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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Αριθμός απόφασης: Γ4/Σ129/21-12-2020 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
Απόσπασμα Πρακτικών από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με αριθμό 129/21-12-2020 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21-12-2020 στις 10.30 μέσω τηλεδιάσκεψης μετά την 
έγγραφη πρόσκληση του Πρύτανη με αριθμό πρωτοκόλλου 2149/18-12-2020, η οποία επιδόθηκε στα 
μέλη της Συγκλήτου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 
Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 37 μελών και την απουσία 2 μελών. 
Παρόντες: 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα  Παρατηρήσεις 

Θεοδουλίδης Θ. Πρύτανης Καθηγητής  

Σαριαννίδης Ν. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Μαρόπουλος Στ. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Ιορδανίδης Γ. Αντιπρύτανης Καθηγητής  

Σπύρτου Α. Αντιπρύτανης Καθηγήτρια  
 

Σχολές Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

Πολυτεχνική  

Κοσμητεία Τριανταφύλλου Αθ. Κοσμήτορας Καθηγητής  

ΜΜ Νενές Γ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΧΜ Φροντιστής Ζ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΜΟΠ Καπαγερίδης Ι. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΗΜΜΥ Χριστοφορίδης Γ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΜΧΠΣ Κακούλης Κ. Πρόεδρος Καθηγητής  

Κοινωνικών και 
Ανθρωπιστικών 
Επιστημών 

Κοσμητεία Δημητριάδου Αικ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΠΤΔΕ Θωίδης Ι. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής  

ΠΤΝ Ντίνας Κ. Πρόεδρος Καθηγητής  

ΕΨΜ Μιχαήλ Δ. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο 

ΨΥΧ Πνευματικός Δ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

Καλών Τεχνών Κοσμητεία  
ΤΕΕΤ Ζιώγας Ι. Κοσμήτορας Αν. Καθηγητής  

Θετικών 
Επιστημών 

Κοσμητεία Καλογηράτου Ζ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

ΜΑΘ Μπίσμπας Α. Αν. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΠΛΗ Δόσης Μ. Πρόεδρος Καθηγητής  

Γεωπονικών 
Επιστημών ΓΕΩ Μέλφου Αικ. Κοσμήτορας Καθηγήτρια  

Επιστημών Υγείας 

Κοσμητεία Τσανακτσίδης Κ. Κοσμήτορας Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΕΡΓ Στημονιάρης Α.  Αν. Πρόεδρος Επ. Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΜΑΙ Σαββίδης Σ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο, αποχωρεί 
στις 10:57 

Οικονομικών 
Επιστημών 

Κοσμητεία Καταραχιά Αν. Κοσμήτορας Αν. Καθηγήτρια  

ΔΕΟΣ Βελέντζας Ι. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΔΕΤ Τριαντάρη Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  

ΛΧΡ Δριτσάκη Χ. Πρόεδρος Καθηγήτρια  



Σελίδα 2 από 3 
 

ΟΕ Μονοβασίλης Θ. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΟΔΕ Κοντέος Γ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΠΔΑ Μπακούρος Ι. Πρόεδρος Καθηγητής χωρίς ψήφο 

ΣΑΕ Αναστασιάδου Σ. Πρόεδρος Καθηγήτρια χωρίς ψήφο 
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Παρατηρήσεις 

Ντίνας Ν. Αν. Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.  

Τίγγος Αντ.  Εκπρόσωπος Ε.Τ.Ε.Π.  

Σεληνιωτάκης Χαρ. Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών  

Γκουντινίδης Ν. Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών  

Ελισαίου Αν. Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού  

 
Απόντες: 

Τμήμα Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Βαθμίδα Παρατηρήσεις 

ΕΡΓ Τσιαμήτρος Δ. Πρόεδρος Αν. Καθηγητής χωρίς ψήφο 

 Σιδηροπούλου Χρ. Εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π.   

 

Εκπρόσωποι Ε.Ε.Π. και φοιτητών 

Εκπρόσωπος Ε.Ε.Π.: δεν έχει εκλεγεί 

Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών: δεν έχει εκλεγεί 

 
Πρακτικά τήρησε ο προϊστάμενος της Γραμματείας Συγκλήτου Ε. Μυλωνάς. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ - Γ. Ακαδημαϊκά θέματα 
4. Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης (MBA in Management Information Systems)» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
Ο Πρύτανης εισάγει τα μέλη της Συγκλήτου στο θέμα αναφέροντας ότι πρόκειται για την έγκριση του 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MBA in 
Management Information Systems)» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
Ακολουθεί συζήτηση και το σώμα της Συγκλήτου, λαμβάνοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 92/2003 (Α’ 83 - «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας»), 
2. Το Π.Δ. 72/2013 (Α’ 119 - «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και 

ίδρυση−συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»), 
3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13–22 - «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του Ν. 

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

4. Την απόφαση με αριθμό 137444/Ζ1/6-9-2019 του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 709) με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας», 
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5. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 (Α’ 114 - «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»), 

6. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Α΄195 - «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 

7. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/8-12-2017 (Β’ 4334) «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών», 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3328/2005 (Α’ 80 - «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις»), 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (Α΄189 - «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος»), καθώς 
και την εκδοθείσα με αριθμό Φ5/89656/Β3/2007 Υπουργική Απόφαση (Β΄1466 - «Εφαρμογή 
του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων»), 

10. Τις διατάξεις του άρθρων 31, 32, 37, 43 και 45 και των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 85 του 
Ν. 4485/2017 (Α΄114 - «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις») , 

11. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό α) 
163204/Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα», β) 
203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) και γ) 227378/Ζ1/ 22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α’114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών»,  

12. Την απόφαση Φ5/89656/Β3/13-08-2007 της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1466), 
13. Τις διατάξεις του άρθρου 171 του ν. 4635/2019 (Α’ 167 - «Τροποποιήσεις στον ν. 4485/2017»), 
14. Την εισήγηση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά 
Συστήματα Διοίκησης (MBA in Management Information Systems)» από τη συνεδρίασή της με 
αριθμό 7/29-09-2020, 

15. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
από τη συνεδρίασή της με αριθμό 15/21-12-2020, 

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση 
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (MBA in Management Information Systems)» του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής και του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. Ο κανονισμός επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
 

Στη συνέχεια επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα, λύεται η συνεδρίαση της Συγκλήτου και υπογράφεται το 
πρακτικό ως ακολούθως: 
Κοζάνη, 21-12-2020 
 Ο Πρύτανης  Ο γραμματέας της Συγκλήτου  
Καθηγητής Θ. Θεοδουλίδης Ε. Μυλωνάς  

Emmanou
il Mylonas

Digitally signed by 
Emmanouil 
Mylonas 
Date: 2020.12.22 
08:25:10 +02'00'



 
 

 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και β)Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων  των  Σχολών α) Πολυτεχνικής και β) Οικονομικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση 

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» (MBA in Management Information Systems). 

 
Άρθρο 1 

Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής και το Τμήμα 

Οργάνωσης και Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας διοργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών από το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 το οποίο διέπεται από την εγκριτική απόφαση ίδρυσης του 

Προγράμματος και τις διατάξεις του Ν.4485/2017 όπως ισχύει. Τη Διοικητική υποστήριξη του 

Προγράμματος αναλαμβάνουν τα Τμήματα  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και το 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο παρών κανονισμός 

εξειδικεύει και συμπληρώνει τις διατάξεις της εγκριτικής απόφασης, η οποία εγκρίνεται από τη 

Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο και σκοπός 

Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την κατανόηση της ανάπτυξης, της χρήσης και της αξιοποίησης των 

σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής στο περιβάλλον των επιχειρήσεων και των οργανισμών. 

Στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων ικανών να παρακολουθούν τις ραγδαίες 

εξελίξεις και καινοτομίες των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες με αιχμή 

το Διαδίκτυο, τα ασύρματα δίκτυα, και τη ψηφιακή τηλεφωνία μετασχηματίζουν τον κόσμο των 

επιχειρήσεων αναπτύσσοντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα, αλλάζοντας τις ενδοεπιχειρησιακές 

διαδικασίες αλλά και τις σχέσεις τους με πελάτες και προμηθευτές ενώ παράλληλα επηρεάζουν 

την πρακτική αλλά και τη θεωρία των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. 

Η προσέγγιση του ΠΜΣ είναι διεπιστημονική και αναπτύσσεται σε δύο άξονες: τα Πληροφοριακά 

Συστήματα και την Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων όπως αυτή ασκείται πλέον στο 

σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον. Επομένως, οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα 

έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ακολουθήσουν επαγγελματική 

σταδιοδρομία στην εταιρική διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης με ιδιαίτερη 

έμφαση στην καινοτομία και τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφοριών. 

 

 

 

ΣΥ
ΝΗ
ΜΜ

ΕΝ
Ο 

Γ4
/Σ1

29
/21

-12
-20

20



 
 

Άρθρο 3 

Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές λαμβάνουν Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση Πληροφοριακά 

Συστήματα Διοίκησης» (MBA in Management Information Systems) 

Ο τίτλος σπουδών του εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 31 και 45 του Ν. 4485/2017 και της ΑΠ 3981/14-04/2016 

(ΦΕΚ Β’ 1280/05-05-2016).  

 

Άρθρο 4 

Διοίκηση του Προγράμματος 

Το Διατμηματικό Προγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διοικείται από την Ειδική Διατμηματική  

Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.). Η Ε.Δ.Ε. ορίζεται από τις  τη Συνελεύσεις των 2 Τμημάτων , και συνεδριάζει 

υπό την προεδρία του Διευθυντή του Προγράμματος. Έργο της Ε.Δ.Ε. είναι η παρακολούθηση και 

ο συντονισμός της λειτουργίας του Π.Μ.Σ., ο ορισμός του επιβλέποντα και της τριμελούς 

εξεταστικής επιτροπής κάθε διπλωματικής εργασίας καθώς και τα καθήκοντα τα οποία πιθανόν 

της έχουν ανατεθεί από τις Συνελεύσεις  των 2 τμημάτων. Η Ε.Δ.Ε. συνεδριάζει εφόσον 

προκύψουν ζητήματα της αρμοδιότητάς της και αποφασίζει γι αυτά.  

Ο Διευθυντής του Προγράμματος  εκλέγεται από την Ε.Δ.Ε με πλειοψηφία. Με τεκμηριωμένη 

εισήγηση του Διευθυντή του Προγράμματος προς τη Ε.Δ.Ε , αποφασίζεται το Δ.Ε.Π., ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ 

προσωπικό του μεταπτυχιακού. Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. είναι ο Διευθυντής του Προγράμματος.  

 

Άρθρο 5 

Διδάσκοντες 

Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. η επιλογή του Διδακτικού Προσωπικού του Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με 

τις προβλέψεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/04-08-2017). 

1. Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη 

Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των 2 Τμημάτων , ή 

διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) 

ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να 

είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι 

εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 

εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.  

2. Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή/και άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής, καθώς και  

3. Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στα 

γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.  
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4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την διδασκαλία στο Π.Μ.Σ. είναι η συνάφεια του γνωστικού 

αντικειμένου των διδασκόντων (διδακτορικού διπλώματος και του εν γένει ερευνητικού 

έργου), με αυτό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

5. Η επιλογή των διδασκόντων και η κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων 

του Π.Μ.Σ. γίνεται από την Ε.Δ.Ε.  

6. Με απόφαση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. ορίζεται για κάθε μάθημα ένας διδάσκων ως 

“Συντονιστής” που συνεπικουρεί τον Διευθυντή στην κατάρτιση του περιγράμματος και του 

περιεχομένου κάθε μαθήματος. Ο “Συντονιστής” πρέπει να είναι μέλος Δ.Ε.Π. ή ερευνητής 

του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος του 

Π.Μ.Σ. Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων για κάθε “Συντονιστή” είναι τρία (3) ανά ακαδημαϊκό 

έτος. Καθήκοντα συντονιστή μπορούν να αναλάβουν Ε.Δ.Ι.Π. (με διδακτορικό) ή 

συνεργαζόμενοι μεταδιδακτορικοί υπότροφοι του ΠΔΜ.  

7. Ο μέγιστος αριθμός διπλωματικών εργασιών για κάθε διδάσκοντα είναι πέντε (5) ανά 

ακαδημαϊκό έτος.  

8. Όλοι οι διδάσκοντες, ανεξαρτήτως του καθεστώτος συνεργασίας τους στο Π.Μ.Σ. 

υποχρεούνται στην πιστή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και του παρόντος Κανονισμού. Ο 

Διευθυντής του Προγράμματος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 

τήρησης των υποχρεώσεων των διδασκόντων, και ειδικότερα: 

• την πιστή και ακριβή τήρηση του προγράμματος και του ωραρίου των παραδόσεων του 

κάθε μαθήματος 

• τον έλεγχο της παρουσίας των φοιτητών 

• τον καθορισμό του περιεχομένου του μεταπτυχιακού μαθήματος με τρόπο που αυτό να 

είναι έγκυρο και σύμφωνο με τις τρέχουσες εξελίξεις 

• την τήρηση από κάθε διδάσκοντα τουλάχιστον δύο ωρών γραφείου την εβδομάδα, ώστε 

να είναι δυνατή η απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα για θέματα 

που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος 

• την υποβολή κατά την έναρξη του εξαμήνου προς διανομή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. του 

αναλυτικού προγράμματος (syllabus), που θα καλύπτει σε εβδομαδιαία βάση την ύλη για 

κάθε ενότητα του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων και τη σχετική σύγχρονη 

βιβλιογραφία και αρθρογραφία. 

• την έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών 

από την ημέρα εξέτασης. Αν ένα μάθημα διδάσκεται από δύο ή περισσότερα μέλη ΔΕΠ ο 

τρόπος βαθμολόγησης προκαθορίζεται, σε συμφωνία με τον Διευθυντή του 

Προγράμματος. 

9. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Διευθυντή Σπουδών τυχόν ανεπάρκεια ή πλημμελής 

ανταπόκριση στα καθήκοντα οιουδήποτε διδάσκοντα, ή μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας 

και του παρόντος Κανονισμού, αναθέτει στην Σ.Ε. την διερεύνηση του ζητήματος.  
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Άρθρο 6 

Εισαγωγή στο ΠΜΣ 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 

της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του 

ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού. 

1. Οι πτυχιούχοι ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν ισοτιμία του 

τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο, μέχρι την ολοκλήρωση του Προγράμματος. 

2. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η καλή γνώση (επίπεδο Β2) της Αγγλικής γλώσσας 

πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του ν. 

4485/2017, που αποδεικνύεται από τα αναγνωριζόμενα από το ΑΣΕΠ πιστοποιητικά 

γλωσσομάθειας. Επικουρικά, η καλή γνώση ξένης γλώσσας μπορεί να τεκμαίρεται από 

σπουδές στην χώρα της γλώσσας. 

3. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τα παρακάτω δικαιολογητικά 

υποψηφιότητας: 

• Αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από «Δήλωση Σκοπιμότητας» (Statement of 

Purpose) στην ελληνική ή/και την αγγλική γλώσσα, περίπου 500 λέξεων, στην οποία 

πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι παρακολούθησης του ΜΠΣ, καθώς και η προσδοκία των 

αποκτώμενων δεξιοτήτων και γνώσεων από την φοίτηση σε αυτό. 

• Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος 

• Επικυρωμένο αντίγραφο της Αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου ή διπλώματος 

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

• Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. ή επαγγελματικό φορέα. Οι συστατικές 

επιστολές πρέπει να είναι υπογεγραμμένες και να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο 

υπογεγραμμένο από τον αποστολέα. 

• Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποίησης γλωσσομάθειας της αγγλικής ή άλλης ξένης 

γλώσσας (επίπεδο Β2). 

• Τίτλοι σπουδών, εκτός του βασικού, εάν υπάρχουν. 

• Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας 

• Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες 

• Απλές φωτοτυπίες άλλων εγγράφων τα οποία πιθανά υποστηρίζουν την αίτηση του/της 

υποψηφίου (επιπρόσθετα προσόντα όπως πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων 

κλπ.). 

4. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται ιδίως ο βαθμός του πτυχίου, η 

βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η 

επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, 

καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου.  
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5. Η Επιτροπή επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη 

6. Αρμόδια για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό 

συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα 

των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή, είναι η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή. 

7. Με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής  Επιτροπής, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του 

Προγράμματος, συγκροτείται επιτροπή επιλογής, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση 

των υποψηφίων, οι οποίοι προσκόμισαν εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

8. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι έχουν αποδεχθεί την προσφορά θέσης στο 

πρόγραμμα υποχρεούνται να καταβάλουν το ποσό των της 1ης δόσης των διδάκτρων για την 

επικύρωση της συμμετοχής τους στο Π.Μ.Σ. εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία 

ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων (ανακοίνωση της αποδοχής στο Π.Μ.Σ.). Το ποσό αυτό 

πληρώνεται έναντι ως μέρος των διδάκτρων. Ο φοιτητής υποχρεούται με την έναρξη κάθε 

εξαμήνου να καταβάλει τα δίδακτρα του εξαμήνου για την ανανέωση της εγγραφής τους στο 

Π.Μ.Σ. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση που ο υποψήφιος μεταπτυχιακός 

φοιτητής δεν παρακολουθήσει το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή στην 

πορεία των σπουδών τα ήδη πληρωμένα δίδακτρα επίσης δεν επιστρέφονται και οφείλει όλα 

τα δίδακτρα των εξαμήνων που παρακολούθησε. 

9. Στο Πρόγραμμα μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, χωρίς εξετάσεις ή συνέντευξη: 

(α) αριστούχοι και πρωτεύσαντες απόφοιτοι των τμημάτων του Πανεπιστήμιου Δυτικής 

Μακεδονίας. 

(β) υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. που επιλέγουν με γραπτή αίτησή τους το οικείο Π.Μ.Σ και πέτυχαν 

στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού 

αντικειμένου του Π.Μ.Σ αλλά και αλλοδαποί υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους. 

10. Η Συντονιστική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Προγράμματος, αποφασίζει 

για τον αριθμό των περιπτώσεων 9(α) και 9(β), με βάση τη σχετική εισήγηση του Διευθυντή 

του Π.Μ.Σ. 

 

Άρθρο 7 

Χρονική Διάρκεια 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) «Έρευνα, 

Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α 

του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 

4025/2011 (Α΄ 228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του άρθρου 34 παρ. 2 

του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24), του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017, τ.Α΄) «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» το Π.Μ.Σ. 

θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023− 2024, οπότε και θα αξιολογηθεί η 

δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. 
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Η διάρκεια του προγράμματος είναι δεκαοκτώ (18) μήνες (τρία (3) εξάμηνα) και ολοκληρώνεται 

σε δύο στάδια: 

(α) το στάδιο διεξαγωγής μαθημάτων (σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα), χειμερινό και εαρινό, 

και 

(β) ένα εξάμηνο το στάδιο εκπόνησης, παρουσίασης και εξέτασης της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας. 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες για κάθε 

μάθημα, σε κάθε εξάμηνο.  

Το Π.M.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση δώδεκα (12) μαθημάτων συνολικά στα δύο 

(2) διδακτικά εξάμηνα. Ακολουθεί η εκπόνηση και υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Εργασίας.  

 

Άρθρο 8 

Πρόγραμμα Μαθημάτων – Παρακολούθηση - Εξετάσεις 

1. Το Πρόγραμμα προσφέρεται στην Ελληνική ή/και την Αγγλική, με κύρια γλώσσα την 

Ελληνική. 

2. Η διάρκεια του προγράμματος είναι δεκαοκτώ (18) μήνες (τρία (3) εξάμηνα) και 

ολοκληρώνεται σε δύο στάδια: 

(α) το στάδιο διεξαγωγής μαθημάτων (σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα), χειμερινό και εαρινό, 

και 

(β) ένα εξάμηνο το στάδιο εκπόνησης, παρουσίασης και εξέτασης της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας. 

3. Ειδικά για εργαζόμενους φοιτητές, δίνεται η δυνατότητα παράτασης της διάρκειας του 

προγράμματος σε 3 έτη. 

4. Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/φοιτήτρια στο τρίτο εξάμηνο των σπουδών του/της 

συμμετέχει σε πρόγραμμα ERASMUS η διάρκεια των σπουδών του παρατείνεται μέχρι τέλος 

του προγράμματος στο οποίο συμμετέχει. 

5. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δεκατρείς (13) πλήρεις διδακτικές εβδομάδες για κάθε 

μάθημα, σε κάθε εξάμηνο. 

6. Το Π.M.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση δώδεκα (12) μαθημάτων συνολικά στα 

δύο (2) διδακτικά εξάμηνα. Ακολουθεί η εκπόνηση και υποστήριξη της Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας.  

7. Το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνει έξι(6) υποχρεωτικά μαθήματα και το δεύτερο εξάμηνο έξι 

τρία (3) μαθήματα επιλογής και τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα. Σε κάθε υποχρεωτικό 

μάθημα αποδίδονται πέντε(5) διδακτικές μονάδες, και σε κάθε μάθημα επιλογής πέντε (5) 

διδακτικές μονάδες. Ωσαύτως, σε κάθε διδακτικό εξάμηνο αποδίδονται τριάντα (30) 

διδακτικές μονάδες. 
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8. Με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (άρθρο 6 παρ. 8(ε) του παρόντος) είναι 

δυνατή η διδασκαλία, και αντίστοιχα η παρακολούθηση, μέχρι του 35% οιουδήποτε 

μαθήματος του Π.Μ.Σ. με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι 

διατίθενται τα απαιτούμενα μέσα για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με το Ν.4485 (ΦΕΚ 

114Α/2017) , Άρθρο 30, παράγραφος 3. 

9. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει χρονική διάρκεια ένα διδακτικό εξάμηνο και 

λαμβάνει τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες βάσει του απαιτούμενου φόρτου εργασίας. 

10. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά τη συμπλήρωση των 90 διδακτικών 

μονάδων (ECTS) από όλα τα εξάμηνα. 

11. Το πρόγραμμα μαθημάτων και η έναρξή τους ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

και περιλαμβάνεται στον οδηγό σπουδών του, διανέμεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με 

την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. 

12. Η Συντονιστική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Διευθυντή, μπορεί να αποφασίζει κάθε έτος 

την τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων, με την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. 

13. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Προγράμματος, 

μπορεί να καθορίζει: 

• τον αριθμό των ελάχιστων διδακτικών ωρών ανά εξάμηνο και τον τρόπο αναπλήρωσής 

τους, 

• τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων 

• το αναλυτικό πρόγραμμα του Π.Μ.Σ., και το ωρολόγιο πρόγραμμα, 

• το ακαδημαϊκό ημερολόγιο και το πρόγραμμα εξετάσεων που θα περιλαμβάνει: 

α. ημερομηνία έναρξης εξαμήνου, 

β. ημερομηνία έναρξης κάθε μαθήματος, 

γ. ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος, 

δ. ημερομηνία καταβολής διδάκτρων, 

ε. ημερομηνία λήξης του εξαμήνου. 

Το πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής: 

 

1ο  Εξάμηνο ( 1st SEMESTER): 

Α/Α Υποχρεωτικά μαθήματα (compulsory courses) Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) 

1 Στρατηγικό Μάνατζμεντ (Strategic management) 5 

2 Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Financial Management) 5 

3 Στατιστική Επιχειρήσεων (Business statistics) 5 

4 Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (e-marketing) 5 

5 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management of Information 
Systems) 5 
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6 Σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής στις επιχειρήσεις 
και την οικονομία (Modern IT applications in business and economy) 5 

 Σύνολο (total) 30 
  

2ο  Εξάμηνο ( 2nd SEMESTER): 

Α/Α Υποχρεωτικά μαθήματα (compulsory courses) Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) 

7 Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Databases 
Management Systems) 5 

8 Δίκτυα Ηλεκτρονικών υπολογιστών (Computer networks) 5 

9 Εφαρμογές στις επιχειρήσεις συστημάτων Enterprise Resource 
Planning – Computer Integrated Manufacturing (ERP –CIM) 5 

 Επιλογή τριών από τα παρακάτω (three of the following)  

10 Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο (Information systems and 
the Internet) 5 

11 Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Applications 
Development) 5 

12 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (Applied econometrics) 5 

13 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Human Resource Management) 5 

14 

Σύγχρονα Θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Επιχειρηματική Ηθική, 
Εταιρική Διακυβέρνηση, Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά, 
(Contemporary Issues in Business Administration: Business Ethics, 
Corporate Governance, Corporate Strategy) 

5 

 Σύνολο (total) 30 

  

  3 ο  Εξάμηνο Σπουδών (3rd SEMESTER): 

Υποχρεωτικά μαθήματα (compulsory courses) Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Master thesis) 30 

Σύνολο (total) 30 
  

Φοιτητής του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καθίσταται κάτοχος του μεταπτυχιακού 

διπλώματος ειδίκευσης όταν: 

• Έχει παρακολουθήσει  με  επιτυχία  όλα  τα  μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του 

εσωτερικού κανονισμού. 

• Έχει εγκριθεί , παρουσιαστεί και αξιολογηθεί η μεταπτυχιακή του εργασία. 

• Έχει εξοφλήσει πλήρως όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς το ΜΠΣ. 
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Άρθρο 9 

Λειτουργία του Προγράμματος 

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις 

παραδόσεις(δικαιούνται έως 3 απουσίες ανά μάθημα), τα φροντιστήρια και άλλες 

δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Ως απουσία θεωρείται η παράλειψη 

παρακολούθησης των συνόλου των εβδομαδαίων ωρών ενός μαθήματος. 

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι: 

a. Να προσέρχονται στις εξετάσεις. 

b. Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων του Π.Μ.Σ. καθώς και την 

ακαδημαϊκή δεοντολογία. 

c. Να καταβάλουν τις δόσεις των τελών φοίτησης, σύμφωνα με το πρόγραμμα καταβολών 

που ανακοινώνεται στην αρχή του Προγράμματος. 

3. Η αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε μάθημα πραγματοποιείται από το διδάσκοντα με τον 

τρόπο που ο ίδιος έχει ορίσει και γραπτώς έχει παραδώσει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (είτε 

με την εκπόνηση εργασίας μαθήματος είτε με συνδυασμό εργασίας μαθήματος και τελικής 

εξέτασης, είτε με τελική εξέταση) πριν από την έναρξη των παραδόσεων. Η βαθμολογική 

κλίμακα είναι 0-10 και ως κατώτερος προβιβάσιμος βαθμός για τα μαθήματα θεωρείται το 

πέντε (5). 

4. Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών σε κάθε μάθημα ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα 

στην πρώτη παράδοση του μαθήματος. Οι φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώνουν ανώνυμα 

τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης (Ν.3374/2005) βάσει αντικειμενικής και ακαδημαϊκής κρίσης 

μεταξύ της 8ης και 10ης εβδομάδας διεξαγωγής του μαθήματος. 

5. Για κάθε μάθημα που παρέχεται, προβλέπεται συνεχής αξιολόγηση της απόδοσης του φοιτητή 

που περιλαμβάνει: ατομικές εργασίες, προφορικές παρουσιάσεις ατομικών εργασιών, 

ομαδικές εργασίες, τεχνικές εκθέσεις καθώς και συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις. Ο 

χαρακτηρισμός της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών καθορίζεται ως εξής: 0-3,9 

«κακώς», 4,00-4,99 «ανεπαρκώς», 5,00-6,99 «καλώς», 7,00-8,49 «λίαν καλώς», 8,50-10,00 

«άριστα». 

6. Εάν κάποιος φοιτητής αποτύχει στις εξετάσεις έχει τη δυνατότητα να επαναλάβει τις εξετάσεις 

του μαθήματος. 

7. Σε περίπτωση και νέας αποτυχίας ο φοιτητής εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή 

επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο 

με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος (άρθρο 34, παρ. 6, 

ν. 4485/2017). Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος για την εξέταση του μαθήματος. Σε 

περίπτωση και νέας αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα. 

8. Εάν ο φοιτητής απορριφθεί στο στάδιο της διπλωματικής εργασίας τότε έχει τη δυνατότητα 

επανεξέτασης, μετά από εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή του 
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παρέχεται χρόνος 3 μηνών. Σε περίπτωση και δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής λαμβάνει 

βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος και δεν του απονέμεται το Μ.Δ.Ε. 

9. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές εκπονούν την διπλωματική τους εργασία, 

την οποία υποχρεούνται να υποβάλουν στο τέλος του 3ου εξαμήνου. 

10. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και 

για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν 

διδακτικών συγγραμμάτων. Το ΠΔΜ υποχρεούται να εξασφαλίζει στους φοιτητές με αναπηρία 

ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη 

διδασκαλία. 

11. Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, και για τον σκοπό αυτό, η 

Ειδική Διατμηματική  Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται 

ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και 

επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και 

συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη 

της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την 

υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Ο μικρότερος βαθμός που μπορεί να πάρει 

Διπλωματική εργασία για να θεωρηθεί επιτυχής είναι πέντε (5,0). 

12. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, 

αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. 

13. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει 

ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή 

επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο 

με το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή. Από την επιτροπή 

εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. 

14. 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 (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 

με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).  

15. Στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές (Μ.Φ.) είναι δυνατόν να ανατίθεται επικουρικό έργο 

(επιτήρηση εξετάσεων των προπτυχιακών φοιτητών, εργαστηριακές και φροντιστηριακές 

ασκήσεις) και σε κάθε περίπτωση μετά από αποφάσεις των αρμοδίων συλλογικών οργάνων. 

16. Οι Μ.Φ. συμμετέχουν με εκπροσώπους τους οι οποίοι ορίζονται από τον νόμιμο σύλλογο 

μεταπτυχιακών φοιτητών σε όλα τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστήμιου Δυτικής 

Μακεδονίας, στα οποία προβλέπεται από την εκάστοτε νομοθεσία. 

 

Άρθρο 10 
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Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

1. Η διπλωματική εργασία είναι αυτόνομη ερευνητική εργασία, με θέμα συναφές με το 

πρόγραμμα και παρέχεται καθοδήγηση όσον αφορά την επιλογή του θέματος και των 

προοπτικών του, καθώς και επίβλεψη κατά τη διάρκεια εκπόνησης της. 

2. Για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται από τη Σ.Ε. 

ένα μέλος Δ.Ε.Π ως επιβλέπων καθηγητής (Ε.Κ.), καθώς και δύο μέλη Δ.Ε.Π. τα οποία 

συμπληρώνουν την συμβουλευτική επιτροπή εκπόνησης η οποία αποτελεί και την εξεταστική 

επιτροπή. Στην τριμελή επιτροπή, και ως επιβλέπων, μπορεί να συμμετέχει μέχρι ένα (1) 

μέλος ΔΕΠ σε πανεπιστήμιο εκτός ΠΔΜ ή Ερευνητής σε ερευνητικό κέντρο, εφόσον είναι 

διδάσκων στο ΠΜΣ. Στην τριμελή επιτροπή (όχι ως επιβλέποντες) μπορούν να συμμετέχουν 

και μέλη ΕΔΙΠ (με διδακτορικό δίπλωμα) καθώς και συνεργαζόμενοι διδάσκοντες στο ΠΜΣ, οι 

οποίοι δεν έχουν θέση μέλους ΔΕΠ ή ερευνητή. 

3. Ο τελικός βαθμός είναι ο αριθμητικός μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών μελών της 

εξεταστικής επιτροπής. Η βαθμολογική κλίμακα είναι 0-10 και ως κατώτερος προβιβάσιμος 

για την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία το πέντε (5,0). 

4. Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική για όλους τους 

Μεταπτυχιακούς φοιτητές και γίνεται υπό την καθοδήγηση του Ε.Κ.. Στις αρχές του 3ου 

εξαμήνου οι φοιτητές/τριες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης αναλαμβάνουν 

την εκπόνηση της Διπλωματικής τους Εργασίας. Κάθε διδάσκων του Π.Μ.Σ. οφείλει να 

προτείνει από 3 έως 5 θέματα για την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας από τους φοιτητές. 

Ακολούθως, συντάσσεται κατάλογος με τα προτεινόμενα θέματα όλων των μελών του 

Π.Μ.Σ., ο οποίος διανέμεται στους φοιτητές και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.. 

5. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει την υποχρέωση να επιλέξει θέμα Δ.Ε. και Επιβλέποντα 

Καθηγητή (Ε.Κ.). Η οριστική διαμόρφωση του θέματος της Δ.Ε. γίνεται από τους φοιτητές σε 

συνεννόηση και συμφωνία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με τη 

σύμφωνη γνώμη του Ε.Κ. υποβάλλει αίτηση ανάθεσης θέματος Δ.Ε. στη Γραμματεία του 

Π.Μ.Σ με την υπογραφή του Ε.Κ., για την έκδοση απόφασης ανάθεσης Διπλωματικών 

Εργασιών από την Σ.Ε σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για κάθε ακαδημαϊκό έτος. 

Στο έντυπο ανάθεσης συμπεριλαμβάνεται η τριμελής επιτροπή.  

6. Η αποδοχή της πρότασης θέματος Δ.Ε. για έρευνα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του 

θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη και τα στοιχεία 

πρωτοτυπίας στην προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου ο μεταπτυχιακός 

φοιτητής πρέπει να εκπονήσει και να ολοκληρώσει την διπλωματική εργασία του. 

7. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και ο Ε.Κ. έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του 

ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Η διπλωματική εργασία 

εκπονείται και συγγράφεται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πέντε μηνών από την 

επίσημη έγκριση του θέματος από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Μ.Σ.  
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8. Ανάλογα με την εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής ενημερώνει 

τον E.K., ο οποίος παρακολουθεί αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της εργασίας. 

9. Η Δ.Ε. πρέπει να εκπονηθεί στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά εφόσον υπάρχει αιτιολόγηση και 

σύμφωνη γνώμη της ΕΔΕ του μεταπτυχαικού.  

10. Η Δ.Ε. πρέπει να βασίζεται σε πρωτότυπη έρευνα σε θέμα σχετικό με τα επιστημονικά πεδία 

που εξυπηρετεί το ΜΠΣ και να επιδεικνύει σημαντικό βαθμό μεθοδολογικής και θεωρητικής 

κατάρτισης. Η συγγραφή της εργασίας βασίζεται στις προδιαγραφές εκπόνησης 

διπλωματικής εργασίας του Π.Μ.Σ. 

11. Η Εξεταστική Επιτροπή υποβάλλει τη βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας στην 

Γραμματεία του ΠΜΣ η οποία πρωτοκολλάται.  

12. Σε περίπτωση που ο φοιτητής ζητήσει αλλαγή του Επιβλέποντα Καθηγητή ή θέματος, 

αποφασίζει σχετικά η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή με νέα αίτηση του. 

13. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν υποβάλλει αίτημα ανάληψης εργασίας σε διάστημα όχι 

μεγαλύτερο των δύο μηνών από το πέρας του δευτέρου εξαμήνου μαθημάτων. Ο ελάχιστος 

χρόνος εκπόνησης είναι 4 μήνες, και ο μέγιστος 7 μήνες. Μετά από αιτιολογημένη αίτηση του 

φοιτητή μπορεί να δοθεί από τη Ε.Δ.Ε., και με τη σύμφωνη γνώμη της τριμελούς επιτροπής, 

παράταση 3 μηνών. Μετά το τέλος και της ημερομηνίας αυτής η διπλωματική εργασία 

χαρακτηρίζεται ως μη περατωθείσα, και εφαρμόζονται τα σχετικά με το άρθρο 6, 

παράγραφος 10. Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει πάρει παράταση 3 μηνών, η αποτυχία 

στη εξέταση της διπλωματικής εργασίας συνιστά λόγο μη απόκτησης του Μ.Δ.Ε. Στην 

περίπτωση αυτή ο φοιτητής λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος και δεν 

του απονέμεται το Μ.Δ.Ε. 

 

Άρθρο 11 

Αξιολόγηση μαθημάτων, διδασκόντων, φοιτητών, υποδομής Τμήματος 

Το πρόγραμμα και οι διδάσκοντες σ’ αυτό αξιολογούνται σύμφωνα με το Νόμο 3374/2005 και τις 

διαδικασίες της Α.ΔΙ.Π.. Συγκεκριμένα, από την 8η έως τη 10η εβδομάδα μαθημάτων με ευθύνη 

της Γραμματείας του Π.Μ.Σ., σε κάθε μάθημα του Π.Μ.Σ., μοιράζεται στους φοιτητές 

ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του μαθήματος όπως και των διδασκόντων του. Το σχετικό 

έντυπο καλύπτει το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, το βαθμό 

συσχέτισής του με την πράξη και τις αρχές και τη φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. Η αξιολόγηση των 

διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τα συμπληρωμένα έντυπα σφραγίζονται σε 

ειδικό φάκελο. Σύμφωνα με τις επιταγές της ΜΟ.ΔΙ.Π., είναι δυνατή και η ηλεκτρονική 

αξιολόγηση. 

 

Στις αρμοδιότητες της Ε.Δ.Ε. περιλαμβάνεται ο καθορισμός διαδικασίας ενσωμάτωσης των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία του Π.Μ.Σ.  
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Με την κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ο φοιτητής καταθέτει στη 

γραμματεία του ΠΜΣ και ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του Π.Μ.Σ. Η σύνταξη των 

ερωτηματολογίων γίνεται από τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος και η επεξεργασία τους γίνεται με ευθύνη 

του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

 

Με ευθύνη της Ε.Δ.Ε. του Π.Μ.Σ. συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης στο τέλος του κάθε κύκλου 

σπουδών του Π.Μ.Σ. Η έκθεση εγκρίνεται από τη Συνέλευση του τμήματος και στη συνέχεια 

υποβάλλεται στη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Τα περιεχόμενα της έκθεσης αξιολόγησης ορίζονται από 

την ΑΔΙΠ ή την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. 

 

Άρθρο 12 

Προϋποθέσεις-Υποχρεώσεις για την απόκτηση του Π.Μ.Σ. 

1. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτείται η συγκέντρωση 

των απαιτούμενων από το Π.Μ.Σ. πιστωτικών μονάδων με την επιτυχή εξέταση των 

προβλεπόμενων μαθημάτων και της Διπλωματικής Εργασίας. 

2. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες 

απορρέουν από την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η απονομή των τίτλων σπουδών πραγματοποιείται εντός του επόμενου 

εξαμήνου από την περάτωση των σπουδών στον ελάχιστο χρόνο διάρκειάς τους. Στον 

απόφοιτο του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται πριν από την τελετή απονομής του τίτλου, 

βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του προγράμματος. 

3. Πρωτότυπο δίπλωμα εκδίδεται μόνο ένα και δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας ή 

καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία. Ο κάτοχος του Μ.Δ.Ε. δικαιούται να λάβει δωρεάν όσα 

πιστοποιητικά / αντίγραφα διπλώματος επιθυμεί, εφόσον καταβάλει παράβολο, το ύψος του 

οποίου καθορίζεται με απόφαση του σχετικού Οργάνου του ΠΔΜ. 

4. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) εκδίδεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., 

υπογράφεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας με την ανάγλυφη 

σφραγίδα του Ιδρύματος. Στο Μ.Δ.Ε. αναγράφονται το ‘Ίδρυμα που συμμετέχει στην 

οργάνωση του ΠΜΣ, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του 

Μ.Δ.Ε., ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του φοιτητή 

και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης της επίδοσης του ως Καλώς – Λίαν Καλώς – Άριστα. Ο 

χαρακτηρισμός αυτός προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των δώδεκα(12) μαθημάτων του 

Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ο βαθμός είναι ο μέσος αριθμητικός 

εκείνων της τριμελούς επιτροπής εξέτασης της διπλωματικής εργασίας στην οποία συμμετέχει 

και ο επιβλέπων καθηγητής), στρογγυλοποιημένα στο πλησιέστερο πρώτο δεκαδικό. Η τελική 

βαθμολογία του Π.Μ.Σ. θα προκύπτει από αλγόριθμο που λαμβάνει υπόψη συντελεστή 
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βαρύτητας βάση πιστωτικών μονάδων (ECTS), τόσο για τους Βαθμούς των 9 Υποχρεωτικών 

Μαθημάτων (ΒΥΜ), των 3 Μαθημάτων Επιλογής (ΒΜΕ) αλλά και τον Βαθμό της Διπλωματικής 

εργασίας (ΒΔ). Ο αλγόριθμος του βαθμού πτυχίου (ΒΠ) είναι:  

𝛣𝛣𝛣𝛣=    (𝛣𝛣𝛣𝛣𝛣𝛣)×5 +   𝛣𝛣𝛣𝛣𝛣𝛣 )×5 + 𝛣𝛣𝛣𝛣 ×30)/90 

Ο βαθμός του Μ.Δ.Ε. χαρακτηρίζεται ως Καλώς από 5,00 έως 6,99, Λίαν Καλώς από 7,00 έως 

8,49 και Άριστα από 8,50 έως 10,00. 

5. Στο Μ.Δ.Ε. επισυνάπτεται παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement ) σε σχέση με το 

οποίο ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 15ν. 3374/2005 και της ΥΑ Φ5/ 89656/Β3/13-8-07 

(ΦΕΚ 1466ΤΒ). Ο τύπος του παραρτήματος σπουδών αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 13 

Αναστολή Σπουδών-Διαγραφή 

1. Η αδικαιολόγητη απουσία των φοιτητών πέραν των τριών (3) απουσιών συγκεκριμένου 

μαθήματος έχει ως συνέπεια την υποχρέωση του φοιτητή να επαναλάβει την παρακολούθηση 

μαθήματος σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο. 

2. Σε περίπτωση υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης ή ελλιπούς φοίτησης σύμφωνα με 

τα παραπάνω, ο φοιτητής διαγράφεται. Στην περίπτωση αυτή τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν 

επιστρέφονται. 

3. Παρέχεται η δυνατότητα αναστολής σπουδών από την Σ.Ε. μόνο στην περίπτωση 

τεκμηριωμένου αιτήματος για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους. Επειδή το συγκεκριμένο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών προκηρύσσεται ανά έτος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που 

θα τους δοθεί αναστολή σπουδών στο πρώτο ή στο δεύτερο εξάμηνο φοίτησης θα συνεχίσουν 

τις σπουδές τους με την επόμενη ομάδα των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεχθούν για 

τον επόμενο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της 

αναστολής σπουδών αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά 

δικαιώματα που προβλέπονται από το νόμο.  

4. Διαγραφή μπορεί να επέλθει: α) κατόπιν αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης του Μ.Φ., β) στην 

περίπτωση μη ολοκλήρωσης των σπουδών εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων και 

βάσει των προϋποθέσεων που τίθενται από τον κανονισμό του Προγράμματος, γ) στην 

περίπτωση σοβαρού παραπτώματος. Σε κάθε περίπτωση, η διαγραφή πραγματοποιείται με 

απόφαση της Ε.Δ.Ε. και εκδίδεται πιστοποιητικό διαγραφής καθώς και πιστοποιητικό 

παρακολούθησης των μαθημάτων στα οποία ο ΜΦ έχει εξεταστεί επιτυχώς.  

 

Άρθρο 14 

Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες 
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1. Τα Α.Ε.Ι. διασφαλίζουν την πρόσβαση στο δεύτερο κύκλο σπουδών των φοιτητών που 

πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, ανεξάρτητα από την οικονομική τους 

κατάσταση. 

2. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των 

οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο 

ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), 

το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου 

ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία 

της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

3. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι 

απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του 

συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν 

το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από 

αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των 

προηγούμενων εδαφίων. 

5. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο 

διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του 

οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

6. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, από την Επιτροπή που 

συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 31, τα εισοδήματα 

του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει 

ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος. 

7. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε 

καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από 

άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. 

8. Σε κάθε περίπτωση, τα Ιδρύματα χορηγούν υποτροφίες σε φοιτητές βάσει ακαδημαϊκών 

κριτηρίων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

9. Η παράβαση από τα αρμόδια για την επιλογή των φοιτητών όργανα των διατάξεων των 

παραγράφων 1 έως 3 και των σχετικών προβλέψεων του Κανονισμού Μεταπτυχιακών 

Σπουδών συνιστά βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, που επισύρει την πειθαρχική ποινή της 

προσωρινής ή οριστικής απόλυσης, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο π.δ. 160/2008 (Α΄ 

220). 

 
Άρθρο 15 
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Διάφορες παροχές 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται υγειονομική περίθαλψη και πάσο καθώς και  την χρήση 

οποιοδήποτε υποδομών, λογισμικού κλπ. που ανήκει στο Ίδρυμα, αποκλειστικά για τις ανάγκες 

της εκπαίδευσης τους στο πλαίσιο του Προγράμματος. 

 
 

Άρθρο 16 

Ορκωμοσία Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που έχει εκπληρώσει όλες της ακαδημαϊκές και οικονομικές 

υποχρεώσεις προς το Π.Μ.Σ., μπορεί να προχωρήσει στην τελετή ορκωμοσίας, μετά την 

κατάθεση στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. της σχετικής αίτησης και των υπολοίπων δικαιολογητικών 

που αποδεικνύουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών. 

 

Η ημερομηνία της ορκωμοσίας αποφασίζεται από την ΣΕ του Προγράμματος, μετά από εισήγηση 

του Διευθυντή του Προγράμματος. 

 
Άρθρο 17 

Διαδικασίες αναθεώρησης του Προγράμματος 

Η αναθεώρηση ενός Π.Μ.Σ. μπορεί να γίνεται για κάθε νέο κύκλο του προγράμματος με πρόταση 

του Διευθυντή του Προγράμματος, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε., και σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

 
Άρθρο 18 

Τροποποίηση Κανονισμού 

Οι διατάξεις και τα Άρθρα του παρόντος Κανονισμού μπορούν να τροποποιούνται κατόπιν 

εισήγησης του Διευθυντή του Προγράμματος και κατόπιν απόφασης της Ε.Δ.Ε. 

 
 

Άρθρο 19 

Πειθαρχικά παραπτώματα 

Φοιτητής\τρια του Π.Μ.Σ. διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. σε περίπτωση διαπίστωσης λογοκλοπής 

στην μεταπτυχιακή εργασία. Για τα πειθαρχικά παραπτώματα και την αντιμετώπισή τους ισχύουν 

οι διατάξεις που προβλέπονται στον εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. 
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