτω αρμοδιότητες: 

• Εισηγείται προς τη Συνέλευση Τμήματος ή την Ε.Δ.Ε.επί κάθε θέματος το οποίο 

εμπίπτει στις αρμοδιότητες της τελευταίας.  

• Οργανώνει και παρακολουθεί το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του ΠΜΣ, 

συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας αξιολόγησης.  

• Οργανώνει και εποπτεύει τις υποστηρικτικές δομές του ΠΜΣ (γραμματεία, μονάδα 

τεκμηρίωσης και ακαδημαϊκών σχέσεων και εργαστήρια υπολογιστών).  

• Οργανώνει την κατάρτιση του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του ΠΜΣ, την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού αυτού και την υποβολή ετήσιου απολογισμού στη 

Συνέλευση Τμήματος ή την Ε.Δ.Ε.. 

• Διενεργεί τις εισαγωγικές εξετάσεις ή έχει τον συντονισμό και την παρακολούθηση 

της διαδικασίας εισαγωγής φοιτητών στο ΠΜΣ, καθώς και τη δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων, έπειτα από την κύρωσή τους από τη Συνέλευση Τμήματος ή την 

Ε.Δ.Ε. 

• Έχει την επίβλεψη επί θεμάτων δεοντολογίας των φοιτητών και των Διδασκόντων. 

Στην περίπτωση αντιδεοντολογικής συμπεριφοράς από πλευράς φοιτητών, 

επιλαμβάνεται της διεξαγωγής των σχετικών διαδικασιών και λαμβάνει αποφάσεις 

σχετικά με τη θεραπεία τους. Σε θέματα δεοντολογίας διδασκόντων η Συντονιστική 

Επιτροπή ακολουθεί την κείμενη νομοθεσία και εισηγείται σχετικά στα κατά τον νόμο 

προβλεπόμενα όργανα (Βλέπε και Κώδικα Δεοντολογίας και Πρακτικής, Κεφάλαιο 

19).  

• Επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργασιών με πρόσωπα ή φορείς της ακαδημαϊκής και 

ερευνητικής κοινότητας ή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής, στο πλαίσιο των σκοπών του ΠΜΣ.  

• Επιλαμβάνεται της έγκρισης των θεμάτων των διπλωματικών εργασιών και του 

ορισμού των τριμελών επιτροπών εξέτασης. 



Η συγκρότηση της Ειδικής Διατμηματικής ή Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) γίνεται 

σύμφωνα με τον οικείο Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ., στον οποίο 

πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπεται ο αριθμός των Μελών Δ.Ε.Π. και των 

μεταπτυχιακών φοιτητών που θα συμμετέχουν από κάθε Τμήμα.  

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η σχετική πρόβλεψη, η εκπροσώπηση γίνεται ως 

εξής: εάν τα Τμήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι δύο (2), τότε η 

Συνέλευση κάθε Τμήματος θα εκλέγει τα μισά Μέλη της Ε.Δ.Ε. για την εκπροσώπηση 

του σε αυτή. Πριν την εκλογή γίνεται ο ορισμός των Μελών Δ.Ε.Π., των οποίων το 

γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στο περιεχόμενο σπουδών του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. 

(το τελικό ποσοστό του 1/2 θα αποτελείται, δηλαδή, από τα ορισθέντα Μέλη Δ.Ε.Π. 

καθώς και από τα εκλεγέντα). Εάν τα Τμήματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα 

είναι τρία, η Συνέλευση κάθε Τμήματος θα εκλέξει το 1/3 των Μελών της και ούτω 

καθεξής. 

Ο Διευθυντής ή ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. και ο αναπληρωτής του εκλέγονται για δύο 

ακαδημαϊκά έτη από το σύνολο των Μελών της Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων, τον Κανονισμό του 

ΠΜΣ και την κείμενη νομοθεσία. 

 

Οργάνωση της Διδασκαλίας 

Η διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα 

το οποίο ανακοινώνεται από τη Γραμματεία. Η κατανομή του διδακτικού έργου στα 

εξάμηνα γίνεται έτσι, ώστε να είναι γνωστό εκ των προτέρων το χρονικό πλαίσιο για 

τη διδασκαλία των μαθημάτων ή την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών. Η ανάθεση 

του διδακτικού έργου στους διδάσκοντες και η κατανομή των μαθημάτων στα 

εξάμηνα γίνεται με απόφαση των αρμόδιων οργάνων. 

Ο εσωτερικός κανονισμός του ΠΜΣ ρυθμίζει με κάθε λεπτομέρεια τη διάρθρωση των 

σπουδών και ζητήματα σχετικά με την ανάθεση διδασκαλίας σε Μέλη ΔΕΠ και σε όσα 

Μέλη ΕΔΙΠ, Ε.Ε.Π. πληρούν τη δυνατότητα διδασκαλίας.  

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και παρεκκλίσεις 

επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς λόγους. Το ανώτατο όριο απουσιών είναι 30% του 

κάθε μαθήματος του προγράμματος σπουδών. 



Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση 

μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών 

εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εφόσον 

αυτή προβλέπεται από το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ.  

Στο ιδρυτικό ΦΕΚ κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών καθορίζεται η 

γλώσσα διδασκαλίας, καθώς και ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων (τουλάχιστον 

60) που απαιτείται για τη λήψη του τίτλου σπουδών. 

 Έλεγχος των Γνώσεων 

Η τελική αξιολόγηση γίνεται με προφορικές ή γραπτές εξετάσεις ή/και παράδοση 

εργασιών, κατά τα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον κανονισμό των μεταπτυχιακών 

σπουδών του κάθε Τμήματος. Η διάρκεια της εξεταστικής περιόδου κάθε εξαμήνου 

καθορίζεται με απόφαση του οικείου οργάνου. 

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών 

φοιτητών ορίζεται από το μηδέν έως το δέκα, με προβιβάσιμο βαθμό το 5. Η κλίμακα 

διαμορφώνεται ως εξής:  άριστα (9 ή 10), λίαν καλώς (7 ή 8), καλώς (5 ή 6).  

Η αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται από τριμελή 

εξεταστική επιτροπή, στην οποία μετέχουν το επιβλέπον Μέλος ΔΕΠ και δυο 

βαθμολογητές, οι οποίοι είναι διδάσκοντες μαθημάτων στο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα ή σε άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα. 

Ο βαθμός του μεταπτυχιακού διπλώματος προσδιορίζεται από τους βαθμούς των 

μαθημάτων του προγράμματος και τον βαθμό της διπλωματικής εργασίας, με 

ακρίβεια δυο δεκαδικών ψηφίων. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.  

Σύμβουλοι Σπουδών 

Ο Σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε 

θέματα που αφορούν το πρόγραμμα  σπουδών και άλλες ακαδημαϊκές 

δραστηριότητες. 

Ο Σύμβουλος σπουδών παρέχει βοήθεια για την κατάρτιση του ατομικού 

εξαμηνιαίου προγράμματος σπουδών του και τον καθορισμό του θέματος της 

μεταπτυχιακής διπλωματικής του εργασίας. 



Ο Σύμβουλος σπουδών πληροφορεί τον μεταπτυχιακό φοιτητή για θέματα σχετικά 

με τον επαγγελματικό του προσανατολισμό, με βάση τα ενδιαφέροντά του, καθώς 

και για θέματα σχετικά με τη συνέχεια της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας (πχ. 

διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό). 

Προτρέπονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να έχουν συχνές συναντήσεις με τους 

Συμβούλους, για καλύτερη οργάνωση του προγράμματος σπουδών τους και επίλυση 

σχετικών προβλημάτων. Τονίζεται πως την τελική ευθύνη για τις επιλογές τους σε 

ζητήματα σπουδών φέρουν οι ίδιοι οι φοιτητές. 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που 

προβλέπονται για τους προπτυχιακούς φοιτητές πλην του δικαιώματος παροχής 

δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.  

Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει ένα 

προσφερόμενο μάθημα μόνο εάν έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 70% των ωρών 

κάθε μαθήματος (παραδόσεις και ασκήσεις) του ισχύοντος προγράμματος σπουδών. 

Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εφοδιάζονται εγκαίρως, με δική τους ευθύνη, τα 

απαραίτητα συγγράμματα και φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη 

διδακτέα ύλη. 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές  οφείλουν να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες 

προθεσμίες τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί για το κάθε μάθημα ή/και να 

προσέλθουν στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Η μη τήρηση των παραπάνω, αποτελεί 

βάση απορριπτικού βαθμού για μαθήματα ή αποκλεισμού του μεταπτυχιακού 

φοιτητή από το ΠΜΣ μετά από εισήγηση του υπεύθυνου καθηγητή και σχετική 

απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ). 

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι δυνατόν να ανατίθεται επικουρικό έργο στον 

πρώτο κύκλο σπουδών (επιτήρηση, φροντιστηριακές ασκήσεις, εργαστήρια κ.λπ.), 

σύμφωνα με αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων. Η αναγνώριση του 

έργου τους γίνεται με την έκδοση σχετικής βεβαίωσης υπογεγραμμένης από τον 

Διευθυντή του ΠΜΣ. 



Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για τη χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών 

στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ανάλογα με τα διαθέσιμα χρήματα για την κάλυψη 

υποτροφιών, και χορηγεί υποτροφίες με τα κριτήρια που ορίζει η Συνέλευση του 

Τμήματος. Στα αυτοχρηματοδοτούμενα ΠΜΣ, και εφόσον υπάρχουν μεταπτυχιακοί 

φοιτητές που απαλλάσσονται από το σύνολο των διδάκτρων, καθ’ οποιονδήποτε 

τρόπο, έχουν την υποχρέωση να παρέχουν έργο στα τμήματα και στα εργαστήρια 

διάρκειας 8 ωρών εβδομαδιαίως, πέρα των υποχρεωτικών ωρών φοίτησης.    

Ο έλεγχος των πειθαρχικών παραπτωμάτων των μεταπτυχιακών φοιτητών διέπεται 

από τις ισχύουσες για τους προπτυχιακούς φοιτητές διατάξεις της πανεπιστημιακής 

νομοθεσίας (Βλέπε Κεφάλαιο 23). 

Η αντιγραφή κατά τις εξετάσεις και κατά την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, 

καθώς και η ιδιοποίηση θεωριών ή απόψεων άλλων, συνεπάγεται τον αποκλεισμό 

από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή την ανάκληση του Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος (Βλέπε Κεφάλαια 19 και 23). 

Θέματα Αρμοδιοτήτων και Διαδικασιών 

Η Επιτροπή κρίνει τη συνάφεια ανάμεσα στους στόχους του υπό ίδρυση ΠΜΣ και στο 

γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. 

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι 

αρμόδια για τον συντονισμό και την εποπτεία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων. 

Η Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για τον καθορισμό των ειδικότερων 

υποχρεώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών που παρακολουθούν το πρόγραμμα.  

Η Γραμματεία του οικείου Τμήματος, ή η Γραμματεία του Τμήματος που έχει τη 

διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιες και έχουν την υποχρέωση να 

χορηγούν τα σχετικά με την ιδιότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών πιστοποιητικά. 

Ως μεταπτυχιακοί φοιτητές θεωρούνται τόσο εκείνοι που παρακολουθούν 

προγράμματα που οδηγούν στη χορήγηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, 

όσο και εκείνοι που εκπονούν διδακτορική διατριβή μέσα στο πλαίσιο Π.Μ.Σ.   

Η Σ.Ε. μετά από αίτηση του υποψηφίου όπου αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος 

της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και στην οποία 

επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής 



και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της διπλωματικής  

εργασίας.   

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική 

επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό αποθετήριο της βιβλιοθήκης, 

αφού ελεγχθούν για λογοκλοπή με ειδικό λογισμικό. Η Σ.Ε. ορίζει τις διαδικασίες, 

τους όρους και τις προϋποθέσεις ελέγχου λογοκλοπής. 

Συγκρότηση Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 

Σε περίπτωση Διατμηματικού Π.Μ.Σ., τις αρμοδιότητες της Σ.Ε.Σ  ασκεί επταμελής 

Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται από Μέλη Δ.Ε.Π. των 

συνεργαζόμενων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε Τμήματος, 

ερευνητές που υποδεικνύονται από το συνεργαζόμενο ερευνητικό φορέα, κατ' 

αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο Π.Μ.Σ. για διετή θητεία, καθώς και 

δύο εκπροσώπους των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος. 

Ο Πρόεδρός της, όπως και ο Διευθυντής του Προγράμματος, προέρχονται από το 

Τμήμα που έχει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος και σε περίπτωση 

συνεργασίας αυτοδύναμων και μη αυτοδύναμων Τμημάτων ή άλλων ερευνητικών 

φορέων, από το αυτοδύναμο Τμήμα.  Σε ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται για την 

εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση της Ειδικής 

Διατμηματικής Επιτροπής, Πρόεδρος ή/και Διευθυντής αναλαμβάνει Μέλος Δ.Ε.Π. 

από άλλο Τμήμα από αυτό που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. 

Η Ε.Δ.Ε., συνεδριάζει τακτικώς με τήρηση πρακτικών μια φορά το μήνα εάν υπάρχουν 

θέματα και εκτάκτως, όταν κρίνεται αναγκαίο, από το Διευθυντή των Π.Μ.Σ. ή μετά 

από αίτηση του 25% των Μελών της.  

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία, η οποία γίνεται ονομαστικά ή με 

ανάταση της χειρός, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά. Οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων.  

Σε περίπτωση Διϊδρυματικού Π.Μ.Σ. αρμόδιο όργανο αντί της Συνέλευσης Τμήματος 

είναι η εννεαμελής Ειδική Διϊδρυματική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από Μέλη 

Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων που εκλέγονται από τη Συνέλευση κάθε 

Τμήματος, ερευνητές που υποδεικνύονται από το συνεργαζόμενο ερευνητικό φορέα, 

κατ' αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο Π.Μ.Σ. για διετή θητεία, καθώς 



και δύο εκπροσώπους των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος, που 

εκλέγονται για ετήσια θητεία και ασκούν τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του 

Τμήματος.  

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

Τα οργανωμένα Π.Μ.Σ. απονέμουν: α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 

στους τομείς – επιστημονικούς κλάδους ή κατευθύνσεις, όπως προβλέπονται στις 

Υπουργικές αποφάσεις έγκρισης των Π.Μ.Σ. και β) Διδακτορικό Δίπλωμα. 

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις που απορρέουν 

από την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. απονέμεται Μ.Δ.Ε., το οποίο υπογράφεται από 

τον Πρύτανη και τον Διευθυντή του ΠΜΣ. 

 


