
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 5632 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμη-

ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνι-

κής Σχολής με τα Τμήματα Περιφερειακής και Δια-

συνοριακής Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών 

της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Ενεργεια-

κές επενδύσεις και περιβάλλον-Energy Investments 

and Environment-EN.I.EN».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση 113/21-05-2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Την 2260/25.11.2019 απόφαση της Συγκλήτου «Έγκρι-

ση ίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής σε συνεργασία με τα Τμήματα Πε-
ριφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης και Οικονομι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
με τίτλο «Ενεργειακές επενδύσεις και περιβάλλον-Energy 
Investments and Environment-EN.I.EN» (Β΄ 4678).

2. Τις διατάξεις του κεφ. Δ΄ (Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μα-
κεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) άρθρο 16 
του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπές διατάξεις τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α΄ 70).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του ν. 4485/2017, 
σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος καταρτίζεται ο κανονισμός Μεταπτυχιακών 
Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτά-
ται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται 
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
(Α΄ 114).

4. Το απόσπασμα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 47/02-07-2019).

5. Το απόσπασμα πρακτικού της Προσωρινής Συνέλευσης 
του Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυ-
ξης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 2/03-07-2019).

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Προσωρινής Συνέλευσης 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονο-
μικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 3/27-06-2019).

7. Την υπ’ αρ. 137444/Ζ1 διαπιστωτική πράξη της υπουρ-
γού 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 (ΥΟΔΔ 709).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού (προκαλείται για δωρεάν ΠΜΣ), αποφασίζει και 
εγκρίνει τον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
με τα Τμήματα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανά-
πτυξης και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
με τίτλο «Ενεργειακές επενδύσεις και περιβάλλον-Energy 
Investments and Environment-EN.I.EN» ως εξής:

Άρθρο 1
Όργανα Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (ENERGY INVESTMENTS 
AND ENVIRONMENT-EN.I.EN.) του τμήματος Χημικών Μηχα-
νικών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας σε συνεργασία 
με τα Τμήματα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυ-
ξης του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας και Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας είναι:

α. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή στο εξής Ε.Δ.Ε: συ-
γκροτείται βάσει του άρθρου εδαφίου 4 του άρθρου 31 του 
ν. 4485/2017 από μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων τμημάτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του προγράμματος (3 
από το τμήμα Χημικών Μηχανικών, 2 από το τμήμα Διασυ-
νοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου, 2 από το τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών) και 2 μέλη των μεταπτυχιακών 
φοιτητών και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και 
τον συντονισμό λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ.

Β. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.: Προεδρεύει της Ε.Δ.Ε., ορί-
ζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε., για διετή θητεία με δυνατό-
τητα ανανέωσης. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελε-
σματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. Από την Ε.Δ.Ε. ορίζεται και 
αναπληρωτής Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

11 Ιουνίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2238

22861



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22862 Τεύχος B’ 2238/11.06.2020

Άρθρο 2
Οργάνωση του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών

2.1. Η Ε.Δ.Ε. συντονίζει και οργανώνει το Δ.Π.Μ.Σ.. Το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί σύμφωνα με 
τον Οργανισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

2.2. Οι ημερομηνίες των επιμέρους δραστηριοτήτων 
εκάστου προγράμματος, όπου και όσο είναι εφικτό, ακο-
λουθούν το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, ενώ 
παρεκκλίσεις από το γενικότερο ακαδημαϊκό ημερολόγιο 
αποφασίζονται από τη Ε.Δ.Ε., μετά από εισήγηση του Διευ-
θυντή του προγράμματος.

2.3. 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 Δ.Π.Μ.Σ., το οποίο 
ανακοινώνεται με ευθύνη του Διευθυντή του προγράμματος 
και το οποίο περιέχει: α) τα τυπικά προγράμματα σπουδών 
κάθε εξαμήνου, β) τα μέλη του εκπαιδευτικού 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.

2.4. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών οργανώ-
νεται 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 δραστη-
ριότητες που τα συνθέτουν και να είναι επίσης δυνατή η 
μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα 
αντίστοιχα προγράμματα σπουδών του ιδίου ή άλλου ανώ-
τατου εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

2.5. Το Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίζεται με βάση το 
περίγραμμα του προγράμματος σπουδών, το οποίο περι-
λαμβάνει:

α) 12 υποχρεωτικά μαθημάτων, διάρκειας 39 ωρών δι-
δασκαλίας

β) την εκπόνηση, παρουσίαση/υποστήριξη της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας,

γ) τις μορφές διδασκαλίας που κρίνονται κατάλληλες για 
κάθε μάθημα.

2.6. Η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει με βάση το περίγραμμα του 
προγράμματος σπουδών για την μορφή διδασκαλίας κάθε 
μαθήματος (θεωρητική, εργαστηριακή ή μεικτή μορφή δι-
δασκαλίας).

2.7. Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και του 
απονέμεται τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, όταν εξετα-
στεί επιτυχώς στα μαθήματα και στην μεταπτυχιακή του 
διατριβή που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών, 
σε συνδυασμό με την επιτυχή επίδοση του στο σύνολο 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων και συγκεντρώσει τον 
απαιτούμενο αριθμό των 90 πιστωτικών μονάδων του προ-
γράμματος.

2.8. Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των μαθη-
μάτων στην περίπτωση διδάσκοντα από τα Πανεπιστήμια 

Κύπρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της τηλε-
κατάρτισης με τη χρήση ειδικού προγράμματος παρακο-
λούθησης από τους φοιτητές μέσω Η/Υ που θα έχει ο κάθε 
φοιτητής και διαδραστική επαφή με τον καθηγητή.

Κανόνες λειτουργίας.
Κάθε Π.Μ.Σ. λειτουργεί με βάση το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 

τ.Α΄/4.8.2017), και το άρθρο 10 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 
τ.Α΄/16.7.2008), τον παρόντα κανονισμό και τον κανονισμό 
κάθε προγράμματος, ο οποίος εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε.
Ο κανονισμός κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος δεν μπο-
ρεί να έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού αλλά θα αναφέρεται στις ιδιαιτερότητες του 
συγκεκριμένου προγράμματος.

Η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. δε μπορεί να αποβαίνει σε βά-
ρος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμή-
ματος που το διοργανώνει, αυτόνομα ή σε διατμηματικό 
επίπεδο ή της λειτουργίας του Ιδρύματος γενικότερα. Στα 
πλαίσια αυτά:

• Μέλη ΔΕΠ μπορούν να διδάσκουν στο Δ.Π.Μ.Σ., εφόσον 
έχουν καλύψει το εκπαιδευτικό έργο που υποχρεούνται 
στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος τους.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝ» και αγγλικό τίτλο (Master of ENERGY INVESTMENTS 
AND ENVIRONMENT-M.Sc. EN.I.EN.). Οι τίτλοι σπουδών 
του Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού με συνυπογραφή των 
Τμημάτων και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) που αφορά στην «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» καθώς και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις και 
τροποποιήσεις του που ισχύουν σήμερα. Ο ενιαίος τίτλος 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) του Δ.Π.Μ.Σ. 
υπογράφεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας και τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ... Για τον 
τίτλο του Δ.Μ.Σ χρησιμοποιείται ο ενιαίος τύπος διπλώμα-
τος σύμφωνα με τα πρότυπα του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

Ως έδρα του μεταπτυχιακού προγράμματος ορίζεται η 
πόλη της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

Άρθρο 4
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθή-
ματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση 
και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) διδακτικές 
πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματι-
κή εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
(90) πιστωτικών μονάδων.
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α/α Κωδικός Εξάμηνο Α΄ Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες/
εβδομάδα

Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 ΕΝ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 3 7,5
2 ΕΝ 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3 7,5
3 EN 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3 7,5
4 EN 4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 3 7,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων και ωρών 12 30
Α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

α/α Κωδικός Εξάμηνο Β΄ Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες/
εβδομάδα

Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 ΕΝ 5 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ-ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 3 7,5

2 ΕΝ 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΩΝ 3 7,5

3 ΕΝ 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 3 7,5
4 ΕΝ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 7,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων και ωρών 12 30
Β) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

α/α Κωδικός Εξάμηνο Β΄ Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες/
εβδομάδα

Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 ΕΝ 9 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3 7,5

2 ΕΝ 10 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3 7,5
3 ΕΝ 11 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 7,5

4 ΕΝ 12 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3 7,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων και ωρών 12 30

α/α Κωδικός Εξάμηνο Γ΄ Μαθήματα Υποχρεωτικά Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1 ΕΝ 13 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία-Thesis -Master 30

Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος στο πρόγραμμα ορίζεται 
κατ' ανώτατο όριο σαράντα (40) φοιτητές. Ο αριθμός των 
εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. 
Ο αριθμός των εισακτέων θα πρέπει να περιλαμβάνει πο-
σοστό 30% μεταπτυχιακούς φοιτητές χωρίς την καταβολή 
διδάκτρων. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του νόμου 4485/2017 
απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέ-
πονται, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, 
εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέ-
σιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το 
μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό 
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου δια-
θέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον 
πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε κάθε περίπτωση, οι 
απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοι-
τητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 6
Αμοιβές

• Η ωριαία αποζημίωση των διδασκόντων του μπορεί να 

διαμορφώνεται, ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία ανή-
κουν με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και σύμφωνα με το άρθρο 36 
του ν. 4485/2017 όταν τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν εκπληρώσει τις 
νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών εβδο-
μαδιαίας διδακτικής απασχόλησης.

• Σε περίπτωση μη ύπαρξης κονδυλίων για την αποζημί-
ωση του το μέλος ΕΠ δεσμεύεται να ολοκληρώσει τη διδα-
σκαλία του (ων) μαθήματος (ων) που έχει αναλάβει μέχρι 
το πέρας του εξαμήνου.

Άρθρο 7
Διδασκαλία-Επίβλεψη Μεταπτυχιακών φοιτητών 

7.1. 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%) των διδασκόντων προέρχεται 
από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή διδάσκο-
ντες 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 συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων. 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 αδι-
αμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή 
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
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7.2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η Ε.Δ.Ε. αξιο-
λογεί 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 απόφαση 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 ημεδα-
πών ή αλλοδαπών Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα 
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

Άρθρο 8
Διαδικασίες αναστολής φοίτησης - Απουσίες

Η αδικαιολόγητη απουσία των φοιτητών πέραν του 25% 
των συνολικών ωρών διδασκαλίας συγκεκριμένου μαθή-
ματος έχει ως συνέπεια την υποχρέωση του φοιτητή να 
επαναλάβει την παρακολούθηση μαθήματος σε επόμενο 
αντίστοιχο εξάμηνο. Αν και πάλι απουσιάσει αδικαιολόγητα 
πέραν του 25% των ωρών διδασκαλίας του συγκεκριμένου 
μαθήματος έχει ως συνέπεια τη διαγραφή του από το Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μετά από απόφαση της 
Ε.Δ.Ε, η οποία μπορεί να αποφασίσει και την μετάταξη του 
φοιτητή σε επόμενο αντίστοιχο πρόγραμμα που διοργανώ-
νει το Δ.Π.Μ.Σ.. Σε περίπτωση συνέχισης αδικαιολόγητων 
απουσιών, πέραν του 25% σπουδαστής διαγράφεται μετά 
από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, που εγκρίνεται 
από την Ε.Δ.Ε. Ο κάθε φοιτητής μπορεί να ζητήσει με αίτηση 
του προς την Ε.Δ.Ε την αναστολή της φοίτησης για συνολικό 
χρονικό διάστημα έως το 50% του τυπικού χρόνου φοί-
τησης του Δ.Π.Μ.Σ. παραθέτοντας τους σχετικούς λόγους.

Η αναστολή δίνεται με απόφαση της Σ.Ε. ή της Δ.Ε. Κατά 
τη χρονική διάρκεια της αναστολής φοίτησης δεν κατα-
βάλλονται δίδακτρα.

Άρθρο 9
Διαδικασίες Διαγραφής

Σε περίπτωση υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας φοίτη-
σης ή ελλιπούς φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο παραπάνω, 
ο φοιτητής διαγράφεται. Στην περίπτωση αυτή τα κατα-
βληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις σπουδές 
του το αργότερο εντός δύο ακαδημαϊκών ετών πέραν της 
κανονικής διάρκειας του Π.Μ.Σ. Μετά το τέλος της περιόδου 
αυτής ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Πειθαρχικά παραπτώματα

Φοιτητής/τρια του Δ.Π.Μ.Σ. διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ. 
σε περίπτωση διαπίστωσης λογοκλοπής στην μεταπτυχιακή 
διπλωματική εργασία. Για τα πειθαρχικά παραπτώματα και 
την αντιμετώπιση τους ισχύουν οι διατάξεις που προβλέπο-
νται στον εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος. Πρόγραμμα 
σπουδών-Πρόγραμμα Μαθημάτων

O αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας ανά εξάμηνο, εί-
ναι δεκατρείς (13). Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με τον Νόμο 3374/2005, 
τον νόμο 3685/2008 και νόμο 4485/2017 και την υπουργική 
απόφαση Φ5/89656/Β3/2007 περί εφαρμογής του συστή-
ματος μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων 
καθορίζει:

• τον αριθμό των ελάχιστων διδακτικών ωρών ανά εξά-
μηνο και τον τρόπο αναπλήρωσής τους,

• τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων
• το αναλυτικό πρόγραμμα του κάθε Π.Μ.Σ., και το ωρο-

λόγιο πρόγραμμα,
• το πρόγραμμα εξετάσεων και το ακαδημαϊκό ημερολό-

γιο που θα περιλαμβάνει:
• ημερομηνία έναρξης εξαμήνου, ημερομηνία έναρξης 

κάθε μαθήματος, ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος, 
ημερομηνία καταβολής διδάκτρων, ημερομηνία λήξης του 
εξαμήνου.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα διανέμεται στους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές με την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου 
και θα αναρτάται στις ιστοσελίδες των τμημάτων που συμ-
μετέχουν στην υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα 
του ίδιου του προγράμματος.

Το Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση 
των 12 μαθημάτων του προγράμματος Σπουδών και την 
εκπόνηση και εξέταση/παρουσίαση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας. Η Μεταπτυχιακή διπλωματική ερ-
γασία εκπονείται σύμφωνα με τον «Οδηγό εκπόνησης της 
Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας» που εγκρίνεται 
από την Ε.Δ.Ε.

Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να πραγματοποι-
ούνται 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 Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να πραγματοποιούνται και 
παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότη-
τες. Για την παρακολούθηση των παράλληλων εκπαιδευτι-
κών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Μ.Σ. χορηγείται βεβαίωση.

Άρθρο 11
Αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝ» το αργότερο εντός δύο (2) ετών από την έναρξη 
λειτουργίας τους, αξιολογείται ως προς την ποιότητα του 
διδακτικού και ιδιαίτερα του ερευνητικού του έργου, του 
προγράμματος σπουδών και των λοιπών υπηρεσιών που 
παρέχονται από αυτά, με διαδικασία ανάλογη με εκεί-
νη που προβλέπεται για τις Προπτυχιακές Σπουδές στο 
ν. 3374/2005. Κάθε έτος συντάσσεται ετήσια έκθεση απο-
γραφής των παραπάνω παραμέτρων αξιολόγησης στο πλαί-
σιο του Τμήματος και σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΑΔΙΠ.

Το Δ.Π.Μ.Σ θα συνεργαστεί απρόσκοπτα με τη μονάδας 
διασφάλισης ποιότητας προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
ποιότητα των διδακτικών και ερευνητικών υπηρεσιών.

Η διανομή, συλλογή ερωτηματολογίων όπως και την εξα-
γωγή συμπερασμάτων σχετικά με τα Δ.Π.Μ.Σ. θα πραγματο-
ποιείται σε κάθε περίπτωση από επιτροπή που δεν θα έχει 
καμία σχέση μια καθ οποιονδήποτε τρόπο με το Δ.Π.Μ.Σ.

Η αξιολόγηση επίσης θα γίνεται για κάθε καθηγητή-ει-
σηγητή που απασχολείται στο Δ.Π.Μ.Σ. συμπεριλαμβανο-
μένου και των προσκεκλημένων εισηγητών που καλούνται 
έστω και για μια μόνο παρουσίαση.

Το ΔΜΠΣ θα συνεργαστεί με την ΜΟΔΙ Π προκειμένου 
να συντάσσεται έκθεση στο τέλος κάθε εξαμήνου για τις 
ελλείψεις του κάθε Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τον κανονισμό 
μεταπτυχιακών σπουδών του ιδρύματος και του εν λόγω 
Δ.Π.Μ.Σ..

Η έκθεση θα υποβάλλεται στην σύγκλητο και οι παραβλέ-
ψεις και παρατυπίες θα συζητούνται με τους διευθυντές ή 
εναλλακτικά με τις συντονιστικές επιτροπές των Δ.Π.Μ.Σ.
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Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. κα-
θώς και η διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας, θα 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 189) 
και τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 12
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων για 
το Π.Μ.Σ.

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις ρυθμίσεις του παρό-
ντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιο-
τήτων στο Δ.Π.Μ.Σ. δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του 
Δ.Π.Μ.Σ., του Τμήματος και του Ιδρύματος ή σε οποιοδήποτε 
άλλο μέσο μαζικής επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.), εντός του Ιουνίου 
και περιέχει όλες τις πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής 
των αιτήσεων, τα απαραίτητα προσόντα, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής. Οι αιτήσεις είναι 
έγκυρες αν υποβληθούν απευθείας στη γραμματεία του 
Δ.Π.Μ.Σ. ή παραδοθούν εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογη-
τικά κατατίθενται στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., σε προ-
θεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και δύναται να 
παραταθεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από 
κάθε υποψήφιο είναι ενδεικτικά τα εξής:

1. Αίτηση εγγραφής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περά-

τωσης σπουδών εφόσον υπάρχει κατά τη στιγμή υποβολής 
της αίτησης. Η προσκόμιση του συγκεκριμένου δικαιολο-
γητικού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή 
υποψηφίου στο Δ.Π.Μ.Σ..

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστη-

ριότητας, εάν υπάρχουν
7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας.
8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
9. Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται 

στην αίτηση του υποψηφίου.
Η Ε.Δ.Ε. με απόφαση της δύναται να ορίσει πρόσθετο/α 

δικαιολογητικό/α ή να τροποποιήσει τα ανωτέρω. Οι αιτή-
σεις των υποψηφίων δύναται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
και στη συνέχεια να προσκομίζονται τα πρωτότυπα έγγρα-
φα στη γραμματεία του Τμήματος.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του ν. 4485/2017 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επιτρο-
πή μελών ΔΕΠ (Επιτροπή Επιλογής), που είναι διδάσκοντες 
του Π.Μ.Σ. (εξαιρείται η απαίτηση για τον πρώτο χρόνο λει-
τουργίας) συγκροτείται με απόφαση της Ε.Δ.Ε κατόπιν σχετι-
κής εισήγησης της Σ.Ε. (εξαιρείται η απαίτηση της εισήγησης 
για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας). Τα κριτήρια επιλογής 
γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του 
Δ.Π.Μ.Σ. και είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:

1. Βαθμός πτυχίου.
2. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και επαγγελματικής ή/

και ερευνητικής εμπειρίας.

3. Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
4. Λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό 

σημείωμα
5. Συνέντευξη.
Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να αποφασίσει, μετά από 

σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Ε., τη διεξαγωγή πρόσθετων (εσω-
τερικών) εξετάσεων για όλους ή για μερικούς υποψηφίους. 
Την ύλη και το χρόνο των εξετάσεων αυτών καθορίζει η 
Επιτροπή Επιλογής.

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται από την Επιτροπή Επι-
λογής, η οποία: α) Καταρτίζει πλήρη κατάλογο όσων έχουν 
υποβάλει αίτηση. β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που 
δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια, γ) Καλεί σε συνέντευξη 
όσους υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν, δ) Οργανώνει 
τυχόν εσωτερικές εξετάσεις για τους υποψηφίους που θα 
κριθεί απαραίτητο.

ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και υποβάλλει, 
πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων, προς έγκριση στην 
Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.

Η Ε.Δ.Ε. αξιολογεί τις υποψηφιότητες οι οποίες υποβλή-
θηκαν αφενός μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες και 
αφετέρου είναι πλήρεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που καλύ-
πτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις είναι μικρότερος του 
οριζόμενου ορίου, τότε δεν απαιτείται μοριοδότηση, παρά 
μόνο ανακοίνωση της λίστας των επιτυχόντων.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία 
του Δ.Π.Μ.Σ. εντός χρονικού διαστήματος που προσδιο-
ρίζεται σε απόφαση της Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 
στην τελευταία θέση της κατάταξης του πίνακα επιτυχό-
ντων, έχουν δυνατότητα εγγραφής όλοι οι ισοβαθμήσαντες 
κατά παρέκκλιση του μέγιστου αριθμού.

Κατά την αρχική εγγραφή η γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. δη-
μιουργεί Δελτίο Μεταπτυχιακού Φοιτητή (ή ατομική μερίδα 
μεταπτυχιακού φοιτητή), η μορφή και το περιεχόμενο του 
οποίου είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις του Εσωτερικού 
Κανονισμού του Ιδρύματος για τη γραμματειακή υποστή-
ριξη των φοιτητών του ΜΠΣ.

Η μη-πραγματοποίηση, εκ μέρους του επιλεγέντος με-
ταπτυχιακού φοιτητή, της αρχικής εγγραφής στο Α΄ ακα-
δημαϊκό εξάμηνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, 
ισοδυναμεί με μη-αποδοχή της έγκρισης εισαγωγής του στο 
Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Στην περίπτωση αυτή η Γραμματεία 
αυτόματα προσκαλεί τον πρώτο επιλαχόντα. Επιτρέπεται σε 
ειδικές περιπτώσεις, όπως η ανωτέρω, η καθυστερημένη 
εγγραφή στο Δ.Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι δεν έχει πα-
ρέλθει περισσότερο από το 30% των ωρών των μαθημάτων 
του α εξαμήνου.

Η ανανέωση εγγραφής στα επόμενα δυο (2) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα (Β΄, Γ΄), γίνεται υποχρεωτικά στο πρώτο μήνα κάθε 
ακαδημαϊκού εξαμήνου, μέσα στις προθεσμίες που ορίζο-
νται από τη γραμματεία που έχει την ευθύνη της διοικητι-
κής υποστήριξης του Δ.Π.Μ.Σ.. Μεταπτυχιακός φοιτητής ο 
οποίος δεν ανανέωσε την εγγραφή του, χάνει την ιδιότητα 
του αυτή και διαγράφεται από τα Μητρώα του Δ.Π.Μ.Σ.

Μέχρι την πρώτη εξεταστική περίοδο του Γ΄ εξαμήνου, 
ο μεταπτυχιακός φοιτητής δηλώνει τον τίτλο της διπλω-
ματικής του εργασίας. Η αίτηση συνυπογράφεται από τον 
επιβλέποντα της εργασίας Καθηγητή.
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Άρθρο 13
Όροι Φοίτησης-υποχρεώσεις και δικαιώματα
μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και 
τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ 
κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν 
διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξα-
σφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες 
προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη 
διδασκαλία (παρ.3, αρ.34, ν. 4485/2017).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν και παρακολου-
θούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, επισκέψεις εργαστη-
ρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικείμενο συναφές 
με αυτό του Δ.Π.Μ.Σ., διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκ-
δηλώσεις του Δ.Π.Μ.Σ..

Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., μετά την εισήγηση της Σ.Ε., δύναται 
να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

• υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών,
• έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων 

(πέραν των δύο εξεταστικών περιόδων) και δεν έχουν ολο-
κληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,

• υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 
Δ.Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,

• έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την 
αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα αρμόδια 
πειθαρχικά όργανα,

• αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοι-
τητών,

• υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη συγγραφή 
των προβλεπομένων εργασιών τους,

• δεν καταΒάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
Για τη συμμετοχή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοι-

τητές καταΒάλλουν τέλη φοίτησης ανά εξάμηνο. Η καταβο-
λή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν τη 
δήλωση μαθημάτων ή έναρξης εκπόνησης μεταπτυχιακής 
διατριβής. Σε ειδικές περιπτώσεις και αξιολογώντας τους 
ειδικούς λόγους που αναφέρονται στην αίτηση του φοιτη-
τή, η Σ.Ε. μπορεί να αποφασίσει την τμηματική καταβολή 
μέρους των τελών φοίτησης.

Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να προσφέρει υποτροφίες ανά εξά-
μηνο, με τη μορφή απαλλαγής μέρους των τελών φοίτησης, 
στους επιτυχόντες φοιτητές, οι οποίοι δεν απαλλάσσονται 
για άλλους λόγους (π.χ. κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια 
κ.λπ.) από την καταβολή τελών φοίτησης.

Λοιπά θέματα σχετικά με τα τέλη φοίτησης ρυθμίζονται 
σύμφωνα με το άρ. 35, παρ. 2 του ν. 4485/2017, τη σχετική 
νομοθεσία, των σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων, των 
αποφάσεων της ΣΕ, της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., και των αρμο-
δίων οργάνων του Τμήματος και του Ιδρύματος.

Για κάθε μάθημα υπάρχει ανώτατο όριο απουσιών 30%. 
Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού ο φοιτητής 
θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και οφείλει να το 
παρακολουθήσει στην επόμενη περίοδο. Το ανωτέρω όριο 
μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση τη Σ.Ε.

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο καθώς και το ωρολόγιο 
πρόγραμμα καταρτίζονται, με ευθύνη του Διευθυντή κάθε 
Δ.Π.Μ.Σ. και εγκρίνονται από την Ε.Δ.Ε.. Στην αρχή κάθε 
περιόδου ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της 
περιόδου στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και ώρες 

διδασκαλίας των μαθημάτων, καθώς και οι ημερομηνίες 
άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων.

Θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή των φοιτητών 
σε προγράμματα κινητικότητας ή πρακτικής άσκησης π.χ. 
Erasmus+ κ.λπ., ρυθμίζονται με απόφαση της Σ.Ε.

Κάθε υποψήφιος, πριν εγγραφεί, οφείλει να λαμβάνει 
γνώση αυτού του Κανονισμού και να δηλώνει εγγράφως 
ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ..

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί από το 
Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι:

• Να παρακολουθούν τις διαλέξεις των μαθημάτων και 
των σεμιναρίων, των ημερίδων ή/και τα συνέδρια τα οποία 
οργανώνει ή συμμετέχει το Δ.Π.Μ.Σ..

• Να υποβάλουν οπωσδήποτε στο eclass (και εγγράφως 
στη Γραμματεία εφόσον το ζητήσει ο Καθηγητής-Συντονι-
στής) μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτού-
μενες εργασίες για το κάθε μάθημα.

• Να προσέρχονται στις εξετάσεις.
• Να καταβάλουν τα δίδακτρα πριν την έναρξη κάθε δι-

δακτικού εξαμήνου στις ημερομηνίες που ορίζονται από 
τη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ..

• Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των καθώς και 
την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Ανάρμοστη συμπεριφορά, 
στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, μεταπτυχιακού 
φοιτητή προς διδάσκοντα, εμπειρογνώμονα ή επικουρικό, 
διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από 
εισήγηση του Διευθυντή Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί να οδηγήσει σε 
απόφαση της ΓΣΕΣ για πειθαρχική του δίωξη έως και δια-
γραφή του από το Δ.Π.Μ.Σ..

• Να συμπληρώνουν ανώνυμα τα ερωτηματολόγια αξιο-
λόγησης (ν. 3374/2005) βάσει αντικειμενικής και ακαδημαϊ-
κής κρίσης μετά το πέρας κάθε μαθήματος σε κάθε εξάμηνο 
και πριν την εξέταση του μαθήματος με σκοπό τη βελτίωση 
της ποιότητας του Δ.Π.Μ.Σ..

Άρθρο 14
Εξετάσεις - Έλεγχος Γνώσεων

14.1. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους δι-
αρθρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και 
το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει δεκατρείς 
εβδομάδες διδασκαλίας/μάθημα και δύο (2) εβδομάδες 
εξετάσεων. Σε περίπτωση αποτυχίας υπάρχει η δυνατότητα 
επαναληπτικής εξέτασης με απόφαση του Διδάσκοντος/Δι-
δασκόντων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υπο-
χρεωτική. Σε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής μαθήματος 
προβλέπεται η αναπλήρωση του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. 
ή του μαθήματος.

Μεταπτυχιακός φοιτητής που απουσίασε χωρίς σοβαρό 
λόγο πάνω από το 30% των ωρών που διδάχθηκαν δεν γίνε-
ται δεκτός στις εξετάσεις και υποχρεούται να το παρακολου-
θήσει εκ νέου το επόμενο ακαδημαϊκό έτος με το ανάλογο 
κόστος δηλ. το 1/12 του συνολικού κόστους του Δ.Π.Μ.Σ. 
Επίσης, υποχρεωτική είναι η παρακολούθηση σεμιναρίων ή 
διαλέξεων ή Ημερίδων και Συνεδρίων τα οποία οργανώνει 
ή συμμετέχει το Δ.Π.Μ.Σ..

Η τελική αξιολόγηση και βαθμολογία στα επιμέρους μα-
θήματα του Δ.Π.Μ.Σ. καθορίζεται από τον διδάσκοντα, ο 
οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές 
ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες 
ή εργαστηριακές ασκήσεις. Η βαθμολόγηση γίνεται στην 
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κλίμακα 0-10: ο φοιτητής θεωρείται από 0 έως και 4,99 απο-
τυχών και από 5 έως και 10 επιτυχών.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση/εξε-
τάσεις μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με 
όσο ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμ-
μα, εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του, από τριμελή επι-
τροπή μελών Δ.Ε.Π. του Δ.Π.Μ.Σ., τα μέλη της οποίας έχουν 
το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα 
και ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. κατόπιν εισηγήσεως της Σ.Ε. 
Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 
διδάσκων.

14.2. Αναβαθμολόγηση, «Ρήτρα»: Μ.Φ που επιθυμεί να 
βελτιώσει τον προβιβάσιμο βαθμό που πέτυχε, το πολύ σε 
τρία (3) μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ., έχει το δικαίωμα να ζητή-
σει μία (1) μόνο φορά με αίτηση του στη Γραμματεία την 
επανεξέταση του. Η αίτηση υποβάλλεται μέσα στο επόμε-
νο ακαδημαϊκό έτος σε διάστημα το πολύ δεκαπέντε (15) 
ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 
εξεταστικής περιόδου. Ο βαθμός της επανεξέτασης είναι 
και ο τελικός βαθμός. Επίσης, με στόχο την αριστεία, οι Μ.Φ 
έχουν το δικαίωμα να γράφουν στην κόλλα των εξετάσεων 
τους ότι επιθυμούν βαθμό μεγαλύτερο της ορισθείσας από 
τον φοιτητή «ρήτρας». Έτσι, σε περίπτωση τέτοιας ρήτρας 
ο εξεταστής βαθμολογεί με τελικό βαθμό μικρότερο από 
πέντε (5), δηλ. μη-προβιβάσιμο, προκειμένου να επανεξε-
ταστεί ο Μ.Φ με τον παραπάνω στόχο αριστείας.

Στο τρίτο εξάμηνο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατρι-
βής. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υπο-
ψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος 
της μεταπτυχιακής διατριβής, ο προτεινόμενος επιβλέπων 
και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, 
ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή 
εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από 
τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων. Ο επιβλέπων της 
μεταπτυχιακής διατριβής μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π., εκ 
των διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ., οποιασδήποτε βαθμίδας και 
τα άλλα δύο (2) μέλη μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. ή ερευνητές 
οποιασδήποτε βαθμίδας ή διδάσκοντες στο Δ.Π.Μ.Σ., οι 
οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη της 
επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική 
ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. 
Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υπο-
στηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής.

Η Σ.Ε. συντάσσει και η Ε.Δ.Ε. εγκρίνει Οδηγό σύνταξης 
μεταπτυχιακής διατριβής, ο οποίος κοινοποιείται στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και περιλαμβάνει οδηγίες και 
πρότυπο συγγραφής της μεταπτυχιακής διατριβής.

Η Σ.Ε. οργανώνει σειρά διαλέξεων σχετικά με τη συγγρα-
φή επιστημονικών εργασιών.

14.3. Λογοκλοπή (plagiarism): Όλοι οι Μ.Φ. είναι υποχρε-
ωμένοι με την υποβολή των εργασιών τους στο eclass, να 
υποβάλλουν και στη Γραμματεία υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνουν ότι με γνώση των συνε-
πειών του νόμου περί λογοκλοπής, δεν έχουν αντιγράψει 
καθ' οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο. Εάν συλληφθεί Μ.Φ. να 
έχει αντιγράψει, εκτός του αυτονόητου μηδενισμού της ερ-
γασίας, του επιβάλλεται αυτόματα από τη Σ.Ε. η πειθαρχική 
ποινή της επίπληξης, καταγράφεται στο φάκελο του, και σε 
περίπτωση επανάληψης, διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ., με 

απόφαση της Ε.Δ.Ε. στην οποία εισηγείται ο Διευθυντής 
του Δ.Π.Μ.Σ.

14.4. Τα είδη των διπλωματικών εργασιών μπορεί να είναι: 
(α) συγκροτημένη βιβλιογραφική ανασκόπηση επίκαιρου 
θέματος με αντίστοιχη συζήτηση, η οποία καταλήγει στη 
θεμελίωση ερευνητικών υποθέσεων για μελλοντική έρευνα, 
ή (β) εμπειρική-εργαστηριακή έρευνα η οποία προϋποθέτει 
συνοπτική βιβλιογραφική επισκόπηση, με επαλήθευση ή όχι 
της θεωρίας, ή (γ) ανάπτυξη νέου υποδείγματος, ή ενδεχο-
μένως (δ) κάποιος περιορισμένος σε έκταση συνδυασμός 
των παραπάνω. Σε όλες τις περιπτώσεις η διπλωματική με-
ταπτυχιακή εργασία πρέπει να διακρίνεται από την επιστη-
μονική της αρτιότητα και να στηρίζεται σε έγκυρη Ελληνική 
και Διεθνή βιβλιογραφία (σχετικά επιστημονικά περιοδικά, 
από τις γνωστές διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις-Εκδότες, 
πχ. Elsevier, Emerald, Taylor & Francis, Springer, Blackwell 
κλπ), ενώ απαιτείται να παρουσιάζει στοιχεία πρωτοτυπίας.

14.5. Παράταση υποβολής Δ.Ε.: Η Διπλωματική Εργασία 
εάν δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Δ' Εξαμήνου, 
ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής υποβάλλει «Έκθεση Προόδου» 
στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπής, την οποία συνυπο-
γράφει ο επιβλέποντας καθηγητής. Εφόσον εγκριθεί η έκ-
θεση προόδου, ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής συνεχίζει με το 
ίδιο θέμα και τον ίδιο Επιβλέποντα στο επόμενο εξάμηνο, 
προκειμένου να ολοκληρώσει τη Διπλωματική Εργασία του. 
Εντούτοις, αν με τη λήξη του επόμενου εξαμήνου (πρώτη 
εξεταστική), δεν έχει ολοκληρώσει τη Διπλωματική Εργα-
σία του, τότε υποβάλλει αίτηση στην Ειδική Διατμηματική 
Επιτροπή, κατάλληλα τεκμηριωμένη, από την οποία να 
προκύπτει ο λόγος της καθυστέρησης.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή εφόσον δεχτεί την 
τεκμηρίωση, δίνει τελευταία ευκαιρία στο Μεταπτυχιακό 
Φοιτητή στο μεθεπόμενο Εξάμηνο, να εκπονήσει τη Δι-
πλωματική Εργασία με νέο θέμα με τον ίδιο ή διαφορετικό 
Επιβλέποντα. Αν ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής και στο τέλος 
του μεθεπομένου εξαμήνου δεν έχει υποβάλλει, όπως προ-
βλέπεται, τη Διπλωματική Εργασία του στη Γραμματεία, ο 
Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., μετά από σχετική βεβαίωση της 
Γραμματείας, εισάγει ως θέμα στη Γ.Σ.Ε.Σ. τη διαγραφή του 
Μεταπτυχιακού Φοιτητή, χορηγώντας του Πιστοποιητικό 
Παρακολούθησης και Επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων του 
Δ.Π.Μ.Σ. (Diploma).

Διαδικασία Υποστήριξης Διπλωματικών Εργασιών (Δ.Ε): 
Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας, γίνεται δημόσια 
και προγραμματισμένα στις τρεις (3) εξεταστικές περιό-
δους κάθε ακαδημαϊκού έτους (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 
Α΄ εξεταστική Χειμερινού εξαμήνου, Ιούνιος Α΄ εξεταστική 
Εαρινού εξαμήνου, Σεπτέμβριος Β΄ εξεταστική Χειμερινού 
και Εαρινού εξαμήνου), εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων 
για τις οποίες αποφασίζει η Ε.Δ.Ε. κατόπιν τεκμηριωμένης 
αίτησης του Μ.Φ. η οποία συνυπογράφεται από τον Επιβλέ-
ποντα Καθηγητή. Η δημόσια υποστήριξη των διπλωματι-
κών εργασιών εξασφαλίζεται από τις σχετικές ανακοινώσεις 
της Γραμματείας με ευθύνη του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. 
(Πίνακες Ανακοινώσεων και ιστοσελίδα Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος). Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται με τα 
παρακάτω βήματα:

• Αίτηση: Ο Μ.Φ. συμπληρώνει το σχετικό έντυπο που 
διατίθεται από τη Γραμματεία. Η αίτηση υποβάλλεται στη 
Γραμματεία με υπογραφή του Επιβλέποντα Καθηγητή, με 
ευθύνη του Μ.Φ. Στην αίτηση επισυνάπτεται ένα (1) αντί-
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τυπο της Δ.Ε., αφενός σε έντυπη μορφή (σύμφωνα με τον 
κανονισμό ΔΕ του Οδηγού Σπουδών) και αφετέρου, σε ηλε-
κτρονική μορφή (CD σε μορφή word ή pdf ).

• Επικοινωνία της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. με τον Επι-
βλέποντα Καθηγητή: Η Γραμματεία μετά από συνεννόηση 
με τη Ε.Δ.Ε. επικοινωνεί με τον Επιβλέποντα για τον ορισμό 
της ημερομηνίας εξέτασης της Δ.Ε.

• Ανακοίνωση της ημερομηνίας εξέτασης της Δ.Ε: Η Γραμ-
ματεία του Δ.Π.Μ.Σ. ανακοινώνει στον πίνακα ανακοινώ-
σεων της Σχολής και στην ιστοσελίδα του Τμήματος την 
ημερομηνία εξέτασης της Δ.Ε-δημόσια υποστήριξη-.

• Υποστήριξη Δ.Ε: κατά την ώρα της υποστήριξης της Δ.Ε, 
ο Μ.Φ. αφού παρουσιάσει με κάθε πρόσφορο τρόπο την 
εργασία του, στη συνέχεια δέχεται ερωτήσεις μόνο από 
την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή και τους διευθύνοντες 
το Δ.Π.Μ.Σ. ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή το Διευ-
θυντή της Σχολής. Μετά την υποστήριξη, σε κλειστή συ-
νεδρίαση η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή βαθμολογεί τη 
ΔΕ συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικό έντυπο 
Πρακτικού Αξιολόγησης της. Το πρακτικό υποβάλλει στη 
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. ο Επιβλέπων Καθηγητής. Εάν από 
την υποστήριξη της Δ.Ε προκύψουν θέματα προς διόρθωση 
ή βελτίωση της Δ.Ε, ο Μ.Φ. υποχρεούται να την υποβάλλει εκ 
νέου σύμφωνα με τις υποδείξεις. Η διορθωμένη Δ.Ε (χωρίς 
την ανάγκη δεύτερης υποστήριξης) εφόσον εγκριθεί από 
την τριμελή επιτροπή της αξιολογείται με τελικό βαθμό. 
Αν ο τελευταίος δεν είναι προαγωγικός, τότε απονέμεται 
στον Μ.Φ. πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς 
εξέτασης μαθημάτων με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες 
(Diploma).

• Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ζητή-
σει αλλαγή επιβλέποντος διδάσκοντος καθώς επίσης και 
αντιστοίχως ο διδάσκων μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή 
από τον ορισμό του. Η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει σχετικά μετά από 
αιτιολογημένη πρόταση του ενδιαφερομένου.

Οι μεταπτυχιακές διατριβές, εφόσον εγκριθούν από την 
εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον δια-
δικτυακό τόπο του Τμήματος. Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική 
κατάθεση της μεταπτυχιακής διατριβής από τον ίδιο τον 
φοιτητή, στο Ιδρυματικό Αποθετήριο της βιβλιοθήκης του 
ΠΑΝΕΠΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με από-
φαση της Συγκλήτου.

Για την απονομή του Δ.Π.Μ.Σ. απαιτείται η παρακολούθη-
ση και η επιτυχής εξέταση των 8 υποχρεωτικών μαθημάτων, 
όπως αναφέρονται στον Κανονισμό, και η εκπόνηση/επιτυ-
χής εξέταση της μεταπτυχιακής διατριβής, συγκεντρώνο-
ντας συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

14.6. Τελικός βαθμός ΜΔΕ: Ο τελικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. 
στην «Ανάλυση και τον Ποιοτικό Έλεγχο των Τροφίμων» 
προσδιορίζεται ως μέσος σταθμικός αριθμητικός των βαθ-
μών των 8 μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. και του βαθμού της 
διπλωματικής εργασίας (με στάθμιση τις αντίστοιχες πιστω-
τικές μονάδες), με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. Η 
βαθμολογία των μεταπτυχιακών φοιτητών στα μαθήματα 
κάθε εξαμήνου κατατίθεται από τον διδάσκοντα στη γραμ-
ματεία του Τμήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη 
λήξη της εξεταστικής περιόδου. Ο μεταπτυχιακός φοιτη-
τής που απέχει των εξετάσεων ενός ή περισσοτέρων μα-
θημάτων, χωρίς ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, διαγράφεται του 
Δ.Π.Μ.Σ. μετά από εισήγηση του Διευθυντή στην Ε.Δ.Ε.. Ο 
βαθμός της διπλωματικής εργασίας δίδεται ως μέσος αριθ-

μητικός εκείνων της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής στην 
οποία συμμετέχει ο επιβλέπων, και δύο άλλοι διδάσκοντες 
ή εξωτερικός προσκεκλημένος, μέλος ΔΕΠ, ή Ε.Π. ή ερευ-
νητής άλλου Α.Ε.Ι., τους οποίους εισηγείται ο επιβλέπων 
Καθηγητής στο Διευθυντή και αποφασίζει η Ε.Δ.Ε.

Ο βαθμός του Δ.Π.Μ.Σ. με ευθύνη της Γραμματείας, κα-
ταχωρείται στον ατομικό φάκελο του φοιτητή.

Περιπτώσεις παραπτωμάτων που συνιστούν παραβίαση 
της Ακαδημαϊκής δεοντολογίας, όπως ενδεικτικά αντιγραφή 
στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών και στην επίλυση 
ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά, συνεπάγονται δια-
γραφή από το Πρόγραμμα μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια 
του διδάσκοντος για δύο (2) χρόνια. Μετά την πάροδο του 
χρόνου αυτού τα γραπτά παύουν να έχουν ισχύ και κατα-
στρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική 
ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία. Η καταστροφή 
τους είναι καλύτερα να γίνεται σε συσκευές καταστροφής 
εγγράφων του Ιδρύματος και τα προϊόντα της καταστροφής 
να ανακυκλώνονται.

Άρθρο 15
Ορκωμοσία

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις 
υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από την παρακολού-
θηση του Δ.Π.Μ.Σ., απονέμεται Μ.Δ.Ε., το οποίο υπογρά-
φεται από τον Πρύτανη του Δυτικής Μακεδονίας, και τον 
Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ.

Στον απόφοιτο του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν 
από την τελετή απονομής του τίτλου, βεβαίωση ότι έχει 
περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμ-
ματος. Το Πρωτότυπο Δίπλωμα εκδίδεται μόνον ένα (1), 
εφόσον ο Μ.Φ. καταβάλει παράβολο, και δεν αντικαθίσταται 
σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής από οποιαδήποτε 
αιτία. 0 κάτοχος του Μ.Δ.Ε. δικαιούται να λάβει δωρεάν όσα 
Πιστοποιητικά/Αντίγραφα Διπλώματος επιθυμεί.

Η απονομή του Μ.Δ.Ε. γίνεται με καθομολόγηση σε δη-
μόσια τελετή. Για όσους δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο 
θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής 
και της συνείδησής τους.

Για λόγους ανωτέρας βίας και με αίτηση του προς τη 
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. ο/η απόφοιτος μπορεί να ζητήσει 
τη χορήγηση του τίτλου σπουδών χωρίς να συμμετάσχει 
στην τελετή ορκωμοσίας ή να ζητήσει να συμμετάσχει σε 
επόμενη τελετή ορκωμοσίας. Στις περιπτώσεις αποδεδειγ-
μένης διαμονής στο εξωτερικό (σπουδές, εργασία, λόγους 
υγείας) ο/η απόφοιτος μπορεί να ζητήσει με αίτηση του 
προς τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. να ορκισθεί ενώπιον των 
ελληνικών προξενικών και πρεσβευτικών αρχών της χώρας 
που διαμένει.

Άρθρο 16
Λοιπές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονισμό, 
θα ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων σύμ-
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 27 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
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