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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και 

ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΓΕΝΙΚΑ 

1. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνει και 

λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δημόσια Διοίκηση» το οποίο προσφέρει και την κατεύθυνση 

«Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων», σύμφωνα με τις διατάξεις 

των υπ’ υπ’ αριθμό 84656, 111934 π.έ. Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 876/20-03-

2012) και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α΄ 148) περί θεσμικού πλαισίου για τις με-

ταπτυχιακές σπουδές. Η υποβολή του αιτήματος έγκρισης του Π.Μ.Σ. συνοδεύθηκε 

με αντίγραφο της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης, που υποβλήθηκε με το υπ’ α-

ριθμό 871/18-12-2008 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων προς την 

Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π) Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις δια-

τάξεις του ν. 3374/2005 και από την οποία προκύπτει η ύπαρξη των απαραίτητων 

προϋποθέσεων για τη λειτουργία του Προγράμματος. 

2. Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024−2025, οπότε και θα 

αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τη επιφύλαξη 

του άρθρου 80 παρ. 11 περ α του ν 4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του ν 4025/2011 (Α’ 228). Το κείμενο που ακολουθεί 

περιέχει τον οδηγό υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Π.Μ.Σ.), όπως διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύν-
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θεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, στην υπ’ αριθμό  8/18-11-

2015 συνεδρίασή της.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

1. Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, 

μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον 

επιστημονικό χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και της Διοίκησης και Οργάνωσης 

Εκκλησιαστικών Μονάδων. 

2. Σκοποί του προγράμματος είναι: 

α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές 

περιοχές στον τομέα της δημόσιας διοίκησης καθώς και της διοίκησης και 

οργάνωσης εκκλησιαστικών & κοινωφελών μονάδων 

β) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά 

στα διοικητικά τους καθήκοντα και ικανών να συμβάλουν στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας Δημόσιων Υπηρεσιών και οργανισμών 

γ) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες 

και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της διοίκησης και 

οργάνωσης εκκλησιαστικών μονάδων. 

3.  Η φιλοσοφία του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

σταθερά θεμέλια, γνώσεις, μεθόδους και βασικές αρχές που θα τους καταστήσουν 

ικανούς για συνεχή εκμάθηση και προσωπική βελτίωση σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ 

1. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.):  

α) στη Δημόσια Διοίκηση και 

β) στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση στη Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστι-

κών Μονάδων 

2. Οι προϋποθέσεις για την απονομή του παραπάνω Μεταπτυχιακού Τίτλων 

Ειδίκευσης με τις οργανωτικές λεπτομέρειες, που αφορούν τη χρονική διάρκεια των 

σπουδών, το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ., τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., τις εξετάσεις και τη 

βαθμολογία των φοιτητών, περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 8 έως 11 του 

παρόντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 

1. Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με τα διοικητικά όργανα, που προβλέπει ο ν. 3685/2008 για τις 
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μεταπτυχιακές σπουδές. Τη συνολική ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του 

προγράμματος την έχει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του 

Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Ε.Π. της 

Συνέλευσης του Τμήματος και δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η  

Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για Π.Μ.Σ., τον 

ορισμό του Διευθυντή του Προγράμματος, τον ορισμό των μελών της συντονιστικής 

επιτροπής (Σ.Ε.), τη συγκρότηση κατά περίπτωση συμβουλευτικών επιτροπών, 

εξεταστικών επιτροπών, επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων 

μεταπτυχιακών φοιτητών, την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων, καθώς και για 

κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. Η θητεία των 

συμμετεχόντων σε όλα τα όργανα ορίζεται ως διετής. Συμμετέχουν επικουρικά και 

μέλη της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. 

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) απαρτίζεται από μέλη Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία 

έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και 

τον συντονισμό της καθημερινής λειτουργίας του Προγράμματος.  

3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και μπορεί να 

ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις. Ο 

Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του 

ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και 

ασκεί τα καθήκοντα, που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Ιδρύματος και ο εσωτερικός κανονισμός του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής 

Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε θέμα που αφορά στην 

αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. 

4. Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του Π.Μ.Σ., με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

συγκροτούνται οι ακόλουθες επιτροπές:  

(α)  Η Επιτροπή Επιλογής : Είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των φακέλων των 

υποψηφίων και για τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων φοιτη-

τών. 

(β)  Η Συμβουλευτική Επιτροπή : Αποτελούμενη από μέλη Ε.Π. και άλλους διδά-

σκοντες του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για την καθοδήγηση και επίβλεψη των υπο-

ψηφίων.  

(γ)  Η Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης: Είναι αρμόδια για τη διαχείριση των ε-

σόδων και δαπανών.  

(δ)  Η Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης: Αξιολογεί τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. και 

εισηγείται βελτιώσεις της λειτουργίας του. 

5. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. λειτουργεί ιδιαίτερη Γραμματεία του 
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Π.Μ.Σ., στα πλαίσια της Γραμματείας του Τμήματος, που επιλαμβάνεται των διαφό-

ρων θεμάτων της λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος. Την ευθύνη της 

λειτουργίας την έχει ο/η γραμματεύς του Τμήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

1. Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 45,  

σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμό 81017/Ε5 υπουργικής απόφασης. Ο αριθ-

μός αυτός επαναπροσδιορίζεται κάθε χρόνο από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η τελική επιλογή των 

εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 

του παρόντος οδηγού και με βάση τη σειρά κατάταξής τους σε πίνακα επιτυχόντων 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, αυξάνεται ο αριθμός των εισακτέων μετα-

πτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθούν όλοι οι υποψήφιοι που ισοβαθμούν. Οι κά-

τοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με αυτό του Π.Μ.Σ., εγγράφονται αυτόμα-

τα στο Π.Μ.Σ., χωρίς να ξεπεραστεί ο συνολικός αριθμός των εισακτέων. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο :ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕ-

ΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή 

ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει α-

ναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊ-

κών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).  

1. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση 

ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν 

από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία. Για τους 

υποψήφιους αυτής της περίπτωσης, η αξιολόγησης της αίτησής τους θα γίνει λαμ-

βάνοντας υπόψη τον τρέχοντα μέσο όρο της αναλυτικής βαθμολογίας που θα υπο-

βάλλουν. Ο υποψήφιος που αξιολογείται με αυτήν την διαδικασία δεν έχει δικαίωμα 

να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησής του αφού καταθέσει την τελική αναλυτική 

βαθμολογία, εφόσον αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της διαδι-

κασίας αξιολόγησης των υποψηφίων. 

2. Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα ειδικά προσόντα τους, 

όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις προ-

βλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, στη Γραμματεία του 

Π.Μ.Σ. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και αξιολόγησης των υποψηφίων με-

ταπτυχιακών φοιτητών περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 7, που ακολουθεί. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

1. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για το χρόνο δημοσίευσης στον Τύπο, στα γραφεία 

της Γραμματείας και στο Διαδίκτυο, σχετικής ανακοίνωσης προς τους ενδιαφερόμε-

νους υποψήφιους, που προσδιορίζει: τον αριθμό των θέσεων στο πρόγραμμα, το 

ύψος των διδάκτρων, τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο 

Π.Μ.Σ., τη γενική διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, όπως επίσης την προ-

θεσμία και τη διεύθυνση υποβολής των δικαιολογητικών. 

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από το δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ.  είτε 

σε ειδικά έντυπα, που διαθέτει η Γραμματεία. Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώ-

νεται, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους ηλεκτρονι-

κά μέσα από το δικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. ή  στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα απαραί-

τητα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι: έντυπη αίτη-

ση, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με την αντί-

στοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτε-

ρικού), πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όλα τα πτυχία) ή Παράρτημα Δι-

πλώματος, δύο συστατικές επιστολές, επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν 

υπάρχουν), αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), αποδεικτικό 

γνώσης Ξένης Γλώσσας (εάν υπάρχει), αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά 

προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχει), βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασί-

ας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες καθηγητές, αντί-

γραφο πτυχιακής εργασίας. Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι 

απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων σύμφωνα με 

Αρ.Πρωτ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.6341/18-02-2013 

3. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις από υποψηφίους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό υλι-

κό στην επιτροπή επιλογής των υποψηφίων, που συγκροτείται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του 

Π.Μ.Σ. ειδικά για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 4 του πα-

ρόντος. 

4. Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν 

προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται από την επιτροπή επιλογής 

διαδοχικά σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αποσκοπεί σε μια 

πρώτη κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων, που 

συγκέντρωσαν. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική συνέντευξη των υποψη-

φίων ή συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης (π.χ. Skype) που συγκέντρωσαν το μεγα-

λύτερο αριθμό αξιολογικών μορίων στην πρώτη φάση. Με βάση την τελική βαθμο-
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λογία, που προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος της βαθμολογίας στην πρώτη και 

δεύτερη φάση, καταρτίζεται κατάλογος που περιλαμβάνει τους υποψήφιους, οι ο-

ποίοι κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος και γίνεται η 

τελική επιλογή με βάση τη σειρά επιτυχίας τους (οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο 

επιλέγονται). 

5. Κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, η αρμόδια επιτροπή συντάσ-

σει κατάλογο, στον οποίο κατατάσσονται οι υποψήφιοι ανάλογα με τον αριθμό αξιο-

λογικών μορίων, που συγκέντρωσαν. Τα κριτήρια αξιολόγησης της πρώτης φάσης 

με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, έχουν 

ως εξής : 

 

α/α Κριτήριο Αξιολόγησης 
αριθμός 

μορίων 

1 

Επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές Διοικητικής, Οικονομικής, Τε-

χνολογικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης, σε Ανώτερες και Ανώτα-

τες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες  

30 

2 Κατοχή δεύτερου πτυχίου 10 

3 
Πτυχιακή εργασία που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο 

του Π.Μ.Σ. 
10 

4 
Διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία, που είναι σχετική με το γνω-

στικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
15 

5 

Επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, όπως π.χ. 

μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και επιστημονικές εργασίες σε 

έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων. 

15 

6 Κατοχή πτυχίων σε ξένες γλώσσες 5 

8 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών. 5 

9 Συστατικές επιστολές (συνολικά) 10 

ΣΥΝΟΛΟ : 100 

 

Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του παραπάνω πίνακα αποτελούν το μέγιστο βαθ-

μό, που μπορεί να αποδοθεί, σύμφωνα με τη κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σε 

κάθε περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης. Για το πρώτο κριτήριο αξιολόγησης,  η 

βαθμολογία θα προκύπτει με βάση το βαθμό του πτυχίου, στην κλίμακα από μηδέν 

μόρια (για βαθμό πτυχίου πέντε) μέχρι τον μέγιστο αριθμό των αξιολογικών μορίων 

του κριτηρίου αυτού (για βαθμό πτυχίου άριστα δέκα). Για το δεύτερο και τρίτο κρι-
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τήριο αξιολόγησης, η βαθμολογία θα προκύπτει από το βαθμό πτυχίου άλλης κα-

τεύθυνσης ή του δεύτερου πτυχίου ή της πτυχιακής εργασίας, σταθμισμένου κατά 

την κρίση της Επιτροπής Επιλογής με το επίπεδο και τη συνάφεια του γνωστικού 

αντικειμένου, στην κλίμακα από μηδέν μόρια μέχρι τον μέγιστο αριθμό των αξιολογι-

κών μορίων του κάθε κριτηρίου. Για το τέταρτο κριτήριο αξιολόγησης, η βαθμολογία 

θα προκύπτει από τη διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας, σταθμισμένης κατά 

την κρίση της Επιτροπής Επιλογής με το επίπεδο (Διευθυντικό ή όχι) και τα καθήκο-

ντα της θέσης, στην κλίμακα από μηδέν μόρια (για μηδενική εμπειρία) μέχρι τον μέ-

γιστο αριθμό των αξιολογικών μορίων του κριτηρίου (και για μέγιστη διάρκεια απα-

σχόλησης τα πέντε έτη). Ο μέγιστος αριθμός των δυνατών μορίων από την πρώτη 

φάση αξιολόγησης είναι ίσος με 100 και σταθμίζεται με συντελεστή βαρύτητας 70%. 

6. Στη δεύτερη φάση προκρίνονται οι υποψήφιοι, που κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις σε 

ποσοστό 150% των εισακτέων στον πίνακα αξιολογικής κατάταξης της πρώτης φά-

σης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνονται όλοι οι ισοβαθμούντες με τον τελευ-

ταίο υποψήφιοι. 

Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει στη συνέχεια : (α) κατάλογο με τη συνολική επί-

δοση όλων των υποψηφίων στην πρώτη φάση και (β) κατάλογο προκριθέντων στη 

δεύτερη φάση, στον οποίο τα ονόματα των υποψηφίων τοποθετούνται σε αλφαβητι-

κή σειρά και απαλείφονται όλα τα στοιχεία της επίδοσής τους κατά την πρώτη φάση, 

τους οποίους προωθεί στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. σε συνεργασία με την 

Επιτροπή Επιλογής, καθορίζουν την ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Ο 

κατάλογος των προκριθέντων υποψηφίων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία στην 

ιστοσελίδα του  Π.Μ.Σ. Οι υποψήφιοι, που δεν προκρίθηκαν, μπορούν να δουν τη 

συνολική επίδοσή τους στο Γραφείο της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.  

7. Η δεύτερη φάση αφορά την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων, που έχουν 

προκριθεί από την πρώτη φάση, από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής. Καθένα από 

τα τρία μέλη της επιτροπής παραλαμβάνει τον κατάλογο των προκριθέντων στη 

δεύτερη φάση και αξιολογεί κάθε υποψήφιο σε κλίμακα από 0 έως 100 μόρια. Τα 

κύρια κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, η 

ικανότητα επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, η ευρύτητα των γνώ-

σεών του, η ωριμότητα, η προδιάθεση για σκληρή εργασία και η ομαδικότητα. Ο τε-

λικός βαθμός από την προσωπική συνέντευξη κάθε υποψηφίου προκύπτει ως ο μέ-

σος όρος της βαθμολογίας των τριών αξιολογητών. Η βαθμολογία αυτή σταθμίζεται 

με συντελεστή 30%. Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει πρακτικό, το οποίο περιλαμ-

βάνει την επίδοση κάθε υποψηφίου και επισυνάπτει τα φύλλα αξιολόγησης κάθε α-

ξιολογητή.  
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8. Από τη σταθμισμένη βαθμολογία στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται από 

την Επιτροπή Επιλογής ο πίνακας επιτυχόντων, που περιλαμβάνει τους υποψήφι-

ους που κρίνονται κατάλληλοι για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η τελική 

επιλογή γίνεται με βάση τη σειρά επιτυχίας στον πίνακα των επιτυχόντων (οι ισο-

βαθμήσαντες με τον τελευταίο υποψήφιοι επιλέγονται), σύμφωνα με όσα προβλέ-

πονται στην επόμενη παράγραφο. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη 

Γ.Σ.Ε.Σ. και ανακοινώνεται μέσω της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.  

9. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Οι επιτυχό-

ντες καλούνται να απαντήσουν επίσης γραπτώς εντός 10 ημερών αν αποδέχονται ή 

όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους λει-

τουργίας του και καταβάλλοντας την πρώτη δόση (το 50%) των διδάκτρων, στην 

περίπτωση που έχουν καθοριστεί δίδακτρα. Η μη απάντηση ή η μη καταβολή της 

πρώτης δόσης των διδάκτρων από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω 

προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις η Γραμ-

ματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από τον πίνακα 

επιτυχόντων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.  

1. Το Π.Μ.Σ.  λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.  

2. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και α-

ντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημά-

των γίνεται κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τελευταίο εξάμηνο διατίθεται για την 

εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.  

3. Η χρονική διάρκεια των σπουδών  δεν μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο  

διάστημα. Σε περίπτωση οφειλής μαθημάτων ή καθυστέρησης εκπόνησης της δι-

πλωματικής εργασίας η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να χορηγήσει άδεια αναστολής φοίτησης 

διάρκειας από ένα ή σε πολύ ειδικές περιπτώσεις μέχρι τρία έτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1. Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις σύγ-

χρονες τάσεις στην έρευνα και την επιστήμη, τις εξελίξεις στην εκπαίδευση στελε-

χών σε θέματα διοίκησης δημόσιων οργανισμών και σε θέματα διοίκησης και οργά-

νωσης εκκλησιαστικών μονάδων και τις ανάγκες τους στην άσκηση επαγγελματικής 

δραστηριότητας, τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων ελληνι-

κών και ξένων Α.Ε.Ι. και την ανάγκη προσαρμογής του περιεχομένου και της λει-

τουργίας του προγράμματος στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.  
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2. Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρα-

κολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εκ-

πόνηση διπλωματικής εργασίας.  

 Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υπο-

χρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) 

μαθήματα.  

 Ο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα που αντιστοι-

χούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.  

 Κατά το Α' εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί 5 υποχρεωτικά μαθήματα.  

 Κατά το Β' εξάμηνο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα υπο-

χρεωτικό μάθημα και μπορεί είτε: α) να επιλέξει τα υπόλοιπα 4 μαθήματα από 

τον κατάλογο των μαθημάτων της γενικής κατεύθυνσης (οπότε του απονέμεται 

πτυχίο το οποίο δεν προσδιορίζει κατεύθυνση) είτε β) να επιλέξει 4 μαθήματα 

από τον κατάλογο των μαθημάτων της κατεύθυνσης «Διοίκησης & Οργάνωσης 

Εκκλησιαστικών Μονάδων» οπότε του απονέμεται τίτλος με την αντίστοιχη κα-

τεύθυνση. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες − ECTS. 

 Κατά το Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλω-

ματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες−ECTS 

3. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών για την απόκτηση του Με-

ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης έχει ως εξής : 

 

 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ : 

κωδ Τίτλος Μαθήματος ΥΠ/Ε ΘΕ Α/Π ΕΡ ΩΔ ΦΕ ΔΜ 

101 Μάρκετινγκ  ΥΠ 3 0 0 3 12 6 

102 Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγι-

κής 

ΥΠ 3 0 0 3 12 6 

103 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμι-

κού σε Δημόσιες Υπηρεσίες και 

Οργανισμούς  

ΥΠ 3 0 0 3 12 6 

104 Διαχείριση & Διοικητική Λογιστι-

κή  Δημοσίων Υπηρεσιών και 

Οργανισμών 

ΥΠ 3 0 0 3 12 6 

105 Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών ΥΠ 3 0 0 3 12 6 
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στη Διοίκηση  

 Σύνολο  15 0 0 15 60 30 

 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ : 

κωδ Τίτλος Μαθήματος ΥΠ/Ε ΘΕ Α/Π ΕΡ ΩΔ ΦΕ ΔΜ 

Υποχρεωτικά 

201 Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση ΥΠ 3 0 0 3 12 6 

Κατεύθυνση Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων 

Ο φοιτητής επιλέγει 4 από τα 5  

202 Εκκλησιολογία της Διοίκησης Ε 3 0 0 3 12 6 

203 Εκκλησιαστικό Δίκαιο  Ε 3 0 0 3 12 6 

204 Κοινωνία, Ηθική και Τεχνολογία Ε 3 0 0 3 12 6 

205 Εκκλησιαστική Τάξη, Πολιτική 

και Εθιμοτυπία 

Ε 3 0 0 3 12 6 

206 Βιοηθική και Εκκλησιαστική Πα-

ράδοση 

Ε 3 0 0 3 12 6 

Δημόσια Διοίκηση 

Ο φοιτητής επιλέγει 4 από τα 5 

207 Επικοινωνία – Διαχείριση Κρί-

σεων 

Ε 3 0 0 3 12 6 

208 Πληροφοριακά Συστήματα & 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Ε 3 0 0 3 12 6 

209 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες (e-

services) 

Ε 3 0 0 3 12 6 

210 Διαχείριση έργων και Προγραμ-

μάτων 

Ε 3 0 0 3 12 6 

211 Ειδικά θέματα στη Δημόσια Διοί-

κηση με ενότητες: 

 Ποιότητα και αποτελεσματι-

κότητα στη Δημόσια Διοίκη-

ση 

Ε 3 0 0 3 12 6 
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 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

 Σύνολο  15 0 0 15 60 30 

 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ : 

κωδ Τίτλος Μαθήματος ΥΠ/Ε ΘΕ Α/Π ΕΡ ΩΔ ΦΕ ΔΜ 

301 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Ερ-

γασία 

ΥΠ - - - - 60 30 

 Σύνολο  - - - - 60 30 

 

ΥΠ : Μαθήματα υποχρεωτικά  ΩΔ : Ώρες Διδασκαλίας 

Ε : Μαθήματα επιλογής  ΦΕ : Φόρτος Εργασίας 

    ΔΜ : Διδακτικές Μονάδες 

 

4. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση 

90 μονάδων ECTS. 

5. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., εξετάζει τον Μάιο 

κάθε έτους τον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου των μαθημάτων του προγράμμα-

τος σπουδών και προτείνει τις αναγκαίες μεταβολές στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η  Γ.Σ.Ε.Σ. απο-

φασίζει για τις αλλαγές του περιεχομένου των μαθημάτων του προγράμματος 

σπουδών πριν από την έναρξη κάθε νέου κύκλου του προγράμματος σπουδών.  

 

ΑΡΘΡΟ 10ο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

1. Οι ημερομηνίες έναρξης και η λήξης των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., το ωρολόγιο πρό-

γραμμα, οι ημερομηνίες των εξετάσεων και γενικά όλα τα ζητήματα τα σχετικά με τη 

διεξαγωγή των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. αποφασίζονται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ., 

μετά από εισήγηση της Σ.Ε., με κριτήρια την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών, 

τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Τμήματος. 

2. Η διδασκαλία κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες, από τις 

οποίες η τελευταία διατίθεται για τις διαδικασίες της γραπτής αξιολόγησης.  

3. Η διδασκαλία του θεωρητικού μέρους όλων των μαθημάτων διαρκεί τρεις ώρες ανά 

εβδομάδα και μπορεί να περιλαμβάνει χρήση εργαστηρίου Η/Υ, όπου απαιτείται. 

Πρόσθετη διδασκαλία πρακτικού ή εργαστηριακού μέρους κάποιου μαθήματος είναι 

δυνατή και εκτός του τυπικού ωρολογίου προγράμματος, σε ειδικές περιπτώσεις 

μαθημάτων και μετά από συνεννόηση του διδάσκοντος με τους φοιτητές. 
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4. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Η βιβλιο-

γραφία και αρθρογραφία θα καλύπτει ελληνικές και διεθνείς πηγές.  

5. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι : (α) να παρακολουθούν κανονικά και 

ανελλιπώς τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών, υπογράφοντας 

στο παρουσιολόγιο, (β) να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις 

απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα, (γ) να προσέρχονται στις προβλεπόμε-

νες εξετάσεις, (δ) να καταβάλλουν τα δίδακτρα στις ημερομηνίες, που ορίζονται από 

τη Γραμματεία του προγράμματος και (ε) να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις 

των οργάνων καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Η μη τήρηση αδικαιολόγητα 

των παραπάνω, στα χρονικά όρια του προγράμματος, οδηγεί σε απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. για τον αποκλεισμό του φοιτητή από το πρόγραμμα Π.Μ.Σ., έπειτα από ει-

σήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 

6. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απουσιάσουν από όλες συνολικά τις εκπαι-

δευτικές δραστηριότητες ενός μαθήματος αριθμό ωρών, που δεν μπορεί να υπερ-

βαίνει το 30% του συνολικού αριθμού ωρών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

του μαθήματος. Σε περίπτωση απουσιών πέρα από το όριο αυτό, ο φοιτητής δεν 

έχει δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος. Στην περίπτωση 

αυτή, η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για τις κυρώσεις που θα επιβάλει, που μπορεί 

να έχουν την μορφή υποβολής συμπληρωματικής εργασίας (σε συνεννόηση με τον 

διδάσκοντα), υποχρεωτικής επανάληψης της παρακολούθησης του μαθήματος στο 

επόμενο έτος ή εισήγησης στη Γ.Σ.Ε.Σ. για αποκλεισμό του φοιτητή από το Π.Μ.Σ., 

σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στα άρθρα 11 και 18. Η δυνατότητα συμπλη-

ρωματικής εργασίας ή αυτή της υποχρεωτικής επανάληψης της παρακολούθησης 

του μαθήματος το επόμενο έτος παρέχεται για δύο το πολύ μαθήματα συνολικά. Γι’ 

αυτούς που δικαιολογημένα δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις για λόγους υγείας 

ή ανωτέρας βίας, η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να δεχθεί να ενταχθούν στο Π.Μ.Σ. την επόμενη 

χρονιά με την υποχρέωση να επανακαταβάλουν τα δίδακτρα φοίτησης. Ο αποκλει-

σμός φοιτητή από το πρόγραμμα δεν συνεπάγεται επιστροφή διδάκτρων. 

7. Σε περίπτωση αντιγραφής στις εξετάσεις ή λογοκλοπής στις εργασίες των μαθημά-

των, ο φοιτητής θεωρείται ότι απέτυχε στο μάθημα και είναι υποχρεωμένος, εφόσον 

έχει τη δυνατότητα, να το παρακολουθήσει ξανά στο επόμενο εξάμηνο, καταβάλλο-

ντας παράλληλα δίδακτρα εγγραφής και φοίτησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στα άρθρα 11 και 18. Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι υπότροπος, τότε διαγρά-

φεται οριστικά από το Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση λογοκλοπής στη μεταπτυχιακή διπλω-

ματική εργασία, ο φοιτητής διαγράφεται οριστικά από το Π.Μ.Σ.  

8. Κάθε διδάσκων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένος : (α) να τηρεί πιστά και επακριβώς 
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το πρόγραμμα και το ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος, (β) να ελέγχει αν οι 

φοιτητές που είναι παρόντες (γ) να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού 

μαθήματος με τρόπο, που αυτό να είναι έγκυρο και σύμφωνο με τις τρέχουσες εξελί-

ξεις, όπως αυτό προκύπτει από τη χρήση διεθνώς καθιερωμένων και συγχρόνων, 

μεταπτυχιακού και όχι προπτυχιακού επιπέδου, συγγραμμάτων και επιστημονικών 

άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία, στα πλαίσια της ύλης του μαθήματος, (δ) να 

φροντίζει για τη συσχέτιση του θεωρητικού μέρους της διδασκαλίας με την υψηλού 

επιπέδου πρακτική, όπως αυτή εφαρμόζεται σε σύγχρονους οργανισμούς. Η προ-

σπάθεια αυτή ενισχύεται με τη χρήση μελέτης περιπτώσεων, με αξιοποίηση προ-

σκεκλημένων ομιλητών αναγνωρισμένων για την πείρα και ειδικές γνώσεις τους ή με 

συνδυασμό των δύο. Σε καμιά όμως περίπτωση ο διδάσκων δεν επιτρέπεται να υ-

ποκαθιστά την ευθύνη για την προετοιμασία των δικών του παραδόσεων με προ-

σκεκλημένους ομιλητές ή εργασίες βιβλιοθήκης, (ε) να τηρεί τουλάχιστον δύο ώρες 

γραφείου την εβδομάδα, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία των φοι-

τητών μαζί του για θέματα που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκριμένου 

μαθήματος, (στ) να υποβάλλει προς διανομή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. το αναλυ-

τικό πρόγραμμα (syllabus), που θα καλύπτει σ' εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε 

ενότητα του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων, και τη σχετική σύγχρονη βιβλιογρα-

φία και αρθρογραφία και (ζ) να σέβεται και τηρεί τις αποφάσεις των οργάνων, καθώς 

και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. 

9. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, ένα μόνιμο μέλος Ε.Π. ως επιβλέπων. Η Συμβουλευτι-

κή Επιτροπή και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγ-

χου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Ερευνητές αναγνωρι-

σμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ή 

μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. άλλων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέ-

ποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή.  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

1. Σε κάθε μάθημα διενεργούνται γραπτές εξετάσεις μετά την ολοκλήρωση της διδα-

σκαλίας των μαθημάτων. Στο Π.Μ.Σ. προβλέπονται δύο εξεταστικές περίοδοι, στο 

τέλος κάθε εξαμήνου. Για όσους φοιτητές αποτύχουν σε εξετάσεις κάποιου μαθήμα-

τος, προβλέπεται μία επαναληπτική εξεταστική περίοδος τον Σεπτέμβριο κάθε έ-

τους.  

2. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών σε κάθε μάθημα γίνεται με συνεκτίμηση 

του βαθμού της τελικής εξέτασης και του βαθμού σε ερευνητικές ή άλλες εργασίες 
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που τους έχουν ανατεθεί. Ο ακριβής τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτη-

τών, τα είδη της αξιολόγησης και η βαρύτητα καθενός στον τελικό βαθμό, προσδιο-

ρίζεται από τον διδάσκοντα, που είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει πριν από την 

έναρξη των μαθημάτων σχετική δήλωση στην Γραμματεία του  Π.Μ.Σ. σχετικά με 

τον ακριβή τρόπο αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών. Ο διδάσκων είναι υπο-

χρεωμένος επίσης να γνωστοποιεί στους φοιτητές με την έναρξη των μαθημάτων 

τον ακριβή τρόπο αξιολόγησης της επίδοσής τους και να τους παρέχει διευκρινή-

σεις.  

3. Οι διδάσκοντες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν αρχείο με τις επιδόσεις των φοιτη-

τών σε όλες τις εργασίες που αξιολογούνται και να ενημερώνουν τους φοιτητές σχε-

τικά με την επίδοσή τους σε αυτές σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη διεξαγωγή 

των εργασιών ή των λοιπών δραστηριοτήτων.  

4. Μετά την διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων, οι διδάσκοντες είναι υποχρεωμένοι 

να εκδίδουν τα αποτελέσματα της αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών μέσα σε 

διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία της γραπτής εξέτασης. Τα αποτελέσματα 

προσκομίζονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και περιλαμβάνουν τον τελικό βαθμό και 

ανάλυση του τρόπου που αυτός προέρχεται από τις τελικές εξετάσεις και τις εργασί-

ες.  

5. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση των επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοι-

τητών ορίζεται από το 0,0 ως το 10,0 ως εξής : (α) 8,5 έως 10,0 ‘Άριστα’, (β) 7,0 έως 

8,4 ‘Λίαν καλώς’, (γ) 5,0 έως 6,9 ‘Καλώς’ και (δ) 0,0 έως 4,9 ‘Κακώς’. Βαθμολογία 

κάτω του 5 θεωρείται ανεπαρκής και επιβάλλει την επαναπαρακολούθηση του μα-

θήματος 

6. Αν κάποιος φοιτητής αποτύχει σε δύο το πολύ μαθήματα συνολικά, εγγράφεται στο 

επόμενο εξάμηνο, και είναι υποχρεωμένος να εξεταστεί στα μαθήματα αυτά το Σε-

πτέμβριο. Απορριπτικός βαθμός σε περισσότερα από δύο μεταπτυχιακά μαθήματα 

οδηγεί σε άμεση και αυτόματη διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. Απορριπτικός 

βαθμός σε οποιοδήποτε επανεξεταζόμενο μάθημα κατά την εξεταστική του Σεπτεμ-

βρίου οδηγεί σε άμεση και αυτόματη διαγραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ. 

7. Οι φοιτητές που θεωρούν ότι αδικήθηκαν στη βαθμολόγηση τους σε συγκεκριμένο 

μάθημα, έπειτα από δύο συνεχείς αποτυχίες, έχουν το δικαίωμα να απευθύνονται 

σε σχετική Τριμελή Επιτροπή η οποία θα ορίζεται ad hoc, για την εκάστοτε περί-

πτωση για να εξετάσει το θέμα, πριν την αποβολή τους από το πρόγραμμα, για ε-

πανεξέτασή τους. Στην παραπάνω Τριμελή Επιτροπή θα συμμετέχει και ο διδάσκων 

καθηγητής, ο οποίος βαθμολόγησε το μάθημα. 

8. Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης υπολογίζεται ως ο 
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σταθμικός μέσος όρος του τελικού βαθμού σε κάθε μάθημα και την μεταπτυχιακή 

διπλωματική εργασία επί τον αριθμό των διδακτικών μονάδων του μαθήματος και 

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, αντίστοιχα.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ 

1. Κατά την 9η – 10η εβδομάδα διδασκαλίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούν 

κάθε μάθημα, που διδάσκονται με βάση ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν. Η δι-

αδικασία της αξιολόγησης διενεργείται ηλεκτρονικά. Η διαδικασία εκτελείται με ευθύ-

νη της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. και των μελών Ε.Τ.Π. του Τμήματος.  

2. Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης καλύπτει το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον 

τρόπο διδασκαλίας και τις αρχές και τη φιλοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμμα-

τος. Η αξιολόγηση του διδάσκοντα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται με γε-

νικά κριτήρια, όπως αυτά που περιλαμβάνονται στις οδηγίες της Α.ΔΙ.Π. αναφορικά 

με τις γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής τους στους φοιτητές, την προετοιμασία 

του, την προθυμία του να απαντά σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επι-

στροφή εργασιών και γραπτών εξετάσεων, και την τήρηση των ωρών διδασκαλίας 

του μαθήματος και των ωρών γραφείου, κλπ., και ειδικά κριτήρια, όπως η χρησιμο-

ποίηση της πλέον σύγχρονης διεθνώς καθιερωμένης βιβλιογραφίας για αυτό το ε-

πίπεδο σπουδών, κλπ. 

3. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης γίνονται γνωστά στη Σ.Ε. και τον Διευθυντή του 

Π.Μ.Σ. μετά την υποβολή από τους διδάσκοντες των βαθμολογιών σε όλα τα μαθή-

ματα. Η Σ.Ε. συντάσσει έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, την οποία υποβάλλει στον 

Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

4. Σε περίπτωση σημαντικής υστέρησης του διδάσκοντα σε αρκετά κριτήρια αξιολόγη-

σης της εκπαιδευτικής επίδοσης του, η Σ.Ε. αποφασίζει τα ενδεδειγμένα μέτρα για 

την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που έχουν διαπιστωθεί. Εάν ο διδάσκων αξιο-

λογείται για δύο συνεχόμενες φορές στο ίδιο μάθημα με βαθμολογία χαμηλότερη του 

απόλυτου μέσου όρου, ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη στέρηση 

του δικαιώματος διδασκαλίας για ένα έτος στον διδάσκοντα, έπειτα από εισήγηση 

της Σ.Ε.  

5. Για τις περιπτώσεις με σοβαρά παράπονα φοιτητών, η Σ.Ε. έχει την υποχρέωση να 

λάβει ή να εισηγηθεί στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. τα ενδεδειγμένα μέτρα (σύσταση, 

παρακράτηση μέρους ή ολόκληρης της αποζημίωσης, αφαίρεση του δικαιώματος 

διδασκαλίας) για τη θεραπεία των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί. Για τις πε-

ριπτώσεις στις οποίες συνεχίζεται η διεξαγωγή μαθήματος με τρόπο που δημιουργεί 

προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος σπουδών, η Σ.Ε. μπορεί 
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να εισηγηθεί στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. την αντικατάσταση του διδάσκοντα, ανεξαρ-

τήτως αν αυτός είναι μέλος Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή εξωτερικός συνεργάτης. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1. Ο φοιτητής του Π.Μ.Σ. θα πρέπει να ετοιμάσει κατά τη διάρκεια του Β΄ εξάμηνου ένα 

προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωμα-

τικής εργασίας και να επιλέξει επιβλέποντα καθηγητή, που θα πρέπει να είναι διδά-

σκων στο Π.Μ.Σ., και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος λαμβάνοντας τη σύμφωνη 

γνώμη του τελευταίου. Το προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση 

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας συμπληρώνεται σε έντυπο, που διανέμε-

ται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Σε αυτό θα πρέπει να προσδιορίζεται το πρόβλη-

μα που θα αναλυθεί,  η μεθοδολογία και η βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Θα 

πρέπει να προσδιορίζεται επίσης η επιχείρηση ή ο οργανισμός, στο εργασιακό πε-

ριβάλλον του οποίου ενδεχομένως ο φοιτητής θα έχει τη δυνατότητα να ασκηθεί και 

να ολοκληρώσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του, η οποία θα περιλαμβά-

νει ένα συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόβλημα που θα αναλυθεί επιστημονικά με 

τις προτάσεις για την επίλυσή του, όπως και τη σχετική μεθοδολογία και τη βιβλιο-

γραφία, που θα χρησιμοποιηθούν. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες διενερ-

γούνται ατομικά. 

2. Οι προτάσεις για εκπόνηση πτυχιακής εργασίας εξετάζονται από τη Σ.Ε. Η αποδοχή 

της πρότασης για εκπόνηση της εργασίας θα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του 

θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τα αναμενόμενα οφέλη και τυχόν στοιχεία 

πρωτοτυπίας στην προσέγγιση. Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα επικυρώνεται 

από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. 

3. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται μετά το πέρας της διδασκαλίας 

των μαθημάτων του Β' εξαμήνου σπουδών. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 

θα πρέπει να είναι αντίστοιχης ποιότητας με το επίπεδο σπουδών. Οι προδιαγραφές 

της αναφέρονται στον οδηγό εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, 

που εγκρίνεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

4. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής 

είναι υποχρεωμένος να συναντάται συχνά με τον επιβλέποντα καθηγητή ώστε να 

τον ενημερώνει και να τον συμβουλεύεται.  

5. Με την ολοκλήρωση της συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο 

φοιτητής υποβάλει την εργασία του για έλεγχο λογοκλοπής. Και στη συνέχεια ορίζε-

ται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Μ.Σ., έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε., τριμελής εξεταστική 

επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα μέλη Ε.Π. άλλοι δι-
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δάσκοντες του Π.Μ.Σ., οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.  

6. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον της τριμε-

λούς εξεταστικής επιτροπής, ένα από τα μέλη της οποίας είναι ο επιβλέπων καθη-

γητής. Ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σημεία της εργασίας με τα συμπεράσματα. 

Στη συνέχεια η εξεταστική επιτροπή αξιολογεί την εργασία σύμφωνα με όσα αναφέ-

ρονται στον οδηγό εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, που εγκρί-

νεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Κάθε μέλος αξιολογεί ξεχωριστά και στο τέλος υπο-

λογίζεται ο μέσος όρος βαθμολογίας των τριών μελών.  

7. Σε περίπτωση που φοιτητής ζητήσει αλλαγή θέματος ή αλλαγή επιβλέποντα καθη-

γητή, τότε υποχρεώνεται να καταβάλλει επιπλέον τα δίδακτρα ενός εξαμήνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση 

στα δέκα συνολικά μαθήματα του πρώτου του δεύτερου εξαμήνου, όπως αυτά περι-

γράφονται παραπάνω, η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών σεμιναρίων 

και η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις, καθώς και η εκπόνηση πρωτότυπης Δι-

πλωματικής Εργασίας υπό την επίβλεψη ενός τουλάχιστον διδάσκοντα.  

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και για τα επόμενα ο-

κτώ χρόνια. Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει κατά την περίοδο των δυο πρώτων ετών με 

τη δομή και τους κανόνες, που περιγράφονται στα άρθρα του παρόντος. Μετά το 

πέρας της περιόδου αυτής, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα αναθεωρηθεί με βάση 

την εμπειρία που θα αποκτηθεί από τη λειτουργία του και τις επικρατούσες συνθή-

κες.  

  

 

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1. Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάσκουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 

3685/2009 περί μεταπτυχιακών σπουδών : (α) Μέλη ΕΠ ή ΔΕΠ του Τμήματος ή άλ-

λων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι  Κεντρικής Μακεδονίας ή άλλου Α.Ε.Ι, αποχωρήσαντες λό-

γω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες, επιστημο-

νικοί συνεργάτες ή διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980, οι οποίοι είναι κάτοχοι δι-

δακτορικού διπλώματος, (β) ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων 

της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 

και έχουν επαρκή επιστημονική συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα και (γ) ε-
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πιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή 

σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

2. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να ανατίθεται επικουρικό έργο σε διδάσκοντες βά-

σει του π.δ. 407/1980 ή σε Καθηγητές Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 

οι οποίοι κατέχουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. 

3. Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων στα Δ.Π.Μ.Σ. είναι η επιστημονική επάρκεια 

και η συνάφεια της ειδικότητας, της πείρας και του διδακτικού και ερευνητικού τους 

έργου με το συγκεκριμένο μάθημα. Το κριτήριο της καταλληλότητας και αποτελε-

σματικότητας υπερισχύει της ιεραρχικής θέσης.  

4. Εφόσον ικανοποιούνται τα αναγκαία κριτήρια, η επιλογή διδασκόντων γίνεται δίνο-

ντας πρώτη προτεραιότητα στα μέλη Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και των άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Τα μέλη Ε.Π. του Τμή-

ματος δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά στο Π.Μ.Σ. 

5. Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του Π.Μ.Σ. ανατίθεται από τη . 

Γ.Σ.Ε.Σ. με απόφασή της, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης των μελών Ε.Π. 

του Τμήματος.  

6. Η ωριαία αποζημίωση των διδασκόντων για τη διδασκαλία και η αποζημίωση για 

την επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών ρυθμίζονται με εισήγηση της 

Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) 

του Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

1. Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί διαθέσιμος χώρος για τον οποίο 

θα αποφασίσει η Συνέλευση του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων  

2. Το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. προβλέπει τη διδασκαλία δεκαέξι (16) συνολικά μαθη-

μάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) και την επίβλεψη της εκπόνησης των μεταπτυ-

χιακών διπλωματικών εργασιών. Η ανάλυση του  κόστους λειτουργίας του προ-

γράμματος, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Κατηγορία δαπάνης Ποσό 

Αμοιβές διδασκόντων εξωτερικών συνεργατών 

16 μαθήματα x 13 εβδ. x 3 ωρες x 90 €/ώρα = 

Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών 45 εργ. X  500€ =  

56.160 

22.500 

Μετακινήσεις και αποζημιώσεις επισκεπτών καθηγητών 6.640 

Διοίκηση του προγράμματος  12.000 

Προβολή και προώθηση μεταπτυχιακού προγράμματος 8.000 
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Κρατήσεις για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος (25%) 40.500 

Κρατήσεις της Επιτροπής Ερευνών (10%) για την οικονομική διαχείριση 

του προγράμματος. 
16.200 

ΣΥΝΟΛΟ 162.000 

 

Για τους παραπάνω υπολογισμούς έχει ληφθεί επιπλέον υπόψη ότι το πρόγραμμα 

υποστηρίζεται έμμεσα από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (αίθουσα διδασκαλίας, 

γραφεία διοικητικής υποστήριξης, Βιβλιοθήκη, εργαστήρια υπολογιστών, δαπάνες 

ρεύματος, θέρμανσης, καθαρισμού, ύδρευσης κλπ.).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο : ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ 

1.  Τα έσοδα του προγράμματος μπορεί να προέρχονται από κονδύλια  από προγράμμα-

τα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δίδακτρα και εξέταστρα που θα καταβάλλουν οι 

σπουδαστές, διαφανείς χορηγίες επιχειρήσεων και οργανισμών, δωρεές προσώπων 

και από διάφορες άλλες διαφανείς χρηματικές εισροές. 

2.  Τα δίδακτρα ορίζονται προς το παρόν σε 3.600 ευρώ για όλα τα εξάμηνα  σπουδών 

(1.200 ευρώ για κάθε εξάμηνο σπουδών). Η  Γ.Σ.Ε.Σ.του Π.Μ.Σ. αποφασίζει κάθε 

χρόνο για το ύψος των διδάκτρων του Π.Μ.Σ ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του.  Η 

απόφαση για αναπροσαρμογή των διδάκτρων εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Ε.Ι.  

3.  Τα δίδακτρα κάθε διδακτικού εξαμήνου, στην περίπτωση που προβλέπονται, κατα-

βάλλονται από τους φοιτητές σε δύο δόσεις: η α΄ δόση (50% των διδάκτρων του εξα-

μήνου) μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων του αντιστοί-

χου εξαμήνου και η β’ δόση με την ολοκλήρωση των μαθημάτων του εξαμήνου και 

πριν την έναρξη των εξετάσεων. Τα δίδακτρα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό 

της Επιτροπής Ερευνών του Τ.Ε.Ι. με την υποχρέωση αναγραφής του ονοματεπώνυ-

μου του φοιτητή στην απόδειξη και την προσκόμισή της στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Ο 

φοιτητής παραλαμβάνει απόδειξη είσπραξης. Μη έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων 

οδηγεί σε αποκλεισμό από το πρόγραμμα, εκτός εάν η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. αποφασίσει 

παράταση της προθεσμίας καταβολής των διδάκτρων. 

4.  Τα έσοδα του Π.Μ.Σ. διατίθενται για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του προγράμ-

ματος όπως: γραμματειακή και άλλη υποστήριξη, αμοιβές εξωτερικών διδασκόντων, 

χορήγηση υποτροφιών υπό τη μορφή απαλλαγής από την καταβολή μέρους των δι-

δάκτρων, πραγματοποίηση εκπαιδευτικών ενημερωτικών επισκέψεων και συμμετοχή 

σε συνέδρια τόσο των φοιτητών όσο και των μελών Ε.Π. του Τμήματος, αγορά έντυ-

που και ηλεκτρονικού υλικού, προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού, αναλώσιμα υλι-
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κά, έξοδα προβολής και διαφήμισης και διάφορα άλλα έξοδα που θα προκύψουν. Η 

διαχείριση γίνεται από την αρμόδια επιτροπή οικονομικών του Π.Μ.Σ.  

5.  Η  Γ.Σ.Ε.Σ. του Π.Μ.Σ. προτείνει τη διάθεση οικονομικών πόρων για την αποζημίωση 

των διδασκόντων, για αγορά υλικού, εξοπλισμού εργαστηρίων και γραφείων, βιβλίων, 

περιοδικές αμοιβές έκτακτου προσωπικού γραμματείας κ.λ.π. Τα ποσά αυτά εγκρίνο-

νται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Ε.Ι.. 

6.  Τη λογιστική παρακολούθηση όλων των κονδυλίων και εξόδων αναλαμβάνει η Επι-

τροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Τ.Ε.Ι. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

1.  Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18, το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτρο-

φίες σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σκοπός των υποτροφιών είναι να επι-

βραβεύσει και να υποκινήσει τους φοιτητές του προγράμματος για την επίτευξη βελτι-

ωμένων επιδόσεων. Προβλέπονται υποτροφίες, που καλύπτουν το 50% των διδά-

κτρων για το δεύτερο και τρίτο εξάμηνο των σπουδών.   

2.  Ο αριθμός των υποτρόφων ανά τύπο υποτροφίας και ανά εξάμηνο, καθορίζεται από 

τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., ανάλογα με τις οικονομικές 

δυνατότητες του προγράμματος. Οι υποτροφίες χορηγούνται ανά εξάμηνο με κριτήριο 

την επίδοση των φοιτητών και λαμβάνεται υπόψη η συνολική επίδοση των φοιτητών 

σε όλα τα μαθήματα του προηγούμενου εξαμήνου συμπεριλαμβανομένων των μαθη-

μάτων στα οποία ένας φοιτητής απέτυχε. Σε περίπτωση μη παρακολούθησης ενός 

μαθήματος και μη προσέλευσης στις εξετάσεις θεωρείται ότι ο βαθμός επίδοσης είναι 

μηδέν. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Μέχρι την ολοκλήρωση ενός πλήρους κύκλου λειτουργίας του Π.Μ.Σ. η Γ.Σ.Ε.Σ. στην 

υπ’ αριθμό 1./15-01-2015 συνεδρίασή της αποφάσισε τα εξής : 

 (α) Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ορίζεται το μέλος Ε.Π. του Τμήματος,  καθηγητής κ. Δ. 

Πασχαλούδης. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. ορίζονται τα εξής 

μέλη Ε.Π. του Τμήματος α) Κεχρής Ευάγγελος, Καθηγητής, β) Βράνα Βασιλική, 

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  γ)Γιοβάνης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής. 

(β)  Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και η Συντονιστική Επιτροπή θα έχουν στη διάρκεια 

της μεταβατικής περιόδου επιπλέον την αρμοδιότητα των επιτροπών επιλογής, 

οικονομικής διαχείρισης και εσωτερικής αξιολόγησης, που προβλέπονται στην 

παράγραφο 4 του άρθρου 4.  

(γ) Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή θα ορι-
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στούν από τη Γ.Σ.Ε.Σ., με την έναρξη του πρώτου κύκλου λειτουργίας του 

Π.Μ.Σ. 

2. Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και μέχρι να συντα-

χθεί ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, θα 

ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

 

 


