
Κανονισμός Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
«Εφαρμοσμένη Πληροφορική» 

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» του 

Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Τ.Η.Μ.Μ.Υ.) οδηγεί στην 
Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Εφαρμοσμένη 
Πληροφορική».  

1.1 ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
• Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.). 

• Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Σ.Ε.Μ.Σ.).  

• Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.).  

Εκτενή αναφορά για τη σύνθεση και λειτουργία τους γίνεται στην Παράγραφο 5 του 
παρόντος.  

1.2 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
Τη διδασκαλία των μαθημάτων αναλαμβάνουν, μετά από έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., μέλη 

Δ.Ε.Π. του Τ.Η.Μ.Μ.Υ., της Πολυτεχνικής Σχολής ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  

2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

2.1 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και 
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, ΑΣΣΥ και 
ΣΑΑ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και του κανονισμού 
μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

2.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας (συμπληρώνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
αιτήσεων ΠΜΣ του Τ.Η.Μ.Μ.Υ.). 

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (δίπλωμα/πτυχίο). Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση, αλλά γίνονται δεκτοί εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους το αργότερο κατά 
την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου. 

3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών καθώς και 
τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου.  

4. Επάρκεια Αγγλικής γλώσσας που τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό αντίστοιχο 
τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 ή άλλη 
βεβαίωση τεκμηρίωσης καλής γνώσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι 
κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της 
αλλοδαπής στην αγγλική γλώσσα. 

5. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
συστατικών επιστολών. Οι επιστολές πρέπει να είναι από μέλη Δ.Ε.Π. του 



εκπαιδευτικού ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου. 
Σε περίπτωση υποψηφίων με σημαντική επαγγελματική εμπειρία, μπορούν να 
προσκομίσουν και επιστολές προερχόμενες από άτομα που τους έχουν επιβλέψει 
επαγγελματικά. 

6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο μπορεί να συμπεριληφθεί οποιαδήποτε 
άλλη πληροφορία κρίνει ο υποψήφιος ότι υποστηρίζει την αίτησή του. 

7. Όσοι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί, κατά την εγγραφή τους προσκομίζουν:  
α) Αντίγραφα τίτλων σπουδών και αναλυτικής βαθμολογίας, και  

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 όπου θα δηλώνεται ότι «ότι δεν είμαι 
εγγεγραμμένος/η και, έως το πέρας των Μεταπτυχιακών μου σπουδών στο 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δεν προτίθεμαι να εγγραφώ σε άλλο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδίου ή άλλου Τμήματος». 

Τα δικαιολογητικά 3, 5, και 6 είναι απαραίτητα για την εξέταση της αίτησης και μη 
κατάθεσή τους συνεπάγεται την απόρριψή της. 

2.3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 80.  

2.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων από την Πληροφορική, η 

επιλογή των οποίων γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων: 

• Το γενικό βαθμό πτυχίου του υποψηφίου. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα 
αποφοιτήσει, το γενικό βαθμό στα μαθήματα που έχει συμπληρώσει επιτυχώς 
καθώς και τον αριθμό τους.  

• Τη βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το πρόγραμμα 
μεταπτυχιακών σπουδών. 

• Την επίδοση σε διπλωματική/πτυχιακή εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο 
προπτυχιακό επίπεδο. 

• Την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, όπου αυτή υπάρχει. 
• Τις συστατικές επιστολές. 
• Την προσωπική συνέντευξη, από την αρμόδια επιτροπή (Ε.Ε.Μ.Φ.1) του Π.Μ.Σ. 
• Τον χρόνο από τη λήψη του τελευταίου πτυχίου. 
• Επιπρόσθετοι τίτλοι προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών. 

2.5 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
• Κάθε χρόνο, μετά την 1η Μαρτίου, το Τμήμα δημοσιεύει τακτικά προκήρυξη για 

θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για εισαγωγή κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του 
επομένου Ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνοντας την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των αιτήσεων και όλων των δικαιολογητικών. 

• Οι αιτήσεις των υποψηφίων κατά τη διαδικασία αξιολόγησης διακρίνονται στις εξής 
κατηγορίες: α) δεκτή αίτηση, β) αίτηση σε αναμονή (λίστα επιλαχόντων), και γ) 
απορριπτέα αίτηση.  

• Αιτήσεις υποψηφίων που δεν περιλαμβάνουν τα δικαιολογητικά 3, 5, και 6 της 
Παραγράφου 2.2 απορρίπτονται άμεσα. Οι αιτήσεις αξιολογούνται και 

 
1 Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (βλ. Παράγραφο 5.1.2). 



κατατάσσονται σε μια από τις τρεις κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου. 
Με εισήγηση της Ε.Ε.Μ.Φ., η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει τα αποτελέσματα της τελικής 
αξιολόγησης, τα οποία ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. 

• Οι υποψήφιοι που έχουν γίνει δεκτοί καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. 
προσκομίζοντας στη Γραμματεία του Τμήματος όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά, 
μέσα στην προθεσμία που ορίζει η Γραμματεία.  

• Επιπλέον, η εγγραφή τους επικυρώνεται με την προσκόμιση αντίγραφου του 
προπτυχιακού τίτλου σπουδών τους (εφόσον δεν έχει ήδη κατατεθεί) ή με 
βεβαίωση της γραμματείας του εκπαιδευτικού ιδρύματος προέλευσης των 
υποψηφίων για την εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων υποχρεώσεών τους.  

3 ΦΟΙΤΗΣΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 

3.1 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, από το χρόνο της 

αρχικής εγγραφής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, ορίζεται ως εξής: 

• Ελάχιστη τέσσερα (4) εξάμηνα, μέγιστη οκτώ (8) εξάμηνα. Ύστερα από αίτηση 
του ενδιαφερομένου και θετική εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ., η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι δυνατόν 
να δώσει επιπλέον παράταση μέχρι δύο (2) εξάμηνα. 

Πέραν των χρονικών ορίων που αναφέρονται παραπάνω, η επιτυχής περάτωση του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος προϋποθέτει επίσης την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
περιγράφονται στην Παράγραφο 3.3. 

3.2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
Τα μαθήματα που προσφέρονται στο Π.Μ.Σ. διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επιλογής. 
Προκειμένου να αποδοθεί μεταπτυχιακός τίτλος απαιτείται η συμπλήρωση ενός ελάχιστου 
αριθμού διδακτικών μονάδων, όπως αυτό καθορίζεται αναλυτικά στην Παράγραφο 3.3. 

Τα μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε Ακαδημαϊκή περίοδο καθορίζονται από τη 
Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. και ανακοινώνονται έγκαιρα από τη Γραμματεία του 
Τμήματος. Ο κατάλογος των μαθημάτων, μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. και έγκριση της 
Γ.Σ.Ε.Σ., είναι δυνατόν να τροποποιηθεί στο τέλος κάθε Ακαδημαϊκού Έτους ώστε να ισχύσει 
για την επόμενη Ακαδημαϊκή περίοδο. Είναι επίσης δυνατόν Σεμιναριακά Μαθήματα να 
προταθούν κατά τη διάρκεια της Ακαδημαϊκής περιόδου, εφόσον η Γ.Σ.Ε.Σ. το κρίνει 
απαραίτητο. 

3.2.1 Μαθήματα ΠΜΣ 
Τα μαθήματα της κατηγορίας αυτής αποτελούν τον κύριο κορμό του προγράμματος. 

Είναι διάρκειας ενός πλήρους εξαμήνου και τους αναλογούν επτά και μισή (7,5) πιστωτικές 
μονάδες ECTS. Η τελική βαθμολογία κάθε φοιτητή στα μαθήματα αυτά αντιστοιχίζεται στην 
κλίμακα 0-10 και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του Τελικού Βαθμού του Μ.Δ.Ε. με τον 
τρόπο που καθορίζεται αναλυτικά στην Παράγραφο 4.3. 

Οι απόφοιτοι Τμημάτων με συναφή, προς την Πληροφορική, γνωστικά αντικείμενα 
μπορούν να αναγνωρίσουν, κατόπιν αιτήσεώς τους, σχετικής εισήγησης της Σ.Ε.Μ.Σ. και 
θετικής απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ., μέχρι τρία (3) μαθήματα, συνολικά είκοσι δύο και μισό (22,5) 
μονάδων ECTS. 

Είναι δυνατόν, μαθήματα της κατηγορίας αυτής να διδάσκονται από κοινού με 
προχωρημένα μαθήματα Επιλογής του Προπτυχιακού Προγράμματος. 



3.2.2 Σεμιναριακά Μαθήματα 
Το Π.Μ.Σ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., προσφέρει κατά 

περιόδους Σεμιναριακά μαθήματα η διάρκεια των οποίων μπορεί να είναι μικρότερη του 
ενός εξαμήνου. Η αντιστοίχιση των Σεμιναριακών μαθημάτων σε πιστωτικές μονάδες ECTS 
καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. μετά από πρόταση της Σ.Ε.Μ.Σ.  

Η ύπαρξη των εν λόγω μαθημάτων αποσκοπεί στην αξιοποίηση της παρουσίας 
διακεκριμένων επιστημόνων, που επισκέπτονται το Τ.Η.Μ.Μ.Υ. για διάστημα μικρότερο του 
ενός πλήρους εξαμήνου, και στη διδασκαλία θεμάτων αιχμής της επιστήμης των 
Υπολογιστών. Η κατηγορία αυτή μαθημάτων είναι επίσης δυνατόν να αξιοποιηθεί για την 
πιλοτική εισαγωγή νέων προχωρημένων μαθημάτων. 

3.2.3 Διεξαγωγή και Βαθμολογία Μαθημάτων 
• Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου. Η έναρξη και η 

λήξη των μεταπτυχιακών μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου ορίζεται όπως και στο 
προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος. Δεν προβλέπεται εξεταστική περίοδος 
Σεπτεμβρίου. 

• Οι ώρες παραδόσεων, φροντιστηρίων και εργαστηρίων κάθε μαθήματος αντιστοιχούν 
στον αριθμό των πιστωτικών μονάδων που έχουν δοθεί στο μάθημα. Μαθήματα που 
λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων, εκτιμάται ότι αντιστοιχούν σε 
τουλάχιστον 26 ώρες παραδόσεων. 

• Η παρακολούθηση των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι Διδάσκοντες 
υποχρεούνται να παίρνουν παρουσίες σε κάθε διάλεξη και οι λίστες παρουσιών 
κατατίθενται στη Γραμματεία. Πλήθος απουσιών σε ένα μάθημα μεγαλύτερο ή ίσο του 
πέντε (5) συνεπάγεται τον μηδενισμό στο αντίστοιχο μάθημα, και ο φοιτητής 
υποχρεούται να το επαναλάβει ή να το αντικαταστήσει. 

• Ο τρόπος βαθμολογίας κάθε μαθήματος αποφασίζεται από τον διδάσκοντα και 
κοινοποιείται στους φοιτητές την πρώτη εβδομάδα διδασκαλίας. 

3.2.4 Επανάληψη Μαθημάτων 
• Σε περίπτωση που ο φοιτητής αποτύχει σε ένα μάθημα, όπως καθορίζεται στην 

Παράγραφο 3.3, δικαιούται είτε να το επαναλάβει (εάν είναι υποχρεωτικό ή επιλογής 
και προσφέρεται) είτε να το αντικαταστήσει με κάποιο άλλο (εάν είναι επιλογής).  

3.2.5 Εγγραφή σε Εξάμηνο 
Για να εγγραφεί στο επόμενο εξάμηνο ο φοιτητής Μ.Δ.Ε. θα πρέπει να έχει: 

1. Τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του αναφορικά με τα δίδακτρα. 
2. Προσφορά επικουρικού έργου σύμφωνα με την Παράγραφο 3.4. 

Σε περίπτωση που ο φοιτητής Μ.Δ.Ε. δεν εκπληρώσει κάποια από τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις, διαγράφεται από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από 
εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.ΣΕ.Σ. 

3.3 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
Οι υποψήφιοι του Μ.Δ.Ε., προκειμένου να γίνουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Εξειδίκευσης, θα πρέπει να ικανοποιήσουν ένα σύνολο από προϋποθέσεις οι οποίες 
παρατίθενται στη συνέχεια: 

• Επιτυχή παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων εξήντα (60) πιστωτικών 
μονάδων ECTS και μαθημάτων επιλογής εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων ECTS.  



• Ικανοποιητική επίδοση: προβιβάσιμος βαθμός στα μαθήματα είναι το «πέντε (5)». 
Βαθμολογία σε ένα μάθημα μικρότερη του πέντε (5) ισοδυναμεί με αποτυχία στο 
μάθημα αυτό. 

• Προσφορά Επικουρικού Έργου σύμφωνα με την Παράγραφο 3.4. 
• Όχι υπέρβαση της ανώτερης διάρκειας σπουδών. 

Είναι δυνατόν, με έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και του 
εσωτερικού κανονισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να τροποποιηθούν οι απαιτήσεις 
για κάθε προσφερόμενο δίπλωμα καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των υποψηφίων.  

Ο υποψήφιος ο οποίος αποτυγχάνει να ικανοποιήσει τους ανωτέρω όρους, διαγράφεται 
άμεσα από το Π.Μ.Σ. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

Υποψήφιος του Π.Μ.Σ., ο οποίος έχει διαγραφεί από το πρόγραμμα για οιονδήποτε από 
τους αναφερόμενους στον παρόντα κανονισμό λόγους, δεν έχει το δικαίωμα να είναι εκ νέου 
υποψήφιος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. 

3.4 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΈΡΓΟ 
Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν επικουρικό 

έργο στα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος. Το είδος του επικουρικού έργου εξαρτάται 
από τις ανάγκες του προπτυχιακού προγράμματος, π.χ. διεξαγωγή και υποστήριξη 
φροντιστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, επιτήρηση εξετάσεων κλπ. και τις δεξιότητες 
του μεταπτυχιακού φοιτητή. Συγκεκριμένα: 

• Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν επικουρικό 
έργο ισοδύναμο με έξι (6) ώρες εβδομαδιαίως, το μέγιστο, ανά εξάμηνο.  

• Εγγεγραμμένοι στο Μ.Δ.Ε. που με δική τους ευθύνη δεν προσφέρουν επικουρικό 
έργο σε κάποιο εξάμηνο αποκλείονται από τις εξετάσεις των μεταπτυχιακών 
μαθημάτων του προγράμματος Μ.Δ.Ε. κατά το εξάμηνο αυτό. 

• Η κατανομή επικουρικού έργου γίνεται από την Σ.Ε.Μ.Σ. 

• Η προσφορά επικουρικού έργου βεβαιώνεται από το διδάσκοντα του 
προπτυχιακού μαθήματος και κατατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος. 
Επαναλαμβανόμενη αποχή, για δύο συνεχή εξάμηνα, μεταπτυχιακών φοιτητών 
από επικουρικό έργο συνεπάγεται αυτόματα την διαγραφή τους από το Π.Μ.Σ.  

• Η συνολική προσφορά επικουρικού έργου κάθε υποψηφίου ελέγχεται πριν 
απονεμηθεί οποιοσδήποτε μεταπτυχιακός τίτλος. 

• Σε ορισμένες περιπτώσεις, με έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ., μέρος της παραπάνω 
υποχρέωσης μπορεί να εκπληρωθεί με επικουρία άλλων λειτουργιών, όπως για 
παράδειγμα Τεχνικής Υποστήριξης σε συστήματα του Τμήματος ή εργαστηρίων. 

• Η Σ.Ε.Μ.Σ. θα αξιολογεί το επικουρικό έργο στο τέλος κάθε εξαμήνου. Στους 
φοιτητές που θα αξιολογηθούν θετικά, θα παρέχεται σχετική βεβαίωση 
απασχόλησης και η προσφορά έργου θα σημειώνεται στην καρτέλα τους. 

• Η συμμετοχή στις επιτηρήσεις είναι υποχρεωτική. Απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση επιτηρήσεως μόνο όσοι φοιτητές του Π.Μ.Σ. έχουν αναστολή σπουδών. 
Αναφορικά με τις επιτηρήσεις: 
o Οι επιτηρητές υποχρεούνται να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα σε εύθετο 

χρόνο πριν την ημερομηνία επιτήρησης, προκειμένου να κανονίσουν τις 
λεπτομέρειες, όπως, πχ, ώρα προσέλευσης. 



o Οι επιτηρητές υποχρεούνται να υπογράψουν στο έντυπο παρουσιολόγιο 
επιτηρητών κατά την διάρκεια της επιτηρήσεως. 

o Με εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ., συνεπάγονται την έγγραφη επίπληξη: α) Η άρνηση 
αποδοχής του καθήκοντος του επιτηρητή, β) Η μη προσέλευση στην 
επιτήρηση, γ) Η πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων επιτηρήσεως. Τρεις (3) 
συνολικά επιπλήξεις συνεπάγονται την διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. 
ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

3.5 ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

3.5.1 Εγγραφή στο Π.Μ.Σ. 
Η πρώτη εγγραφή γίνεται στο Π.Μ.Σ. έως τις 20 Οκτωβρίου του έτους αποδοχής τους 

στο Πρόγραμμα.  

Εφόσον πληρούνται οι συνθήκες της Παραγράφου 3.2.5 και δεν υπάρχει υπέρβαση της 
μέγιστης επιτρεπόμενης διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με την Παράγραφο 3.1, όλοι οι 
φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να ανανεώσουν την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα, σε 
διάστημα 10 ημερών από την αρχή του Ακαδημαϊκού έτους.  

3.5.2 Εγγραφή και Ακύρωση Εγγραφής σε Μαθήματα 
Στην αρχή κάθε εξαμήνου και σε διάστημα που ορίζεται από την Γραμματεία, οι 

εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. φοιτητές πρέπει να δηλώσουν επιθυμία εγγραφής σε μαθήματα 
του Π.Μ.Σ. όπως και το καθεστώς τους (πλήρους ή μερικής φοίτησης). Δεν επιτρέπεται 
τροποποίηση της δήλωσης μαθημάτων μετά το διάστημα αυτό.  

Είναι δυνατόν να ακυρωθεί εγγραφή σε κάποιο μάθημα, με σύμφωνη γνώμη του 
Σύμβουλου Καθηγητή, εφόσον αυτό δηλωθεί στην γραμματεία πριν τις 20 Νοεμβρίου για το 
πρώτο εξάμηνο και πριν τις 20 Απριλίου για το δεύτερο εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή, τα 
ακυρωθέντα μαθήματα δεν λαμβάνονται υπόψη στην περαιτέρω πρόοδο του φοιτητή.  

3.5.3 Μέγιστος και Ελάχιστος Φόρτος Μαθημάτων 
Οι υποψήφιοι του Μ.Δ.Ε. έχουν δικαίωμα δηλώσεως μεταπτυχιακών μαθημάτων ως 

ακολούθως: 

α) Υποψήφιοι πλήρους φοίτησης: δίχως περιορισμό στο πλήθος μαθημάτων, 

β) Υποψήφιοι μερικής φοίτησης: μέχρι δύο μαθήματα, συνολικά 15 μονάδων ECTS. 

3.5.4 Αναστολή Φοίτησης 
Ως μέγιστο διάστημα αναστολής φοιτήσεως για υποψήφιο οποιουδήποτε εκ των δύο 

διπλωμάτων του Π.Μ.Σ. ορίζεται, αθροιστικά, το ένα (1) έτος και χορηγείται μόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Η αναστολή φοίτησης πρέπει να εγκριθεί από την Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν αιτιολογημένης, με 
προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών, αιτήσεως του ενδιαφερομένου και θετικής 
εισηγήσεως της Σ.Ε.Μ.Σ.  

Μη αιτιολογημένη υπέρβαση του εγκεκριμένου χρόνου αναστολής ή υπέρβαση του 
μέγιστου χρόνου αναστολής συνεπάγεται την άμεση διαγραφή του υποψηφίου από το 
Π.Μ.Σ. 

3.6 ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
Για την παρακολούθηση και απόκτηση του Μ.Δ.Ε. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 

υποχρεούνται να καταβάλλουν δίδακτρα. Η εξαμηνιαία δήλωση μαθημάτων χρεώνεται ως 
ακολούθως: 

α) Υποψήφιοι πλήρους φοίτησης: χίλια διακόσια πενήντα (1000) ευρώ. 



β) Υποψήφιοι μερικής φοίτησης: επτακόσια πενήντα (600) ευρώ. 

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε μία δόση, κατά τη δήλωση μαθημάτων εξαμήνου, 
οπότε και οριστικοποιείται η εγγραφή στο τρέχον εξάμηνο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται άμεσα. 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές που επιθυμούν είτε να διαγραφούν από το Π.Μ.Σ. είτε να 
αναστείλουν τη φοίτησή τους, δικαιούνται επιστροφής διδάκτρων με την προϋπόθεση ότι 
δεν έχουν παρέλθει περισσότερες από είκοσι (20) ημέρες από την έναρξη του εξαμήνου. 

3.7 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Με βάση την ανταποδοτική προσφορά επικουρικού διδακτικού έργου, είναι δυνατόν να 

απονεμηθούν ετήσιες υποτροφίες επικουρικής διδασκαλίας στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. 
Συγκεκριμένα,  

α) Ένα μήνα πριν από την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνεται 
στους φοιτητές του Μ.Δ.Ε. από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ., εκ μέρους της Σ.Ε.Μ.Σ., 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λήψη ετήσιων υποτροφιών 
επικουρικής διδασκαλίας. Κάθε υποτροφία αφορά στην προσφορά έργου δέκα (10) 
ωρών εβδομαδιαίως, ενώ δεν απαλλάσσει τον φοιτητή από πάγιες υποχρεώσεις του 
προς το Τμήμα.  

β) Η σύνταξη της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, όπου θα προσδιορίζονται ο αριθμός των 
προσφερόμενων υποτροφιών και η συσχέτισή τους με εργαστηριακά μαθήματα του 
Π.Π.Σ., αποτελεί αρμοδιότητα της Σ.Ε.Μ.Σ. 

γ) Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση, με όποια στοιχεία θεωρούν απαραίτητα 
(π.χ., σύντομο βιογραφικό, βαθμολογία σε σχετικά μαθήματα κλπ.) προς την Σ.Ε.Μ.Σ. 
Δικαίωμα αίτησης έχουν και όσοι υποψήφιοι έχουν γίνει καταρχήν αποδεκτοί στο 
Π.Μ.Σ. και, απλώς, εκκρεμεί η εγγραφή τους. 

δ) Η Σ.Ε.Μ.Σ. αξιολογεί τις υποψηφιότητες και λαμβάνει τις αποφάσεις της τουλάχιστον 
10 ημέρες πριν την έναρξη του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. 

ε) Η ανάθεση γίνεται άμεσα σε όσες υποψηφιότητες αξιολογηθούν θετικά από την 
Σ.Ε.Μ.Σ. Οι υπότροφοι δεν καταβάλλουν δίδακτρα για το τρέχον εξάμηνο 
απασχόλησης, ενώ θεμελιώνουν δικαίωμα αντιμισθίας 10 ευρώ για κάθε 
εργαστηριακή/φροντιστηριακή ώρα απασχόλησης, και μέχρι του ποσού των 1500 
ευρώ ανά εξάμηνο, εφόσον αυτό είναι οικονομικά εφικτό με αιτιολογημένη 
εισήγηση του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών και έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

στ) Στο τέλος κάθε εξαμήνου, βάσει της εισηγητικής έκθεσης του υπεύθυνου 
διδάσκοντα, όπου θα βεβαιώνονται και οι ώρες απασχόλησης του φοιτητή, η Σ.Ε.Μ.Σ. 
θα αξιολογεί τους υποτρόφους, λαμβάνοντας υπόψη και την ακαδημαϊκή τους 
επίδοση. Στους φοιτητές που θα αξιολογηθούν θετικά, θα παρέχεται σχετική 
βεβαίωση απασχόλησης, η προσφορά έργου θα σημειώνεται στην καρτέλα τους, 
ενώ, εάν το τρέχον εξάμηνο είναι χειμερινό, θα ανανεώνεται η υποτροφία και για το 
εαρινό εξάμηνο. Σε περίπτωση αρνητικής αξιολόγησης, ο εν λόγω φοιτητής καλείται 
να καταβάλλει εντός 10 ημερών από την σχετική ειδοποίηση τα δίδακτρα, και, 
ενδεχομένως, όλο ή μέρος του ποσού της καταβληθείσας υποτροφίας, ειδάλλως θα 
διαγράφεται, ενώ δεν θα ανανεώνεται η υποτροφία για το εαρινό εξάμηνο, εάν το 
τρέχον εξάμηνο είναι χειμερινό. 



4 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Μ.Δ.Ε. 

4.1 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ορίζονται Σύμβουλοι 

Καθηγητές, από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τους οποίους μπορούν να συμβουλεύονται οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές για θέματα σπουδών.  

4.2 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 
Ο Τελικός Βαθμός του Μ.Δ.Ε. καθορίζεται από την επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα. 

Ο τρόπος υπολογισμού του τελικού βαθμού καθορίζεται σαν ο μέσος όρος της επίδοσής του 
στα μαθήματα, λαμβάνοντας υπόψη το βάρος κάθε μαθήματος σε πιστωτικές μονάδες. 
Συγκεκριμένα: 

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ =  

Στον Τελικό Βαθμό λαμβάνονται υπ’ όψιν οι επιδόσεις του φοιτητή σε όλες τις 
κατηγορίες μαθημάτων, πλην αυτών που έχουν ακυρωθεί. 

5 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

5.1 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Σ.Ε.Μ.Σ.) 
Η Σ.Ε.Μ.Σ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση, την εποπτεία και το συντονισμό του 

συνόλου των μεταπτυχιακών δραστηριοτήτων του Τμήματος και φέρει την ευθύνη της 
εισήγησης στην Γ.Σ.Ε.Σ. όλων των θεμάτων των σχετικών με τις μεταπτυχιακές σπουδές. Η 
Σ.Ε.Μ.Σ. ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε ακαδημαϊκού έτους.  

Η Σ.Ε.Μ.Σ. απαρτίζεται από τρία τουλάχιστον μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος μεταξύ αυτών 
που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό διδακτικό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Τα 
μέλη της Σ.Ε.Μ.Σ. ορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Πρόεδρος της Σ.Ε.Μ.Σ. είναι ο Διευθυντής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. Δύο φορές το χρόνο, σε συνεδριάσεις της Σ.Ε.Μ.Σ. λαμβάνει χώρα 
απολογισμός της διεξαγωγής των μεταπτυχιακών μαθημάτων. Στη Σ.Ε.Μ.Σ. μπορούν να 
απευθύνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές. Η Γραμματεία 
του Τμήματος αναλαμβάνει την γραμματειακή υποστήριξη της Σ.Ε.Μ.Σ.  

5.1.1 Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι το προεδρεύον μέλος της Σ.Ε.Μ.Σ. και 

έχει την ευθύνη της διοικητικής, οργανωτικής και λειτουργικής διεύθυνσης του Π.Μ.Σ.. Ο 
Δ.Μ.Σ. εισηγείται στη Σ.Ε.Μ.Σ. ή και στη Γ.Σ.Ε.Σ. για κάθε θέμα που αφορά την 
αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. Ο ΔΜΣ ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και είναι 
μέλος Δ.Ε.Π. που ανήκει κατά προτεραιότητα στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή 
Καθηγητή. Η διάρκεια της θητείας του Δ.Μ.Σ. είναι δύο έτη. 

5.1.2 Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.) 
• Η επιτροπή ορίζεται κάθε έτος από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και αποτελείται από τρία έως πέντε 

μέλη Δ.Ε.Π.  

• Η Ε.Ε.Μ.Φ. είναι αρμόδια για την προετοιμασία της αξιολόγησης των υποψηφίων 
φοιτητών και ενημερώνει την Σ.Ε.Μ.Σ. για την πορεία της επιλογής. Καταθέτει 
έκθεση επιλογής έως το τέλος της προθεσμίας της διαδικασίας αξιολόγησης, η 
οποία εξετάζεται στην Σ.Ε.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. 

(Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος) (Βαθμός Μαθήματος)
 Πιστωτικές Μονάδες Μαθήματος

´å
å



6 ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι υπεύθυνη για όποια θέματα δεν διευκρινίζονται είτε στον παρόντα 

κανονισμό είτε στις σχετικές παραπομπές που αναφέρθηκαν και για κάθε ζήτημα που 
προκύπτει και που αντίκειται στην εφαρμογή του κανονισμού, καθώς και για κάθε 
αναθεώρηση του κανονισμού. 

 


