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ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τµηµάτων του 
Ιδρύµατος

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ολοκληρωμένη 
Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων», Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 
Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή

ΑΠΟΦΑΣΗ
της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

(συνεδρία 35/31.05.2018)

Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, αφού έλαβε υπόψη:  
o Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου 

Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
o Τη διάταξη του άρθρου 1 του Π.Δ. 155/2009 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των 

άρθρων 46 έως 49 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και µε τις διατάξεις των 
άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,

o Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε και του άρθρου 33, παραγρ. 2, και 45 του Ν. 
4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ. Α’),

o Την υπ΄ αριθµ. 2732/27.04.2018 απόφαση της Συγκλήτου (αριθµ. συνεδρίας 
34/25.04.2018) µε θέµα «Επανίδρυση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε 
τίτλο «Ολοκληρωµένη Σχεδίαση Καινοτόµων Προϊόντων», Τµήµα Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων, Πολυτεχνική Σχολή»,

o Την υπ΄ αριθµ. 13/26.04.2018 Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων και Συστηµάτων, µε την οποία καταρτίσθηκε ο Κανονισµός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωµένη Σχεδίαση Καινοτόµων Προϊόντων», 

o Το υπ’ αριθµ 35/31.05.2018 πρακτικό της συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέµα 10.1. 
«Έγκριση Κανονισµών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τµηµάτων του 
Ιδρύµατος», 

o Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,

και

o το ΦΕΚ 2822/τ. Β΄(16.07.2018), στο οποίο δηµοσιεύθηκε η ανωτέρω απόφαση της 
Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών µε τίτλο «Ολοκληρωµένη Σχεδίαση Καινοτόµων Προϊόντων»,



αποφασίζει

και εγκρίνει τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. µε τίτλο 
«Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων», όπως αυτός καταρτίσθηκε στην 
υπ΄ αριθµ. 13/26.04.2018 Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 
Συστηµάτων, Πολυτεχνική Σχολή, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1. Γενικές Αρχές 

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται µε την απονοµή Διπλώµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) όπως ορίζεται σχετικά στην παράγραφο 1 του άρθρου 
30 του Ν.4485/2017-.

1.1 Αποστολή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Tα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών του Π.Α. οδηγούν στην απόκτηση 
Διπλωµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) που είναι ακαδηµαϊκοί τίτλοι υψηλού 
επιπέδου. Μέσω της συστηµατικής µελέτης, της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της 
έρευνας επιδιώκουν την παραγωγή νέας γνώσης και την προώθηση της έρευνας και της 
καινοτοµίας. 

1.2 Στόχοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Α. διοργανώνει προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών τα οποία στοχεύουν, 
σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρο 30 Ν. 4485/2017:

 στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, 
καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,

 στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρµοσµένες 
περιοχές συγκεκριµένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεµατικές ενότητες ή επιµέρους 
κλάδους των γνωστικών αντικειµένων του πρώτου κλάδου σπουδών των οικείων 
Τµηµάτων.

Επιπλέον, τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών του Π.Α. στοχεύουν:
 στην καλλιέργεια γνώσης και εξειδίκευσης, µε βάση τους διεθνείς κανόνες 

δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας·
 στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, µέσα σε ένα ελεύθερο ακαδηµαϊκό 

περιβάλλον, που παρέχει το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς και 
ευρύτατες ευκαιρίες στους φοιτητές και στις φοιτήτριες για να καταστούν χρήσιµοι 
και χρήσιµες για την κοινωνία·

 στην εκπαίδευση φοιτητών και φοιτητριών έτσι ώστε αφενός, µεν, να κατανοήσουν 
τις θεωρίες και τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται µε κάθε περιοχή 
εξειδίκευσης, αφετέρου, δε, να εµπνευστούν, για να παραγάγουν και να εφαρµόσουν 
νέες θεωρίες και νέες µεθοδολογικές προσεγγίσεις·

 στην ανάπτυξη και τη διεύρυνση συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό 
επίπεδο µε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, 
µε προσφορά ικανού αριθµού προγραµµάτων και σε άλλες (εκτός της ελληνικής) 
γλώσσες·

 στην προετοιµασία διπλωµατούχων ικανών για επιτυχή σταδιοδροµία τόσο στον 



δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. 

Άρθρο 2. Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Π.Α. ιδρύει, οργανώνει και λειτουργεί τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών και 
απονέµει Διπλώµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Ν.4485/17 (Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως κάθε φορά ισχύουν.

2.1 Διαδικασία Ίδρυσης νέου Π.Μ.Σ.

Το νοµικό πλαίσιο ίδρυσης/επανίδρυσης µονοτµηµατικού Π.Μ.Σ. περιγράφεται στο 
άρθρο 32 του Ν. 4485/2017 και το νοµικό πλαίσιο ίδρυσης/επανίδρυσης Διατµηµατικού/Δι-
ιδρυµατικού Π.Μ.Σ. περιγράφεται στα άρθρα 32 και 43 του Ν.4485/2017. Διευκρινίσεις, επί 
των ως άνω διαδικασιών, αποτυπώνονται στις σχετικές τυποποιηθείσες διαδικασίες του 
Ιδρύµατος που έχουν κοινοποιηθεί στα Παν/κα Τµήµατα.

2.2  Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. καταρτίζεται µε απόφαση της 
Συνέλευσης του Τµήµατος, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος και κοινοποιείται στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (παρ. 1 άρθρο 45 Ν.4485/2017). Η ίδια 
διαδικασία εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις τροποποίησης του Κανονισµού.

Στον παρόντα Κανονισµό παρουσιάζονται η δοµή και οι κανόνες λειτουργίας του 
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Ολοκληρωµένη Σχεδίαση 
Καινοτόµων Προϊόντων» του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 
Συστηµάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Π.Α.), το οποίο 
απονέµει Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 

Οι διατάξεις του εξειδικεύουν και συµπληρώνουν το νοµικό πλαίσιο που διέπει τις 
µεταπτυχιακές σπουδές και συγκεκριµένα τις διατάξεις του Ν.4485/2017. 
Ειδικότερα, στον Κανονισµό του Π.Μ.Σ. καθορίζονται όλα τα θέµατα που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του προαναφερόµενου νόµου.

Κάθε υποψήφιος/α, που επιλέγει για να φοιτήσει στο ΠΜΣ, θα πρέπει να λαµβάνει 
εγκαίρως γνώση του παρόντος Κανονισµού και να αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ. 
Ο παρών Κανονισµός αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος. 

Άρθρο 3. Σκοπός του ΠΜΣ 

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Ολοκληρωµένη Σχεδίαση 
Καινοτόµων Προϊόντων» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασµό του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, διέπεται από επιστηµονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή 
της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, καθώς 
και στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση πτυχιούχων  και διπλωµατούχων σε θεωρητικές 
και εφαρµοσµένες περιοχές της σχεδίασης προϊόντων.



Σε διεθνές επίπεδο ο χώρος της σχεδίασης προϊόντων αλλάζει δραµατικά. Τα προϊόντα 
γίνονται πιο έξυπνα, πιο ελκυστικά, είναι καλύτερα ενσωµατωµένα σε συστήµατα και 
χρειάζεται να ικανοποιούν ολοένα και πιο αυστηρές προδιαγραφές και κανονισµούς 
ασφαλείας. Η ανάπτυξη προϊόντων µετατρέπεται σε µια ιδιαίτερα απαιτητική 
διεπιστηµονική διαδικασία, η οποία εξαρτάται σηµαντικά από γνωστικά πεδία τα οποία 
εξελίσσονται διαρκώς τόσο σε επίπεδο µεθοδολογίας όσο και σε επίπεδο τεχνολογίας. 
Για να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις οι µηχανικοί σχεδίασης προϊόντων θα 
πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε ένα σύνολο γνώσεων που αφορούν στην ολιστική και 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση για τη σχεδίαση καινοτόµων προϊόντων. Η αξιοποίηση 
τεχνολογιών αιχµής η δηµιουργική χρήση γνώσεων και ιδεών από ένα ευρύ φάσµα 
επιστηµών αλλά και εφαρµοσµένων τεχνών, είναι πλέον απαραίτητα εργαλεία για το 
σύγχρονο µηχανικό σχεδίασης προϊόντων.

Το αντικείµενο του µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών «Ολοκληρωµένη Σχεδίαση 
Καινοτόµων Προϊόντων» είναι η ολοκληρωµένη-ολιστική σχεδίαση προϊόντων 
καλύπτοντας αποτελεσµατικά ένα ευρύ φάσµα γνωστικών πεδίων και ειδικοτήτων που 
περιλαµβάνονται στον κύκλο ζωής προϊόντων. Στόχοι του προγράµµατος είναι:

 Η παροχή εξειδικευµένων γνώσεων και µεθοδολογιών που αφορούν στα 
διακριτά στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος µε άξονα την ολιστική και 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση και µε τη χρήση και εφαρµογή νέων τεχνολογιών.

 Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστηµονικά πεδία που 
σχετίζονται µε τη σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση ενός προϊόντος.

 Ενδυνάµωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης 
υποχρεώσεων του φοιτητικού δυναµικού µέσω οµαδικών εργασιών, οµαδικών 
παρουσιάσεων και άλλων συνεργατικών µορφών ακαδηµαϊκής µελέτης και 
ακαδηµαϊκών εργασιών.

 Η διασύνδεση των νέων σχεδιαστών µε τις επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις 
τρέχουσες σχεδιαστικές πρακτικές.

 Η προετοιµασία για µεταπτυχιακές διδακτορικές σπουδές.

Άρθρο 4. Αρμόδια Όργανα/Επιτροπές για την ίδρυση-λειτουργία του ΠΜΣ 

Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρµόδια όργανα/επιτροπές είναι:
1. Η Σύγκλητος του Ιδρύµατος.
2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ)
3. Η Συνέλευση του Τµήµατος 
4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
5. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. (και ο/η Αναπληρωτής/τρια του/της 

Διευθυντή/ντριας
6. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριων
7. Εξαµελής Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.),

4.1 Πρυτανικό Συμβούλιο (παρ. 5 άρθρο 30 του Ν. 4485/2017)
Επιπλέον των αρµοδίων οργάνων, και σύµφωνα µε την παρ. 5 άρθρο 30 Ν.4485/2017, «το 
Πρυτανικό Συµβούλιο του οικείου Ιδρύµατος έχει την ευθύνη της τήρησης του νόµου, σε 
ό,τι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. και την εκπόνηση διδακτορικών 
διατριβών, του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών, που προβλέπεται στο άρθρο 45».

4.2 Σύγκλητος (παρ. 2 άρθρο 31 Ν.4485/2017)



Η Σύγκλητος είναι το αρµόδιο όργανο για τα θέµατα ακαδηµαϊκού, διοικητικού, 
οργανωτικού και οικονοµικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες 
αρµοδιότητες σχετικά µε τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόµο ειδικώς σε άλλα 
όργανα (παρ. 2 άρθρο 31 Ν.4485/2017).

4.3 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (παρ. 5 άρθρο 32 και παρ. 6 και 7 άρθρο 31 
Ν.4485/2017)
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη 
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων, που εκτελεί χρέη Προέδρου και τους/τις Κοσµήτορες του 
οικείου Ιδρύµατος, ως Μέλη. Τα µέλη της Επιτροπής δεν αµείβονται για τη συµµετοχή 
τους σε αυτή. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει τις εισηγήσεις για την 
ίδρυση νέων Π.Μ.Σ. σύµφωνα µε την παρ. 5 άρθρο 32 Ν.4485/2017 

4.4 Συνέλευση του Τμήματος (παρ. 3 άρθρο 31 και παρ. 1 άρθρο 43 Ν.4485/2017)
Η Συνέλευση του οικείου Τµήµατος 
1. εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την 
αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 32
2. ορίζει τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
3. κατανέµει το διδακτικό έργο µεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
4. συγκροτεί επιτροπές επιλογής/εξέτασης των υποψηφίων µεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριων
5. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης για την απονοµή του Δ.Μ.Σ.
6. ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
Ν.4485/2017.

4.5 Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) (παρ. 5 και 8 του άρθρου 31 και παρ. 2 άρθρου 44 του 
Ν.4485/2017)
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη Δ.Ε.Π. του 
Τµήµατος, οι οποίοι έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη 
Συνέλευση του Τµήµατος για διετή θητεία, κατά τη λήξη της οποίας µε ευθύνη του Δ/ντη 
συντάσσεται απολογισµός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ καθώς και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. µπορεί να ανανεωθεί 
µία φορά. Ο/Η Πρόεδρος της Σ.Ε. έχει ταυτόχρονα και το ρόλο του/της Διεθυντή/τριας 
του Π.Μ.Σ.

Η Σ.Ε. είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και το συντονισµό της λειτουργίας του 
προγράµµατος και: 
- Δύναται να εισηγείται στη Συνέλευση την κατανοµή του διδακτικού έργου µεταξύ 

των διδασκόντων/ουσων του Π.Μ.Σ.
- Ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα µέλη της τριµελούς επιτροπής εξέτασης 

διπλωµατικών εργασιών (άρθρο 34 παρ.4 Ν. 4485/17).
- Δύναται να εξετάζει φοιτητικά θέµατα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, µερικής 

φοίτησης, παράτασης σπουδών, διαγραφής φοιτητών/τριων, αναγνώρισης 
µαθηµάτων από προηγούµενη µεταπτυχιακή εκπαίδευση κλπ και εισηγείται 
σχετικά στη Συνέλευση του Τµήµατος.

4.6 Διευθυντής/ντρια Π.Μ.Σ. (παρ. 8 άρθρο 31 Ν.4485/2017) 
Ο/Η Δ/ντης/τρια είναι Μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας ή της βαθµίδας 
Αναπληρωτή/ώτριας Καθηγητή/ητριας του Τµήµατος, του ίδιου ή συναφούς 
αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ., είναι επίσης Μέλος της ΣΕ και 
ορίζεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος, µαζί µε τον Αναπληρωτή ή την 



Αναπληρώτριά, από τα εκλεγµένα µέλη της Σ.Ε. για διετή θητεία (ΥΠΕΠΘ Εγκύκλιος, 
163204/Ζ1/29.9.2017), χωρίς επιπλέον αµοιβή για το διοικητικό του έργο ως 
Διευθυντής/ντρια. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια προεδρεύει της Συντονιστικής 
Επιτροπής και εισηγείται στα αρµόδια όργανα του ιδρύµατος για τα σχετικά µε το 
Π.Μ.Σ. θέµατα. Ο µέγιστος αριθµός συνεχόµενων θητειών του Διευθυντή ή της 
Διευθύντριας ορίζεται σε δύο (2). 

Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του ΠΜΣ:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαµβάνοντας υπόψη 
εισηγήσεις των µελών και οργάνων του ΠΜΣ.
γ) Εισηγείται τη διαδικασία για την αναπλήρωση µελών επιτροπών λόγω κένωσης 
θέσης.
δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισµού και απολογισµού του Προγράµµατος, 
τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση. 
ε) Είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και 
για την έκδοση των εντολών πληρωµής των σχετικών δαπανών.
στ) Με ευθύνη του/της απερχόµενου/ης Δ/ντη/ριας, κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. 
συντάσσεται αναλυτικός απολογισµός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, µε στόχο την αναβάθµιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, τη βελτιστοποίηση των 
υφιστάµενων υποδοµών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιµων πόρων του 
ΠΜΣ. O απολογισµός κατατίθεται στο οικείο Τµήµα στο οποίο ανήκει το ΠΜΣ (άρθρο 44 
του Ν. 4485/17)

Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ., κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης, εκδίδει και 
υπογράφει τις εντολές πληρωµής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις 
συµβάσεις ανάθεσης έργου, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό. Η Συνέλευση 
του Τµήµατος, κατόπιν εισήγησης του Δ/ντη του ΠΜΣ (ή της Σ.Ε.), θα αποφασίζει ως 
προς την οικονοµική διαχείριση και ειδικότερα ως προς την έγκριση των δαπανών του 
προγράµµατος και θα πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριµένου 
προγράµµατος µε τις εκάστοτε αιτούµενες δαπάνες. 

Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/ντρια του ΠΜΣ είναι Καθηγητής ή 
Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια και εκπληρώνει τα καθήκοντα του/της 
Διευθυντή/τριας σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του/της.

4.7 Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και 
Φοιτητριών (άρθρο 31, παρ. 3δ του Ν. 4485/2017)
Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία Μέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος και ορίζεται 
µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος.

Έργο της Επιτροπής αποτελούν τα παρακάτω:
 Αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε την κείµενη 

Νοµοθεσία και τα ακαδηµαϊκά κριτήρια που τυχόν έχουν τεθεί σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2, άρθρο 34 του Ν. 4485/17. (Ο έλεγχος της πληρότητας των 
δικαιολογητικών ενεργείται από τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. και του Τµήµατος).

 Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας.
 Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων.



Η τελική κατάταξη των Υποψηφίων µε βάση τη λίστα κριτηρίων του Προγράµµατος και 
η πρόταση επιλογής Υποψηφίων µε βάση την κατάταξη αυτή, υποβάλλονται προς 
επικύρωση στη Συνέλευση του Τµήµατος, Η Συνέλευση του Τµήµατος, µπορεί να 
συγκροτήσει επιπλέον Επιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι προτάσεις ή 
αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος. 

4.8 Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.),
 (άρθρο 44 παρ. 3 επομ. του Ν. 4485/2017).
Η Ε.Σ.Ε. είναι αρµόδια για την εξωτερική ακαδηµαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. Τα πέντε 
(5) Μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι Μέλη Δ.Ε.Π. α' βαθµίδας, αναπληρωτή και επίκουρου άλλων 
Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, συµπεριλαµβανοµένων των Ερευνητικών Κέντρων της 
Ακαδηµίας Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας 
Αθηνών, ή επιστήµονες της αλλοδαπής ή της ηµεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα 
που προβλέπονται για τους/τις επισκέπτες/ριες διδάσκοντες/ουσες στην παράγραφο 5 
του άρθρου 36, του αντίστοιχου επιστηµονικού πεδίου, και µε την προϋπόθεση ότι δεν 
υπηρετούν ως διδάσκοντες/ουσες σε Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έκτο µέλος είναι µεταπτυ-
χιακός/η φοιτητής/τρια της Σχολής.

Η θητεία των µελών είναι πενταετής, µε δυνατότητα ανανέωσης, εκτός από τον/την 
φοιτητή/τρια, του οποίου η θητεία είναι ετήσια. 

Η ιδιότητα του/της Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/της µεταπτυχιακού/ής 
φοιτητή/τριας, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα που αφορά στη συγκρότηση, τη 
λειτουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, καθορίζονται µε απόφαση της 
Συγκλήτου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5. Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθµός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 30 µεταπτυχιακούς/ες 
φοιτητές/τριες.

Ο ανώτατος αριθµός των εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών 
καθορίζεται στο Φ.Ε.Κ. ίδρυσης του Π.Μ.Σ. 

(βλέπετε και παρακάτω άρθρο 8, περιπτ. 8.5 για τα Μέλη των κατηγοριών Ε.ΔΙ.Π. ΕΕΠ 
και Ε.Τ.Ε.Π.)

Επιπλέον ο µέγιστος αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα/ουσα του 
Π.Μ.Σ ανέρχεται σε 2, ο µέγιστος αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα ΠΜΣ του 
Τµήµατος σε σχέση µε τον αριθµό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τµήµατος 
είναι 0,031και σε σχέση µε τον αριθµό των διδασκόντων/ουσων του Τµήµατος είναι 0,812(
άρθρο 45 παρ. 1β του Ν. 4485/2017).

1 Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του έτους σύνταξης του Κανονισµού (2018), ο αριθµός των 
εγγεγραµµένων µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι (30) και ο αριθµός των εγγεγραµµένων 
προπτυχιακών  φοιτητών/τριών είναι (880). 
2 Σύµφωνα µε τα δεδοµένα του έτους σύνταξης του Κανονισµού (2018), ο αριθµός των 
εγγεγραµµένων µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι (30) και το σύνολο του διδακτικού 
προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ) είναι (37). 



Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα δεδοµένα του 
έτους σύνταξης του Κανονισµού.

Άρθρο 6. Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και 
οµοταγών αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές 
και πτυχιούχοι Τµηµάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειµένου. 

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυµάτων της 
ηµεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα 
έχουν προσκοµίσει σχετική βεβαίωση µέχρι την ηµεροµηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. 

Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέµεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας 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) –σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/17- 

Άρθρο 7. Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση µίας τουλάχιστον γλώσσας 
πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.. Το επίπεδο γλωσσοµάθειας που απαιτείται, 
αναφέρεται στον Κανονισµό ΠΜΣ, στα δε ακαδηµαϊκά κριτήρια που συνεκτιµώνται, 
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 (παρ. 2 άρθρο 34 Ν.4485/2017).

Η Συνέλευση του Τµήµατος, δύναται να καθορίσει µε απόφασή της τις λεπτοµέρειες 
εφαρµογής των κριτηρίων, τον ορισµό συµπληρωµατικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή 
εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσµατα των οποίων συνεκτιµώνται κατά την 
επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. 

Άρθρο 8. Διαδικασίες επιλογής

8.1. Προκήρυξη
Κάθε χρόνο το Π.Μ.Σ. του Τµήµατος, µετά από απόφαση της Συνέλευσης δηµοσιεύει, 
τουλάχιστον έναν (1) µήνα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων, 
προκήρυξη, σε πρόσφορο µέσο συµπεριλαµβανοµένης και της ιστοσελίδας του οικείου 
Τµήµατος και του Ιδρύµατος, σχετική µε το Π.Μ.Σ, του οποίου η έναρξη έχει 
προγραµµατισθεί για το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος ή εξάµηνο σπουδών.

Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο 
αριθµός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, οι προθεσµίες υποβολής 
αιτήσεων, η διενέργεια συνέντευξης καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κλπ. 

8.2 Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόµενα 
δικαιολογητικά σύµφωνα µε την προκήρυξη. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα 
των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστηµα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/). 

https://nautilus.aegean.gr/


Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή. 
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: 

 Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
 Απλό φωτοαντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώµατος και ισοτιµία από το ΔΟΑΤΑΠ, σε 

περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από πανεπιστηµιακό ίδρυµα 
του εξωτερικού. Σε περίπτωση που επίκειται η λήψη του πτυχίου ή του 
διπλώµατος, τότε ο/η υποψήφιος/α καταθέτει βεβαίωση περάτωσης σπουδών και, 
εφόσον επιλεγεί, οφείλει να καταθέσει το Πτυχίο ή το Δίπλωµά του µέσα στην 
προθεσµία των εγγραφών.

 Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών µαθηµάτων 
στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθµός του πτυχίου/διπλώµατος. σύµφωνα µε το 
άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

 Αναλυτικό Βιογραφικό σηµείωµα. 
 Τυχόν Επιστηµονικές Δηµοσιεύσεις.
 Τυχόν συστατικές Επιστολές από διδακτικό προσωπικό Ελληνικών ή ισότιµων 

ξένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων ή από ερευνητές αναγνωρισµένων 
ερευνητικών ιδρυµάτων της χώρας ή της αλλοδαπής.

 Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2 (απλό 
φωτοαντίγραφο). Τα πιστοποιητικά µπορούν να προέρχονται από οποιονδήποτε 
αναγνωρισµένο ελληνικό ή ξένο φορέα. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους 
απαιτείται, επιπλέον, επίσηµη βεβαίωση ελληνοµάθειας. 

 Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας εάν υπάρχουν. 
 Απλό φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.

8.3 Κριτήρια επιλογής 

Η επιλογή των εισακτέων πραγµατοποιείται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 

- Βαθµολογία σε σχετικά προπτυχιακά µαθήµατα και σχετικότητα 
πτυχίου/διπλώµατος σε ποσοστό 10%.

- Βαθµός πτυχίου /διπλώµατος σε ποσοστό 10%.
- Επίδοση στην Διπλωµατική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο 

σπουδών σε ποσοστό 10%.
- Πιστοποιηµένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σε ποσοστό 5%.
- Ερευνητική ή επαγγελµατική δραστηριότητα σχετική µε το αντικείµενο του 

ΠΜΣ, σε ποσοστό 5%.
- Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σε ποσοστό 5%.
- Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 10%.
- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 45%.

Σηµείωση: 

Το επίπεδο γλωσσοµάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται µε τους εξής τρόπους: 

α) Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 
του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, 

β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης 
και Διερµηνείας της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της αλλοδαπής, 

γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα 
οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της 
αλλοδαπής,



δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον 
έξι ετών στην αλλοδαπή. 

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής 
γλώσσας, το Τµήµα δύναται να οργανώσει ειδική εξέταση για τη διαπίστωση της 
επαρκούς γνώσης τους στην Αγγλική.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης 
γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει να 
προσκοµίσουν επικυρωµένο αντίγραφο και ακριβή µετάφραση του τίτλου σπουδών 
βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

Η επάρκεια γνώσης της ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες) 
αποδεικνύεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

 όταν ο/η υποψήφιος/α έχει ολοκληρώσει σπουδές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα ή σε ελληνόφωνο σχολείο του εξωτερικού

 όταν ο/η υποψήφιος/α έχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας από ισότιµο ΑΕΙ της 
αλλοδαπής

 όταν ο/η υποψήφιος/α έχει πραγµατοποιήσει πλήρη κύκλο προπτυχιακών 
σπουδών σε Ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή όταν έχει πιστοποιητικό επιτυχούς 
παρακολούθησης δύο (2) τουλάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθµιο ίδρυµα (ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ)

 όταν ο/η υποψήφιος/α κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από 
κρατικά αναγνωρισµένο ίδρυµα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε 
αλλοδαπούς/ές.

8.4 Κατάρτιση Πίνακα Αξιολόγησης 

Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα 
Αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. 

Ειδικότερα:

α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν 
υποβάλει αίτηση. 

β) Απορρίπτει τους/τις υποψηφίους/ες που δεν πληρούν τα τυπικά κριτήρια  όπως 
έχουν τεθεί από το νόµο και τα αρµόδια όργανα.

γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους/ες υποψηφίους/ες πληρούν τα ελάχιστα τυπικά 
κριτήρια όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τον παρόντα 
Κανονισµό (τίτλος σπουδών α’ κύκλου, επαρκής γνώση µίας τουλάχιστον 
γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.). Η συνέντευξη 
πραγµατοποιείται από τα Μέλη της οικείας Επιτροπής Επιλογής. 

δ) Ιεραρχεί βαθµολογικά τους/τις υποψηφίους/ες και εισηγείται την τελική επιλογή.
ε) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός πίνακας των 

επιτυχόντων/ουσων εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.

Σηµείωση: Αν υπάρχουν περισσότεροι/ες υποψήφιοι/ες µε τον ίδιο συνολικό αριθµό 
µορίων, τότε για την τελική τους κατάταξη λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός του διπλώµατος 
ή του πτυχίου, αν και σε αυτήν την περίπτωση προκύψει ισοβαθµία, τότε για την τελική 



τους κατάταξη λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των συγγενών µαθηµάτων προς το 
Π.Μ.Σ..

8.5 Εγγραφή επιλεγέντων/εισων στο ΠΜΣ
Οι επιλεγέντες/εισες εγγράφονται στο ΠΜΣ εντός της προθεσµίας που ανακοινώνεται 
από τη Γραµµατεία προσκοµίζοντας για την εγγραφή τους τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην ανακοίνωση. 

Σε περίπτωση µη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριων, θα κληθούν αν 
υπάρχουν, οι επιλαχόντες/ουσες, µε βάση τη σειρά τους στον εγκεκριµένο αξιολογικό 
πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραµµα. 

Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 8 
άρθρο 34 Ν.4485/2017, µπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθµοι (ένας/µία ανά Π.Μ.Σ. και 
ανά έτος) µετά από αίτησή τους σε Π.Μ.Σ. Τµήµατος του Ιδρύµατος που υπηρετούν 
συναφούς αντικειµένου µε τον τίτλο σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο 
οικείο Ίδρυµα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 9. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

9.1 Χρονική διάρκεια φοίτησης (άρθρο 33 Ν.4485/2017).
Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειµερινό εκάστου ακαδ. έτους.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδηµαϊκά εξάµηνα για το 
πρόγραµµα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα δύο είναι διδακτικά εξάµηνα µε την 
παρακολούθηση µαθηµάτων, εργαστηρίων και σεµιναρίων και κάθε άλλου είδους 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. και το τρίτο διατίθεται για την 
εκπόνηση της µεταπτυχιακής εργασίας. Για το πρόγραµµα µερικής φοίτησης η χρονική 
διάρκεια είναι πέντε (5) εξάµηνα, εκ των οποίων τα πρώτα τέσσερα είναι διδακτικά 
εξάµηνα µε την παρακολούθηση µαθηµάτων, εργαστηρίων και σεµιναρίων και κάθε 
άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. και το πέµπτο 
διατίθεται για την εκπόνηση της µεταπτυχιακής εργασίας.

Μόνο για λόγους ολοκλήρωσης της διπλωµατικής εργασίας δίνεται η δυνατότητα 
παράτασης των σπουδών κατά ένα εξάµηνο µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του 
φοιτητή ή της φοιτήτριας και απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος. 

Ο ανώτατος επιτρεπόµενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα 4 
ακαδηµαϊκά εξάµηνα για το πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και στα 6 για το πρόγραµµα 
µερικής φοίτησης.

9.2 Μερική φοίτηση (άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 4485/2017)

Για τους/τις εργαζόµενους/ες µεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες προβλέπεται η 
δυνατότητα µερικής φοίτησης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει 
αποδεδειγµένα να εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδοµάδα και να προσκοµίσουν 



σχετική σύµβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη. Οι ελεύθεροι επαγγελµατίες µπορούν 
να καταθέσουν αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση.

Μερική φοίτηση προβλέπεται και για µη εργαζόµενους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, 
οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας κ.ά. 

Οι ενδιαφερόµενοι/ες υποβάλλουν αίτηµα προς τη Συνέλευση του Τµήµατος, πριν την 
έναρξη των µαθηµάτων του Προγράµµατος.

Η διάρκεια µερικής φοίτησης δεν µπορεί να ξεπερνάει τα 6 ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 

9.3 Αναστολή φοίτησης (άρθρο 33 παρ. 3 του Ν.4485/2017)
Ο/Η µεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια µε αίτησή του, εντός του χρόνου κανονικής 
διάρκειας φοίτησης, µπορεί να ζητήσει αιτιολογηµένα αναστολή φοίτησης. Το διάστηµα 
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόµενα ακαδηµαϊκά εξάµηνα, ούτε να είναι 
µικρότερη του ενός ακαδηµαϊκού εξαµήνου.

9.3.1 Διαδικασία αναστολής

Η διαδικασία αναστολής αναλύεται στα παρακάτω βήµατα:
1. Αίτηση του/της ενδιαφερόµενου/ης, στην αρχή του ακαδ. εξαµήνου στη 

Συνέλευση του Τµήµατος, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους 
αιτείται την αναστολή. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά 
εάν υπάρχουν.

2. Σχετική αιτιολογηµένη απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, όπου θα 
αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η 
φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώµατα του/της 
φοιτητή/τριας. 

Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται ξανά αυτοµάτως µετά τη λήξη της αναστολής. Όσοι/ες 
µεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν λάβει από τον Φορέα Εργασίας τους 
εκπαιδευτική άδεια για τη φοίτησή τους σε Π.Μ.Σ. δεν δικαιούνται κατά το ίδιο χρονικό 
διάστηµα αναστολή φοίτησης.

Τα εξάµηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσµετρώνται στην 
προβλεπόµενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. 

9.4 Διαγραφή φοιτητή/τριας
Η Συνέλευση του Τµήµατος, µετά την εισήγηση της Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη 
διαγραφή µεταπτυχιακών φοιτητών/τριων εάν: 

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών
- έχουν αποτύχει στην εξέταση µαθήµατος ή µαθηµάτων και δεν έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα, 
- υπερβούν τη µέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον 

παρόντα Κανονισµό, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγµένα σοβαροί και 
εξαιρετικοί λόγοι (άρθρο 42, παραγρ. 3 του Ν. 4521/18, ΦΕΚ 38/2-3-2018, τ. Α΄). 

- υποπέσουν σε παράπτωµα που εµπίπτει στο δίκαιο περί πνευµατικής 
ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των εργασιών τους,

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόµενο τέλος φοίτησης.
- -αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριων.



Σε περίπτωση διαγραφής µεταπτυχιακού φοιτητή/ήτριας, για οποιοδήποτε λόγο, τα ήδη 
καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 10. Πρόγραμμα Σπουδών 

10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων (άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4485/17) 
Το ΠΜΣ ξεκινά το χειµερινό εξάµηνο εκάστου ακαδηµαϊκού έτους.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα µαθήµατα του 
προγράµµατος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής 
εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών µονάδων (ECTS).

Για το πρόγραµµα πλήρους φοίτησης:
 Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαµήνων οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες 

παρακολουθούν τα µαθήµατα, και τις κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες για την απονοµή του Δ.Μ.Σ.

 Μετά το τέλος του Β’ εξαµήνου και εφόσον οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες 
έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων µπορούν να 
υποβάλει αίτηση για εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας (Thesis).

Για το πρόγραµµα µερικής φοίτησης:
 Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαµήνων οι µεταπτυχιακοί 

φοιτητές/ήτριες παρακολουθούν τα µαθήµατα, και τις κάθε άλλου είδους 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονοµή του Δ.Μ.Σ.

 Μετά το τέλος του Δ’ εξαµήνου και εφόσον οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες 
έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα µαθήµατα των τεσσάρων εξαµήνων 
µπορούν να υποβάλει αίτηση για εκπόνηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής 
Εργασίας Ειδίκευσης (Thesis).

Το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών διαµορφώνεται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος Υ/ Ε
Π.Μ. 

(ECTS)

516-1100
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης

Design Theory and Methodology
Υ 4

516-1200
Ιδεασµός και Προκαταρκτικός Σχεδιασµός 

Concept & Preliminary Product Design 
Υ 14

516-1300
Εργονοµία
Ergonomics 

Υ 4

516-1400
Σχεδίαση µε Η/Υ

Computer-Aided Design
Υ 4

516-1500
Ανάλυση Προϊόντος µε Η/Υ
Computer-Aided Engineering

Υ 4

Σύνολο 30



Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος Υ/ Ε
Π.Μ. 

(ECTS)

516-2100
Λεπτοµερειακός Σχεδιασµός

Detail Product Design
Υ 14

516-2200
Μάρκετινγκ και Οικονοµική Αποτίµηση του Σχεδίου

Marketing & Financial Evaluation of Design
Υ 4

516-2300
Διοίκηση Καινοτοµίας

Design Innovation
Υ 4

516-2400
Υλικά & Τεχνολογίες Παραγωγής

Materials & Production Technologies
Υ 4

516-2500
Αειφόρος Σχεδίαση
Sustainable Design

Υ 4

Σύνολο: 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος Υ/ Ε
Π.Μ. 

(ECTS)

516-3100
Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία

Thesis
Υ 30

Σύνολο: 30

Το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών και οι περιγραφές των µαθηµάτων αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. είναι σε θέση να γνωρίζουν, να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να 
υλοποιούν καινοτόµα προϊόντα παρεµβαίνοντας δηµιουργικά σε βασικές φάσεις του 
«κύκλου ζωής», ξεκινώντας από την αναγκαιότητα, τη λειτουργικότητα, τη µορφή µέχρι 
και την κατασκευή πρωτοτύπων. Πιο συγκεκριµένα οι απόφοιτοί του Π.Μ.Σ.:

 Κατέχουν εξειδικευµένες γνώσεις σε µεθοδολογίες και διαδικασίες που αφορούν 
στα διακριτά στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος µε άξονα την ολιστική και 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση και µε τη χρήση και εφαρµογή νέων τεχνολογιών.

 Είναι σε θέση να συµµετέχουν σε ερευνητικά ή βιοµηχανικά έργα που 
σχετίζονται µε τη σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση ενός προϊόντος.

 Έχουν ενισχύσει τις δεξιότητες τους σε θέµατα επικοινωνίας, συνεργασίας και 
διαχείρισης υποχρεώσεων για την αναγνώριση, σύλληψη, και δηµιουργία 
προϊόντων που είναι κατάλληλα ως προς τη µορφή, το περιεχόµενο, τη 
λειτουργία, και την αξία τους για την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες µερικής φοίτησης θα πρέπει να 
παρακολουθήσουν υποχρεωτικά µαθήµατα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 12 ECTS 
κατά το πρώτο και δεύτερο εξάµηνο σπουδών εξαιρουµένων των µαθηµάτων Στούντιο 
(Κωδ. 516-1200 και Κωδ. 516-2100), τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να τα επιλέξουν στο 
τρίτο και τέταρτο εξάµηνο σπουδών. 



10.2 Γλώσσα διδασκαλίας (άρθρο 32 παρ. 2στ του Ν.4485/2017)
Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράµµατος είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της 
διπλωµατικής εργασίας είναι η Ελληνική, ενώ δύναται να είναι και η Αγγλική. Στη 
δεύτερη περίπτωση η διπλωµατική εργασία θα πρέπει να περιλαµβάνει µια εκτεταµένη 
περίληψη 1500 λέξεων στην ελληνική γλώσσα. 

10.3 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος
Στην αρχή κάθε εξαµήνου και πριν την έναρξη των µαθηµάτων αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Τµήµατος ή του Π.Μ.Σ. το ετήσιο Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο του 
Προγράµµατος, το οποίο έχει επιµεληθεί ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. και 
έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση και το οποίο περιλαµβάνει τις ηµεροµηνίες έναρξης και 
λήξης των διδακτικών περιόδων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αργίες κ.λ.π. Το 
Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών εναρµονίζεται 
κατά το δυνατόν µε το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο των προπτυχιακών προγραµµάτων 
σπουδών του Ιδρύµατος. Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το ωρολόγιο 
πρόγραµµα της περιόδου, στο οποίο περιλαµβάνονται οι ηµέρες και οι ώρες διδασκαλίας 
των µαθηµάτων, οι ηµεροµηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων κ.λ.π. 

10.4 Ημερομηνίες εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων
Στην αρχή κάθε ακαδ. εξαµήνου, πριν την έναρξη των µαθηµάτων καθορίζονται και 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ/Τµήµατος οι ηµεροµηνίες εγγραφής των 
φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και η διαδικασία δηλώσεων των µαθηµάτων που θα 
επιλέγονται σε κάθε εξάµηνο. 

10.5 Διάρκεια Μαθημάτων
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 8/2.7.2015/θέµα 3.2 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος, 
για την ολοκλήρωση κάθε εξαµηνιαίου µαθήµατος απαιτούνται δέκα έως δεκατρείς 
ενότητες εκπαίδευσης και µάθησης (συµπεριλαµβάνονται σε αυτές διαλέξεις, 
θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συµµετοχές σε έρευνα πεδίου κ.λ.π.). Το 
εν λόγω ΠΜΣ περιλαµβάνει µαθήµατα µε 10 ενότητες εκπαίδευσης και µάθησης ανά 
εξάµηνο και η διάρκεια εκάστης ενότητας ορίζεται σε (3) ώρες. 

10.6 Ημέρες Μαθημάτων
Για την υποβοήθηση µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών που έχουν παράλληλη 
επαγγελµατική απασχόληση, µαθήµατα δύναται να διεξάγονται όλες τις ηµέρες της 
εβδοµάδας.

10.7 Αναπληρώσεις μαθημάτων
Σε περίπτωση κωλύµατος διεξαγωγής µαθήµατος προβλέπεται η έγκαιρη αναπλήρωσή 
του. Η ηµεροµηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. 

10.8 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 4485/2017)
Η διδασκαλία των µαθηµάτων γίνεται διά ζώσης (ή δια ζώσης και µε µέσα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των εξαµήνων. Η υποχρεωτική διδασκαλία 
µε µέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν ξεπερνάει το 35% συνολικά στο πρόγραµµα 
διδασκαλίας (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017), µε το ανωτέρω ποσοστό να µπορεί να ποικίλλει 
ανά µάθηµα. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πραγµατοποιείται αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και 
µέσα σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. 



Το Π.Μ.Σ. προβλέπει την εξ αποστάσεως διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Συµβουλευτικών 
Συνεργασιών (Ε.Σ.Σ.) προς τους/τις µεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες για την 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των µαθηµάτων. Οι Ε.Σ.Σ. 
ανακοινώνονται στην αρχή του εξαµήνου στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. χωρίς να είναι 
υποχρεωτική η παρακολούθησή τους από τους/τις µεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες.

10.9 Όρια απουσιών
Ένας µεταπτυχιακός φοιτητής ή µία µεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει 
παρακολουθήσει κάποιο µάθηµα (και εποµένως έχει δικαίωµα συµµετοχής στις 
εξετάσεις) µόνον αν έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% των ωρών της 
διδασκαλίας του µαθήµατος. Σε κάθε περίπτωση, η συµµετοχή και παρακολούθηση 
διαπιστώνεται µε ευθύνη των διδασκόντων και διδασκουσών των µαθηµάτων. 

Άρθρο 11. Διδάσκοντες/ουσες στο ΠΜΣ/Ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος

Κάθε µάθηµα διδάσκεται από έναν/µία ή περισσότερους/ες διδάσκοντες/ουσες. Σε κάθε 
µάθηµα ορίζεται από τη Συνέλευση ένας/µια διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η / 
συντονιστής/τρια του µαθήµατος.

 
Τη διδασκαλία των µαθηµάτων στο Π.Μ.Σ. µπορούν να αναλαµβάνουν Καθηγητές/τριες 
και υπηρετούντες/ουσες Λέκτορες του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & 
Συστηµάτων και άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστηµίων 
της ηµεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων/ουσων, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 36 Ν. 4485/2017.

Με απόφαση Συνέλευσης θα οριστούν οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την ανάθεση 
διδασκαλίας σε επισκέπτες/τριες διδάσκοντες/ουσες καθώς σε οµοτίµους 
καθηγητές/ήτριες ή αφυπηρεσάντα µελών ΔΕΠ, στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας.

Σε κάθε περίπτωση, η ανάθεση διδασκαλίας των µαθηµάτων, σεµιναρίων και ασκήσεων 
του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος, ύστερα από εισήγηση της 
Σ.Ε. 

11.1 Υποχρεώσεις Διδασκόντων/ουσων
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/ουσων περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η περιγραφή 
του µαθήµατος, του συνοπτικού περιεχοµένου και τίτλου των διαλέξεων µε παράθεση 
σχετικής βιβλιογραφίας, του τρόπου εξέτασης του µαθήµατος, η επίβλεψη της 
διπλωµατικής εργασίας, η επικοινωνία µε τους/τις µεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.

Άρθρο 12. Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθήματα 

Η αξιολόγηση των µαθηµάτων γίνεται µε  γραπτή ή προφορική εξέταση, εργασία, ή 
συνδυασµό των παραπάνω, καθώς επίσης και µε απαλλακτική εργασία. 

Ο καθορισµός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών/τριων σε ένα 
µάθηµα, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της διδάσκοντος/ουσας, στον/ην οποίο/α 
από τη Συνέλευση έχει ανατεθεί η διδασκαλία του µαθήµατος.

Η αξιολόγηση και η βαθµολόγηση σε κάθε µάθηµα γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από 



τα άλλα µαθήµατα και αποτελεί παράγωγο της αντικειµενικής εκτίµησης της απόδοσης 
του φοιτητή ή της φοιτήτριας στο συγκεκριµένο µάθηµα (εργασίες, εξετάσεις, κ.λπ.). Τα 
κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισµένα, γνωστοποιούνται στην αρχή του 
ακαδ. εξαµήνου από τον /την διδάσκοντα/ουσα- υπευθύνου/συντονιστή του µαθήµατος 
και αναγράφονται επίσης στην φόρµα περιγραφής (περίγραµµα) του κάθε µαθήµατος 
που είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Ο τελικός βαθµός κάθε µαθήµατος προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων του 
φοιτητή ή της φοιτήτριας σε συγκεκριµένους τοµείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύµφωνα 
µε τις οδηγίες που παρέχει ο διδάσκων ή η διδάσκουσα στην αρχή του εξαµήνου. Ο 
ελάχιστος αποδεκτός βαθµός µαθήµατος είναι το πέντε (5,00), µε ανώτερο το  δέκα 
(10,00). Ειδικότερες ρυθµίσεις είναι δυνατό να προβλέπονται 
για τη διπλωµατική εργασία.

Άρθρο 13. Εξεταστικές περίοδοι

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο: Φεβρουαρίου και Ιουνίου και εναρµονίζονται  κατά το 
δυνατόν µε τις εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών, 
όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στο Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο του Ιδρύµατος.

Σχετικά µε την προθεσµία κατάθεσης αποτελεσµάτων εξέτασης µαθηµάτων από 
τους/τις Διδάσκοντες/ουσες ισχύουν τα προβλεπόµενα κάθε φορά στο Ακαδηµαϊκό 
Ηµερολόγιο του Ιδρύµατος.

Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε ένα µάθηµα, µπορεί να 
επανεξετασθεί στο µάθηµα αυτό στην επαναληπτική εξεταστική που θα διεξαχθεί την 
περίοδο του Σεπτεµβρίου µετά από απόφαση Συνέλευσης.

Αν ο/η µεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια αποτύχει στην εξέταση µαθήµατος ή µαθηµάτων 
και στην επαναληπτική εξεταστική που έχει δικαίωµα να συµµετέχει, βάσει του 
Κανονισµού, ούτως ώστε σύµφωνα µε τον παρόντα Κανονισµό να θεωρείται ότι δεν έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραµµα, εξετάζεται ύστερα από αίτησή του, στην ίδια 
εξεταστική περίοδο, από τριµελή επιτροπή µελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/ες έχουν 
το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείµενο µε το εξεταζόµενο µάθηµα και ορίζονται από τη 
Συνέλευση του Τµήµατος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης 
του κάθε µαθήµατος διδάσκων/ουσα (παρ. 6 άρθρο 34 Ν.4485/2017). Εάν ο φοιτητής ή η 
φοιτήτρια δεν υποβάλει αίτηση εντός των προβλεπόµενων από το Τµήµα  χρονικών 
ορίων ή εάν αποτύχει στην εξέταση από την τριµελή επιτροπή, τότε διαγράφεται 
οριστικά από το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 14. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Επιβλέποντες/ουσες 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

Στο τρίτο (αντίστοιχα για µερική φοίτηση πέµπτο) εξάµηνο του Προγράµµατος 
προβλέπεται η εκπόνηση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. 

Ο/Η µεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωµα υποβολής θέµατος, εφόσον έχει 
ολοκληρώσει µε επιτυχία όλα τα µαθήµατα των προηγούµενων δύο (αντίστοιχα για 



µερική φοίτηση των προηγούµενων τεσσάρων) εξαµήνων. Υποβάλλει αίτηση εντός 15 
ηµερών µετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου Σεπτεµβρίου, στην οποία αναγράφεται ο 
προτεινόµενος τίτλος της διπλωµατικής εργασίας, ο/η προτεινόµενος/η επιβλέπων/ουσα 
και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόµενης εργασίας, στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. Η 
Γραµµατεία του ΠΜΣ προωθεί την αίτηση στην Συντονιστική Επιτροπή. 

Κατά την περίπτωση που µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια δεν υποβάλλει θέµα 
διπλωµατικής εργασίας, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η γραµµατεία του Π.Μ.Σ. ενηµερώνει 
τη Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αφού διερευνήσει το ζήτηµα εισηγείται στην επόµενη 
Συνέλευση τον ορισµό θέµατος διπλωµατικής εργασίας από τον/την µεταπτυχιακό/ή 
φοιτητή/τρια ή τη διαγραφή του από το Π.Μ.Σ.

14.1 Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από την αίτηση του/της ενδιαφερόµενου/ης στην 
οποία αναγράφεται, ο προτεινόµενος τίτλος της διπλωµατικής εργασίας, ο/η 
προτεινόµενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόµενης 
εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί την τριµελή εξεταστική 
επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα µέλη της οποίας είναι και ο/η 
επιβλέπων/ουσα (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).

Κάθε διδάσκων/ουσα του Π.Μ.Σ. µπορεί να αναλαµβάνει την επίβλεψη έως τρεις 
διπλωµατικές εργασίες ανά έτος.

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας µπορεί να είναι µέλος 
ΔΕΠ το οποίο διδάσκει στο Π.Μ.Σ. Τα λοιπά δύο Μέλη της Τριµελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής µπορεί να είναι από όλες τις κατηγορίες διδασκόντων/ουσων που δύναται να 
αναλάβουν αυτοδύναµο διδακτικό έργο σε Π.Μ.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Ν. 
4485/17.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειµενικής αδυναµίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης 
επί µακρό χρονικό διάστηµα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Σ.Ε., δύναται να 
προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην αντικατάσταση του/της 
επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν αίτησης 
του/της µεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας και γνώµη του/της προτεινόµενου/ης 
Επιβλέποντος/ουσας ή Μέλους.

Το περιεχόµενο της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό 
χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο. Ο τρόπος συγγραφής της ΜΔΕ έχει συγκεκριµένες 
προδιαγραφές, περιλαµβάνεται σε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος και είναι 
αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Ο σχεδιασµός της Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας κάθε φοιτητή/τριας γίνεται 
µε ευθύνη του/της Επιβλέποντος/ουσας. Σηµειώνεται επίσης ότι µε ευθύνη του/της 
Επιβλέποντος/ουσας και του/της µεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας  όλες οι 
µεταπτυχιακές εργασίες θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές Ακαδηµαϊκής 
Δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας του Ιδρύµατος.

14.2 Γλώσσα συγγραφής (άρθρο 32 παρ. 2 περιπτ. στ’ του Ν. 4485/2017) 



Η γλώσσα συγγραφής της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας µπορεί να είναι η 
ελληνική ή αγγλική. Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά µια 
εκτεταµένη περίληψη 1500 λέξεων στην ελληνική γλώσσα.

14.3 Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 34, παρ.4 του Ν. 
4485/2017)

Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η µεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε δηµόσια παρουσίαση, 
σύµφωνα µε την παρ. 4 άρθρο 34 Ν.4485/2017. 

Όταν ολοκληρωθεί η συγγραφή της διπλωµατικής εργασίας και ο επιβλέπων µε τη 
σύµφωνη γνώµη του/της µεταπτυχιακού/ής φοιτητή/ήτριας κρίνουν ότι είναι έτοιµη για 
εξέταση τότε, ο/η µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ήτρια καταθέτει στη γραµµατεία έντυπο (το 
οποίο έχει αποσταλεί από τη γραµµατεία σε όλους τους/τις µεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/ήτριες) που περιλαµβάνει τον τίτλο της διπλωµατικής εργασίας, τα ονόµατα 
του επιβλέποντα και της εξεταστικής επιτροπής και τον ακριβή χρόνο και χώρο της 
δηµόσιας παρουσίασης. Επίσης οι φοιτητές/τριες παραδίδουν ηλεκτρονικό αντίγραφο 
στα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.. Επισηµαίνεται ότι η κατάθεση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας στα Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται 
τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν την δηµόσια παρουσίασή της. 

Η ηµεροµηνία της δηµόσιας παρουσίασης ορίζεται µέχρι και 15 ηµέρες µετά το πέρας της 
εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου εκάστου έτους και απαιτείται υποχρεωτικά και 
τα τρία (3) µέλη της εξεταστικής επιτροπής να είναι παρόντες/παρούσες την ώρα της 
εξέτασης-παρουσίασης. Σε περίπτωση δε που σε αυτήν µετέχουν Εξωτερικά Μέλη (µέλη 
άλλων Τµηµάτων του Παν/µιου Αιγαίου ή άλλων ΑΕΙ), δίνεται η δυνατότητα 
τηλεδιάσκεψης για τη διευκόλυνση των Εξωτερικών Μελών (σχετική η υπ’αρίθµ. 
φ122.1/42/23076/β2/24-2-2011, ΚΥΑ (ΦΕΚ 433/17-3-2011,τ. Β΄).

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι µεταπτυχιακές φοιτήτριες υποχρεούνται επίσης να 
καταθέσουν στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη, υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία θα αναφέρουν τα ακόλουθα: «Είµαι συγγραφέας αυτής της Μεταπτυχιακής 
Διπλωµατικής Εργασίας και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιµασία της είναι 
πλήρως αναγνωρισµένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει τις όποιες 
πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδοµένων ή ιδεών, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς 
είτε παραφρασµένες. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιµάστηκε από εµένα 
προσωπικά, ειδικά για τη συγκεκριµένη µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία». 

Η Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για την εξέταση της Διπλωµατικής 
Εργασίας. Συνεδριάζει νοµίµως, µόνο όταν παρευρίσκονται και τα τρία Μέλη της (εδάφιο 
5 παρ. 1 άρθρο 14 Ν.2690/1999). Κατά την ηµέρα της συνεδρίασης, τα Μέλη της Τριµελούς 
Επιτροπής ανταλλάσσουν απόψεις, υποβάλλουν ερωτήσεις στον εξεταζόµενο ή την 
εξεταζόµενη, ακολούθως αποφαίνονται για τον τελικό αξιολογικό βαθµό, συντάσσουν 
το σχετικό έντυπο αξιολογικής κρίσης, το υπογράφουν και σε επόµενο χρόνο το 
παραδίδουν στη Γραµµατεία. Για την έγκριση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής 
εργασίας απαιτείται σωρευτικά: α) η σύµφωνη γνώµη των 2/3 των Μελών της Επιτροπής 
και β) ο µέσος όρος της βαθµολογίας των τριών µελών της επιτροπής να είναι ίσος ή 
µεγαλύτερος του έξι (6). Η Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία βαθµολογείται από 
µηδέν (0,00) έως δέκα (10,00) µε βαθµό πολλαπλάσιο του 0,5.



Η εγκεκριµένη Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία, µετά το πέρας των ενδεχοµένων 
διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, και πριν την καθοµολόγηση του φοιτητή ή της 
φοιτήτριας κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Π.Α. σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της 
διαδικτυακής Πύλης της Βιβλιοθήκης και αναρτάται στον ιστότοπο της οικείας Σχολής 
(άρθρο 34, παράγραφος 5, Νόµος 4485/2017). Ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο κατατίθεται στη 
Γραµµατεία του Π.Μ.Σ.

Εφόσον η Εξεταστική Επιτροπή ζητήσει διορθώσεις, η κατάθεση του τελικού κειµένου 
στη γραµµατεία µπορεί να γίνει εντός δύο βδοµάδων από την ηµέρα παρουσίασης της 
διπλωµατικής εργασίας. Υπεύθυνος για την επίβλεψη των διορθώσεων είναι ο 
Επιβλέπων Καθηγητής. Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων Καθηγητής ή µέλος της 
Εξεταστικής Επιτροπής κρίνει πως το κείµενο δεν έχει συµµορφωθεί στις υποδείξεις και 
διορθώσεις της επιτροπής ή στην περίπτωση που κατατεθεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα 
αλλά µετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας τότε το θέµα έρχεται προς συζήτηση στη 
Συνέλευση του Τµήµατος, η οποία θα αποφασίσει για την αποδοχή ή όχι της εργασίας 
καθώς και για την διαγραφή ή όχι του/της µεταπτυχιακού/ής φοιτητή/ήτριας. 

Σε περίπτωση που η εργασία δεν κατατεθεί µετά την πάροδο ενός µήνα από την 
καταληκτική ηµεροµηνία παρουσιάσεων τότε ο/η φοιτητής/ήτρια διαγράφεται από το 
Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση που η εργασία βαθµολογηθεί µε βαθµό µικρότερο του έξι, τότε το θέµα 
έρχεται προς συζήτηση στη Συνέλευση του Τµήµατος η οποία θα αποφασίσει για 
εξάµηνη παράταση (εφόσον υπάρχει αντίστοιχο αίτηµα από τον φοιτητή/ήτρια) ή για 
την διαγραφή του/της µεταπτυχιακού/ής φοιτητή/ήτριας.

Το Τµήµα έχει δικαίωµα να αναρτήσει τη διπλωµατική εργασία στον ιστότοπο του 
Τµήµατος. Ο/Η φοιτητής/ήτρια διατηρεί τα πνευµατικά δικαιώµατα αλλά και την ευθύνη 
για το περιεχόµενο της εργασίας.

Άρθρο 15. Πρακτική Άσκηση

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι µεταπτυχιακές φοιτήτριες δύνανται να 
πραγµατοποιούν Πρακτική Άσκηση σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών τους και την 
κείµενη Νοµοθεσία.

Ο Δ/ντής ή η Δ/ντρια του ΠΜΣ εγκρίνει την υποβολή υποψηφιότητας συµµετοχής 
φοιτητή/τριας σε προγράµµατα Erasmus+ στα οποία τυχόν συµµετέχει το ίδρυµα.

Άρθρο 16. Τελικός Βαθμός

Ο βαθµός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθµούς των µαθηµάτων του Προγράµµατος 
και τον βαθµό της µεταπτυχιακής εργασίας. 

Για τον υπολογισµό του βαθµού χρησιµοποιούνται οι µονάδες ECTS των µαθηµάτων ως 
συντελεστές βαρύτητας, σύµφωνα µε τον τύπο: 

Βαθµός = Άθροισµα (Βαθµού µαθήµατος  x  ECTS)  /  90.



Άρθρο 17. Αξιολόγηση του ΠΜΣ

Στο τέλος κάθε εξαµήνου, πραγµατοποιείται αξιολόγηση κάθε µαθήµατος και κάθε 
διδάσκοντος/ουσας από τους µεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες,, οι οποίοι/ες, σύµφωνα 
µε τα προβλεπόµενα στο εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύµατος, µε 
τη λήξη κάθε µαθήµατος αξιολογούν συνολικά το µάθηµα ως προς το περιεχόµενο, τον 
τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόµενα συγγράµµατα κ.τ.λ. (άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 
4485/17).

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., µε ευθύνη του απερχόµενου Διευθυντή, συντάσσεται 
αναλυτικός απολογισµός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., µε στόχο την αναβάθµιση των σπουδών, την καλύτερη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, την βελτιστοποίηση των υφιστάµενων 
υποδοµών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιµων πόρων του ΠΜΣ, ο οποίος 
κατατίθεται στο Τµήµα (άρθρο 44 παρ.2 του Ν.4485/2017). Ο εν λόγω απολογισµός µε 
ευθύνη της Κοσµητείας αποστέλλεται αµελλητί στα µέλη της ΕΣΕ (άρθρο 44, παρ. 5 του 
Ν.4485/2017).

Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και 
διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας µε ευθύνη της ΑΔΙΠ, οι οποίες 
προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 (Α' 189), εξωτερική ακαδηµαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. 
κάθε Σχολής, διενεργεί εξαµελής Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.). 
(άρθρο 44, παρ. 3 του Ν.4485/2017).

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. διετία ή τριετία) και µε ευθύνη του/της 
Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. συλλέγονται στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση του 
προγράµµατος µαθηµάτων και του περιεχοµένου τους µεταξύ του οικείου Π.Μ.Σ. και 
άλλων αντίστοιχων Π.Μ.Σ. που προσφέρονται από Ιδρύµατα του εσωτερικού και 
εξωτερικού γνωστά για την πρωτοπορία τους. 

Άρθρο 18. Πόροι και δαπάνες - Τέλη φοίτησης - υποτροφίες και βραβεία 

18.1 Πόροι (άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 4485/2017) 
Η χρηµατοδότηση του Π.Μ.Σ. µπορεί να προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόµενων του φορέων (άρθρο 43, 
Ν.4485/2017), 
β) τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, 
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήµατα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δηµόσιου 
τοµέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τοµέα, 
δ) πόρους από ερευνητικά προγράµµατα, 
ε) πόρους από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισµών, 
στ) µέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασµών Κον
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., 
ζ) κάθε άλλη νόµιµη αιτία (άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 4485/2017). 
Σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λειτουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν 
καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ως ανωτέρω πηγές χρηµατοδότησης, µέρος των 
λειτουργικών του εξόδων µπορεί να καλύπτεται από τέλη φοίτησης (άρθρο 37 παρ. 2 του 
Ν.4485/2017). 



18.2 Δαπάνες (άρθρο 37 παρ. 4 του Ν.4485/2017) 
Η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέµεται ως εξής:
(α) Εβδοµήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του προγράµµατος τα οποία 
κατανέµονται σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, 
µετακινήσεων, εξοπλισµού, λογισµικού, αναλώσιµων, χορήγησης υποτροφιών σε 
µεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζηµίωσης του τακτικού 
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυµάτων αφορά σε εργασία που 
υπερβαίνει τις κατά νόµο υποχρεώσεις τους.
β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύµατος, µε 
προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη 
φοίτησης (άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4485/2017). 
Η παραπάνω κατανοµή δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληροδοτήµατος ή χορηγίας 
για συγκεκριµένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις (άρθρο 37 παρ. 5 του Ν. 
4485/2017).
 
Το Τµήµα οφείλει ετησίως να δηµοσιεύει, µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, απολογισµό 
εσόδων - εξόδων, µε αναγραφή της κατανοµής των δαπανών ανά κατηγορία, και ιδίως 
του ύψους των τελών φοίτησης, των αµοιβών των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και του 
αριθµού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν. (άρθρο 37 παρ. 6 του Ν.4485/2017). 

18.3 Τέλη φοίτησης (άρθρο 35 του Ν. 4485/2017) 
Οι µεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. 

Το ύψος των προβλεπόµενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράµµατος 
καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3000 €), η οποία αναλύεται τµηµατικά 
ως εξής: 

 Για το πρόγραµµα πλήρους φοίτησης: 1000€ (Α’ εξάµηνο), 1000€ (Β’ εξάµηνο) και 
1000€ (Γ’ εξάµηνο).

 Για το πρόγραµµα µερικής φοίτησης: 600€ (Α’ εξάµηνο), 600€ (Β’ εξάµηνο), 600€ 
(Γ’ εξάµηνο), 600€ (Δ’ εξάµηνο) και 600€ (Ε’ εξάµηνο).

Παρέχεται η δυνατότητα διακανονισµού των τµηµατικών καταβολών, µετά από αίτηµα 
των µεταπτυχιακών φοιτητών/ητριών και απόφαση της Συνέλευσης.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι αρµόδιος για τη διαχείρισή τους.

Η εξόφληση των τελών φοίτησης είναι υποχρεωτική πριν το τέλος του ακαδηµαϊκού 
εξαµήνου. Σε περίπτωση µη έγκαιρης εξόφλησής τους δεν είναι δυνατή η 
πραγµατοποίηση της εγγραφής του/της µεταπτυχιακού/κής φοιτητή/ήτριας στο επόµενο 
ακαδηµαϊκό εξάµηνο. Σε περίπτωση διαγραφής του/της µεταπτυχιακού/κής 
φοιτητή/ήτριας από το Π.Μ.Σ., το µέρος των τελών φοίτησης που έχει καταβληθεί, δεν 
επιστρέφεται.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες 
Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδηµα (ατοµικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει 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. Η απαλλαγή αυτή 
παρέχεται για την συµµετοχή σε ένα µόνο Π.Μ.Σ.



Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόµενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν 
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθµού των φοιτητών/τριών 
που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. 

Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται µε σειρά κατάταξης 
ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το µικρότερο εισόδηµα. 

Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου λαµβάνονται υπόψη από την Επιτροπή 
που συγκροτείται δυνάµει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του 
Ν.4485/17 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.
 Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόµενο/η στο 
Τµήµα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο 
Π.Μ.Σ. Η οικονοµική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο 
µη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

Όσοι/ες λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.
 

Σε περίπτωση µη τήρησης των οικονοµικών υποχρεώσεων είναι δυνατή η προσωρινή 
αναστολή φοίτησης ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το Πρόγραµµα, µετά 
από απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος. 

18.4 Υποτροφίες και βραβεία
Το ΠΜΣ δύναται να παρέχει έναν αριθµό υποτροφιών βάσει ακαδηµαϊκών κριτηρίων σε 
φοιτητές και φοιτήτριες πλήρους φοίτησης, σύµφωνα µε απόφαση της Συνέλευσης στην 
οποία καθορίζεται, το ύψος των υποτροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία 
χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των υποτρόφων (παρ. 4 
άρθρο 35 Ν.4485/2017).

Μετά το πέρας της τελικής εξέτασης του πρώτου και του δευτέρου εξαµήνου, το Τµήµα 
δύναται, βάσει αντικειµενικών ακαδηµαϊκών κριτηρίων, να χορηγεί υποτροφίες στους 
τρεις πρώτους φοιτητές και φοιτήτριες µε βάση την κατάταξη µέσου όρου βαθµολογίας, 
ως εξής: 1ος/η Απαλλαγή από το 75% των διδάκτρων του επόµενου εξαµήνου, 2ος/η 
Απαλλαγή από το 50% των διδάκτρων του επόµενου εξαµήνου, 3ος/η Απαλλαγή από το 
30% των διδάκτρων του επόµενου εξαµήνου. Σε περιπτώσεις ισοβαθµίας, η Συνέλευση 
αποφασίζει για τη κατάτµηση της αντίστοιχης υποτροφίας σε περισσότερα µέρη. Οι 
υποτροφίες εγκρίνονται µε απόφαση της Συνέλευσης στο τέλος κάθε εξαµήνου και 
εφόσον η επίδοση (µέσος όρος βαθµολογίας) του/της υποτρόφου µεταπτυχιακού/κής  
φοιτητή ή φοιτήτριας είναι πάνω από οκτώ (8). 

Το Π.Μ.Σ. µε απόφαση Συνέλευσης δύναται να αποφασίσει την παροχή υποτροφιών 
έναντι προσφοράς στη λειτουργία του ή να τροποποιήσει τα ποσοστά απαλλαγής από τα 
τέλη φοίτησης, στα πλαίσια της κείµενης νοµοθεσίας.

Το Π.Μ.Σ. µε απόφαση Συνέλευσης δύναται πριν την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους να 
αποφασίζει και να ανακοινώνει την χορήγηση ειδικών εκπτώσεων στα τέλη φοίτησης σε 
άριστους αποφοίτους τµηµάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ηµεδαπής σχετικών µε το αντικείµενο του 
παρόντος Π.Μ.Σ. 



Το Π.Μ.Σ. δύναται επίσης να χορηγεί βραβεία σε φοιτητές και φοιτήτριες µε εξαιρετικές 
επιδόσεις, σύµφωνα µε κριτήρια και διαδικασία που προβλέπεται µε απόφαση της 
Συνέλευσης 

Άρθρο 19. Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 

Το Π.Μ.Σ. έχει την ιστοσελίδα του στην ελληνική γλώσσα και σε οποιαδήποτε άλλη 
γλώσσα κρίνει η Συνέλευση. Η επίσηµη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ενηµερώνεται διαρκώς 
και παρέχει όλες τις πληροφορίες του Προγράµµατος. Αποτελεί τον επίσηµο χώρο 
ενηµέρωσης των µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Στην ιστοσελίδα αναρτάται 
και το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. διαθέτει ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://ipdi.aegean.gr η οποία 
περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις του προγράµµατος και ενηµερώνεται 
διαρκώς.

Άρθρο 20. Καθομολόγηση και Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

20.1 Καθομολόγηση
(Σχετικά µε το κείµενο καθοµολόγησης των αποφοίτων του ΠΜΣ βλέπετε Παράρτηµα -
2-)

20.2 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ολοκληρωµένη Σχεδίαση Καινοτόµων Προϊόντων (M.Sc. in 
Integrated Product Design and Innovation)» απονέµεται Δίπλωµα Μεταπτυχιακών στην 
«Ολοκληρωµένη Σχεδίαση Καινοτόµων Προϊόντων (M.Sc. in Integrated Product Design 
and Innovation)».

Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέµεται σε µεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια 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).

Το Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι δηµόσιο έγγραφο. 

Ο τύπος του καθορίστηκε σύµφωνα µε την απόφαση της υπ’ αριθµ. 95/09.03.2018 (θέµα 
5.1) Συνεδρίασης της Συγκλήτου. Υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο 
του Τµήµατος και τον/την Γραµµατέα του Τµήµατος ή τους/τις νόµιµους/ες 
αναπληρωτές/τριες τους. 

Στον απόφοιτο ή στην απόφοιτη του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µπορεί 
να χορηγείται, πριν από την απονοµή, Βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση του Προγράµµατος, µόνο εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές 
του/της υποχρεώσεις.
 
Ο/Η κάτοχος Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών δικαιούται να πάρει δωρεάν 2 
αντίγραφα του Διπλώµατος καθώς και Παράρτηµα Διπλώµατος.

Το Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µπορεί να χορηγείται και σε Περγαµηνή, αν 
τούτο ζητηθεί από τον ίδιο ή την ίδια µε την καταβολή της αξίας της, η οποία 

http://ipdi.aegean.gr/


καθορίζεται κάθε φορά αρµοδίως.

Οι µεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν ανταποκριθεί µε επιτυχία σε όλες 
τις ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις του Προγράµµατος και να έχουν εξοφλήσει όλες τις 
οικονοµικές τους υποχρεώσεις, προκειµένου να λάβουν  είτε το Πιστοποιητικό 
Ολοκλήρωσης Σπουδών είτε το Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και τυχόν 
υποχρεώσεις τους προς τη Φοιτητική Μέριµνα και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος.

20.3 Παράρτημα Διπλώματος
Σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 15 του Ν. 3374/2005 και την Υπουργική Απόφαση 
Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466/13-8-2007 τ. Β΄) τα Π.Μ.Σ. οφείλουν να οργανώνονται µε 
βάση το σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων. 

Ως εκ τούτου, στα Διπλώµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών που χορηγούνται από το Π.Α. 
επισυνάπτεται υποχρεωτικά το προβλεπόµενο Παράρτηµα Διπλώµατος το οποίο 
αποτελεί επεξηγηµατικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη φύση, το 
επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόµενο και το καθεστώς των 
σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσηµο τίτλο 
σπουδών ή την αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων που χορηγούν τα Ιδρύµατα. Το εν 
λόγω έγγραφο εκδίδεται αυτοµάτως και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση στην 
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 

20.4 Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η καθοµολόγηση και απονοµή των Διπλωµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται 
δηµόσια σε ειδική τελετή ενώπιων των Πρυτανικών Αρχών και του/της Προέδρου του 
Τµήµατος ή του/της Αναπληρωτή/τριας του και συγχρόνως µε την απονοµή των πτυχίων 
του α’ κύκλου σπουδών του Τµήµατος. Κατά την τελετή οι απόφοιτοι και απόφοιτες του 
Π.Μ.Σ. προηγούνται των πτυχιούχων του Τµήµατος. Τα ονόµατα των διπλωµατούχων 
εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος, που διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση 
της φοίτησης προκειµένου να απονεµηθεί το Δ.Μ.Σ. (παρ. 3 άρθρο 31 Ν.4485/2017). Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναµίας φυσικής παρουσίας για σοβαρούς λόγους υγείας, 
δύναται να τροποποιηθεί η διαδικασία καθοµολόγησης/απονοµής πτυχίου αποκλειστικά 
και µόνο µε απόφαση του/της Πρυτάνεως του Ιδρύµατος. 

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 21/19-1-2017, θέµα 7.4 Απόφαση της Συγκλήτου, ή όπως κάθε 
φορά ισχύει, δίνεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης καθοµολόγησης και απονοµής του  
διπλώµατος µεταπτυχιακών σπουδών σε αποφοίτους/ες προγραµµάτων µεταπτυχιακών 
σπουδών του Ιδρύµατος που διαµένουν αποδεδειγµένα στο εξωτερικό, ενώπιον των 
ελληνικών, πρεσβευτικών και προξενικών αρχών.

Άρθρο 21. Ανάκληση Τίτλου

Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να ανακληθεί ή 
ακυρωθεί αν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι εκ του 
νοµικού & θεσµικού πλαισίου προϋποθέσεις κτήσης του. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται 
µετά από απόφαση της οικείας Συνέλευσης η οποία κοινοποιείται στον/στην Πρύτανη 
του Ιδρύµατος. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 22. Άλλες Ρυθμίσεις 

22.1 Υλικοτεχνική Υποδομή 
Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Π.Μ.Σ., οι 
µεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδοµή του 
αντίστοιχου Τµήµατος και συνολικά του Πανεπιστηµίου σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Νοµοθεσία και τους Κανονισµούς του Ιδρύµατος (Βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.). 

Ειδικότερα, οι µεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση σε λογισµικά 
σχεδίασης/ανάλυσης προϊόντων, λογισµικά επιλογής υλικών, λογισµικά στατιστικής 
ανάλυσης, εργαστήριο Η/Υ, ερευνητικό εργαστήριο που περιλαµβάνει 3Δ εκτυπωτές, 
σαρωτές, desktop cnc, laser cutters κ.α. Οι αίθουσες είναι πλήρως εξοπλισµένες µε τα 
απαραίτητα εποπτικά µέσα ενώ για το τµήµα των µαθηµάτων που γίνεται εξ’ 
αποστάσεως υπάρχει κατάλληλα διαµορφωµένη πλατφόρµα τηλεκπαίδευσης (BBB) 
συνδεδεµένη µε τις ηλεκτρονικές τάξεις (e-class). Παράλληλα, υπάρχει η πρόσβαση στη 
βιβλιοθήκη του τµήµατος τόσο µε φυσική παρουσία όσο και ηλεκτρονικά.

22.2 Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος 
Η γραµµατειακή κάλυψη του Π.Μ.Σ., όπως και οποιαδήποτε τεχνολογική και οικονοµική 
υποστήριξη, καλύπτεται είτε από υπάρχον µόνιµο Προσωπικό του Τµήµατος, είτε µε τη 
διαδικασία προσλήψεων που βαρύνει τον προϋπολογισµό του Π.Μ.Σ.

Η Γραµµατεία του ΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραµµατειακή υποστήριξη του ΠΜΣ, την 
προετοιµασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονοµικών 
στοιχείων του Προγράµµατος, τη γραµµατειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση 
βαθµολογιών κλπ.

22.3 Βραβεία Αριστείας 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχει θεσπίσει Βραβεία Αριστείας για µεταπτυχιακούς φοιτητές 
και µεταπτυχιακές φοιτήτριες, τα οποία προκηρύσσει περιοδικά και καλύπτουν το 
σύνολο των επιστηµονικών πεδίων που θεραπεύει το Ίδρυµα. Σκοπός είναι η 
ενθάρρυνση ερευνητικών προσπάθειών και σε µεταπτυχιακό επίπεδο οι οποίες οδηγούν 
είτε σε ανακοινώσεις σε αναγνωρισµένα διεθνή συνέδρια, είτε σε δηµοσιεύσεις σε 
έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά και οι οποίες συµβάλλουν καταλυτικά στην ανάδειξη 
του ερευνητικού χαρακτήρα του Ιδρύµατος. 

22.4 Νομοθεσία σχετική με θέματα φοιτητικής μέριμνας
Σύµφωνα µε το άρθρο 34, παρ. 3 του Ν.4485/2017 «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. 
Τα Ιδρύµατα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους φοιτητές µε αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιµότητα στα προτεινόµενα συγγράµµατα και τη 
διδασκαλία.»

Το Π.Μ.Σ. µετά από απόφαση της Συνέλευσης αποφασίζει για ζητήµατα 
προσβασιµότητας στα προτεινόµενα συγγράµµατα και στη διδασκαλία των µαθηµάτων 
στους φοιτητές µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.



22.5 Θέματα Δεοντολογίας 
Οι Μεταπτυχιακές Διπλωµατικές εργασίες εκπονούνται αποκλειστικά από τους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές και τις µεταπτυχιακές φοιτήτριες που τις έχουν αναλάβει, 
διαφορετικά ο φοιτητής ή η φοιτήτρια διαγράφεται. Σε περίπτωση, που έχει ήδη λάβει 
τον σχετικό τίτλο σπουδών (Δ.Μ.Σ.), αυτός ανακαλείται µε σχετικές αποφάσεις των 
αρµοδίων οργάνων.

Τα κείµενα των διπλωµατικών εργασιών πρέπει να είναι πρωτότυπα. Οι προσφυγές σε 
έργα άλλων συγγραφέων πρέπει να τυγχάνουν ανάλογης παραποµπής και να 
ακολουθούνται οι καθιερωµένοι κανόνες αξιοποίησης εξωτερικών πηγών στη συγγραφή 
επιστηµονικών εργασιών. Σηµειώνεται ότι η οποιαδήποτε αντιγραφή έργου άλλου/ης 
συγγραφέα ή δηµιουργού θεωρείται σοβαρό ακαδηµαϊκό παράπτωµα, αντίκειται στο 
δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας (βλ. Ν.2121/1993) και υπόκειται στις προβλεπόµενες 
ρυθµίσεις περί εννόµου προστασίας (άρθρα 63Α-66Δ).

Άρθρο 23. Ειδικές Διατάξεις 
Οποιοδήποτε θέµα προκύψει στο µέλλον που δεν καλύπτεται από τη σχετική νοµοθεσία 
ή τον παρόντα Κανονισµό, θα αντιµετωπιστεί µε αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων και 
όπου απαιτείται µε τροποποίηση του Κανονισµού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα 1. Δίπλωµα Π.Μ.Σ. 

Παράρτημα 2. Καθοµολόγηση διπλωµατούχου ΠΜΣ (Απόφαση της υπ’ αριθµ. 
21/19.1.2017 Συνεδρίασης της Συγκλήτου)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ : ….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.:  ……

O/H…(ονοματεπώνυμο) 
του ..(πατρώνυμο) και της …(μητρώνυμο) 

από τ… (πόλη γέννησης)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΟΝ (τριών εξαµήνων) ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

ΤΗΝ ……..(ηµεροµηνία ανακήρυξης)

ΜΕ ΒΑΘΜΟ   …..
(Χαρακτηρισμός)

Σύρος, (ηµεροµηνία ορκωµοσίας)

Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ/ΙΣ           Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ       
                                                             ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
                                                    

          ………………….               …………………..              ………………………….
  (υπογραφή/ονοµατεπώνυµο)     (υπογραφή/ονοµατεπώνυµο)         (υπογραφή/ονοµατεπώνυµο)    



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κάτοχος από σήµερα του Διπλώµατος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών µε τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων»  του 
Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου στο όνοµα της τιµής και της συνείδησής µου καθοµολογώ, ενώπιον 
του/της Πρύτανη/εως του Πανεπιστηµίου, του/της Προέδρου του Τµήµατος, 
του/της Διευθυντή/τριας του ΠΜΣ, της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Αιγαίου και 
της κοινωνίας, ότι θα θεραπεύω την επιστήµη, θα επιδιώκω την προαγωγή και 
την αρτιότητα της επιστηµονικής γνώσης µε ευρύνοια και κριτικό πνεύµα, µε 
αίσθηµα ευθύνης και ελεύθερο φρόνηµα, σύµφωνα µε τις αρχές και τις γνώσεις 
που διδάχθηκα στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου. 

Κατά τη σταδιοδροµία µου, θα ασκώ τα δικαιώµατα και θα εκπληρώνω τις 
υποχρεώσεις που συνεπάγεται η ιδιότητα του/της διπλωµατούχου του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε ευσυνειδησία, ήθος, αξιοπρέπεια, όπως επιτάσσουν η 
επιστηµονική δεοντολογία και η ακαδηµαϊκή ελευθερία.

 Θα συνυπηρετώ την προσωπική µου πρόοδο και την κοινωνική ευηµερία. 

Θα αποφεύγω κάθε άδικη και άνοµη πράξη, θα προασπίζω τη  δηµοκρατία, την 
ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη. 

Θα υπερασπίζοµαι πάντοτε τα δικαιώµατα των συνανθρώπων µου  και θα 
ενεργώ  µε γνώµονα το σεβασµό της φύσης. 

Θα προσβλέπω ως ενεργός/ή και δηµιουργικός/ή πολίτης και επιστήµονας σε µια 
κοινωνία δίχως έµφυλες, φυλετικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτισµικές και 
πολιτικές διακρίσεις και διαχωρισµούς. 



Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Στέφανος Α. Γκρίτζαλης
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