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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 441
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Διιδρυματικού/Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής
Σχολής, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Οικονομικών Σπουδών και του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν, με τίτλο
«Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και
Πετρελαίου» (Petroleum oil and gas management
and transportation - MSc. MOGMAT).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση υπ΄αρ. 126/26-11-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 5425 (Β’ 1449/2020) απόφαση Συγκλήτου
που αφορά στην έγκριση επανίδρυσης του Διεθνούς
Διιδρυματικού/Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής, του Τμήματος Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και του Τμήματος
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν, με τίτλο «Ελληνο-αζέρικο
Διεθνές Διιδρυματικό/Διατμηματικό κοινό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου»» - (Petroleum oil and
gas management and transportation - M.Sc. MOGMAT).
2. Τις διατάξεις του κεφ. Δ’ (Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) άρθρο 16 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων
και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπές
διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α’ 70).
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/
2017 (Α’ 114), σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο κανονισμός
Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ, ο οποίος εγκρί-
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νεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του
Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων».
4. Το απόσπασμα πρακτικού της Ειδικής Διιδρυματικής-Διατμηματικής Επιτροπής Διοίκησης (ΕΔΕ) του Διεθνούς Διιδρυματικού-Διατμηματικού Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρίαση υπ΄αρ. 2/
09-09-2020) που αφορά στην Έγκριση Κανονισμού Διεθνούς Διιδρυματικού/Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» (Petroleum
oil and gas management and transportation - MSc.
MOGMAT).
5. Το Υ.Ο.Δ.Δ. 709/2019 (τεύχος στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπό στοιχεία 137444/Ζ1 διαπιστωτική πράξη
της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» με θητεία τριών (3)ετών,
από 01-09-2019 έως 31-08-2022.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού (προκαλείται για δωρεάν ΠΜΣ),
αποφασίζει και εγκρίνει τον κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Διεθνούς Διιδρυματικού/Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής,
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Σπουδών και του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με
το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν,
με τίτλο «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και
Πετρελαίου» (Petroleum oil and gas management and
transportation - MSc. MOGMAT) ως εξής:
Άρθρο 1
Δομή και κανόνες λειτουργίας
του Διεθνούς Διιδρυματικού-Διατμηματικού
Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Δ.Δ.Κ. Π.Μ.Σ.) στη «Διαχείριση και Μεταφορά
Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» M.Sc. MOGMAT
Το Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής ως επισπεύδον Τμήμα με έδρα την Κοζάνη
σε συνεργασία με το Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών
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Oικονομικών σπουδών και του Τμήματος Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά της Σχολής Οικονομικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας (ΠΔΜ) και σε συνεργασία με το Κρατικό
Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν διοργανώνουν το Διεθνές Διιδρυματικό/Διατμηματικό Κοινό
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» (Hellenic -Azerbaijani International Inter-University/
inter- Interdepartmental Common “Petroleum oil and
gas management and transportation _ M.Sc. MOGMAT).
Το ΠΜΣ ΜΟGMAT επανιδρύθηκε με την υπ΄αρ.
5425 απόφαση Συγκλήτου (Β΄ 1449/2020), σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) και την από
23 Αυγούστου 2019 ανανέωση διμερούς συνεργασίας
έως το 2023-2024, η οποία πραγματοποιήθηκε με το
νέο μνημόνιο συνεργασίας (Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας) μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Κρατικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του
Αζερμπαϊτζάν (Αzerbaijan State University of Economics)
πόλη Μπακού, Αζερμπαϊτζάν), ως συμπληρωματικό του
αρχικού μνημονίου από 19.12.2014 (Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας - ΕΠΣ μεταξύ του Κρατικού Οικονομικού
Πανεπιστημίου του Αζερμπαϊτζάν (Πόλη Μπακού, Αζερμπαϊτζάν), και του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, και του συμπληρωματικού ειδικού πρωτοκόλλου συνεργασίας από
1-03-2018, το οποίο ανανέωσε την διάρκεια συνεργασίας
έως το ακαδ. Έτος 2023-2024 (Β΄ 3340/2018).
Άρθρο 2
Όργανα διοίκησης του Διεθνούς
Διιδρυματικού-Διατμηματικού κοινού Π.Μ.Σ.
στη «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου
και Πετρελαίου» - M.Sc. MOGMAT
Αρμόδια όργανα λειτουργίας και διοίκησης του
Π.Μ.Σ. «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και
Πετρελαίου» (Petroleum oil and gas management and
transportation _ M.Sc. MOGMAT) του Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο
του Αζερμπαϊτζάν (UNEC) είναι:
α. Η Ειδική ελληνο-αζέρικη Διιδρυματική/Διατμηματική Επιτροπή διοίκησης στο εξής Ε.Δ.Ε: συγκροτείται από
9 μέλη βάσει της παρ 4 του άρθρου 31 του ν. 1485/2017
και συγκεκριμένα: από μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων
Ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του προγράμματος στο ΠΜΣ, από 4 μέλη του Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας (1 μέλος του Τμήματος «Διεθνών
και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών» - ο ιδρυτής
του M.Sc. MOGMAT σύμφωνα με το ειδικό πρωτόκολλο
συνεργασίας, 1 μέλος του Τμήματος «Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων», ο πρόεδρος του Τμήματος με
έδρα τα Γρεβενά της Σχολής Οικονομικών Σπουδών, ο
Πρόεδρος καθώς και ένα (1) εκλεγμένο μέλος του Τμήματος «Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ),
3 μέλη του Κρατικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του
Αζερμπαϊτζάν (UNEC), όπως προβλέπεται από το Ειδικό
Πρωτόκολλο Συνεργασίας καθώς και 2 μέλη των μεταπτυχιακών φοιτητών και είναι αρμόδια Ελληνο-Αζέρικη
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Διιδρυματική επιτροπή Διοίκησης για την παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας και διοίκησης του
M.Sc. MOGMAT. Ο πρόεδρος της Ε.Δ.Ε εκλέγεται από την
εννεαμελή επιτροπή. Ο επιστημονικώς υπεύθυνος του
Π.Μ.Σ. M.Sc. MOGMAT εκλέγεται από την ΕΔΕ.
β. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. M.Sc. MOGMAT: Ορίζεται
με απόφαση της ΕΔΕ, για διετή θητεία με δυνατότητα
ανανέωσης. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και πρόεδρος της
Ειδική διιδρυματικής επιτροπής (ΕΔΕ) διοίκησης τους
M.Sc. MOGMAT μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο και μπορεί να εκλεγεί από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών
οικονομικών σπουδών κατά προτεραιότητα σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 31 και το διμερές μνημόνιο
συνεργασίας (ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας). Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στην Ε.Δ.Ε.
κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία
του Π.Μ.Σ. Από την ΕΔΕ εκλέγεται και ορίζεται και ο αναπληρωτής Διευθυντής του M.Sc. MOGMAT από το Τμήμα
Ορυκτών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Ο Διευθυντής ή
ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών
υπογράφει την προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Μ.Sc. MOGMAT και την παράτασή της, σε κάθε
ακαδημαϊκό έτος.
Άρθρο 3
Αντικείμενο - Σκοπός
Το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού
Αερίου και Πετρελαίου» διακρίνεται σε δύο άξονες:
α) Την υψηλή εκπαίδευση στελεχών διοίκησης και οργάνωσης μονάδων αξιοποίησης και πώλησης προϊόντων
πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Τα εξειδικευμένα
αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες των εθνικών και
διεθνών πετρελαϊκών εταιριών και επιχειρήσεων μεταφοράς και πώλησης φυσικού αερίου και πετρελαίου.
β) Την υψηλή τεχνολογική εκπαίδευση στελεχών
οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής και
μεταφοράς προϊόντων φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Κύριος σκοπός του διεθνούς διιδρυματικού-διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ. MOGMAT) είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων
ανώτατης εκπαίδευσης στους τομείς διοίκησης οικονομίας και της τεχνολογίας, των μονάδων παραγωγής και
εμπορίας πετρελαίου και φυσικού αερίου στην εθνική
και διεθνή αγορά.
Στόχοι του διεθνούς διιδρυματικού-διατμηματικού
κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.
MOGMAT) είναι:
1. Να εξειδικεύσει στελέχη στη διοίκηση της βιομηχανίας φυσικού αερίου και πετρελαίου και τη μεταφορά
τους μέσω αγωγών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις
ανάγκες της ελληνικής και διεθνούς βιομηχανίας και των
συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου.
2. Να εξειδικεύσει στελέχη σε θέματα διαχείρισης έργων και λειτουργικής αξιοπιστίας σχετικά με αγωγούς
πετρελαίου, φυσικού αερίου και εγκαταστάσεων απο-
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θήκευσής τους. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα καλύψουν τις ανάγκες των έργων εγκαταστάσεων αποθήκευσης, της αξιοπιστίας τους καθώς και των αντίστοιχων
θεμάτων των αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και
μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με δεξαμενόπλοια (LNG) στην εθνική και διεθνή αγορά.
3. Να εξειδικεύσει πτυχιούχους ανώτατης εκπαίδευσης, στους τομείς της οικονομίας και της διοίκησης επιχειρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα εξειδικευμένα αυτά στελέχη θα μπορούν να καλύψουν αφενός
μεν τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου
της διεθνούς αγοράς, όπως αυτές εξελίσσονται και διαμορφώνονται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της παγκόσμιας οικονομίας.
4. Να δημιουργήσει υψηλά ειδικευμένα στελέχη, με
αναπτυγμένες ικανότητες και δεξιότητες, ώστε αυτοί να
ανταποκρίνονται στις πρακτικές και επιστημονικές ανάγκες της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. Επίσης
να τους καταστήσει ικανούς και ανταγωνιστικούς στο
εθνικό και το διεθνές περιβάλλον.
5. Να εκπαιδεύσει ανθρώπινο δυναμικό στη διοίκηση
και την πρακτική των διεθνών επιχειρήσεων, ως ηγετικά
στελέχη και γενικούς διευθυντές για την ενίσχυση των
εθνικών πετρελαϊκών επιχειρήσεων με γνώμονα την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας στην ευρωπαϊκή και
διεθνή αγορά.
Με την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. MOGMAT οι διπλωματούχοι θα καλύψουν τις ανάγκες της ελληνικής οικο-
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νομίας και της διεθνούς αγοράς σε θέματα διαχείρισης,
μεταφοράς και λειτουργίας μονάδων παραγωγής φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών. Ως υψηλά ειδικευμένα
στελέχη, θα καλύψουν τις πρακτικές και επιστημονικές
ανάγκες της αγοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, και
θα μπορούν να αξιοποιηθούν ως ηγετικά στελέχη και
διευθυντές στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.
Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του ν.
4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258) και της περ. α της παρ. 11
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της περ. γ του άρθρου 47 του
ν. 4025/2011 (Α’ 228), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (Α’ 159) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν. 4115/2013 (Α’ 24), του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις
του και τον ν. 4610/2019 (Α’ 70), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδ. Έτος 2019-2020 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024, οπότε και θα αξιολογηθεί η
δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. Η χρονική
διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα, εκ των οποίων το τέταρτο διατίθεται για την
εκπόνηση και υποστήριξη της μεταπτυχιακής εργασίας.

Άρθρο 5
Πρόγραμμα σπουδών - Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Πρόγραμμα Σπουδών του διεθνούς διιδρυματικού-διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Π.Μ.Σ. MOGMAT) περιλαμβάνει 12 μαθήματα, 4 μαθήματα ανά εξάμηνο σπουδών:
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Κωδικός

Εξάμηνο Α’
Μαθήματα Υποχρεωτικά

Ώρες/
εβδομάδα

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1

ΜΟ 1110

Ποσοτικές Μέθοδοι των επιχειρήσεων πετρελαίου
και φυσικού αερίου, της βιομηχανίας και των μεταφορών.
Quantitative Methods in petroleum oil and gas business,
industry and transportation

3

7,5

2

ΜΟ 1120

Βιομηχανική Οικονομική του πετρελαίου και φυσικού αερίου
(Economics for the Oil and Gas Industry)

3

7,5

3

ΜΟ 1130

Βιομηχανικές Τεχνολογίες Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
(Oil and Natural Gas industry technologies)

3

7,5

4

ΜΟ 1140

Το ευρωπαϊκό δίκαιο πετρελαίου και φυσικού αερίου
και η περιβαλλοντική πολιτική της ενέργειας.
(European oil and gas law and energy environment policy)

3

7,5

α/α

Σύνολο πιστωτικών μονάδων και ωρών

30
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α/α

1

2

3

4
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Κωδικός

Εξάμηνο Β’
Μαθήματα Υποχρεωτικά

Ώρες/
εβδομάδα

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

ΜΟ 1210

Χρηματοοικονομική Διοίκηση στη βιομηχανία
φυσικού αερίου και πετρελαίου και τη μεταφορά
Financial management in petroleum oil
and gas industry and transportation

3

7,5

ΜΟ 1220

Διαχείριση έργων και η λειτουργική αξιοπιστία
των αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου
και οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
Project Management and operational reliability of oil and gas
pipelines and storage facilities.

3

7,5

ΜΟ 1230

Διεθνής επιχειρηματική δραστηριότητα και οι πολυεθνικές
επιχειρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου
(International business and multinational oil
and gas companies)

3

7,5

ΜΟ 1240

Τεχνολογίες μεταφοράς μέσω αγωγών αργού πετρελαίου
και φυσικού αερίου
(Oil and Gas Technologies of pipeline transportation crude oil
and natural gas)

3

7,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων

α/α

1

2

3

4

30

Κωδικός

Εξάμηνο Γ’
Μαθήματα Υποχρεωτικά

Ώρες/
εβδομάδα

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

ΜΟ 1310

Μεθοδολογία Έρευνας. Περιπτωσιολογικές μελέτες
στην διαχείριση και την μεταφορά του φυσικού αερίου
και πετρελαίου.
Research Methodology.
Case studies on oil and gas management and transportation

3

7,5

ΜΟ 1320

Ασφάλεια και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην βιομηχανία
και την μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Safety and Environmental Impacts in Oil a
nd Natural Gas Industry and Transportation

3

7,5

ΜΟ 1330

Petroleum oil and gas logistics
and supply chain management
Διανομή πετρελαίου και φυσικού αερίου
και η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας

3

7,5

ΜΟ 1340

Στρατηγική διοίκηση και επενδυτικά σχέδια στη βιομηχανία
του πετρελαίου και φυσικού αερίου και την μεταφορά τους
Strategic Management and investment projects
in petroleum oil and gas industry and transportation

3

7,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων και ωρών

α/α

Εξάμηνο Δ’
Μαθήματα Υποχρεωτικά

Κωδικός

ΜΟ 1410

30

Μεταπτυχιακή
Master Thesis

Διπλωματική

Εργασία

Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

_

30

Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) σύμφωνα με τον ν. 3374/2005, τον ν. 3685/2008 και ν. 4485/2017 και την
υπουργική απόφαση Φ5/89656/Β3/2007 περί εφαρμογής του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών
μονάδων καθορίζει το πρόγραμμα μαθημάτων:
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- Ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας ανά εξαμηνιαίο μάθημα είναι δεκατρείς (13) τρίωρες διαλέξεις και τον
τρόπο αναπλήρωσής τους. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει
39 ώρες διδασκαλία (13 τρίωρες διαλέξεις ανά εξάμηνο).
- την διάρκεια των εξεταστικών περιόδων.
- το αναλυτικό πρόγραμμα του κάθε Π.Μ.Σ., και το
ωρολόγιο πρόγραμμα,
- το πρόγραμμα εξετάσεων και το ακαδημαϊκό ημερολόγιο που θα περιλαμβάνει:
α. ημερομηνία έναρξης εξαμήνου
β. ημερομηνία έναρξης κάθε μαθήματος
γ. ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος
δ. ημερομηνία καταβολής διδάκτρων
ε. ημερομηνία λήξης του εξαμήνου.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα διανέμεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου και θα αναρτάται στις ιστοσελίδες των τμημάτων
που συμμετέχουν στην υλοποίηση του ΠΜΣ και στην
ιστοσελίδα του ίδιου του προγράμματος.
Το ΠΜΣ -MOGMAT περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση των 12 μαθημάτων του προγράμματος
Σπουδών και την εκπόνηση και εξέταση/παρουσίαση της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η Μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία εκπονείται και παρουσιάσετε σύμφωνα με τον «Οδηγό εκπόνησης και παρουσίασης της
Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας» και την πρότυπη Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που εγκρίνεται
από την ΕΔΕ.
Τα μαθήματα διαρκούν από Οκτώβριο μέχρι Ιούνιο ή και
Ιούλιο (ανάλογα με τις ανάγκες ολοκλήρωσης του ΠΜΣ).
Τα μαθήματα των ΠΜΣ μπορούν να πραγματοποιούνται
εκτός εργάσιμων ημερών κυρίως Παρασκευή και Σάββατο
ή και Κυριακών ανάλογα με τις ανάγκες του. Εκτός από τη
διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών
του ΠΜΣ δύναται να πραγματοποιούνται και παράλληλες
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Για την
παρακολούθηση των παράλληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ χορηγείται βεβαίωση.

παιδευτικού προσωπικού που θα διδάξουν κάθε μάθημα
του (τυπικού) προγράμματος και γ) την ημέρα, την ώρα
και την αίθουσα ή το χώρο που θα πραγματοποιείται
κάθε μάθημα.
4. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του M.Sc.
MOGMAT οργανώνεται με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων,
ώστε να μπορούν να περιγραφούν με την απόδοση πιστωτικών μονάδων, σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που τα συνθέτουν
και να είναι επίσης δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση
επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα
σπουδών του ιδίου ή άλλου ανώτατου εκπαιδευτικού
Ιδρύματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
5. Το Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίζεται με βάση το
περίγραμμα του προγράμματος σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει:
α) 12 υποχρεωτικά μαθήματα με 13 τρίωρες διαλέξεις,
διάρκειας συνολικά 39 ωρών διδασκαλίας.
β) την εκπόνηση, παρουσίαση/υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας,
γ) τις μορφές διδασκαλίας που κρίνονται κατάλληλες
για κάθε μάθημα.
6. Η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει με βάση το περίγραμμα του
προγράμματος σπουδών για την μορφή διδασκαλίας
κάθε μαθήματος (θεωρητική, εργαστηριακή ή μεικτή
μορφή διδασκαλίας).
7. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του
απονέμεται τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα μαθήματα και στην μεταπτυχιακή
του διατριβή που προβλέπονται από το Πρόγραμμα
Σπουδών, σε συνδυασμό με την επιτυχή επίδοσή του
στο σύνολο των ερευνητικών δραστηριοτήτων και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό των 120 πιστωτικών μονάδων του προγράμματος. Επίσης ο μεταπτυχιακό φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει όλες
τις εκκρεμότητες αποπληρωμής των διδάκτρων για να
καταστεί διπλωματούχος του ΠΜΣ- MOGMAT.

Άρθρο 6
Οργάνωση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών
1. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ) συντονίζει και
οργανώνει το ΠΜΣ-MOGMAT. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί σύμφωνα με τον Οργανισμό
και κανονισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
2. Οι ημερομηνίες των επιμέρους δραστηριοτήτων
εκάστου προγράμματος, όπου και όσο είναι εφικτό, ακολουθούν το πρόγραμμα των προπτυχιακών σπουδών,
παρεκκλίσεις από το γενικότερο ακαδημαϊκό ημερολόγιο αποφασίζονται από τη ΕΔΕ, μετά από εισήγηση του
Διευθυντή του προγράμματος.
3. Το αργότερο δέκα (10) ημέρες, πριν από την έναρξη
των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, συντάσσεται
από τον Διευθυντή του προγράμματος και εγκρίνεται
από την Ε.Δ.Ε., το πρόγραμμα μαθημάτων του ΠΜΣ,
το οποίο ανακοινώνεται με ευθύνη του Διευθυντή του
προγράμματος και το οποίο περιέχει: α) τα τυπικά προγράμματα σπουδών κάθε εξαμήνου, β) τα μέλη του εκ-

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας
Κάθε Π.Μ.Σ. λειτουργεί με βάση τον ν. 4485/2017
(Α’ 114), και το άρθρο 10 του ν. 3685/2008 (Α’ 148) και τον
παρόντα κανονισμό. Ο κανονισμός κάθε μεταπτυχιακού
προγράμματος δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τις
διατάξεις της παραπάνω νομοθεσίας.
Τα πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει σαν πλήρους
φοίτησης (fulltime) και μερικής φοίτησης (parttime).
Ο χρόνος διεξαγωγής των προγραμμάτων πλήρους
φοίτησης είναι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας) ενώ τα
προγράμματα μερικής φοίτησης είναι κατ’ ελάχιστον έξι
(6) εξάμηνα (συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής
εργασίας).
Η λειτουργία του ΠΜΣ δε μπορεί να αποβαίνει σε βάρος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του
Τμήματος που το διοργανώνει, αυτόνομα ή σε διιδρυματικό επίπεδο ή της λειτουργίας του Ιδρύματος γενικότερα. Στα πλαίσια αυτά:
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- Μέλη ΔΕΠ μπορούν να διδάσκουν στο ΠΜΣ, εφόσον
έχουν καλύψει το εκπαιδευτικό έργο που υποχρεούνται
στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός
τους.
Άρθρο 8
Εισακτέοι και κατηγορίες Πτυχιούχων
που γίνονται δεκτοί
Στο Διεθνές Διιδρυματικό/Διατμηματικό κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στη «Διαχείριση και μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου» M.Sc.
MOGMAT γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι
όλων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, των Σχολών/Τμημάτων Οικονομικών, Πολιτικών, Νομικών και
Κοινωνικών Επιστημών, Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Διεθνών Σπουδών, Περιφερειακών Σπουδών και Δημόσιας
Διοίκησης, των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, των
Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών/Τμημάτων Θετικών
Επιστημών (Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας,
Γεωλογίας, Πληροφορικής, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, Επιστήμης των
Yλικών), των Σχολών/Τμημάτων Γεωπονίας, Δασολογίας
και Φυσικού Περιβάλλοντος, των Ανώτατων και Ανώτερων Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού, των Στρατιωτικών Σχολών, και όλων των άλλων συναφών Τμημάτων ή
Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Δικαιολογητικά υποψηφιότητας στο ΠΜΣ-ΜOGMAT
1. Αίτηση υποψηφιότητας (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ - ΜOGMAT https://mogmat.uowm.gr).
2. Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων
της αλλοδαπής από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. «Διεπιστημονικός
Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης».
3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου ή διπλώματος.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου πρέπει να
αναγράφεται το ΑΦΜ του/ης υποψηφίου/ας.
5. Δημοσιευμένες εργασίες - ερευνητική δραστηριότητα.
6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. ή
του επαγγελματικού φορέα.
7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό
γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν
στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή η οποία ορίζεται
από τη Διιδρυματική Επιτροπή Διοίκησης του ΠΜΣ.
Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας.
8. Τίτλοι σπουδών, εκτός του βασικού, εάν υπάρχουν.
9. Βεβαιώσεις επαγγελματικής δραστηριότητας.
10. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας.
11. Δύο φωτογραφίες
Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την
ελληνο-αζέρικη διιδρυματική επιτροπή μελών Δ.Ε.Π.
που συγκροτείται με απόφαση της της Ε.Δ.Ε. Ο πίνακας
επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ.
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Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:
Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη ποσοστιαία μοριοδότηση είναι
τα ακόλουθα:
1. Ο γενικός βαθμός του Πρώτου πτυχίου (10%)
2. Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου
(10%).
3. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/
διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η
τυχόν υποτροφίες (10%).
4. Η κατοχή Proficiency ή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου που αποδεικνύει την άριστη γνώση της
Αγγλικής γλώσσας (μόρια 10%). Οι υποψήφιοι γίνονται
δεκτοί με πτυχία αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β1, Β2 LOWER που πιστοποιούν την καλή γνώση της Αγγλικής
γλώσσας [α) Cambridge - FCE First Certificate in English,
β) Michigan - ECCE Examination for the Certificate of
Competency in English, γ) Edexcel - Level 3, δ) KPG - B2,
ε) TOEIC - score 505-780]. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή
η οποία ορίζεται από τη Διιδρυματική Επιτροπή του
ΠΜΣ. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου
ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας.
5. Αξιολόγηση δύο συστατικών επιστολών (5%).
6. Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σε
θέσεις διοίκησης σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις ή
ΝΠΔΔ σε σχέση με το ΠΜΣ - MOGMAT. (5%).
7. Αξιολόγηση της συνέντευξης της Επιτροπής Αξιολόγησης των υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ - MOGMAT
(50%).
Αρμόδια για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται
κατά την επιλογή, είναι η Ε.Δ.Ε.
Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων που μπορεί να οριστεί
σε κάθε κύκλο ΠΜΣ είναι σαράντα και διέπεται σύμφωνα
με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.
Επιπλέον του αριθμού εισακτέων γίνεται δεκτός ένας
(1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
(Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου
του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Υπεράριθμος δύναται να συμμετέχει ένα
(1) μέλος του Ιδρύματος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς
σε Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου
34 του ν. 4485/2017 που πληρούν τις προϋποθέσεις και
μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ.
Άρθρο 9
Κριτήρια γλωσσομάθειας
Το Π.Μ.Σ. απαιτεί από τους υποψηφίους την γνώση της
αγγλικής γλώσσας για την παρακολούθηση των παρα-
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δόσεων των αλλοδαπών διδασκόντων, την μελέτη της
ξένης βιβλιογραφίας και την εκπόνηση διπλωματικών
εργασιών και εργασιών μαθήματος.
Η ελάχιστη γνώση της αγγλικής γλώσσας πιστοποιείται
με κατάθεση σχετικού τίτλου ή πιστοποιητικού γλωσσομάθειας από Υπουργείο Παιδείας. Εάν δεν υπάρχει
σχετικό πιστοποιητικό, η γνώση της αγγλικής γλώσσας
μπορεί να αξιολογείται, με απόφαση της ΕΔΕ, από επιτροπή που συγκροτεί ο Διευθυντής του προγράμματος
σε συνεργασία με τα μέλη του Ιδρύματος με γνωστικό
αντικείμενο της αγγλικής γλώσσας.
Άρθρο 10
Διδασκαλία - Υποχρεώσεις των ΔιδασκόντωνΕπίβλεψη Μεταπτυχιακών φοιτητών
1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις
του Προγράμματος μπορούν να αναλαμβάνουν βάσει
του ν 4485/2017: Οι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) από μέλη Δ.Ε.Π. και
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή διδάσκοντες σύμφωνα με το
π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983
(Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011,
ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων
δύο Ιδρυμάτων. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός
αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι
δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, η ΕΔΕ αξιολογεί τις
ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και οι διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 του
ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή
της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών Α.Ε.Ι
ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α
του ν. 4310/2014 (Α’ 258), συμπεριλαμβανομένων των
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις
ανωτέρω διατάξεις.
Υποχρεώσεις των Διδασκόντων
Οι διδάσκοντες καθηγητές του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, του Κρατικού Οικονομικού Πανεπιστημίου
του Αζερμπαϊτζάν και εξωτερικοί συνεργάτες του ΠΜΣ
είναι υποχρεωμένοι:
- Να τηρούν πιστά το ωρολόγιο πρόγραμμα παραδόσεων δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του
μαθήματος.
- Να ελέγχουν ποιοι φοιτητές είναι παρόντες και ότι
μόνο αυτοί έχουν υπογράψει στο παρουσιολόγιο.
- Να υλοποιούν το πρόγραμμα διδασκαλίας σύμφωνα
με το περίγραμμα του κάθε μαθήματος και με την χρήση
ύλης που βασίζεται στις τρέχουσες εξελίξεις και με τη
χρήση διεθνώς σύγχρονων συγγραμμάτων και επιστημονικών άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία μεταπτυ-
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χιακού επιπέδου και όχι προπτυχιακού. Τα συγγράμματα
του προπτυχιακού επιπέδου σε καμία περίπτωση δεν
διδάσκονται στα μαθήματα του προγράμματος μεταπτυχιακών του ΠΜΣ-MOGMAT. Η προχωρημένη ανάπτυξη
της διδασκαλίας ενισχύεται με την ευρεία χρήση μελετών περιπτώσεων σε κάθε μάθημα και την πρόσκληση
προσκεκλημένων ειδικών επισκεπτών από άλλα πανεπιστήμια και την αγορά εργασίας.
- Οι διδάσκοντες καθηγητές οφείλουν να παραδίδουν
τις βαθμολογίες των γραπτών ή γραπτών εργασιών μαθήματος ή της εξ αποστάσεως εξέταση το αργότερο σε
15 μέρες μετά την εξέταση του μαθήματος.
- Να αναλαμβάνουν την επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και να συμμετέχουν σε Τριμελείς Επιτροπές υποστήριξης/παρουσίασης/εξέτασης των διπλωματικών εργασιών και να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. το
έντυπο βαθμολογίας των τριών αξιολογητών εξεταστών.
- Για την εκπόνηση της ΜΔΕ ορίζεται από την ΕΔΕ
επιβλέπων καθηγητής ένας από τους διδάσκοντες στο
ΠΜΣ. Ο επιβλέπων καθηγητής είναι υπεύθυνος για την
καθοδήγηση και την τήρηση των προδιαγραφών και
προτύπων εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ-MOGMAT καθώς και τον έλεγχο
λογοκλοπής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
- Ο κάθε διδάσκων καθηγητής προτείνει θέματα διπλωματικών μεταπτυχιακών εργασιών. Ο επιβλέπων
καθηγητής μετά από ηλεκτρονικό μήνυμα του φοιτητή
συζητά και εγκρίνει το τελικό θέμα της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας. Την σχετική αίτηση ανάληψης
της διπλωματικής εργασίας υπογράφει ο επιβλέπων καθηγητής.
- Ο κάθε διδάσκων καθηγητής επεξεργάζεται τα προτεινόμενα περιεχόμενα της διπλωματικής εργασίας που
αποστέλλει φοιτητής πριν ξεκινήσει η εκπόνηση της διπλωματικής, τροποποιεί και αποστέλλει στον φοιτητή τα
προτεινόμενα ολοκληρωμένα εγκριμένα περιεχόμενα
της διπλωματικής εργασίας. Βοηθά και συνεργάζεται με
το φοιτητή για την εύρεση και την επιλογή της βιβλιογραφίας και τις πρόσθετες πηγές των πληροφοριών (διαδίκτυο, περιοδικά κ.λπ.) σχετικά με το θέμα της εργασίας.
- Ο κάθε διδάσκων καθηγητής τηρεί και ακολουθεί
τις προδιαγραφές εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του ΠΜΣ MOGMAT, την πρότυπη
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία και την πρότυπη
παρουσίαση της. Ελέγχει σε κάθε διπλωματική εργασία
του φοιτητή την τήρηση των προδιαγραφών εκπόνησης και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΜΣ MOGMAT.
- Πραγματοποιεί με τον φοιτητή συχνές συναντήσεις
γνωματεύσεων και βοηθητικών επεξηγήσεων σε θεωρητικά και μεθοδολογικά θέματα που αφορούν την
διπλωματική εργασία, (η συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή μπορεί να πραγματοποιείται και με συχνή
ηλεκτρονική αλληλογραφία, e-mail),
- να ελέγχουν την τήρηση του χρονοδιαγράμματος
εκπόνησης των τμημάτων της διπλωματικής εργασίας
και την ποιότητα της συγγραφής,
- να οργανώνουν συναντήσεις, σε περίπτωση ανάγκης,
για την ολοκλήρωση της εργασίας, με στελέχη και ειδικούς επιχειρήσεων,
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- να πληροφορούν την Διιδρυματική επιτροπή για την
πορεία εκπόνησης της εργασίας,
- να διορθώνουν τμηματικά ή συνολικά την εργασία
και να στέλνουν τις παρατηρείς στους φοιτητές για την
ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας.
- να συντάσσουν την εισηγητική έκθεση έγκρισης για
την παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας.
- Ο επιβλέπων καθηγητής επίσης πρέπει να υποκινεί
ολόπλευρα την ανεξαρτησία και τη δημιουργικότητα του
φοιτητή στη συγγραφή της εργασίας και να βοηθά στην
αναζήτηση των αποτελεσματικότερων κατευθύνσεων
ανάπτυξης και επίλυσης των εξεταζομένων οικονομικών,
διοικητικών/οικονομικών και τεχνολογικών προβλημάτων.
- Ο επιβλέπων καθηγητής στέλνει πριν την παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, για
τον τελικό έλεγχο της λογοκλοπής στον Υπεύθυνο της
βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
στην Καστοριά η στην Κοζάνη.
- Ακολούθως ο επιβλέπων καθηγητής συντάσσει ενυπόγραφη κριτική εισηγητική έκθεση, όπου διατυπώνει
την κρίση του για την επικαιρότητα της εργασίας, το θεωρητικό της επίπεδο, εκθέτει την πρακτική σπουδαιότητα
των αποκτημένων αποτελεσμάτων/συμπερασμάτων.
- υπολογίζει το βαθμό ανεξαρτησίας και την πρωτοβουλία του σπουδαστή στην εκπόνηση της εργασίας και
εγκρίνει την παρουσίαση της ενώπιον τριμελούς επιτροπής. Ο επιβλέπων καθηγητής στέλνει το τελικό κείμενο
της διπλωματικής στους υπόλοιπους δύο εξεταστές το
τελικό κείμενο της διπλωματικής εργασίας πριν την παρουσίαση.
- Η εξέταση της ΜΔΕ γίνεται από τριμελή επιτροπή
τακτικών και αναπληρωματικών μελών που ορίζεται
από την ΕΔΕ και αποτελείται από διδάσκοντες στο ΠΜΣ.
Ο επιβλέπων καθηγητής είναι πρόεδρος της εξεταστικής
επιτροπής. Ο τελικός βαθμός είναι ο αριθμητικός μέσος
όρος της βαθμολογίας των τριών μελών της εξεταστικής
επιτροπής.
- Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να σέβονται και
να τηρούν τις συλλογικές αποφάσεις των οργάνων του
Πανεπιστημίου, της Συγκλήτου, της διιδρυματικής επιτροπής διοίκησης, του Διευθυντή ή Αν. Διευθυντή του
ΠΜΣ-MOGMAT, καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Άρθρο 11
Γλώσσα διδασκαλίας μαθημάτων
Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης διπλωματικών
εργασιών είναι η ελληνική για τους έλληνες καθηγητές
και η αγγλική για τους αλλοδαπούς καθηγητές. Το μεταπτυχιακό του ΠΜΣ- MOGMAT στα παραρτήματά του σε
ξένα πανεπιστήμια θα πραγματοποιείται στην γλώσσα
της ξένης χώρας και στα αγγλικά ή μόνο αποκλειστικά
στην αγγλική γλώσσα. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση το
ΠΜΣ-MOGMAT θα λειτουργήσει στα ελληνικά και αγγλικά.
Άρθρο 12
Διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση Μ.Δ.Σ.
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών.
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Ο ανώτατος χρόνος απόκτησης του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τέσσερα (4) έτη από την
εγγραφή του φοιτητή στο Π.Μ.Σ. δηλαδή 2+2 έτη. Σε
περίπτωση λειτουργίας Π.Μ.Σ μερικής φοίτησης, η διάρκειά του ορίζεται ως διπλάσια της ελάχιστης διάρκειας
πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών σε
τμήμα πλήρους φοίτησης ενός Π.Μ.Σ., ο φοιτητής δύναται να ζητήσει τη συνέχιση των σπουδών του σε Τμήμα
μερικής φοίτησης του ίδιου Π.Μ.Σ. και αντίστροφα.
Άρθρο 13
Φοίτηση. Υποχρεώσεις και δικαιώματα
των μεταπτυχιακών φοιτητών
Το ΠΜΣ εισάγει φοιτητές μία φορά κάθε έτος στο δια
ζώσης πρόγραμμα, το οποίο πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην
Καστοριά και μια φορά στα επιπλέον στα δύο τμήματα
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα ελληνικά και αγγλικά.
Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται τουλάχιστον τρεις
μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης του νέου κύκλου
του ΠΜΣ.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς τις παραδόσεις και να επιτύχουν
στην εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων, την ερευνητική απασχόληση και την συγγραφή επιστημονικών
εργασιών, καθώς και την εκπόνηση της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας. Το εξάμηνο διαρκεί 13 πλήρεις
εβδομάδες. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις (3) ώρες
την εβδομάδα.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική
και παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς λόγους.
Το ανώτατο όριο απουσιών είναι 30 % του κάθε μαθήματος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Ο κάθε
φοιτητής/τρια δικαιούται απουσίες σε έως τέσσερις (4)
τρίωρες διαλέξεις σε σύνολο 13 τρίωρων διαλέξεων του
κάθε μαθήματος, άσχετα αν πρόκειται για δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες απουσίες. Εάν ο φοιτητής υπερβεί
τις τέσσερις (4) ή πέντε (5) απουσίες σε ένα μάθημα είναι
υποχρεωμένος να εκπονήσει ειδική συμπληρωματική εργασία μαθήματος, την οποία ορίζει ο διδάσκων καθηγητής
στο συγκεκριμένο μάθημα. Εάν ο φοιτητής κάνει έξι (6) ή
περισσότερες απουσίες, θα πρέπει να παρακολουθήσει
εκ νέου το μάθημα με την καταβολή των αντίστοιχων
διδάκτρων. Για την καταβολή επιπλέον διδάκτρων λόγω
επανάληψης του μαθήματος αποφασίζει η Ειδική διιδρυματική επιτροπή διοίκησης (ΕΔΕ).
Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε
μάθημα γίνεται από τον κάθε διδάσκοντα έλληνα και
αλλοδαπό καθηγητή με τρόπο που ορίζεται κατά την
έναρξη του μαθήματος (εξέταση ή εργασία μαθήματος
ή ο συνδυασμός και των δύο). Η αξιολόγηση του κάθε
μαθήματος και της διπλωματικής εργασίας γίνεται με την
κλίμακα 1-10 (βάση το 5,0). Ο φοιτητής που αποτύχει ή
δεν θα παρευρεθεί στην προκαθορισμένη εξέταση του
μαθήματος θα επαναλάβει την εξέταση η παρουσίαση
της εργασίας τον Σεπτέμβριο. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια αποτύχει και πάλι θα εξεταστεί για τρίτη φορά
μετά από αίτηση του από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ
του ΠΜΣ που ορίζει η Διιδρυματική επιτροπή διοίκησης
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του ΠΜΣ MOGMAT. Εάν και πάλι η τριμελής επιτροπή
εκδώσει αρνητική βαθμολογία τότε υποχρεούται να παρακολουθήσει ξανά εκ νέου το μάθημα.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) έχουν τις εξής υποχρεώσεις στις μεταπτυχιακές σπουδές τους:
- Να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να υπογράφουν στο έντυπο ή ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο του
κάθε μαθήματος.
- Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης του ΠΜΣ καθώς και την ακαδημαϊκή
δεοντολογία.
- Να υποβάλουν και παρουσιάζουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες μαθήματος στον διδάσκοντα καθηγητή για το κάθε μάθημα.
- Να συμμετέχουν και να προσέρχονται στις προβλεπόμενες δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εξετάσεις του κάθε
μαθήματος.
- Οι υπότροφοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι μετά από απόφαση της διιδρυματικής επιτροπής
να προσφέρουν υποστηρικτικό έργο στα μαθήματα, στις
επιτηρήσεις των εξετάσεων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
- Να υποβάλουν μέχρι την ημερομηνία που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία την αίτηση εγγραφής για την
παρακολούθηση των μαθημάτων για το επόμενο εξάμηνο μετά την καταβολή των προβλεπόμενων διδάκτρων.
- Εάν κάποιος φοιτητής αποτύχει στις εξετάσεις έχει τη
δυνατότητα να επαναλάβει τις εξετάσεις του μαθήματος
μέχρι δύο ακόμα φορές. Σε περίπτωση αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραμμα.
- Η διπλωματική εργασία συγγράφεται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έξι μηνών από την επίσημη
έγκριση του θέματος από την ΕΔΕ του Π.Μ.Σ.
- Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να αποτύχει ο φοιτητής ανά εξάμηνο είναι το 50% των μαθημάτων του τυπικού εξαμήνου.
- Εάν ο φοιτητής απορριφθεί στο στάδιο της διπλωματικής εργασίας τότε η διπλωματική εργασία επαναλαμβάνεται για μία μόνο φορά. Σε περίπτωση και δεύτερης
αποτυχίας, ο φοιτητής λαμβάνει βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος και δεν του απονέμεται ΜΔΣ.
- Να υποβάλουν στη Γραμματεία μετά την εξέταση της
διπλωματικής, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπεριέχονται
στοιχεία λογοκλοπής.
- Η βαθμολογική κλίμακα είναι μηδέν έως δέκα (0-και
ως κατώτερος προβιβάσιμος βαθμός θεωρείται ο βαθμός πέντε (5).
- Ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών σε κάθε μάθημα ανακοινώνεται από τον διδάσκοντα στην πρώτη
παράδοση του μαθήματος. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης επικυρώνονται και οριστικοποιούνται από τη ΕΔΕ.
- Οι Μ.Φ συμμετέχουν με εκπροσώπους τους οι οποίοι
ορίζονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε όλα τα
συλλογικά όργανα του Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας,
στα οποία προβλέπεται από το νόμο η συμμετοχή τους,
όπως ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
- Οι Μ.Φ συμμετέχουν με δύο εκλεγμένους εκπροσώπους τους στην εννεαμελή ελληνο- αζέρικη διιδρυματική
επιτροπή διοίκησης.
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- Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων της διιδρυματικής επιτροπής του Π.Μ.Σ. και της
Συγκλήτου, καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Η
μη τήρηση των παραπάνω, χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί βάση διαγραφ από το Π.Μ.Σ.
- Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές προσφέρουν γενικότερα
όπου υπάρχει ανάγκη στις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, με απόφαση της ΕΔΕ π.χ. στην επιτήρηση στην
δια ζώσης εξέταση στα προπτυχιακά προγράμματα
των συνεργαζόμενων τμημάτων του ΠΔΜ και σε άλλες
δραστηριότητες.
- Οι φοιτητές είναι υπόχρεοι να καταβάλουν τα τέλη
φοίτησης στις ημερομηνίες που ανακοινώνονται από
τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Οι φοιτητές υποχρεώνεται
στην αρχή του κάθε εξαμήνου (2 εβδομάδες) να έχουν
εκπληρώσει την πληρωμή των διδάκτρων. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις για την για παράταση καταβολής των
διδάκτρων του εξαμήνου μερικών μηνών του φοιτητή/
τριας αποφασίζει η Διιδρυματική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
με έγκριση της μετά από έγγραφο αίτημα του φοιτητή. Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν έχει εκπληρώσει
τις οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι την έναρξη του
4ου εξαμήνου δεν μπορεί να καταθέσει αίτηση και δεν
μπορεί αναλάβει θέμα διπλωματικής εργασίας και επιβλέποντα καθηγητή.
- Οι φοιτητές οφείλουν να εξοφλήσουν όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και άλλες υποχρεώσεις προς
το Πανεπιστήμιο δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν
στην ορκωμοσία, να ορκιστούν και να παραλάβουν το
δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών και οποιαδήποτε βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους.
Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
- Ο κάθε φοιτητής/τρια κατά την λήξη του 3ου εξαμήνου
και την ολοκλήρωση επιτυχώς όλων των μαθημάτων και
εξόφλησης των διδάκτρων μπορούν να αναλάβουν θέμα
διπλωματικής εργασίας και επιβλέποντα καθηγητή για να
εκπονήσουν την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στο
4ο εξάμηνο σπουδών μετά από απόφαση/έγκριση της
διιδρυματικής επιτροπή διοίκησης του ΠΜΣ (ΕΔΕ).
- Ο κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει θέμα διπλωματικής
εργασίας από τον κατάλογο των προτεινόμενων θεμάτων από το ΠΜΣ- MOGMAT στα τέλη του 3ου εξαμήνου,
ανάλογα με τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα, αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα επιθυμίας εκπόνησης του
προτεινόμενου θέματος στον επιβλέποντα καθηγητή
και συζητά για την έγκριση ανάληψης επίβλεψης του
τελικού θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Μετά την αποδοχή και την υπογραφή από τον
επιβλέποντα καθηγητή της σχετικής αίτησης ανάληψης
της διπλωματικής εργασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής
υποβάλλει με υπογραφή του την αίτηση (όπου αναγράφονται τα στοιχεία του φοιτητή, το θέμα της διπλωματικής εργασίας στα ελληνικά και αγγλικά και το ονοματεπώνυμο του επιβλέποντα καθηγητή) στην γραμματεία
του ΠΜΣ για την ακόλουθη έγκριση και ανάθεση του
θέματος της διπλωματικής από την διιδρυματική επιτροπή διοίκησης (ΕΔΕ).
- Ο φοιτητής το αργότερο σ’ ένα μήνα από την ανάθεση
του θέματος υποβάλλει (στέλνει ηλεκτρονικό μήνυμα
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στο email) στον επιβλέποντα καθηγητή τα περιεχόμενα
της διπλωματικής εργασίας που θα αναπτύξει για την
έγκριση του. Τηρεί το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της
εργασίας, τηρώντας πιστά τη λογική ιεράρχηση των
ενεργειών για την επίτευξη του σκοπού και των ερευνητικών στόχων της διπλωματικής εργασίας.
- Η εργασία εκπονείται από το φοιτητή υποχρεωτικά
και αυτοδύναμα όταν αυτός βρίσκεται στο τελευταίο 4o
εξάμηνο των σπουδών του. Οι διπλωματικές εργασίες
ανατίθενται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από
έγκριση της Ελληνο-Αζέρικης Διιδρυματικής/Διατμηματικής Επιτροπής για εξάμηνη εκπόνηση από την ημέρα
απόφασης και με την ανάθεση του θέματος της διπλωματικής εργασίας σε κάθε φοιτητή ορίζεται ο επιβλέπων
και οι σύμβουλοι καθηγητές.
- Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται
σύμφωνα με τα περιεχόμενα και τους ερευνητικούς
στόχους που εγκρίνονται από τον επιβλέποντα καθηγητή, όπου καθορίζονται ο κύκλος των ερευνούμενων
προβλημάτων και οι βασικές πηγές βιβλιογραφίας που
πρέπει να μελετηθούν από το φοιτητή. Ο φοιτητής κάνει ο ίδιος την τελική επιλογή των μεθόδων και των μηχανισμών ανάπτυξης και επίλυσης των εξεταζόμενων
οικονομικών, διοικητικών, μεταφορικών/εφοδιαστικής
(logistics) και τεχνολογικών προβλημάτων και φέρει την
πλήρη ευθύνη για τα συμπεράσματα και τις συστάσεις
της διπλωματικής του εργασίας.
- Οι φοιτητές οφείλουν να τηρούν τις προδιαγραφές
εκπόνησης της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας
ΠΜΣ-MOGMAT και εκπονούν την εργασία σύμφωνα με
τον οδηγό εκπόνησης και την πρότυπη μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία. Η παρουσίαση/υποστήριξη της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή υλοποιείται σύμφωνα με την πρότυπη
παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Οι φοιτητές οφείλουν σε τακτά χρονικά διαστήματα να
ενημερώνουν τον επιβλέποντα καθηγητή για την πορεία
εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
- Οι φοιτητές οφείλουν να αναπτύξουν την διπλωματική εργασία αντικειμενικά, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους λόγο και το προσωπικό τους ύφος, να αναπτύξουν όλα τα κεφάλαια και τα υποκεφάλαια της εργασίας,
να εκθέτουν με λογική αλληλουχία τις ιδέες τους, στα
κεφάλαια και τις παραγράφους της εργασίας, να ερμηνεύουν κριτικά τα διοικητικά οικονομικά/τεχνολογικά
προβλήματα της εργασίας του, να μην παρουσιάζουν
ιδέες άλλων για δικές του, να καταγράψουν τις βιβλιογραφικές αναφορές στο κείμενο και στην βιβλιογραφία.
- H μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία του ΠΜΣMOGMAT του κάθε φοιτητή/τριας πρέπει να φέρει επιστημονικό-ερευνητικό χαρακτήρα, να είναι επίκαιρη και
ν’ αφορά στον τομέα της οικονομικής, της διεθνούς διοίκησης επιχειρήσεων, της μεταφοράς και της τεχνολογίας
πετρελαίου και φυσικού αερίου, να είναι αποτέλεσμα
αυτοδύναμης έρευνας του φοιτητή (χρησιμοποιώντας
αναλυτικούς πίνακες, διαγράμματα και σχήματα), στην
επίλυση πρακτικών ζητημάτων που αφορούν τα οικονομικά και τεχνολογικά προβλήματα του διεθνούς οικονομικού και διοικητικού χαρακτήρα των ελληνικών και
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διεθνικών επιχειρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου
και με βάση την ανάλυση του να καταλήγει σε πρακτικά
συμπεράσματα και να προτείνει λύσεις.
- Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στο τελικό στάδιο παραδίδεται σε ηλεκτρονικά στη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) του επιβλέποντα καθηγητή. Ο επιβλέπων
καθηγητής καταθέτει στον υπεύθυνο της Βιβλιοθήκης
του Πανεπιστήμιο ΔΜ την μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία του σε ηλεκτρονική μορφή (σε Word) για την
σχετικό έλεγχο πλαγιαρισμού-λογοκλοπής. Ο υπεύθυνος
της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστήμιο ΔΜ εκδίδει σχετική
βεβαίωση του επιπέδου ανίχνευσης πλαγιαρισμού-λογοκλοπής η οποία παραδίδεται ηλεκτρονικά στον επιβλέποντα καθηγητή και τον φοιτητή.
- Μετά τον έλεγχο λογοκλοπής ο επιβλέπων καθηγητής ενημερώνει και εγκρίνει στον φοιτητή/τρια την παρουσίασή/υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας του.
Ο φοιτητής ακολούθως καταθέτει αίτηση παρουσίασης
της διπλωματικής εργασίας του στην Γραμματεία του
ΠΜΣ.
- Ο φοιτητής παρουσιάζει την διπλωματική εργασία
σύμφωνα με την πρότυπη παρουσίαση. Προετοιμάζετε
για την παρουσίαση της εργασίας, έτσι ώστε να είναι
έτοιμος να δώσει σύντομες απαντήσεις και εξηγήσεις για
την έρευνα, ανάλυση, σύνθεση, πίνακες, διαγράμματα
και στις ερωτήσεις και παρατηρήσεις του επιβλέποντα
καθηγητή και των εξεταστών.
- Στη συνέχεια η ενυπόγραφη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία σε ένα έντυπο αντίτυπο με την ενυπόγραφη κριτική/έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή και
την σχετική αίτηση παρουσίασης του μεταπτυχιακού
φοιτητή κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ- MOGMAT.
Η Ελληνο-Αζέρικη Διιδρυματική-Διατμηματική Επιστημονική Επιτροπή εγκρίνει μαζικά με απόφαση της τις
τριμελείς επιτροπές εξέτασης των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
- Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση παρουσίασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή
CD να καταθέσει στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται: Ακαδημαϊκή
ταυτότητα, πρόσβαση στις βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου και σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων στις οποίες
είναι συνδρομητής το ΠΔΜ και λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Για το Π.Μ.Σ. ΜΟGMAT λαμβάνεται υπόψη ο κανονισμός του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στον
ιδιαίτερο κανονισμό του συγκεκριμένου προγράμματος.
Άρθρο 14
Διαδικασίες αναστολής φοίτησης - Απουσίες
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο για σοβαρούς
λόγους. Το ανώτατο όριο απουσιών είναι 30 % του κάθε
μαθήματος του προγράμματος σπουδών.
Η αδικαιολόγητη απουσία των φοιτητών πέραν του
30% των συνολικών ωρών διδασκαλίας συγκεκριμένου
μαθήματος έχει ως συνέπεια την υποχρέωση του φοιτη-

Τεύχος B’ 5426/09.12.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

τή να επαναλάβει την παρακολούθηση μαθήματος σε
επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο. Αν και πάλι απουσιάσει
αδικαιολόγητα πέραν του 30% των ωρών διδασκαλίας
του συγκεκριμένου μαθήματος έχει ως συνέπεια τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε. Σε περίπτωση συνέχισης
αδικαιολόγητων απουσιών, πέραν του 30% σπουδαστής
διαγράφεται μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε, που εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να ζητήσει με
αίτησή του προς την Ε.Δ.Ε την αναστολή της φοίτησης
για συνολικό χρονικό διάστημα έως το 50% του τυπικού
χρόνου φοίτησης (2 συνεχόμενων εξαμήνων) του ΠΜΣ
παραθέτοντας τους σχετικούς λόγους. Η αναστολή δίνεται με απόφαση της E.Δ.Ε. Κατά τη χρονική διάρκεια
της αναστολής φοίτησης δεν καταβάλλονται δίδακτρα.
Άρθρο 15
Διαγραφή φοιτητή/τριας από το ΠΜΣ-ΜOGMAT.
Πειθαρχικά παραπτώματα
Φοιτητής\τρια του ΠΜΣ διαγράφεται από το πρόγραμμα:
- Με αίτηση του ίδιου του φοιτητή.
- Σε περίπτωση υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας
φοίτησης 2+2 έτη ή ελλιπούς φοίτησης για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών.
- Σε περίπτωση διαπίστωσης λογοκλοπής ή μη επιτυχούς εξέτασης/υποστήριξης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
- Μη ολοκλήρωση επιτυχώς των 50% των μαθημάτων
του πρώτου έτους σπουδών ή του 50% τρίτου εξαμήνου.
- Άρνηση του φοιτητή μη εξόφλησης των προβλεπόμενων διδάκτρων του εξαμήνου ή μη καταβολή των διδάκτρων εντός προβλεπόμενων προθεσμιών όλων των
οφειλόμενων διδάκτρων.
- Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του φοιτητή βάσει
των παραγράφων του άρθρου 12 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ.
- Η αντιγραφή στις εξετάσεις των μαθημάτων ή στην
εκπόνηση εργασιών μαθήματος ή στην επίλυση ασκήσεων.
- Η ανάρμοστη συμπεριφορά του μεταπτυχιακού φοιτητή και λοιπά παραπτώματα που δεν συνάδουν με την
ιδιότητά του.
- Η χρήση επιστημονικών θεωριών, μεθόδων και αποτελεσμάτων, επιστημονικών ιδεών, ή η αντιγραφή εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς αναφορά σ’ αυτούς στη
διπλωματική τους εργασία ή σε άλλες εργασίες.
Σε κάθε περίπτωση, η ΕΔΕ καθορίζει τους επιμέρους
λόγους και τη διαδικασία διαγραφής ανάλογα με τις περιπτώσεις παραβίασης κανόνων και υποχρεώσεων.
Στην περίπτωση διαγραφής τα καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
Για τα πειθαρχικά παραπτώματα και την αντιμετώπισή τους ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπονται στον
εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Άρθρο 16
Υποχρεώσεις για τη λήψη
του Μεταπτυχιακού διπλώματος Σπουδών
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού διπλώματος
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Σπουδών (ΜΔΣ) απαιτείται η συγκέντρωση των απαιτούμενων από το ΠΜΣ 120 πιστωτικών μονάδων με την
επιτυχή εξέταση των 12 προβλεπόμενων μαθημάτων
και την παρουσίαση/υποστήριξη της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών.
Η Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.
Άρθρο 17
Αποφοίτηση
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν
τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από την παρακολούθηση του ΠΜΣ απονέμεται Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Σπουδών (Μ.Δ.Σ). Στον απόφοιτο του ΠΜΣ μπορεί να
χορηγείται πριν από την τελετή απονομής του τίτλου,
βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του προγράμματος. Πρωτότυπο δίπλωμα εκδίδεται
μόνο ένα και δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία. Ο κάτοχος
του ΜΔΕ δικαιούται να λάβει τα αντίγραφα διπλώματος
Σπουδών και τα πιστοποιητικά που επιθυμεί.
Άρθρο 18
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο Διεθνές Διιδρυματικό/Διατμηματικό κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη
«Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» και αγγλικό τίτλο (International Inter-University/
inter- Interdepartmental Common “Petroleum oil and
gas management and transportation _ M.Sc. MOGMAT).
Οι τίτλοι σπουδών του Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού
με συνυπογραφή των δύο πρυτάνεων από το Κρατικό
Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Αzerbaijan
State University of Economics- UNEC, Πόλη Μπακού,
Αζερμπαϊτζάν) και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
(Τμήμα «Μηχανικών Ορυκτών Πόρων» της Πολυτεχνικής
Σχολής ως επισπεύδον Τμήμα με έδρα την Κοζάνη σε
συνεργασία με το Τμήμα «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών» με έδρα την Κοζάνη και το Τμήμα
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά της Σχολής Οικονομικών Σπουδών) και σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» και τις ακόλουθες συμπληρώσεις και τροποποιήσεις του που ισχύουν σήμερα και
του ν. 4610/2019 (Α’ 70).
Η εγγραφή των φοιτητών γίνεται στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας. Επομένως οι τίτλοι σπουδών είναι ελληνικοί και δεν απαιτείται η αναγνώριση από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
Άρθρο 19
Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών,
Παράρτημα Διπλώματος
Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται από την ΕΔΕ.
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (ΜΔΣ) εκδίδεται
από τη Γραμματεία του ΠΜΣ και υπογράφεται από τους
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Πρυτάνεις των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, όπως αλλιώς ορίζεται από το ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας.
Στο ΜΔΣ αναγράφονται τα συνεργαζόμενα Τμήματα ή
και τα δύο συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ, και τα τυχόν εμβλήματα
των ιδρυμάτων, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών,
η χρονολογία έκδοσης του ΜΔΣ, ο αριθμός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του ΠΜΣ, τα στοιχεία του φοιτητή και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης της επίδοσης
του ως Καλώς - Λίαν Καλώς - Άριστα. Ο χαρακτηρισμός
αυτός προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας, στρογγυλοποιημένα στο πλησιέστερο πρώτο
δεκαδικό. Η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες
των μαθημάτων και της ΜΔΣ. Ο βαθμός του ΜΔΕ χαρακτηρίζεται ως Καλώς από 5,0 έως 6,4, Λίαν Καλώς από
6,5 έως 8,4 και Άριστα από 8,5 έως 10. Αντίγραφο ΜΔΣ
χορηγείται με υπογραφή του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Στο ΜΔΣ επισυνάπτεται παράρτημα Διπλώματος
(Diploma Supplement) σε σχέση με το οποίο ισχύουν
οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 του ν. 3374/2005 και της
υπουργικής απόφασης Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466
τ.Β’) με την συνυπογραφή των δύο Πρυτάνεων. Το παράρτημα Διπλώματος χορηγείται με την συνυπογραφή
των δύο Πρυτάνεων. Οι αναλυτικές βαθμολογίες και βεβαιώσεις υπογράφονται από τον Διευθυντή του ΠΜΣΜOGMAT.
Άρθρο 20
Ορκωμοσία/Τελετή αποφοίτησης
1. Φοιτητής/τρια που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις μεταπτυχιακές σπουδές του, ορκίζεται ενώπιον των Πρυτάνεων, του Διευθυντή του ΠΜΣ και των Προέδρων των
συνεργαζόμενων Τμημάτων σε επίσημη τελετή για την
απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΠΜΣΜOGMAT. Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό τύπο
της επιτυχούς αποπεράτωσης των σπουδών.
2. Η ορκωμοσία/τελετή αποφοίτησης γίνεται σε τελετή, με απαραίτητη την παρουσία των αποφοίτων, σε
ημέρα που ορίζεται από τον Διευθυντή του ΠΜΣ ή τον
πρόεδρο της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).
Η ορκωμοσία ή Τελετή αποφοίτησης μπορεί να πραγ-

Τεύχος B’ 5426/09.12.2020

ματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την συνδρομή μέσων
τηλεδιάσκεψης.
Το κείμενο του όρκου για τους αποφοίτους που αποκτούν Μ.Δ.Ε. έχει ως εξής: «Του κοινού Τίτλου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) του Διεθνούς
Διιδρυματικού _ Διατμηματικού Κοινού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διαχείριση και
Μεταφορά Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου» του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών πόρων της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ)
ως επισπεύδον Τμήμα, του Τμήματος «Διεθνών και Ευρωπαϊκών οικονομικών σπουδών» με έδρα την Κοζάνη,
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
με έδρα τα Γρεβενά της Σχολής Οικονομικών Σπουδών
και σε συνεργασία με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν με τίτλο: Διεθνές Διιδρυματικό/
Διατμηματικό κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη «Διαχείριση και Μεταφορά Φυσικού
Αερίου και Πετρελαίου» (International Inter-University/
inter- Interdepartmental Common “Petroleum oil and
gas management and transportation - M.Sc. MOGMAT),
αξιωθείς καθομολογώ τάδε: «Κατ’ αρετήν και δικαιοσύνην βιώσομαι/και εν πίστεί αεί πολιτεύσομαι/, πρότυπον εμαυτόν παρέχων/και τα εκ του Ιδρύματος κτηθέντα διδάγματα/πιστώς και ακριβώς εν τω βίω τηρών και
τοις άλλοις μεταλαμπαδεύων,/ωφέλιμον ούτω εμαυτόν
τη Πολιτεία και ανθρώπων Κοινωνίαν παρέχων».
Άρθρο 21
Μεταπτυχιακός Τίτλος ΣπουδώνΕνιαίος τίτλος διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ο Τίτλος Σπουδών είναι ενιαίος τίτλος Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) ή Μεταπτυχιακού διπλώματος Ειδίκευσης του ΠΜΣ -MOGMAT, συνυπογράφεται από τους Πρυτάνεις των συνεργαζόμενων ΑΕΙ και
τις σφραγίδες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
(ανάφλυφη) και του Κρατικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του Αζερμπαϊτζάν. Για τον τίτλο του Δ.Μ.Σ χρησιμοποιείται ο ενιαίος τύπος διπλώματος σύμφωνα με τα
ακόλουθα πρότυπα των δύο ΑΕΙ, όλα τα στοιχεία του
οποίων (σχήμα και μέγεθος τίτλου, μέγεθος και διάταξη εμβλήματος, διακοσμητικών στοιχείων και κειμένου,
αποστάσεις, γραμματοσειρά κ.λπ.) είναι δεσμευτικά τα
παρακάτω:
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Άρθρο 22
Τέλη φοίτησης/δίδακτρα.
Οικονομική Υποστήριξη και Διαχείριση
του Π.Μ.Σ MOGMAT
1. Τα τέλη φοίτησης/δίδακτρα ανέρχονται σε 4.000
ευρώ.
2. Τις πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. με την αναμενόμενη κάλυψη του κόστους του προγράμματος περιλαμβάνει την καταβολή διδάκτρων στο ύψος των 4000 ευρώ.
Πηγές εσόδων μπορεί να είναι δωρεές, χορηγίες, παροχές, κληροδοτήματα φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού
τομέα γενικά, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, ερευνητικά
προγράμματα, κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις
του κρατικού προϋπολογισμού και τα δίδακτρα. Τα δίδακτρα, όπου προβλέπονται, καταβάλλονται εφ’ άπαξ ή
σε δόσεις, σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕ. Στα αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα τόσο για τη βιωσιμότητά των, όσο και για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων των
φοιτούντων, έκαστος τούτων θα πρέπει να είναι συνεπής
με τις οικονομικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνει με την
εγγραφή του στο Πρόγραμμα. Σε αντίθετη περίπτωση
η ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της φοίτησης
του υπόχρεου. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. επιβαρύνονται
το κόστος προμήθειας απαραίτητων συγγραμμάτων
ενώ δικαιούνται για όλη τη διάρκεια της φοίτησή τους
των παροχών της φοιτητικής μέριμνας σύμφωνα με τα
κριτήρια των προπτυχιακών φοιτητών. Την οικονομική
διαχείριση και λογιστική παρακολούθηση των Π.Μ.Σ. έχει
ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας θα
πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό λογαριασμό τραπέζης για
τις εισπράξεις -πληρωμές κάθε Π.Μ.Σ. οι οποίες και κατανέμονται 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. των συνεργαζόμενων τμημάτων που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.
Η παραπάνω κατανομή της προηγούμενης παραγράφου δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό (όπως της επιχορήγησης των διδάκτρων των φοιτητών από την εταιρεία
ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline AG), μέσω του Ιδρύματος
Μποδοσάκη), καθώς και για τις κρατικές επιχορηγήσεις.
O καταμερισμός των λειτουργικών δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού του ΠΜΣ δύναται να τροποποιείται σε οποιοδήποτε ποσοστό σύμφωνα με τις ανάγκες
υλοποίησης του ΠΜΣ-ΜOGMAT, κατόπιν απόφασης της
Ειδικής Διιδρυματικής ελληνο-αζέρικης επιτροπής διοίκησης (ΕΔΕ) του ΠΜΣ-ΜOGMAT.

Τεύχος B’ 5426/09.12.2020

Άρθρο 23
Δωρεάν φοίτηση - Υποτροφίες.
Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/
2017 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, λόγω εισοδηματικών κριτηρίων το 30% των φοιτητών, όπου οι
ελάχιστες ετήσιες αποδοχές δεν υπερβαίνουν το εθνικό
διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα, όπου αυτά προβλέπονται
(οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν
αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%),
το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του
εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ). Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.
Η διαδικασία απαλλαγής των τελών φοίτησης στο ΠΜΣ
ολοκληρώνεται στις αρχές του πρώτου εξαμήνου μετά
από την επιλογή και εγγραφή των φοιτητών στο ΠΜΣ.
Ανακοινώνεται με επιστολή μέσω Email στους φοιτητές
η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2018
(Α΄ 114 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»)
και την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 3387/10-08-2018
(«Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης
φοιτητών ΠΜΣ των ελληνικών ΑΕΙ»). Τα αποτελέσματα
ανακοινώνονται και αναρτώνται στο πίνακα ανακοινώσεων του ΠΔΜ στην Καστοριά. Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα ενστάσεων εντός 5 εργάσιμων ημερών. Του πίνακες
κατάταξης απαλλαγής των διδάκτρων των φοιτητών επικυρώνει με απόφαση της η διιδρυματική επιτροπή και
κοινοποιεί τα αποτελέσματα στον ΕΛΚΕ ΠΔΜ.
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δύνανται να χορηγούνται υποτροφίες:
α) Από τα κληροδοτήματα του Ιδρύματος σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτά.
β) Από τα έσοδα ή χορηγίες του ΠΜΣ.
Οι χορηγίες του ιδιωτικού φορέα προς το ΠΜΣMOGMAT για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, όπως και
τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη 2015-2016, 2016-2017
και 2017-2018 καλύπτουν σε ποσοστό 50% (το 1/2) μερικής κάλυψης των συνολικών διδάκτρων των φοιτητών εκάστου κύκλου, προέρχονται από δωρεά προς το
Ίδρυμα Μποδοσάκη της εταιρείας Trans Adriatic Pipeline
AG Greece (ΤΑΡ), η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή
του αγωγού φυσικού αερίου που διατρέχει την βόρειο
Ελλάδα και θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την περιοχή
της Κασπίας στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Επένδυσής της (SEI
Program), και τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης (CSR) στις περιοχές διέλευσης του αγωγού.
Η δωρεά του ΤΑΡ-AG (Trans-Adriatic pipeline) για την
κάλυψη της επιχορήγησης του 50% των διδάκτρων σε
ανώτερο αριθμό 50 μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ.
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ΜOGMAT ανά κύκλο σπουδών διατίθενται βάσει συμφωνίας επιχορήγησης του M.Sc. M.O.G.M.A.T. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με το Ίδρυμα Μποδοσάκη
από τις 3-10-2017.
Για την επιχορήγηση των φοιτητών από την εταιρεία
ΤΑΡ (Trans Adriatic Pipeline AG), μέσω του Ιδρύματος
Μποδοσάκη ο κάθε φοιτητής/φοιτήτρια μετά την ανακοίνωση της διοίκησης του ΠΜΣ ΜOGMAT, οφείλει να
υποβάλλει σχετική αίτηση παράκλησης για την λήψη της
επιχορήγησης των διδάκτρων και να υπογράψει σχετική
σύμβαση υποχρεώσεων αποδοχής ολοκλήρωσης των
υποχρεώσεων των σπουδών του/της στο προβλεπόμενο
χρόνο σπουδών των 4 εξαμήνων και την ολοκλήρωση
της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας εντός 6 μηνών από την ανάληψή της, χωρίς καθυστέρηση, μόνο
εάν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι υγείας είτε άλλοι σημαντικοί αιτιολογημένοι λόγοι, τους οποίους θα εξετάσει
μετά από έγγραφο αίτημα του φοιτητή/τριας η ελληνοαζέρικη διιδρυματική επιτροπή διοίκησης του ΠΜΣ.
Για την χορήγηση της υποτροφίας του ΤΑΡ μετά από
τις αιτήσεις των φοιτητών/τριών και την απόφαση της
Διιδρυματικής Επιτροπής Διοίκησης, οι μεταπτυχιακοί
υπότροφοι φοιτητές/τριες υποχρεούται να υπογράψουν
συμβάσεις με τον διευθυντή του ΠΜΣ στο 1ο έτος σπουδών, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιώματα και
οι υποχρεώσεις τους καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους.
Στην περίπτωση της επιχορήγησης δεν ισχύει το άρθρο 13 για την υπέρβαση του προβλεπόμενου χρόνου
σπουδών 2+2. Σε περίπτωση που ο φοιτητής/τρια υπερβεί το προβλεπόμενο χρόνο σπουδών των 2 ετών οφείλει να καταβάλει τα συνολικά τα δίδακτρα των σπουδών
του των 4000 ευρώ και η υποτροφία θα χορηγηθεί σε
άλλον φοιτητή/τρια.
Η περίοδος για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021, 20212022 και 2022-2023 θα καλυφτεί από δίδακτρα των
φοιτητών, χορηγίες δημοσίου και του ιδιωτικού φορέα.
Άλλες υποτροφίες
Το Π.Μ.Σ., μπορεί με απόφαση της ΕΔΕ να παρέχεται ένας αριθμός υποτροφιών με κριτήρια που καθορίζονται από την ΕΔΕ. Ο αριθμός των υποτροφιών του
κάθε ΠΜΣ και τα κριτήρια λήψης τους αναφέρονται στη
σχετική προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του
ΠΜΣ. Η Ε.Δ.Ε. δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε μέλη
του Ιδρύματος των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς σε Ε.ΔΙ.Π.
και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του
ν. 4485/2017 που πληρούν τις προϋποθέσεις και μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ.
Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί να παρέχονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς και
από άλλους φορείς, όπως το ΙΚΥ, το Υπουργείο Παιδείας,
Κοινοτικά Προγράμματα, ελληνικά και ξένα δημόσια και
ιδιωτικά ιδρύματα και εταιρείες κ.λπ. Σε περίπτωση που
φοιτητής λαμβάνει υποτροφία από δημόσιου ή ιδιωτικό
οργανισμό ή επιχορηγείται από κάποιο άλλο φορέα, δεν
δικαιούται υποτροφία από το Π.Μ.Σ.
Οι υπότροφοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στη
Γραμματεία του ΠΜΔ ότι δεν λαμβάνουν υποτροφία ή
επιχορήγηση από άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
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Γενικά για την χορήγηση της υποτροφίας από οποιαδήποτε πηγή υπογράφονται συμβάσεις των μεταπτυχιακών
υποτρόφων με το Π.Μ.Σ. στο 1ο έτος σπουδών όπου
περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησης τους.
Ανάλογες υποχρεώσεις δύναται να αναθέσει η Διιδρυματική επιτροπή διοίκησης στους φοιτητές/τριες που έχουν
απαλλαγή διδάκτρων λόγω εισοδηματικών κριτηρίων
βάσει του ν. 4485/2017 και άλλων υποτροφιών.
Άρθρο 24
Οικονομικές διευκολύνσεις
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
Παροχή έκπτωσης σε αδέρφια και ανδρόγυνα για ταυτόχρονη φοίτηση στο ΠΜΣ MOGMAT.
Η Διιδρυματική επιτροπή διοίκησης μπορεί να εγκρίνει
την παροχή έκπτωσης 10% στα δίδακτρα που θα πληρώνουν δύο ή περισσότερα αδέρφια που θα φοιτήσουν
ταυτόχρονα στο Π.Μ.Σ. MOGMAT και είναι όλα οικονομικά εξαρτώμενα από την ίδια οικογένεια, σύμφωνα με
το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας. Η έκπτωση
παρέχεται στα δίδακτρα που οφείλει το κάθε ένα από τα
αδέρφια. Η έκπτωση δεν παρέχεται όταν το ένα από τα
αδέρφια έχει πλήρη υποτροφία ή στην περίπτωση ο/η
2ος/αδερφός/ή γίνεται δεκτός/ή και παρακολουθήσει
τις μεταπτυχιακές σπουδές μετά την ολοκλήρωση των
σπουδών από τον/ην πρώτο/η αδερφό/ή.
Η παροχή αυτή έκπτωσης 10% στα δίδακτρα ισχύει και
για το ανδρόγυνο, το οποίο θα σπουδάσει ταυτόχρονα
το ίδιο χρονικό διάστημα στο ίδιο κύκλο σπουδών του
Π.Μ.Σ. MOGMAT.
Άλλες Διευκολύνσεις
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. (παρ. 3 του
άρθρου 34 του ν. 4485/2017).
Έκπτωση σε στελέχη/υπαλλήλους του ιδίου δημόσιου
ή ιδιωτικού φορέα
Παρέχεται έκπτωση σε στελέχη/υπαλλήλους που εργάζονται στην ίδια υπηρεσία του δημόσιου ή ιδιωτικού
οργανισμού/επιχείρησης όπου εργάζονται, τα οποία γίνονται δεκτά και φοιτούν ταυτόχρονα στον ίδιο κύκλο
του ΠΜΣ-MOGMAT, και πιστοποιείται από επίσημη βεβαίωση του οργανισμού ή της επιχείρησης. Η έκπτωση
παρέχεται ως εξής:
α) Για τα δύο (2) στελέχη/υπαλλήλους από την ίδια
επιχείρηση/οργανισμό τα οποία θα φοιτήσουν στον ίδιο
κύκλο του ΠΜΣ παρέχεται στον καθένα έκπτωση 5% στο
σύνολο των διδάκτρων,
β) Για τα τρία (3) έως πέντε (5) στελέχη/υπαλλήλους
από την ίδια επιχείρηση/οργανισμό παρέχεται στον καθένα έκπτωση 10% στο σύνολο των διδάκτρων,
γ) Για περισσότερα από έξι (6) στελέχη/υπαλλήλους
από την ίδια επιχείρηση/οργανισμό παρέχεται στον καθένα έκπτωση 15% στο σύνολο των διδάκτρων, οι οποίοι
θα φοιτήσουν στον ίδιο κύκλο του ΠΜΣ.
Η έκπτωση παρέχεται στα δίδακτρα που οφείλει το
κάθε ένα από τα Στελέχη/υπάλληλοι για το διάστημα της
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ταυτόχρονης φοίτησης τους στον ίδιο κύκλο του Π.Μ.Σ. MOGMAT. Η έκπτωση δεν παρέχεται σε στέλεχος/υπάλληλο της ίδιας επιχείρησης που γίνεται δεκτός/ή σε επόμενο κύκλο του Π.Μ.Σ.
Άρθρο 25
Αμοιβές διδασκόντων
- Η ωριαία αποζημίωση των διδασκόντων του μπορεί
να διαμορφώνεται, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία
ανήκουν με απόφαση της ΕΔΕ και σύμφωνα με το άρθρο
36 του ν 4485/2017.
- Σε περίπτωση μη ύπαρξης κονδυλίων για την αποζημίωσή του το μέλος ΕΠ δεσμεύεται να ολοκληρώσει τη
διδασκαλία του (ων) μαθήματος (ων) που έχει αναλάβει
μέχρι το πέρας του εξαμήνου.
Άρθρο 26
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και παραρτήματα
του ΠΜΣ-MOGMAT
Το ΠΜΣ-MOGMAT σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ΄αρ.
5425 απόφασης επανιδρύσεως (Β΄ 1449/2020), δύναται
να λειτουργήσει σε επιπλέον δύο παράλληλα τμήματα
πέραν του Τμήματος δια ζώσης, με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την χρήση νέων τεχνολογιών, στην ελληνική
γλώσσα και αγγλική ή αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.
Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε κάθε τμήμα στο πρόγραμμα ορίζεται
σε σαράντα (40) φοιτητές. Ο αριθμός των εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Ελληνο-αζέρικης
Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) διοίκησης του
ΠΜΣ MOGMAT. Η απόφαση λειτουργίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ολοκληρώνεται μετά από εισήγηση
της ελληνο- αζέρικης επιτροπής διοίκησης στην Πολυτεχνική Σχολή για την λήψη σχετική απόφασης και την
ακόλουθη απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας.
Το ΠΜΣ-MOGMAT μπορεί να λειτουργήσει παραρτήματά του σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού μετά την υπογραφή σχετικού Ειδικού Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας των συνεργαζόμενων ΑΕΙ.
Άρθρο 27
Γραμματειακή-τεχνική κάλυψη
Το Τμήμα στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει και
τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος και μπορεί
να στελεχώνεται από μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους
του Πανεπιστημίου ή έκτακτους με σύμβαση έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η Γραμματεία του κάθε ΠΜΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Διαδικασία προκήρυξης θέσεων Μεταπτυχιακών
Φοιτητών, μετά την λήψη της σχετικής απόφασης από
την ΕΔΕ.
β. Συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
γ. Εγγραφές (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
επιλογής) των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών
στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου.
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δ. Σύνταξη καταλόγου εγγραφόμενων μεταπτυχιακών
φοιτητών ανά πρόγραμμα και μάθημα.
ε. Σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος σπουδών
δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.
στ. Τήρηση καρτέλας για κάθε εγγεγραμμένο μεταπτυχιακό φοιτητή και ενημέρωσή της κατά τη διάρκεια
των σπουδών. Έκδοση δελτίων βαθμολογίας των μεταπτυχιακών φοιτητών.
ζ. Τήρηση πρακτικών.
η. Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, που χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων υπογράφονται από τον Διευθυντή ή τον
Αναπληρωτή Διευθυντή του ΠΜΣ ή μετά από εξουσιοδότηση από τον Γραμματέα του ΠΜΣ.
Άρθρο 28
Αξιολόγηση ποιότητας
Το πρόγραμμα και οι διδάσκοντες σ’ αυτό αξιολογούνται σύμφωνα με τον ν. 3374/2005 και τις διαδικασίες της
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Συγκεκριμένα, από την 9η έως τη 12η εβδομάδα μαθημάτων,
σε κάθε μάθημα του ΠΜΣ, μοιράζεται στους φοιτητές
ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του μαθήματος,
όπως και των διδασκόντων του. Με την κατάθεση της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ο φοιτητής καταθέτει στη γραμματεία του ΠΜΣ και συμπληρωμένο
ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του ΠΜΣ.
Η σύνταξη των ερωτηματολογίων γίνεται από τη
ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος και η επεξεργασία τους γίνεται με
ευθύνη του Διευθυντή του ΠΜΣ από τη Γραμματεία του
ΠΜΣ, σε συνεργασία πάντα με την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Με ευθύνη της ΕΔΕ του ΠΜΣ συντάσσεται έκθεση
αξιολόγησης στο τέλος του κάθε κύκλου σπουδών του
ΠΜΣ. Η έκθεση εγκρίνεται από την ΕΔΕ και στη συνέχεια
υποβάλλεται στη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος. Τα περιεχόμενα
της έκθεσης αξιολόγησης ορίζονται από την ΕΘΑΑΕ ή
την ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος.
Άρθρο 29
Διαδικασίες παράτασης και αναθεώρησης
του Διεθνούς διιδρυματικού-διατμηματικού
κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ. MOGMAT)
1. Για την παράταση λειτουργίας του Π.Μ.Σ. MOGMAT
μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά την παρέλευση πενταετίας από την έγκριση λειτουργίας του και γίνεται με
πρόταση της Ε.Δ.Ε. στο κάθε συνεργαζόμενο Τμήμα, την
έγκριση των Συνελεύσεών τους και της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την υπογραφή
νέου μνημονίου συνεργασίας με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερμπαϊτζάν (Αzerbaijan State
University of Economics- UNEC).
2. Σε περίπτωση αναθεώρησης του Π.Μ.Σ. καταρτίζεται Σχέδιο Τροποποίησης ή νέο Σχέδιο Π.Μ.Σ. με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συνεργαζόμενων
Τμημάτων και την υπογραφή νέου μνημονίου συνεργασίας με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Αζερ-
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μπαϊτζάν (Αzerbaijan State University of EconomicsUNEC), στην οποία, πέραν των απαιτούμενων στοιχείων
της προηγούμενης παραγράφου, αναλύονται οι λόγοι
που υπαγορεύουν την αναθεώρηση σε σχέση με την
έως τότε λειτουργία του Προγράμματος και ρυθμίζεται
η μετάβαση στο αναθεωρημένο Π.Μ.Σ. με μεταβατικές
διατάξεις.
Άρθρο 30
Τροποποίηση Κανονισμού Μεταπτυχιακών
Σπουδών του ΠΜΣ- ΜΟGMAT
Η Σύγκλητος του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας
διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος κανονισμού, κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο.
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Άρθρο 31
Τελικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση και στον παρόντα εσωτερικό κανονισμό θα
ρυθμίζονται από την ελληνο-αζέρικη Διιδρυματική Επιτροπή Διοίκησης, το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 1 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02054260912200020*

