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Α. Π.: 7237

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Μυτιλήνη, 03.08.2018
ΘΕΜΑ: Έγκριση Κανονισµών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τµηµάτων του
Ιδρύµατος
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Οικονομική και
Διοίκηση για Μηχανικούς» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
της Πολυτεχνικής Σχολής
ΑΠΟΦΑΣΗ
της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
(έκτακτη συνεδρία 106(επαναληπτική)/20.07.2018)
Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, αφού έλαβε υπόψη:
o Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Ιονίου
Πανεπιστηµίου και Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
o Τη διάταξη του άρθρου 1 του Π.Δ. 155/2009 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των
άρθρων 46 έως 49 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και µε τις διατάξεις των
άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,
o Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε και του άρθρου 33, παραγρ. 2, και 45 του Ν.
4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ. Α’),
o Την υπ΄ αριθµ. 2747/27.04.2018 απόφαση της Συγκλήτου (αριθµ. συνεδρίας
34/25.04.2018) µε θέµα «Επανίδρυση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε
τίτλο «Οικονοµική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του Τµήµατος Μηχανικών
Οικονοµίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής,
o Την υπ΄ αριθµ. 22/25.4.2018 Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και
Διοίκησης µε την οποία καταρτίσθηκε ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Οικονοµική και Διοίκηση για Μηχανικούς»,
o Το πρακτικό της υπ’ αριθµ 106(επαναληπτικής)/20.07.2018 έκτακτης συνεδρίασης της
Συγκλήτου, θέµα 10.1. «Έγκριση Κανονισµών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών Τµηµάτων του Ιδρύµατος»,
o Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,
και
o
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Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 127362/Ζ1/26-7-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων µε θέµα: «Ίδρυση Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α΄114)» που αφορά στην
έγκριση ίδρυσης του ΠΜΣ µε τίτλο «Οικονοµική και Διοίκηση για Μηχανικούς» του
Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής,
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αποφασίζει
και εγκρίνει τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. µε τίτλο
«Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς», όπως αυτός καταρτίσθηκε στην υπ΄
αριθµ. 22/25.4.2018 Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης της
Πολυτεχνικής Σχολής, ως ακολούθως:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1. Γενικές Αρχές
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται µε την απονοµή Διπλώµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), όπως ορίζεται σχετικά στην παράγραφο 1 του
άρθρου 30 του Ν.4485/2017.
1.1 Αποστολή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Tα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών του Π.Α. οδηγούν στην απόκτηση
Διπλωµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) που είναι ακαδηµαϊκοί τίτλοι υψηλού
επιπέδου. Μέσω της συστηµατικής µελέτης, της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της
έρευνας επιδιώκουν την παραγωγή νέας γνώσης και την προώθηση της έρευνας και της
καινοτοµίας.
1.2 Στόχοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Α. διοργανώνει προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών τα οποία στοχεύουν,
σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρο 30 Ν. 4485/2017:
 στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς
και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
 στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων/διπλωµατούχων σε θεωρητικές και
εφαρµοσµένες περιοχές συγκεκριµένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεµατικές ενότητες ή
επιµέρους κλάδους των γνωστικών αντικειµένων του πρώτου κλάδου σπουδών των οικείων
Τµηµάτων,
Επιπλέον, τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών του Π.Α. στοχεύουν:
 στην καλλιέργεια γνώσης και εξειδίκευσης, µε βάση τους διεθνείς κανόνες δεοντολογίας
και ηθικής της έρευνας, που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας,
 στην προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, µέσα σε ένα ελεύθερο ακαδηµαϊκό
περιβάλλον, που παρέχει το υψηλότερο ποιοτικά εκπαιδευτικό επίπεδο, καθώς και
ευρύτατες ευκαιρίες στους φοιτητές και στις φοιτήτριες για να καταστούν χρήσιµοι και
χρήσιµες για την κοινωνία,
 στην εκπαίδευση φοιτητών και φοιτητριών έτσι ώστε αφενός, µεν, να κατανοήσουν τις
θεωρίες και τις µεθοδολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται µε κάθε περιοχή
εξειδίκευσης, αφετέρου, δε, να εµπνευστούν, για να παράξουν και να εφαρµόσουν νέες
θεωρίες και νέες µεθοδολογικές προσεγγίσεις,
 στην ανάπτυξη και τη διεύρυνση συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο
µε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, µε
προσφορά ικανού αριθµού προγραµµάτων και σε άλλες (εκτός της ελληνικής) γλώσσες,
 στην προετοιµασία διπλωµατούχων ικανών για επιτυχή σταδιοδροµία τόσο στο δηµόσιο
όσο και στον ιδιωτικό τοµέα.
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Άρθρο 2. Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Π.Α. ιδρύει, οργανώνει και λειτουργεί τα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών και
απονέµει Διπλώµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4485/17 (Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύουν.
2.1 Διαδικασία Ίδρυσης νέου Π.Μ.Σ.
Το νοµικό πλαίσιο ίδρυσης/επανίδρυσης µονοτµηµατικού Π.Μ.Σ. περιγράφεται στο
άρθρο 32 του Ν. 4485/2017 και το νοµικό πλαίσιο ίδρυσης/επανίδρυσης Διατµηµατικού/Διιδρυµατικού Π.Μ.Σ. περιγράφεται στα άρθρα 32 και 43 του Ν.4485/2017. Διευκρινίσεις, επί
των ως άνω διαδικασιών, αποτυπώνονται στις σχετικές τυποποιηθείσες διαδικασίες του
Ιδρύµατος που έχουν κοινοποιηθεί στα Παν/κα Τµήµατα.
2.2 Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
Ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ. καταρτίζεται µε απόφαση της
Συνέλευσης του Τµήµατος, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος και κοινοποιείται στο
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων (παρ. 1 άρθρο 45 Ν.4485/2017). Η ίδια
διαδικασία εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις τροποποίησης του Κανονισµού.
Στον παρόντα Κανονισµό παρουσιάζονται η δοµή και οι κανόνες λειτουργίας του
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε τίτλο: «Οικονοµική και Διοίκηση
για Μηχανικούς» του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Π.Α.) το οποίο απονέµει Δίπλωµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
Οι διατάξεις του εξειδικεύουν και συµπληρώνουν το νοµικό πλαίσιο που διέπει τις
µεταπτυχιακές σπουδές και συγκεκριµένα τις διατάξεις του Ν.4485/2017.
Ειδικότερα, στον Κανονισµό του Π.Μ.Σ. καθορίζονται όλα τα θέµατα που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 45 του προαναφερόµενου νόµου.
Κάθε υποψήφιος/α που επιλέγει να φοιτήσει στο ΠΜΣ, θα πρέπει να λαµβάνει εγκαίρως
γνώση του παρόντος Κανονισµού και να αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του
Π.Μ.Σ.
Ο παρών Κανονισµός αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος.
Άρθρο 3. Σκοπός του ΠΜΣ
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο: «Οικονοµική και Διοίκηση για
Μηχανικούς» (Ο.ΔΙ.Μ.) εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασµό του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου, διέπεται από επιστηµονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή
της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,
στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων/διπλωµατούχων σε θεωρητικές και
εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές
ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου
σπουδών του οικείου Τμήματος.
Ειδικότερα, το ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ. στοχεύει να προσδώσει στους/στις αποφοίτους του και
ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, όπως η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων
προβληµάτων που συνδυάζουν διαφορετικούς τοµείς της Τεχνολογίας, της
Πληροφορικής, της Χρηµατοοικονοµικής, της Διοίκησης και της Οικονοµίας. Οι
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απόφοιτοι του ΠΜΣ-Ο.ΔΙ.Μ. αποκτούν δεξιότητες στη βελτιστοποίηση συστηµάτων
παραγωγής και υπηρεσιών, σε θέµατα ορθής διαχείρισης χρόνου, κόστους και πόρων,
στη διαχείριση της καινοτοµίας και την ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών δράσεων, στη
βελτίωση των επιδόσεων και την αναδιοργάνωση της δηµόσιας διοίκησης.
Άρθρο 4. Αρμόδια Όργανα/Επιτροπές για την ίδρυση-λειτουργία του ΠΜΣ
Για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρµόδια όργανα/επιτροπές είναι:
1. Η Σύγκλητος του Ιδρύµατος.
2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ)
3. Η Συνέλευση του Τµήµατος
4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
5. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. (και ο/η Αναπληρωτής/τρια του/της
Διευθυντή/ντριας)
6. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών
7. Εξαµελής Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.),

4.1 Πρυτανικό Συμβούλιο (παρ. 5 άρθρο 30 του Ν. 4485/2017)
Επιπλέον των αρµοδίων οργάνων, και σύµφωνα µε την παρ. 5 άρθρο 30 Ν.4485/2017, «το
Πρυτανικό Συµβούλιο του οικείου Ιδρύµατος έχει την ευθύνη της τήρησης του νόµου, σε ό,τι
αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των Π.Μ.Σ. και την εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών, του Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών, που προβλέπεται στο άρθρο 45».
4.2 Σύγκλητος (παρ. 2 άρθρο 31 Ν.4485/2017)
Η Σύγκλητος είναι το αρµόδιο όργανο για τα θέµατα ακαδηµαϊκού, διοικητικού,
οργανωτικού και οικονοµικού χαρακτήρα του Π.Μ.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες
αρµοδιότητες σχετικά µε τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόµο ειδικώς σε άλλα όργανα
(παρ. 2 άρθρο 31 Ν.4485/2017).
4.3 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (παρ. 5 άρθρο 32 και παρ. 6 και 7 άρθρο 31
Ν.4485/2017)
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων, που εκτελεί χρέη Προέδρου και τους/τις Κοσµήτορες του οικείου
Ιδρύµατος, ως Μέλη. Τα µέλη της Επιτροπής δεν αµείβονται για τη συµµετοχή τους σε
αυτή. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει τις εισηγήσεις για την ίδρυση νέων
Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε την παρ. 5 άρθρο 32 Ν.4485/2017

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.4 Συνέλευση του Τμήματος (παρ. 3 άρθρο 31 και παρ. 1 άρθρο 43 Ν.4485/2017)
Η Συνέλευση του οικείου Τµήµατος:
εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την
αναγκαιότητα ίδρυσης Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 32
ορίζει τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
κατανέµει το διδακτικό έργο µεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
συγκροτεί επιτροπές επιλογής/εξέτασης των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης για την απονοµή του Δ.Μ.Σ.
ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/2017.
4.5 Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) (παρ. 5 και 8 του άρθρου 31 και παρ. 2 άρθρου 44 του
Ν.4485/2017)
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη Δ.Ε.Π. του
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Τµήµατος, οι οποίοι έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση
του Τµήµατος για διετή θητεία, κατά τη λήξη της οποίας µε ευθύνη του/τηςΔ/ντή/τριας
συντάσσεται απολογισµός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και
των λοιπών δραστηριοτήτων του. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. µπορεί να ανανεωθεί µία
φορά. Ο/Η Πρόεδρος της Σ.Ε. έχει ταυτόχρονα και το ρόλο του/της Διεθυντή/τριας του
Π.Μ.Σ.
Η Σ.Ε. είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και το συντονισµό της λειτουργίας του
προγράµµατος και δύναται να εισηγείται στη Συνέλευση του Τµήµατος:
-

την κατανοµή του διδακτικού έργου µεταξύ των διδασκόντων/ουσών του ΠΜΣ και την
αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών,
τον ορισµό του/της επιβλέποντα/ουσας και των µελών της τριµελούς επιτροπής
εξέτασης διπλωµατικών εργασιών (άρθρο 34 παρ.4 Ν. 4485/17),
την εξέταση φοιτητικών θεµάτων, όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης
σπουδών, διαγραφής φοιτητών/τριών, κ.λπ..
4.6 Διευθυντής/ντρια Π.Μ.Σ. (παρ. 8 άρθρο 31 Ν.4485/2017)
Ο/Η Δ/ντης/τρια είναι Μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθµίδας ή της βαθµίδας Αναπληρωτή/τριας
Καθηγητή/τριας του Τµήµατος, του ίδιου ή συναφούς αντικειµένου µε το γνωστικό
αντικείµενο του Π.Μ.Σ., είναι επίσης Μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται από τη Συνέλευση του
Τµήµατος, µαζί µε τον Αναπληρωτή ή την Αναπληρώτριά του/της, από τα εκλεγµένα µέλη
της Σ.Ε. για διετή θητεία (ΥΠΕΠΘ Εγκύκλιος, 163204/Ζ1/29.9.2017), χωρίς επιπλέον
αµοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής/ντρια. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια
προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής και εισηγείται στα αρµόδια όργανα του
ιδρύµατος για τα σχετικά µε το Π.Μ.Σ. θέµατα. Ο µέγιστος αριθµός συνεχόµενων θητειών
του Διευθυντή ή της Διευθύντριας ορίζεται σε δύο (2).
Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του ΠΜΣ:
α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε.,
β) Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαµβάνοντας υπόψη
εισηγήσεις των µελών και οργάνων του ΠΜΣ,
γ) Εισηγείται τη διαδικασία για την αναπλήρωση µελών επιτροπών, λόγω κένωσης
θέσης,
δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισµού και απολογισµού του Προγράµµατος,
τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση,
ε) Είναι υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και
για την έκδοση των εντολών πληρωµής των σχετικών δαπανών,
στ) Με ευθύνη του/της απερχόµενου/ης Δ/ντή/ριας, µετά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε.
συντάσσεται αναλυτικός απολογισµός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του
ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, µε στόχο την αναβάθµιση των
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, τη βελτιστοποίηση των
υφιστάµενων υποδοµών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιµων πόρων του
ΠΜΣ. O απολογισµός κατατίθεται στο οικείο Τµήµα στο οποίο ανήκει το ΠΜΣ (άρθρο 44
του Ν. 4485/17).
Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ., ως Επιστηµονικά Υπεύθυνος/η του αντίστοιχου έργου,
εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρωµής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει
τις συµβάσεις ανάθεσης έργου, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό. Η
Συνέλευση του Τµήµατος, κατόπιν εισήγησης του Δ/ντή του ΠΜΣ (ή της Σ.Ε.), θα
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αποφασίζει ως προς την οικονοµική διαχείριση και ειδικότερα ως προς την έγκριση των
δαπανών του προγράµµατος και θα πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του
συγκεκριµένου προγράµµατος µε τις εκάστοτε αιτούµενες δαπάνες.
Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/ντρια του ΠΜΣ είναι Καθηγητής ή
Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια και εκπληρώνει τα καθήκοντα του/της
Διευθυντή/τριας σε περίπτωση κωλύµατος ή απουσίας του/της.
4.7 Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και
Φοιτητριών (άρθρο 31, παρ. 3δ του Ν. 4485/2017)
Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία Μέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος και ορίζεται
µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος.
Έργο της Επιτροπής αποτελούν τα παρακάτω:
 Αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε την κείµενη
Νοµοθεσία και τα ακαδηµαϊκά κριτήρια που τυχόν έχουν τεθεί, σύµφωνα µε την
παράγραφο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17. (Ο έλεγχος της πληρότητας των
δικαιολογητικών ενεργείται από τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. και του Τµήµατος).
 Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας.
 Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων.
Η τελική κατάταξη των Υποψηφίων µε βάση τη λίστα κριτηρίων του Προγράµµατος και
η πρόταση επιλογής Υποψηφίων µε βάση την κατάταξη αυτή, υποβάλλονται προς
επικύρωση στη Συνέλευση του Τµήµατος. Η Συνέλευση του Τµήµατος µπορεί να
συγκροτήσει επιπλέον Επιτροπές, όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι προτάσεις ή
αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος.
4.8 Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.),
(άρθρο 44 παρ. 3 επομ. του Ν. 4485/2017).
Η Ε.Σ.Ε. είναι αρµόδια για την εξωτερική ακαδηµαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. Τα πέντε (5)
Μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι Μέλη Δ.Ε.Π. α' βαθµίδας, αναπληρωτή και επίκουρου άλλων Α.Ε.Ι. ή
ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, συµπεριλαµβανοµένων των Ερευνητικών Κέντρων της Ακαδηµίας Αθηνών και
του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, ή επιστήµονες της
αλλοδαπής ή της ηµεδαπής, οι οποίοι έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους/τις
επισκέπτες/ριες διδάσκοντες/ουσες στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, του αντίστοιχου
επιστηµονικού πεδίου, και µε την προϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες/ουσες σε
Π.Μ.Σ. της Σχολής. Το έκτο µέλος είναι µεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια της Σχολής.
Η θητεία των µελών είναι πενταετής, µε δυνατότητα ανανέωσης, εκτός από τον/την
φοιτητή/τρια, του οποίου η θητεία είναι ετήσια.
Η ιδιότητα του/της Προέδρου, ο τρόπος επιλογής του/της µεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας,
καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα που αφορά στη συγκρότηση, τη λειτουργία και τη
διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, καθορίζονται µε απόφαση της Συγκλήτου που
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 5. Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθµός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εξήντα (60)
µεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
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Ο ανώτατος αριθµός των εισακτέων µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών
καθορίζεται στο Φ.Ε.Κ. ίδρυσης του Π.Μ.Σ.
(βλέπετε και παρακάτω άρθρο 8, περιπτ. 8.5 για τα Μέλη των κατηγοριών Ε.ΔΙ.Π. ΕΕΠ και
Ε.Τ.Ε.Π.)
Επιπλέον, ο µέγιστος αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα/ουσα του
Π.Μ.Σ ανέρχεται σε 5 φοιτητές, φοιτήτριες/διδάσκοντα, ο µέγιστος αριθµός
µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα ΠΜΣ του Τµήµατος σε σχέση µε τον αριθµό των
ενεργών προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τµήµατος είναι 26% και σε σχέση µε τον
αριθµό των διδασκόντων/ουσών του Τµήµατος είναι 13% (άρθρο 45 παρ. 1β του Ν.
4485/2017).

Άρθρο 6. Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές Διπλωµατούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι σχολών θετικών και
οικονοµικών επιστηµών, διοίκησης επιχειρήσεων, πληροφορικής καθώς και άλλων
συναφών Τµηµάτων Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και οµοταγών αναγνωρισµένων
Ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ συναφούς
γνωστικού αντικειµένου.
Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των ιδρυµάτων της
ηµεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα
έχουν προσκοµίσει σχετική βεβαίωση περάτωσης µέχρι την ηµεροµηνία εγγραφής τους
στο Π.Μ.Σ.
Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέµεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο
τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυµα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το
Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε το Ν. 3328/2005 (Α' 80) –σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/17Άρθρο 7. Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση µίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν
της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.. Το επίπεδο γλωσσοµάθειας που απαιτείται,
αναφέρεται στον Κανονισµό ΠΜΣ, στα δε ακαδηµαϊκά κριτήρια που συνεκτιµώνται,
περιλαµβάνονται ιδίως, ο βαθµός του πτυχίου, η βαθµολογία στα µαθήµατα που είναι
σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε διπλωµατική εργασία, όπου
αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή
επαγγελµατική δραστηριότητα του υποψηφίου (παρ. 2 άρθρο 34 Ν.4485/2017).
Η Συνέλευση του Τµήµατος δύναται να καθορίσει µε απόφασή της τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής των κριτηρίων, τον ορισµό συµπληρωµατικών κριτηρίων και συνεντεύξεων,
τα αποτελέσµατα των οποίων συνεκτιµώνται κατά την επιλογή των µεταπτυχιακών
φοιτητών και φοιτητριών.
Άρθρο 8. Διαδικασίες επιλογής
8.1. Προκήρυξη
Κάθε χρόνο το Π.Μ.Σ. Ο.ΔΙ.Μ. του Τµήµατος, µετά από απόφαση της Συνέλευσης,
δηµοσιεύει, τουλάχιστον έναν (1) µήνα πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής
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αιτήσεων,
προκήρυξη,
σε
πρόσφορο
µέσο,
συµπεριλαµβανοµένης
και της
ιστοσελίδας του οικείου Τµήµατος και του Ιδρύµατος, σχετική µε το Π.Μ.Σ Ο.ΔΙ.Μ., του
οποίου η έναρξη έχει προγραµµατισθεί για το αµέσως επόµενο ακαδηµαϊκό έτος
σπουδών. Επίσης, µε απόφαση της Συνέλευσης είναι δυνατή η δηµοσίευση και
συµπληρωµατικής προκήρυξης.
Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο
αριθµός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, οι προθεσµίες υποβολής
αιτήσεων, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κ.λπ..
8.2 Υποβολή αιτήσεων
Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόµενα
δικαιολογητικά, σύµφωνα µε την προκήρυξη. Η αίτηση και τα ηλεκτρονικά αντίγραφα
των δικαιολογητικών κατατίθενται στο σύστηµα «Ναυτίλος» (https://nautilus.aegean.gr/).
Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή.
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ηλεκτρονική αίτηση, µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου,
Φωτοτυπία τίτλων σπουδών ή βεβαίωσης περάτωσης Σπουδών, φωτοτυπία
αναλυτικής βαθµολογίας ανά µάθηµα, πιστοποιητικά αντιστοιχίας και ισοτιµίας, αν
χρειάζονται, από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους που αποκτήθηκαν από ιδρύµατα της
αλλοδαπής, καθώς και τυχόν εργασιών που έχουν δηµοσιευθεί σε έγκριτα
επιστηµονικά περιοδικά και συνέδρια,
Βιογραφικό σηµείωµα, και τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές,
Φωτοτυπία (δύο όψεων) της αστυνοµικής ταυτότητας, µία (1) φωτογραφία και
αποδεικτικά επαγγελµατικής εµπειρίας, εάν υπάρχουν.
Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες µπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη
γνώµη τους θα συνέβαλε, ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηµατίσει πληρέστερη
άποψη.

(επισηµαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση µιας
τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο
34 παρ. 2 του Ν. 4485/17)
Οι φοιτητές/τριες από ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό
αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύµφωνα µε το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

8.3 Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των εισακτέων πραγµατοποιείται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

-Κατηγορία πτυχίου/διπλώµατος (βαρύτητα 30%): Προτεραιότητα κατά το κριτήριο αυτό
έχουν οι µηχανικοί Α.Ε.Ι. πενταετούς φοίτησης, ακολουθούν οι απόφοιτοι/ες Α.Ε.Ι.
θετικών και οικονοµικών επιστηµών, στη συνέχεια οι απόφοιτοι/ες άλλων Α.Ε.Ι.
συναφών µε το ΠΜΣ - Ο.ΔΙ.Μ. και έπειτα οι απόφοιτοι/ες συναφών Τ.Ε.Ι..
-Βαθµός πτυχίου/διπλώµατος, βαθµολογία στα µαθήµατα τα σχετικά µε το γνωστικό
αντικείµενο του ΠΜΣ, χρόνος κτήσης πτυχίου/διπλώµατος και επίδοση σε
διπλωµατική εργασία (όπου προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών) (βαρύτητα
20%)
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-Συνέντευξη υποψηφίου (βαρύτητα 30%): Συνυπολογίζονται άλλα ειδικά προσόντα, όπως
µεταπτυχιακοί τίτλοι και ειδικές γνώσεις, γνώση άλλων ξένων γλωσσών, κατοχή
ειδικών πιστοποιητικών, καθώς και η συνολική εικόνα και προσωπικότητα του/της
κάθε υποψηφίου/ας.
-Συνυπολογισµός Συναφούς Επαγγελµατικής Εµπειρίας (βαρύτητα 20%): Προσδιορίζεται
κατόπιν εξέτασης του βιογραφικού σηµειώµατος των υποψηφίων και των
συνοδευτικών µε αυτό αποδεικτικών εγγράφων, σε συνδυασµό και µε τη σχετική
συζήτηση που αναπτύσσεται κατά τη συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον της
επιτροπής αξιολόγησης.
-Πριµοδότηση Δηµοσιευµένου Ερευνητικού Έργου: Προσθετικό µπόνους έως 10% το πολύ,
της συνολικής επίδοσης αξιολόγησης των υποψηφίων, κατά την κρίση της επιτροπής,
εφόσον διαθέτουν κάποιο έγκυρο δηµοσιευµένο ερευνητικό έργο.
Επίσης, στα κριτήρια επιλογής συνυπολογίζονται:
-Οι συστατικές επιστολές και
-Η πιστοποιηµένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2
(Το επίπεδο γλωσσοµάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται µε τους εξής τρόπους:
α) Κρατικό Πιστοποιητικό του Ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 19 του
άρθρου 13 του Ν. 3149/2003,
β) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και
Διερµηνείας της ηµεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιµο σχολών της αλλοδαπής,
γ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα ή διδακτορικό δίπλωµα
οποιουδήποτε αναγνωρισµένου ιδρύµατος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
δ) Απολυτήριο τίτλο ισότιµο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
εφόσον έχουν αποκτηθεί µετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην
αλλοδαπή.
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης
γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας πρέπει
να προσκοµίσουν επικυρωµένο αντίγραφο και ακριβή µετάφραση του τίτλου
σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).
8.4 Κατάρτιση Πίνακα Αξιολόγησης
Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει τον Πίνακα
Αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.
Ειδικότερα:
α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν
υποβάλει αίτηση.
β) Απορρίπτει τους/τις υποψηφίους/ες που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά
κριτήρια (σε περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια), από την Συνέλευση ή την Ε.Δ.Ε. σε
περίπτωση διατµηµατικού ή δι-ιδρυµατικού Π.Μ.Σ.
γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους/ες υποψηφίους/ες πληρούν τα ελάχιστα τυπικά
κριτήρια όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισµό
(τίτλος σπουδών α’ κύκλου, επαρκής γνώση µίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της
γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.). Η συνέντευξη πραγµατοποιείται από τα Μέλη της
οικείας Επιτροπής Επιλογής.
δ) Ιεραρχεί βαθµολογικά τους/τις υποψηφίους/ες και εισηγείται την τελική
επιλογή.
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ε) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων. Ο τελικός
πίνακας των επιτυχόντων/ουσών εγκρίνεται και επικυρώνεται από τη Συνέλευση και
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τµήµατος και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Αν υπάρχουν περισσότεροι/ες υποψήφιοι/ες µε τον ίδιο συνολικό αριθµό µορίων, τότε για
την τελική τους κατάταξη λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός του διπλώµατος ή του πτυχίου,
αν και σε αυτήν την περίπτωση προκύψει ισοβαθµία, τότε για την τελική τους κατάταξη
λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των συγγενών µαθηµάτων προς το Π.Μ.Σ. ή άλλων
επιµέρους κριτηρίων επιλογής.
8.5 Εγγραφή επιλεγέντων/εισών στο ΠΜΣ
Οι επιλεγέντες/είσες εγγράφονται στο ΠΜΣ εντός της προθεσµίας που ανακοινώνεται
από τη Γραµµατεία προσκοµίζοντας για την εγγραφή τους τα δικαιολογητικά που
αναφέρονται στην ανακοίνωση σε έντυπη µορφή.
Σε περίπτωση µη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών, θα κληθούν αν
υπάρχουν, οι επιλαχόντες/ούσες, µε βάση τη σειρά τους στον εγκεκριµένο αξιολογικό
πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραµµα.
Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 8 άρθρο
34 Ν.4485/2017, µπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθµοι (ένας/µία ανά Π.Μ.Σ. και ανά έτος)
µετά από αίτησή τους σε Π.Μ.Σ. Τµήµατος του Ιδρύµατος που υπηρετούν συναφούς
αντικειµένου µε τον τίτλο σπουδών τους και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυµα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 9. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
9.1 Χρονική διάρκεια φοίτησης (άρθρο 33 Ν.4485/2017).
Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειµερινό εξάµηνο εκάστου ακαδ. έτους.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού
Διπλώµατος Σπουδών (ΜΔΣ) ορίζεται σε δύο (2) ακαδηµαϊκά εξάµηνα,
συµπεριλαµβανοµένης και της θερινής περιόδου (ετήσιο εντατικό), που εκπονείται η
διπλωµατική εργασία.
Ο ανώτατος επιτρεπόµενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6)
ακαδηµαϊκά εξάµηνα.

9.2 Μερική φοίτηση (άρθρο 33 παρ. 2 του Ν. 4485/2017)
Δεν προσφέρεται µερική φοίτηση στο εν λόγω ΠΜΣ

9.3 Αναστολή φοίτησης (άρθρο 33 παρ. 3 του Ν.4485/2017)
Ο/Η µεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια µε αίτησή του/της µπορεί να ζητήσει αιτιολογηµένα
αναστολή φοίτησης, εντός του χρόνου της κανονικής διάρκειας φοίτησης, η οποία δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόµενα εξάµηνα.
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9.3.1 Διαδικασία αναστολής

2.

Η διαδικασία αναστολής αναλύεται στα παρακάτω βήµατα:
1. Αίτηση του/της ενδιαφερόµενου/ης, στην αρχή του ακαδ. εξαµήνου στη Συνέλευση
του Τµήµατος, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την
αναστολή. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά (αν υπάρχουν).
Σχετική αιτιολογηµένη απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος, όπου θα αναφέρεται
ότι κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και
αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώµατα του/της φοιτητή/τριας.
Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται ξανά αυτοµάτως µετά τη λήξη της αναστολής. Όσοι/ες
µεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν λάβει από τον Φορέα Εργασίας τους εκπαιδευτική
άδεια για τη φοίτησή τους σε Π.Μ.Σ. δεν δικαιούνται κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα
αναστολή φοίτησης.
Τα εξάµηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσµετρώνται στην προβλεπόµενη
ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.
9.4 Διαγραφή φοιτητή/τριας
Η Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και Διοίκησης, µετά την εισήγηση
της Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών εάν:
υπερβούν τη µέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον
παρόντα Κανονισµό, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγµένα σοβαροί και εξαιρετικοί
λόγοι (άρθρο 42, παρ. 3 του Ν. 4521/18, ΦΕΚ 38/02.03.2018, τ. Α΄),
δεν επιτύχουν στην εξέταση µαθηµάτων, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 13
του παρόντος κανονισµού,
υποπέσουν σε παράπτωµα που εµπίπτει στο δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας
(Ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των εργασιών τους,
δεν καταβάλλουν το προβλεπόµενο τέλος φοίτησης,
αυτοδίκαια, κατόπιν αιτήσεως των µεταπτυχιακών φοιτητών/τριών,
Σε περίπτωση οριστικής διακοπής φοίτησης ή διαγραφής µεταπτυχιακού φοιτητή/τριας,
για οποιοδήποτε λόγο, τα ήδη καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 10. Πρόγραμμα Σπουδών

1.
2.

10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων (άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4485/17)
Το ΠΜΣ ξεκινά το χειµερινό εξάµηνο εκάστου ακαδηµαϊκού έτους.
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα µαθήµατα του
προγράµµατος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής
εργασίας και η συγκέντρωση 75 πιστωτικών µονάδων (ECTS)
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του
Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 75.

3.

Το αναλυτικό πρόγραµµα των µαθηµάτων διαµορφώνεται ως εξής:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α΄: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Κωδικός

Τίτλος Μαθήµατος

Υ/ Ε

Π.Μ.
(ECTS)

I/II/III-1

Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς

Υ

6

Ι/ΙΙ/III-2

Διοικητική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση

Υ

6

Ι/III-3

Διεθνής Μακροοικονοµική

Υ

6

Ι-4

Διεθνής Χρηµατοοικονοµική: Θεσµοί και Αγορές

Υ

6

Ι-5

Χρηµατοοικονοµικά Μαθηµατικά

Υ

6

Σύνολο:

30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β΄: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κωδικός

Τίτλος Μαθήµατος

Υ/ Ε

Π.Μ.
(ECTS)

I/II/III-1

Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς

Υ

6

Ι/ΙΙ/III-2

Διοικητική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση

Υ

6

ΙΙ-3/III-4

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων

Υ

6

ΙΙ-4/III-5

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Υ

6

ΙΙ-5

Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής Έρευνας

Υ

6

Σύνολο:

30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ΄: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ
Κωδικός

Τίτλος Μαθήµατος

Υ/ Ε

Π.Μ.
(ECTS)

I/II/III-1

Διοίκηση και Στρατηγική για Μηχανικούς

Υ

6

Ι/ΙΙ/III-2

Διοικητική Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση

Υ

6

Ι/III-3

Διεθνής Μακροοικονοµική

Υ

6

ΙΙ-3/III-4

Διαχείριση Πληροφοριακών Συστηµάτων

Υ

6

ΙΙ-4/III-5

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Υ

6

Σύνολο:

30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α΄: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
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Κωδικός

Τίτλος Μαθήµατος

Υ/ Ε

Π.Μ.
(ECTS)

Ι/ΙΙ-6

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων

Υ

6

Ι-7

Χρηµατοοικονοµική Οικονοµετρία

Υ

8

Ι-8

Προσοµοίωση Χρηµατοοικονοµικών Σεναρίων

Υ

8

Ι-9

Δυναµική των Χρηµατοοικονοµικών Αγορών

Υ

8

Σύνολο:

30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β΄: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κωδικός

Τίτλος Μαθήµατος

Υ/ Ε

Π.Μ.
(ECTS)

Ι/ΙΙ-6

Υπολογιστικές Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων

Υ

6

ΙΙ-7

Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής

Υ

8

ΙΙ-8

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Υ

8

ΙΙ-9

Διοίκηση Έργων και Διαχείριση Κινδύνων

Υ

8

Σύνολο:

30

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ/ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ΄: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ
Κωδικός

Τίτλος Μαθήµατος

Υ/ Ε

Π.Μ.
(ECTS)

ΙΙΙ-6

Δηµόσια Διοίκηση (Κράτος-Θεσµοί-Διακυβέρνηση)

Υ

6

III-7

Δηµόσια Οικονοµικά / Οικονοµική και Φορολογική Πολιτική

Υ

8

III-8

Διαχείριση Δηµοσίων Επενδύσεων - Έργων

Υ

8

III-9

Διοίκηση Αλλαγών – Αναδιοργάνωση – Μεταρρυθµίσεις

Υ

8

Σύνολο:

30

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Κωδικός
I/II/ΙΙΙ-10

Τίτλος Μαθήµατος
Διπλωµατική εργασία
Σύνολο:

Υ/ Ε

Π.Μ.
(ECTS)

Υ

15
15
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Στους συνδέσµους:
https://odim.aegean.gr/?q=el/content/i,
http://odim.aegean.gr/?q=el/content/ii και
http://odim.aegean.gr/?q=el/content/iii
είναι αναρτηµένο το αναλυτικό πρόγραµµα του εν λόγω ΠΜΣ.
Κατά την έναρξη του χειµερινού ή/και του εαρινού εξαµήνου του προγράµµατος
παρέχονται παράλληλες βοηθητικές διαλέξεις σε θέµατα άµεσα σχετιζόµενα µε το
περιεχόµενο των µαθηµάτων του προγράµµατος. Ενδεικτικά αναφέρονται:
•
Προγραµµατισµός Η/Υ σε περιβάλλον Matlab
•
Έννοιες Μαθηµατικής Ανάλυσης & Γραµµικής Άλγεβρας
•
Βασικές Έννοιες Στατιστικής
•
Βασικές Γνώσεις Οικονοµετρίας
•
Βασικές Έννοιες Οικονοµικής
•
Βασικές Γνώσεις Χρηµατοοικονοµικής
•
Στρατηγική των Επιχειρήσεων
•
Αρχές Εκπόνησης Διπλωµατικών και Άλλων Εργασιών
Με την απόκτηση του Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), ο/η κάτοχος θα
είναι σε θέση:
1.

2.

3.

Να κατανοεί τις βασικές αρχές της επιστήµης της οικονοµίας και της επιστήµης
της διοίκησης (συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοοικονοµικής διοίκησης και της
δηµόσιας διοίκησης) και να αντιλαµβάνεται πλήρως την αλληλεξάρτησή τους
στην ανάλυση, σύνθεση και µοντελοποίηση σύνθετων διεπιστηµονικών
προβληµάτων.
Να αναγνωρίζει σύνθετα προβλήµατα σχετιζόµενα µε την οικονοµία, τη
διοίκηση τη χρηµατοοικονοµική και την τεχνολογία και να εφαρµόζει
κατάλληλες ποσοτικές και υπολογιστικές µεθόδους για την αποτελεσµατική
επίλυση τους.
Να εκπονεί και να συντάσσει εφαρµοσµένες µελέτες όπως: αξιολόγησης
επενδύσεων, οικονοµοτεχνικής εφικτότητας, κλαδικής ανάλυσης, έρευνας
αγοράς, επιχειρησιακής στρατηγικής, επιχειρησιακού προγραµµατισµού,
αναδιοργάνωσης και µετασχηµατισµού επιχειρήσεων, εκτίµησης και διαχείρισης
κ.α..

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέµει Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στις ακόλουθες επιστηµονικές Κατευθύνσεις:
Κατεύθυνση/Ειδίκευση: Χρηµατοοικονοµική Μηχανική
Ο/Η απόφοιτος θα είναι σε θέση να αναλύει χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα και αγορές,
να αναγνωρίζει σχετικές επενδυτικές ευκαιρίες και να σχεδιάζει και να υλοποιεί
συστήµατα υποστήριξης χρηµατοοικονοµικών αποφάσεων.
Κατεύθυνση/Ειδίκευση: Μηχανική της Διοίκησης
Ο/Η απόφοιτος θα είναι σε θέση να διαχειρίζεται πολύπλοκα τεχνολογικά συστήµατα
και συστήµατα διοίκησης, να διασφαλίζει την οικονοµική αποτελεσµατικότητα της
λειτουργίας τους και τη βέλτιστη οργάνωση, να χαράσσει στρατηγικές, να αναπτύσσει
επιχειρησιακά σχέδια και µελέτες αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων και να διαχειρίζεται
κατά τρόπο βέλτιστο το κόστος και το χρόνο σε έργα και κατασκευές.
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-

Κατεύθυνση/Ειδίκευση: Διοίκηση και Οικονοµία Δηµοσίων Οργανισµών και
Φορέων
Ο/Η απόφοιτος θα είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσµατική διοίκηση σε δηµόσιους φορείς
και οργανισµούς µε βάση τις σύγχρονες αρχές της επιστήµης της διοίκησης, να προτείνει
µεταρρυθµίσεις για την αναδιοργάνωση του δηµοσίου τοµέα, την ενδυνάµωση της
τεχνολογικής υποδοµής, την αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών και να
διαχειρίζεται αποτελεσµατικά τις διαθέσιµες χρηµατοδοτήσεις και τα προγράµµατα
επενδύσεων.
10.2 Γλώσσα διδασκαλίας (άρθρο 32 παρ. 2στ του Ν.4485/2017)
Η γλώσσα διδασκαλίας των µαθηµάτων είναι η ελληνική. Για να διευκολυνθεί η
διεθνοποίηση του ΠΜΣ (π.χ. πρόσκληση ξένων διδασκόντων/ουσών) µέρος των
µαθηµάτων µπορεί να διδάσκεται/εξετάζεται, και στην αγγλική γλώσσα µε απόφαση
της Συνέλευσης του Τµήµατος.
Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας δύναται να είναι η ελληνική, µε
περίληψη στην αγγλική ή δύναται να είναι η αγγλική, µε περίληψη στην ελληνική.
10.3 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος
Στην αρχή κάθε εξαµήνου και πριν την έναρξη των µαθηµάτων αναρτάται στην
ιστοσελίδα του Τµήµατος ή του Π.Μ.Σ. - Ο.ΔΙ.Μ. το ετήσιο Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο του
Προγράµµατος, το οποίο έχει επιµεληθεί ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. και
έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση και το οποίο περιλαµβάνει τις ηµεροµηνίες έναρξης και
λήξης των διδακτικών περιόδων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αργίες κ.λπ. Το
Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο του προγράµµατος µεταπτυχιακών σπουδών εναρµονίζεται
κατά το δυνατόν µε το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο των προπτυχιακών προγραµµάτων
σπουδών του Ιδρύµατος. Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το ωρολόγιο
πρόγραµµα της περιόδου, στο οποίο περιλαµβάνονται οι ηµέρες και οι ώρες διδασκαλίας
των µαθηµάτων, οι ηµεροµηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων κ.λπ..
10.4 Ημερομηνίες εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων
Στην αρχή κάθε ακαδ. εξαµήνου, πριν την έναρξη των µαθηµάτων καθορίζονται και
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ/Τµήµατος οι ηµεροµηνίες εγγραφής των
φοιτητών και φοιτητριών.
10.5 Διάρκεια Μαθημάτων
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 8/2.7.2015/θέµα 3.2 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύµατος,
για την ολοκλήρωση κάθε εξαµηνιαίου µαθήµατος απαιτούνται δέκα έως δεκατρείς
ενότητες εκπαίδευσης και µάθησης (συµπεριλαµβάνονται σε αυτές διαλέξεις,
θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συµµετοχές σε έρευνα πεδίου κ.λπ.). Στο
εν λόγω ΠΜΣ κάθε µάθηµα περιλαµβάνει 11 ενότητες εκπαίδευσης και µάθησης ανά
εξάµηνο (µαζί µε την τελική εξέταση) και η διάρκεια τους ορίζεται σε (33) ώρες.
10.6 Ημέρες Μαθημάτων
Για την υποβοήθηση µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών που έχουν παράλληλη
επαγγελµατική απασχόληση, µαθήµατα δύναται να διεξάγονται όλες τις ηµέρες της
εβδοµάδας.
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10.7 Αναπληρώσεις μαθημάτων
Σε περίπτωση κωλύµατος διεξαγωγής µαθήµατος προβλέπεται η έγκαιρη αναπλήρωσή
του. Η ηµεροµηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.
10.8 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 4485/2017)
Είναι στρατηγική επιλογή του Τµήµατος και του Προγράµµατος να προσφέρει εξ
αποστάσεως µέρος των διαλέξεων για να µπορούν να συµµετάσχουν και υποψήφιοι/ες
εκτός Χίου. Λόγω παραµεθορίου απαιτείται η συγκεκριµένη εκπαιδευτική προσέγγιση
για να έχει ανταγωνιστικότητα το προσφερόµενο πρόγραµµα, σε ποσοστό όχι
μεγαλύτερο του 35%.
Κάθε µάθηµα του Προγράµµατος περιλαµβάνει 11 διδακτικές ενότητες εκπαίδευσης και
µάθησης (µαζί µε την τελική εξέταση). Αναλυτικότερα, το πρόγραµµα σπουδών ανά
περίοδο φοίτησης διαµορφώνεται ως ακολούθως:

Α
Εξάµηνο

Αριθµός
Μαθηµάτων

Αριθµός
ωρών/εβδοµάδα

Αριθµός
Εβδοµάδων
Διδασκαλίας

Σύνολο
για 11
εβδομάδες

5

3

11

165

Β
Εξάµηνο

4

3

11

132

Θερινή
Περίοδος

1

0

0

0

Σύνολο
ωρών
διδασκαλίας
του ΠΜΣ

Ποσοστό
65% διά
ζώσης
διδασκαλία

297

193 ώρες
κατ’
ελάχιστον

Το ωρολόγιο πρόγραµµα σπουδών ανά περίοδο φοίτησης, που διεξάγεται µε δια ζώσης
διδασκαλία, διαµορφώνεται ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΡΩΝ/ΗΜΕΡΑ

ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΩΝ

7,0 -9,0

8,0 - 10,0

80 κατά µ.ο.

80 κατά µ.ο.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

5,0

6,0

30,0

30,0

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

7,0 -9,0

8,0 - 10,0

80 κατά µ.ο.

80 κατά µ.ο.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ

4,0

6,0

24,0

24,0

ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ

214

ΣΥΝΟΛΟ

16

Στους παραπάνω υπολογισµούς δεν έχουν υπολογιστεί τα ακόλουθα:
-

-

-

οι απαιτούµενες ώρες επίβλεψης των διπλωµατικών εργασιών κάθε έτους που
είναι περισσότερες από 20 ετησίως εντός του εαρινού εξαµήνου και της θερινής
περιόδου
οι προπαρασκευαστικές διαλέξεις, βοηθητικές-σεµιναριακές ως προς τους
φοιτητές/τριες, τουλάχιστον 10 ωρών, στην έναρξη του χειµερινού και εαρινού
εξαµήνου
οι εκπαιδευτικές διαλέξεις για τη µάθηση του συστήµατος µε εξ αποστάσεως
µέσα διδασκαλίας, τουλάχιστον 6 ωρών, στην έναρξη του χειµερινού εξαµήνου.

10.9 Όρια απουσιών
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι µεταπτυχιακές φοιτήτριες υποχρεούνται να
παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Ένας µεταπτυχιακός φοιτητής ή µία
µεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο µάθηµα (και
εποµένως έχει δικαίωµα συµµετοχής στις εξετάσεις) µόνον αν έχει παρακολουθήσει
τουλάχιστον το 70% των ωρών της διδασκαλίας του µαθήµατος. Σε κάθε περίπτωση, η
συµµετοχή και παρακολούθηση διαπιστώνεται µε ευθύνη των διδασκόντων και
διδασκουσών των µαθηµάτων.
Άρθρο 11. Διδάσκοντες/ουσες στο ΠΜΣ/Ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος
Κάθε µάθηµα διδάσκεται από έναν/µία ή περισσότερους/ες διδάσκοντες/ουσες. Σε κάθε
µάθηµα ορίζεται από τη Συνέλευση ένας/µια διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η /
συντονιστής/τρια του µαθήµατος.
Η ανάληψη διδασκαλίας µαθήµατος στο Π.Μ.Σ. γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 36 Ν. 4485/2017. Συγκεκριµένα: στο Τµήµα Μηχανικών Οικονοµίας και
Διοίκησης υπηρετούν 15 Μέλη ΔΕΠ, ενώ βρίσκονται σε διαδικασία διορισµού και εκλογής
εντός του ακαδ. έτους 2017-18, τέσσερα (4) ακόµη µέλη ΔΕΠ. Επίσης, στο Τµήµα
υπηρετούν επιπλέον ένα (1) µέλος ΕΔΙΠ, κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος και δύο (2)
µέλη ΕΤΕΠ.
Βάσει των ανωτέρω, προκύπτει ότι υπάρχει επαρκής αριθµός διδασκόντων για την
υποστήριξη του ΟΔΙΜ. Να σηµειωθεί ότι ακολουθώντας τη γενική αρχή του
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, τα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος που διδάσκουν στο ΠΜΣ δεν
αµείβονται πρόσθετα για το έργο τους αυτό. Οι διδάσκοντες/ουσες στο ΠΜΣ
προέρχονται τουλάχιστον κατά 60% από µέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ ή
αφυπηρετήσαντα µέλη ΔΕΠ του Τµήµατος ή διδάσκοντες βάσει του ΠΔ 407/80 ή του
άρθρ. 19 του ν. 104/1983 ή της παρ. 7 του άρθρ. 29 του ν. 4009/2011. Οι διδάσκοντες/ουσες
του Τµήµατος µαζί µε σχετικά βιογραφικά σηµειώµατα παρουσιάζονται στους
συνδέσµους:
http://www.fme.aegean.gr/el/Professors
και
http://www.fme.aegean.gr/sites/default/files/epistimonikoi_synergates.pdf.
Η Συνέλευση του Τµήµατος µε απόφασή της, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, ορίζει
τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τη διαδικασία πρόσκλησης από την ηµεδαπή ή την
αλλοδαπή, καθώς και τους ειδικότερους όρους απασχόλησης και κάθε θέµα σχετικό µε
τους επισκέπτες/τριες διδάσκοντες/ουσες οι οποίοι δύναται να είναι καταξιωµένοι/ες
επιστήµονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή/τριας ή ερευνητή/τριας σε
ερευνητικό κέντρο, ή επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους µε εξειδικευµένες γνώσεις ή
σχετική εµπειρία στο γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ. (άρθρο 36 παρ. 5 του Ν. 4485/17).
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Επίσης, η Συνέλευση του Τµήµατος µε απόφασή της δύναται να ορίζει τους ειδικότερους
όρους και τις προϋποθέσεις συµµετοχής οµοτίµων καθηγητών ή αφυπηρεσάντων µελών
ΔΕΠ στο ΠΜΣ (άρθρο 36 παρ. 6 του Ν. 4485/17).

11.1 Υποχρεώσεις Διδασκόντων/ουσών
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/ουσών περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων η περιγραφή
του µαθήµατος, του συνοπτικού περιεχοµένου και τίτλου των διαλέξεων µε παράθεση
σχετικής βιβλιογραφίας, του τρόπου εξέτασης του µαθήµατος, η επίβλεψη της
διπλωµατικής εργασίας, η επικοινωνία µε τους/τις µεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες.
Επίσης, για κάθε µεταπτυχιακό φοιτητή/τρια, ο/η οποίος/α παρακολουθεί το ΠΜΣ,
ορίζεται από τη Συνέλευση, ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένας Καθηγητής/τρια (µόνιµο
µέλος Δ.Ε.Π.) ως επιβλέπων.
Άρθρο 12. Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθήματα
Η αξιολόγηση των µαθηµάτων γίνεται µε γραπτή ή προφορική εξέταση για ειδικούς
λόγους, µε εργασία, ή συνδυασµό των παραπάνω, καθώς επίσης και µε απαλλακτική
εργασία.
Ο καθορισµός του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών/τριών σε ένα
µάθηµα, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του/της διδάσκοντος/ουσας, στον/ην οποίο/α
από τη Συνέλευση έχει ανατεθεί η διδασκαλία του µαθήµατος.
Η αξιολόγηση και η βαθµολόγηση σε κάθε µάθηµα γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από
τα άλλα µαθήµατα και αποτελεί παράγωγο της αντικειµενικής εκτίµησης της απόδοσης
του φοιτητή ή της φοιτήτριας στο συγκεκριµένο µάθηµα (εργασίες, εξετάσεις, κ.λπ.). Τα
κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισµένα, γνωστοποιούνται στην αρχή του
ακαδ. εξαµήνου από τον /την διδάσκοντα/ουσα- υπευθύνου/συντονιστή του µαθήµατος
και αναγράφονται επίσης στην φόρµα περιγραφής (περίγραµµα) του κάθε µαθήµατος
που είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία
αξιολόγησης εξασφαλίζει την ισότιµη αντιµετώπιση όλων των εξεταζοµένων.
Ο τελικός βαθµός κάθε µαθήµατος προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων του
φοιτητή ή της φοιτήτριας σε συγκεκριµένους τοµείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις), σύµφωνα
µε τις οδηγίες που παρέχει ο διδάσκων ή η διδάσκουσα στην αρχή του εξαµήνου. Ο
τελικός βαθµός εκφράζεται σε δεκαδική κλίµακα από 0 έως 10 µε διαβαθµίσεις του 0,5.
Οι βαθµολογίες στρογγυλεύονται µε υπεροχή στην πλησιέστερη αποδεκτή διαβάθµιση
(π.χ. το 6,74 γίνεται 6,5, ενώ το 6,75 γίνεται 7,0). Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθµός
µαθήµατος είναι το πέντε (5,00), µε ανώτερο το δέκα (10,00).
Άρθρο 13. Εξεταστικές περίοδοι
Οι φοιτητές/τριες εξετάζονται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και στο τέλος κάθε µαθήµατος.
Η εξέταση των µαθηµάτων της χειµερινής περιόδου πραγµατοποιείται τον Φεβρουάριο,
ενώ της εαρινής περιόδου τον Ιούνιο. Η επαναληπτική εξέταση κάθε µαθήµατος
πραγµατοποιείται τον Σεπτέµβριο. Σχετικά µε την προθεσµία κατάθεσης
αποτελεσµάτων εξέτασης µαθηµάτων από τους/τις Διδάσκοντες/ουσες ισχύουν τα
προβλεπόµενα κάθε φορά στο Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο του Ιδρύµατος. Η αλλαγή
βαθµολογίας ή αναβαθµολόγηση ενός γραπτού µεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, θα
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πρέπει να πραγµατοποιείται εντός δύο εβδοµάδων από την κατάθεση της βαθµολογίας
στη Γραµµατεία του ΠΜΣ και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον υφίσταται
σοβαρός λόγος.
Αν ο/η
µεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια
αποτύχει στην εξέταση µαθήµατος ή
µαθηµάτων και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεµβρίου, τότε του/της δίνονται
δύο επιλογές:
(α) δύναται να εξετασθεί ύστερα από αίτησή του/της, στην ίδια εξεταστική περίοδο, από
τριµελή επιτροπή µελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/ες έχουν το ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείµενο µε το εξεταζόµενο µάθηµα και ορίζονται από τη Συνέλευση του
Τµήµατος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης του µαθήµατος
διδάσκων/ουσα (παρ. 6 άρθρο 34 Ν.4485/2017). Το αίτηµα επανεξέτασης από Τριµελή
Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραµµατεία του ΠΜΣ εντός 10 ηµερών από την
ανακοίνωση του αποτελέσµατος της εξεταστικής του Σεπτεµβρίου. Εάν ο φοιτητής ή η
φοιτήτρια δεν υποβάλει αίτηση εντός των προβλεπόµενων από το Τµήµα χρονικών
ορίων ή εάν αποτύχει στην εξέταση από την τριµελή επιτροπή, τότε προτείνεται η
οριστική διαγραφή του/της.
(β) ο /η φοιτητής/τρια µπορεί να επιλέξει να επαναπαρακολουθήσει τα ή τα µαθήµατα
στα οποία απέτυχε κατά το επόµενο ακαδηµαϊκό έτος άνευ καταβολής διδάκτρων,
εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου χρονικού ορίου φοίτησης στο Π.Μ.Σ.
(άρθρο 9.1). Σε περίπτωση που αποτύχει, µετά την επαναπαρακολούθηση, στην εξέταση
µαθήµατος ή µαθηµάτων, ισχύουν οι όροι εξέτασης που αναφέρονται παραπάνω υπό
(α).
Άρθρο
14.
Μεταπτυχιακή
Διπλωματική
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Εργασία -

Επιβλέποντες/ουσες

Στο Β’ εξάµηνο του Προγράµµατος προβλέπεται η εκπόνηση της µεταπτυχιακής
διπλωµατικής εργασίας.
Ο/Η µεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωµα υποβολής θέµατος, εφόσον έχει
ολοκληρώσει µε επιτυχία όλα τα µαθήµατα του Α΄ εξαµήνου, αλλά έχει το δικαίωµα
παρουσίασής της µετά την επιτυχή εξέταση όλων των µαθηµάτων του ΠΜΣ, ήτοι και
των δύο εξαµήνων.
14.1 Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από την αίτηση του/της ενδιαφερόµενου/ης στην
οποία αναγράφεται ο προτεινόµενος τίτλος της διπλωµατικής εργασίας, ο/η
προτεινόµενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόµενης
εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και την τριµελή εξεταστική επιτροπή,
ένα από τα µέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).
Ακολούθως, ενηµερώνεται και η Συνέλευση του Τµήµατος για τις αποφάσεις της Σ.Ε..
Ο/Η Επιβλέπων/ουσα της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας µπορεί να είναι Μέλος
ΔΕΠ Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ Βαθµίδας ή Διδάσκων/ουσα του Τµήµατος (ΠΠΣ και ΠΜΣ) και τα λοιπά
δύο µέλη της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής µπορεί να είναι όλες οι κατηγορίες
διδασκόντων/ουσών που έχουν αναλάβει αυτοδύναµο διδακτικό έργο σε ΠΜΣ, σύµφωνα
µε το άρθρο 36 του Ν. 4485/17.
Τα Μέλη της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή
επιστηµονική ειδικότητα µε το γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ..

19

Κάθε διδάσκων/ουσα του Π.Μ.Σ. µπορεί να αναλαµβάνει την επίβλεψη έως οκτώ
διπλωµατικών εργασιών ανά έτος.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειµενικής αδυναµίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης
επί µακρό χρονικό διάστηµα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Συνέλευση, δύναται να
προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην αντικατάσταση του/της
επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Ο τρόπος συγγραφής της ΜΔΕ έχει συγκεκριµένες προδιαγραφές, περιλαµβάνεται σε
απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος και είναι αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του
ΠΜΣ.
Ο σχεδιασµός της Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας κάθε φοιτητή/τριας γίνεται
µε ευθύνη του/της Επιβλέποντος/ουσας. Σηµειώνεται επίσης ότι µε ευθύνη του/της
Επιβλέποντος/ουσας και του/της µεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας
όλες οι
µεταπτυχιακές εργασίες θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές Ακαδηµαϊκής
Δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας του Ιδρύµατος.
14.2 Γλώσσα συγγραφής (άρθρο 32 παρ. 2 περιπτ. στ’ του Ν. 4485/2017)
Η γλώσσα συγγραφής της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας µπορεί να είναι στην
ελληνική και αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση που είναι στην ελληνική η περίληψη
είναι στην αγγλική και στην περίπτωση που είναι στην αγγλική η περίληψη
υποχρεωτικά είναι στην ελληνική γλώσσα.

14.3 Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 34, παρ.4 του Ν.
4485/2017)
Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η µεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια οφείλει να την
υποστηρίξει ενώπιον της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας
και έπειτα από τη σύµφωνη γνώµη του/της επιβλέποντος/ουσας, οι φοιτητές/τριες
παραδίδουν ηλεκτρονικώς ή εντύπως αντίτυπό της στα Μέλη της Εξεταστικής
Επιτροπής. Επισηµαίνεται ότι η κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας
στα Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 15 ηµέρες πριν την έναρξη
της εξεταστικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής
έχουν τη δυνατότητα παραποµπής της εξέτασης σε επόµενη εξεταστική περίοδο.
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι µεταπτυχιακές φοιτήτριες υποχρεούνται επίσης να
καταθέσουν στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη, υπεύθυνη δήλωση στην
οποία θα αναφέρουν τα ακόλουθα: «Είµαι συγγραφέας αυτής της Μεταπτυχιακής
Διπλωµατικής Εργασίας και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιµασία της είναι
πλήρως αναγνωρισµένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει τις όποιες
πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδοµένων ή ιδεών, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς
είτε παραφρασµένες. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιµάστηκε από εµένα
προσωπικά, ειδικά για τη συγκεκριµένη µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία».
Η έγκριση της Διπλωµατικής Εργασίας προϋποθέτει την υποστήριξή της ενώπιον της
Εξεταστικής Επιτροπής (παρ. 4 άρθρο 34 Ν.4485/2017). Ακολουθείται η εξής διαδικασία
(απόφαση της υπ’ αριθµ. 10/05.11.2015/θέµα 2.1.8 Συνεδρίασης της Συγκλήτου):
Η Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για την εξέταση της Διπλωµατικής
Εργασίας. Συνεδριάζει νοµίµως, µόνο όταν παρευρίσκονται και τα τρία Μέλη της (εδάφιο 5
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παρ. 1 άρθρο 14 Ν.2690/1999). Κατά την ηµέρα της συνεδρίασης, τα Μέλη της Τριµελούς
Επιτροπής ανταλλάσσουν απόψεις, υποβάλλουν ερωτήσεις στον εξεταζόµενο ή την
εξεταζόµενη, ακολούθως αποφαίνονται για τον τελικό αξιολογικό βαθµό, συντάσσουν το
σχετικό έντυπο αξιολογικής κρίσης, το υπογράφουν και σε επόµενο χρόνο το παραδίδουν
στη Γραµµατεία. Η ηµέρα της εξέτασης καθορίζεται από την Τριµελή Επιτροπή. Για την
έγκριση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας απαιτείται σωρευτικά: α) η σύµφωνη
γνώµη των 2/3 των Μελών της Επιτροπής και β) ο µέσος όρος της βαθµολογίας των τριών
µελών της επιτροπής να είναι ίσος ή µεγαλύτερος του πέντε (5), εκτός εάν στον Κανονισµό
του Π.Μ.Σ. ορίζεται ελάχιστος βαθµός επιτυχίας ανώτερος του πέντε (5). Η Μεταπτυχιακή
Διπλωµατική Εργασία βαθµολογείται από µηδέν (0,00) έως δέκα (10,00).
Η δηµόσια παρουσίαση της εργασίας δεν αποτελεί συστατικό στοιχείο της εξέτασης,
αλλά διεξάγεται για την επιστηµονική ενηµέρωση των µεταπτυχιακών φοιτητών και
φοιτητριών και γενικότερα της ακαδηµαϊκή κοινότητας. Για το λόγο αυτό δεν είναι
απαραίτητη η παρουσία του συνόλου των µελών της εξεταστικής επιτροπής στην
παρουσίαση αυτή. Είναι αυτονόητο ότι, στο πλαίσιο των αναφεροµένων, η τριµελής
επιτροπή θα συνεδριάσει σε διαφορετικό της παρουσίασης αυτής, χρόνο, για την
αποτύπωση της αξιολογικής κρίσης της Μ.Δ.Ε. δια της βαθµολόγησης και ότι σε κάθε
περίπτωση η υποστήριξη της εργασίας θα γίνει ενώπιον όλων των µελών της Επιτροπής.
Η εγκεκριµένη Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία, µετά το πέρας των ενδεχοµένων
διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, και πριν την καθοµολόγηση του φοιτητή ή της
φοιτήτριας κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Π.Α. σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της
διαδικτυακής Πύλης της Βιβλιοθήκης και αναρτάται στον ιστότοπο της οικείας Σχολής
(άρθρο 34, παράγραφος 5, Νόµος 4485/2017). Ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο κατατίθεται στη
Γραµµατεία του Π.Μ.Σ.
Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατότητα επανυποβολής της, µετά από
δύο µήνες, αφού βελτιώσει την εργασία ο/η µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια, σύµφωνα µε
τις παρατηρήσεις της Επιτροπής.
Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης µετά τη 2η υποβολή, ο/η µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια
αποκλείεται από τη χορήγηση του Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 15. Πρακτική Άσκηση
Δεν προβλέπεται Πρακτική Άσκηση στο εν λόγω ΠΜΣ
Άρθρο 16. Τελικός Βαθμός
Ο βαθµός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθµούς των µαθηµάτων του Προγράµµατος
και τον βαθµό της µεταπτυχιακής εργασίας.
Ο µέσος όρος τελικής βαθµολογίας του διπλώµατος κάθε φοιτητή, φοιτήτριας
υπολογίζεται ως σταθµισµένο άθροισµα ένδεκα (11) βαθµών, ανάλογα µε τη βαρύτητα
του κάθε µαθήµατος.
Ο βαθµός πτυχίου (ΒΠ) υπολογίζεται από τον τύπο:
ΒΠ =

(ΣΒΜ1 + Μ2 + … + Μ9 + 2 ∗ ΒΔ)
11

όπου ΒΜ1, M2 κ.λπ.: βαθµός Μαθήµατος, ΒΔ: βαθµός Διπλωµατικής
Άρθρο 17. Αξιολόγηση του ΠΜΣ
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Στο τέλος κάθε εξαµήνου, πραγµατοποιείται αξιολόγηση κάθε µαθήµατος και κάθε
διδάσκοντος/ουσας από τους µεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες, σύµφωνα
µε τα προβλεπόµενα στο εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας του Ιδρύµατος, µε
τη λήξη κάθε µαθήµατος αξιολογούν συνολικά το µάθηµα ως προς το περιεχόµενο, τον
τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόµενα συγγράµµατα κ.τ.λ. (άρθρο 44 παρ. 1 του Ν.
4485/17).
Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., µε ευθύνη του απερχόµενου Διευθυντή, συντάσσεται
αναλυτικός απολογισµός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών
δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., µε στόχο την αναβάθµιση των σπουδών, την καλύτερη
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, την βελτιστοποίηση των υφιστάµενων
υποδοµών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιµων πόρων του ΠΜΣ, ο οποίος
κατατίθεται στο Τµήµα ( άρθρο 44 παρ.2 του Ν.4485/2017). Ο εν λόγω απολογισµός µε
ευθύνη της Κοσµητείας αποστέλλεται αµελλητί στα µέλη της ΕΣΕ (άρθρο 44, παρ. 5 του
Ν.4485/2017).
Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και
διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας µε ευθύνη της ΑΔΙΠ, οι οποίες
προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 (Α' 189), εξωτερική ακαδηµαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ.
κάθε Σχολής, διενεργεί εξαµελής Επιστηµονική Συµβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.).
(άρθρο 44, παρ. 3 του Ν.4485/2017).
Έχει θεσπιστεί στο Ίδρυµα η ακόλουθη διαδικασία τακτικής εσωτερικής αλλά και
εξωτερικής αξιολόγησης: Οι φοιτητές/τριες µε τη λήξη κάθε µαθήµατος αξιολογούν
συνολικά το µάθηµα ως προς το περιεχόµενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόµενα
συγγράµµατα µέσω του πληροφοριακού συστήµατος διασφάλισης ποιότητας της
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Π.Α.. Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη διαδικασία, οι
φοιτητές/τριες λαµβάνουν ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) µε τη λίστα των µαθηµάτων που
έχουν δηλώσει στο τρέχον εξάµηνο. Κάθε µάθηµα είναι ένας σύνδεσµος (link) προς το
ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης µαθήµατος. Η συλλογή και η διαχείριση των
ερωτηµατολογίων του φοιτητικού δυναµικού υλοποιείται σε ένα µοντέρνο, φιλικό και
ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον, το οποίο διασφαλίζει την απαραίτητη ανωνυµία.
Στο πληροφοριακό σύστηµα έχουν πρόσβαση ο/η Διευθυντής/τρια και όλοι οι
Διδάσκοντες/ουσες των Π.Μ.Σ. του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, καθώς µέσω αυτού έχουν
διαρκή ενηµέρωση για τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης των
µαθηµάτων τους. Παράλληλα, το ΠΜΣ, από την ίδρυσή του, διανέµει στους φοιτητές και
στις φοιτήτριες του «Έντυπο Αξιολόγησης Μαθήµατος» - ερωτηµατολόγιο το οποίο είναι
αυστηρά ανώνυµο, µε στόχο τη συνεχή βελτίωση της διδασκαλίας κάθε µαθήµατος.

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

Άρθρο 18. Πόροι και δαπάνες - Τέλη φοίτησης - υποτροφίες και βραβεία
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18.1 Πόροι (άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 4485/2017)
Η χρηµατοδότηση του Π.Μ.Σ. µπορεί να προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισµό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόµενων του φορέων (άρθρο 43,
Ν.4485/2017),
β) τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήµατα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δηµόσιου τοµέα,
όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή
του ιδιωτικού τοµέα,
δ) πόρους από ερευνητικά προγράµµατα,
ε) πόρους από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισµών,
στ) µέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασµών Κον
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
ζ) κάθε άλλη νόµιµη αιτία (άρθρο 37 παρ. 1 του Ν. 4485/2017).
Σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις, κατά τις οποίες τα λειτουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν
καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις ως ανωτέρω πηγές χρηµατοδότησης, µέρος των
λειτουργικών του εξόδων µπορεί να καλύπτεται από τέλη φοίτησης (άρθρο 37 παρ. 2 του
Ν.4485/2017).
18.2 Δαπάνες (άρθρο 37 παρ. 4 του Ν.4485/2017)
Η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέµεται ως εξής:
(α) Εβδοµήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του προγράµµατος τα οποία
κατανέµονται σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης,
µετακινήσεων, εξοπλισµού, λογισµικού, αναλώσιµων, χορήγησης υποτροφιών σε
µεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζηµίωσης του τακτικού
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυµάτων αφορά σε εργασία που
υπερβαίνει τις κατά νόµο υποχρεώσεις τους.
β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύµατος, µε
προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη
φοίτησης (άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4485/2017).
Η παραπάνω κατανοµή δεν ισχύει στην περίπτωση δωρεάς, κληροδοτήµατος ή χορηγίας
για συγκεκριµένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις (άρθρο 37 παρ. 5 του Ν.
4485/2017).
Το Τµήµα οφείλει ετησίως να δηµοσιεύει, µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, απολογισµό
εσόδων - εξόδων, µε αναγραφή της κατανοµής των δαπανών ανά κατηγορία, και ιδίως του
ύψους των τελών φοίτησης, των αµοιβών των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και του αριθµού των
διδασκόντων που τις εισέπραξαν. (άρθρο 37 παρ. 6 του Ν.4485/2017).
18.3 Τέλη φοίτησης (άρθρο 35 του Ν. 4485/2017)
Οι µεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. Το
ύψος των προβλεπόµενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράµµατος
καθορίζεται στο ποσό των 3.600,00€.
Παρέχεται η δυνατότητα τµηµατικής καταβολής τους, σύµφωνα µε την απόφαση της
Συνέλευσης εκάστου ακαδ. έτους πριν τη δηµοσίευση της σχετικής προκήρυξης..
Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας
(Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι αρµόδιος για τη διαχείρισή τους. Σε περίπτωση διαγραφής το
µέρος των τελών φοίτησης που έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.
Οι µεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να καταβάλουν εγκαίρως τις δόσεις,
σύµφωνα µε τις οριζόµενες ηµεροµηνίες που έχει αποφασίσει η Συνέλευση και να
εξοφλούν όλες τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις πριν τη δήλωση/αίτηση εκπόνησης της
µεταπτυχιακής διπλωµατικής τους εργασίας.
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Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ.
των οποίων το εισόδηµα (ατοµικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το µεν ατοµικό το εκατό
τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδοµήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάµεσου
διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά
δηµοσιευµένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται
για την συµµετοχή σε ένα µόνο Π.Μ.Σ.
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόµενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθµού των φοιτητών/τριών που
εισάγονται στο Π.Μ.Σ.
Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται µε σειρά κατάταξης
ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το µικρότερο εισόδηµα.
Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου λαµβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που
συγκροτείται δυνάµει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.4485/17
τα εισοδήµατα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής
στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος.
Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόµενο/η στο
Τµήµα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο
Π.Μ.Σ. Η οικονοµική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο µη
επιλογής σε Π.Μ.Σ..
Όσοι/ες λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.
Σε περίπτωση µη τήρησης των οικονοµικών υποχρεώσεων είναι δυνατή η προσωρινή
αναστολή φοίτησης ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το Πρόγραµµα, µετά
από απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος.
18.4 Υποτροφίες και βραβεία
Στο τέλος κάθε ακαδηµαϊκού έτους ανακηρύσσονται ως υπότροφοι φοιτητές/τριες
που διακρίθηκαν. Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση τον µέσο όρο βαθµών στα µαθήµατα
του ακαδηµαϊκού έτους, την ολοκλήρωση όλων των υποχρεώσεων έως τις 15 Οκτωβρίου
και υπό την προϋπόθεση να µην έχουν αποτύχει ποτέ σε µάθηµα του Μεταπτυχιακού
Προγράµµατος Σπουδών.
Η χορήγηση των υποτροφιών του ΠΜΣ - Ο.ΔΙ.Μ. και το ύψος αυτών καθορίζεται
µετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος Μηχανικών Οικονοµίας και
Διοίκησης, υπό την προϋπόθεση επάρκειας των πόρων και µε βάση τον προϋπολογισµό
του ακαδ. έτους που δίνονται οι υποτροφίες (δηλ. του επόµενου ακαδ. έτους από το έτος
εισαγωγής).
Με απόφαση της Συνέλευσης, και υπό την προϋπόθεση επάρκειας πόρων, το ΠΜΣΟ.ΔΙ.Μ. χορηγεί ως υποτροφία στον/στην αριστεύσαντα/σασα και πρωτεύσαντα/σασα
φοιτητή/τρια του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών τουΤ.Μ.Ο.Δ. τη δωρεάν
φοίτηση στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Οικονοµική και Διοίκηση για
Μηχανικούς».
Άρθρο 19. Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. έχει την ιστοσελίδα του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ή και σε
οποιαδήποτε άλλη γλώσσα κρίνει η Συνέλευση. Η επίσηµη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
ενηµερώνεται διαρκώς και παρέχει όλες τις πληροφορίες του Προγράµµατος. Αποτελεί
τον επίσηµο χώρο ενηµέρωσης των µεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. Στην
ιστοσελίδα αναρτάται και το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο του Π.Μ.Σ.
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Άρθρο 20. Καθομολόγηση και Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
20.1 Καθομολόγηση
(Σχετικά µε το κείµενο καθοµολόγησης των αποφοίτων του ΠΜΣ βλέπετε Παράρτηµα -3-)
20.2 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Οικονοµική και Διοίκηση για Μηχανικούς»-ΟΔΙΜ απονέµεται
Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οικονοµική και Διοίκηση για Μηχανικούς»
στις εξής Κατευθύνσεις/Ειδικεύσεις:
1.
Χρηµατοοικονοµική Μηχανική
2.
Μηχανική της Διοίκησης
3.
Διοίκηση και Οικονοµία Δηµόσιων Οργανισµών και Φορέων
Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέµεται σε µεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια του
οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυµα της αλλοδαπής δεν έχει
αναγνωριστεί από το Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών
και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
Το Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι δηµόσιο έγγραφο.
Ο τύπος του καθορίστηκε σύµφωνα µε την απόφαση της υπ’ αριθµ. 95/09.03.2018
Συνεδρίασης της Συγκλήτου. Υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο του
Τµήµατος και τον/την Γραµµατέα του Τµήµατος ή τους/τις νόµιµους/ες
αναπληρωτές/τριες τους.
(Σχετικά µε τον τύπο του απονεµόµενου τίτλου σπουδών σε ΠΜΣ, βλέπετε Παράρτηµα -1-)
Στον απόφοιτο ή στην απόφοιτη του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µπορεί
να χορηγείται, πριν από την απονοµή, Βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την
παρακολούθηση του Προγράµµατος.
Ο/Η κάτοχος Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών δικαιούται να πάρει δωρεάν 2
αντίγραφα του Διπλώµατος, καθώς και Παράρτηµα Διπλώµατος.(βλέπετε παρακάτω
περιπτ. - 20.3-)
Το Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µπορεί να χορηγείται και σε Περγαµηνή, αν
τούτο ζητηθεί από τον ίδιο ή την ίδια µε την καταβολή της αξίας της η οποία καθορίζεται
κάθε φορά αρµοδίως.
Οι µεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν ανταποκριθεί µε επιτυχία σε όλες
τις ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις του Προγράµµατος και να έχουν εξοφλήσει όλες τις
οικονοµικές τους υποχρεώσεις, προκειµένου να λάβουν το Δίπλωµα Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και τυχόν υποχρεώσεις τους προς τη Φοιτητική Μέριµνα και τη
Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος.
20.3 Παράρτημα Διπλώματος
Σύµφωνα µε τα άρθρα 14 και 15 του Ν. 3374/2005 και την Υπουργική Απόφαση
Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466/13-8-2007 τ. Β΄) τα Π.Μ.Σ. οφείλουν να οργανώνονται µε
βάση το σύστηµα µεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων.
Ως εκ τούτου, στα Διπλώµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών που χορηγούνται από το Π.Α.
επισυνάπτεται υποχρεωτικά το προβλεπόµενο Παράρτηµα Διπλώµατος το οποίο
αποτελεί επεξηγηµατικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά µε τη φύση, το
επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόµενο και το καθεστώς των
σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσηµο τίτλο
σπουδών ή την αναλυτική βαθµολογία µαθηµάτων που χορηγούν τα Ιδρύµατα. Το εν
λόγω έγγραφο εκδίδεται αυτοµάτως και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση στην
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ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
20.4 Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η καθοµολόγηση και απονοµή των Διπλωµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται
δηµόσια σε ειδική τελετή ενώπιων των Πρυτανικών Αρχών και του/της Προέδρου του
Τµήµατος ή του/της Αναπληρωτή/τριας του και συγχρόνως µε την απονοµή των πτυχίων
του α’ κύκλου σπουδών του Τµήµατος. Κατά την τελετή οι απόφοιτοι και απόφοιτες του
Π.Μ.Σ. προηγούνται των πτυχιούχων του Τµήµατος. Τα ονόµατα των διπλωµατούχων
εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος, που διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση
της φοίτησης προκειµένου να απονεµηθεί το Δ.Μ.Σ. (παρ. 3 άρθρο 31 Ν.4485/2017). Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναµίας φυσικής παρουσίας για σοβαρούς λόγους υγείας,
δύναται να τροποποιηθεί η διαδικασία καθοµολόγησης/απονοµής πτυχίου αποκλειστικά
και µόνο µε απόφαση του/της Πρυτάνεως του Ιδρύµατος.
Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 21/19-01-2017, θέµα 7.4 Απόφαση της Συγκλήτου, ή όπως
κάθε φορά ισχύει, δίνεται η δυνατότητα πραγµατοποίησης καθοµολόγησης και
απονοµής του διδακτορικού διπλώµατος σε αποφοίτους/ες προγραµµάτων
µεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύµατος που διαµένουν αποδεδειγµένα στο εξωτερικό,
ενώπιον των ελληνικών, πρεσβευτικών και προξενικών αρχών.
Άρθρο 21. Ανάκληση Τίτλου
Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να ανακληθεί ή
ακυρωθεί αν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι εκ του
νοµικού & θεσµικού πλαισίου προϋποθέσεις κτήσης του. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται
µετά από απόφαση της οικείας Συνέλευσης η οποία κοινοποιείται στον/στην Πρύτανη
του Ιδρύµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 22. Άλλες Ρυθμίσεις
22.1 Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Π.Μ.Σ., οι
µεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδοµή του
αντίστοιχου Τµήµατος και συνολικά του Πανεπιστηµίου, σύµφωνα µε την ισχύουσα
Νοµοθεσία και τους Κανονισµούς του Ιδρύµατος (Βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.).
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονοµική και Διοίκηση για Μηχανικούς»
λειτουργεί από το ακαδ. έτος 2005-06 στις εγκαταστάσεις της Ακαδηµαϊκής Μονάδας
Χίου, εντασσόµενο από το ακαδ. έτος 2017-18 στην Πολυτεχνική Σχολή και αντίστοιχα
έως το ακαδ. έτος 2016-17 στη Σχολή Επιστηµών της Διοίκησης. Η Πανεπιστηµιακή
Μονάδα Χίου παρέχει επαρκή αριθµό αιθουσών διδασκαλίας, υπολογιστικών
εργαστηρίων µε πολλαπλές θέσεις εργασίας, ερευνητικά εργαστήρια, Βιβλιοθήκη,
λογισµικά, επιστηµονικά όργανα, καθώς και φοιτητικές κατοικίες για τη στέγαση των
φοιτητών/τριών. Συγκεκριµένα:
 Κτιριακές Υποδοµές – Αίθουσες:
Στην Πανεπιστηµιακή Μονάδα Χίου υπάρχουν οι ακόλουθες κτηριακές υποδοµές: α)
Μιχάλειο κτήριο, µε συνολική επιφάνεια 3.110 τ.µ, το οποίο περιλαµβάνει 3 αίθουσες
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διδασκαλίας (133, 57 και 57 θέσεων), 2 αίθουσες τηλεδιασκέψεων (50 και 20 θέσεων), 2
υπολογιστικά κέντρα (48 και 46 θέσεων), γραφεία διδασκόντων και διοικητικών
υπηρεσιών (συµπεριλαµβανόµενων των γραφείων φοιτητικής µέριµνας), τη Βιβλιοθήκη
και το αναγνωστήριο, οπτικοακουστικό εργαστήρι ξένων γλωσσών, γραφεία συλλόγου
φοιτητών κτλ.. Επίσης, στο χώρο του Μιχάλειου κτηρίου βρίσκεται το σύγχρονο
αµφιθέατρο της Σχολής, 220 καθισµάτων (749 τ.µ.). β) Το κτήριο «Αδ. Κοραή Α'» (συν.
επιφάνειας 936 τ.µ.), το οποίο διαθέτει 2 αίθουσες διδασκαλίας (80 και 42 θέσεων),
γραφεία διδασκόντων και διοικητικών υπηρεσιών, χώρους για εργαστήρια, καθώς και
αναγνωστήριο. γ) Το Νεοκλασσικό κτήριο (συν. επιφάνειας 694 τ.µ.), το οποίο διαθέτει 2
αίθουσες διδασκαλίας (50 και 40 θέσεων), γραφεία διδασκόντων, υποψηφίων διδακτόρων
δ) Το Καρράδειο κτήριο (συν. επιφάνειας 1.216 τ.µ.), µε 2 αίθουσες διδασκαλίας (75 και 35
θέσεων), καθώς και ξενώνα δυναµικότητας 22 κλινών ε) Τα δύο κτήρια στα οποία
στεγάζεται το ΤΜΟΔ (συνολικής επιφάνειας περίπου 1.387 τ.µ.) τα οποία διαθέτουν
αίθουσα συνεδριάσεων, γραφεία διοικητικών υπηρεσιών, διδασκόντων, υποψηφίων
διδακτόρων και τα ερευνητικά εργαστήρια του Τµήµατος.

-

-

-

 Εργαστήρια ΤΜΟΔ:
Εργαστήριο (ερευνητικό) «Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λήψης Αποφάσεων» (ΔΕΛΑΠ),
(ΦΕΚ 1947/30.12.2005) (Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Δούνιας)
Εργαστήριο (ερευνητικό) «Συστηµάτων Σχεδιασµού, Παραγωγής & Λειτουργιών»
(ΣυΣΠαΛ), (ΦΕΚ 1814/1.9.2009) (Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάννης Μίνης)
Εργαστήριο (ερευνητικό) «Μηχανική της Αξιοπιστίας» (RELab), (ΦΕΚ 2032/13.6.2017)
(Διευθυντής: Καθηγητής Αγάπιος Πλατής)
Επίσης, λειτουργούν και τα ακόλουθα µη θεσµοθετηµένα εργαστήρια:
Εργαστήριο (ερευνητικό και εκπαιδευτικό) «Εφαρµοσµένων Φυσικών Επιστηµών»
(Ε.Ε.ΦΥ.Ε.) (Υπεύθυνοι: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου Αναπλ. Καθηγητής
(ερευνητικό) και Καθηγητής Ιωάννης Γκιάλας (εκπαιδευτικό)
Εργαστήριο (ερευνητικό) «Περιβαλλοντικής Ποιότητας & Τεχνολογίας» (ΕΠΠΤ),
(Υπεύθυνος: Καθηγητής Σπυρίδων Γκολφινόπουλος)
Εργαστήριο (ερευνητικό) «Ευφυούς Εξερεύνησης και Ανάλυσης Δεδοµένων» (IDEAL)
(Υπεύθυνος: Νικόλαος Αµπαζής, Αναπλ. Καθηγητής)
Εργαστήριο (εκπαιδευτικό) «Μηχανική των Υλικών» (ΕΜΥ) (Υπεύθυνος: Νικόλαος
Αλεξόπουλος, Επίκ. Καθηγητής)
Εργαστήριο (ερευνητικό) «Διαχείρισης Πληροφορίας» (ΕΔΙΠ) (Υπεύθυνος: Πέτρος
Καβάσαλης, Αναπλ. Καθηγητής)
Εργαστήριο (ερευνητικό) «Εφαρµοσµένης Οικονοµικής και Τεχνολογίας» (ΕΟΤΕ)
(Υπεύθυνος: Γεώργιος Λιάγκουρας, Αναπλ. Καθηγητής)

 Λίστα ΗΥ εξοπλισµού και λογισµικών
H Πανεπιστηµιακή Μονάδα Χίου διαθέτει σύγχρονα Υπολογιστικά κέντρα των οποίων ο
εξοπλισµός ανανεώνεται συστηµατικά και επεκτείνεται. Επίσης, στο Μιχάλειο κτήριο
της Ακαδηµαϊκής Μονάδας Χίου λειτουργούν πλήρως εξοπλισµένες (µε όλο το
απαιτούµενο υλικό και λογισµικό για επικοινωνία, παρουσίαση, αναπαραγωγή και
καταγραφή εικόνας και ήχου) αίθουσες Τηλεδιάσκεψης – Τηλεκπαίδευσης οι οποίες
έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης µε τις υπόλοιπες µονάδες του Πανεπιστηµίου
Αιγαίου, αλλά και µε το σύνολο των υποδοµών τηλεδιάσκεψης στο εσωτερικό ή στο
εξωτερικό. Πέραν των 2 κοινόχρηστων υπολογιστικών κέντρων (δυναµικότητας 12 και 26
Η/Υ και µε πολλαπλές θέσεις εργασίας για χρήση προσωπικού υπολογιστή), στα
εργαστήρια του Τµήµατος και στις λοιπές υπηρεσίες του, υπάρχουν περί τους 50 Η/Υ, 10
εκτυπωτές και 4 φωτοτυπικά µηχανήµατα και διάφορα άλλα υποστηρικτικά
περιφερειακά. Σε όλες τις αίθουσες υπάρχει σύνδεση µε το Internet µε γραµµή 1GB και
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στους κοινόχρηστους χώρους η σύνδεση γίνεται µε την χρήση ασύρµατων δικτύων. Στο
DataRoom που υπάρχει στο τµήµα είναι εγκατεστηµένο cluster µε 7 nodes 24 cpu και
πρόσβαση σε Private Cloud µε 192 Physical CPU Cores για τις κάλυψη εκπαιδευτικών
αναγκών. Το DataRoom προστατεύεται µε UPS και µε εξωτερική γεννήτρια. Η σύνδεση
των κτιρίων πραγµατοποιείται µε οπτική ίνα και εφεδρικό ασύρµατο δίκτυο. Οι χώροι
παρουσιάσεων και τα εργαστήρια είναι εξοπλισµένοι µε Projectors προς χρήση και µε
οθόνες προβολής. Σε επιλεγµένους χώρους υπάρχει εξοπλισµός τηλεδιάσκεψης
τελευταίας τεχνολογίας.
Επιπλέον αυτών, οι φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου έχουν πρόσβαση σε λογισµικά
όπως Autocad, Borland Delphi, MATLAB, MATHEMATICA, VISUAL STUDIO, EVIEWS,
SPSS, Absoft FORTRAN, Microsoft SQL Server, Maya Unlimited , Cinema 4D, 3ds max,
Adobe Creative Collection, Adobe Production Premium, Helix Communication Server, Avid
Xpress Pro, Avid Media Composer, Corel Graphics Suite, Macromedia Studio, Inspiration,
ERDAS IMAGINE, ArcGIS ArcView, RATS AND CATS, CANOCO, MLS Talk & Translate,
Λογισµικό Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών, Idrisi (GIS), Oracle Academic
Initiative, Oracle8i Client and enterprise Edition, S-PLUS, N6 (NUDIST), Weather and
climate, Weather watch, Tectonics FP Network version, Manifold, MS Visual Studio
professional edition, Macromedia Studio MX and DreamWeaver, Adobe Photoshop and
Acrobat Professional, Professional VISSIM, ΜS Expression Web-Blend-Design, Λογισµικό
Συστήµατος Υποστήριξης Ψηφιακής Σχεδίασης µε Η/Υ ΑNSYS, Corel Draw Graphics
Suite 12, Adobe Creative Suite Premium, Adobe video collection, Quark express passport,
Λογισµικό Σχεδίασης µοντελισµού Rhino/Flamingo/Penguin/Bong, Catia, ProEngineer
Wildfire, SAS Learning, STK, Xilinx, MS Visual C++, Nag Glim, s-plus, MS Visual Studio, MS
SQL, Rational Rose, Scientfic Workplace, Nero Express, Λογισµικό - Περιβάλλον ανάπτυξης
ευφυών Δρώντων Jack, CRAMM, Λογισµικό Information Technology Infrastructure Library
(ITIL), Navision Attain, Humminbird Exceed, Λογισµικό British Standards on Information
Systems Service Quality, AutoDesk,m κ.ά. Επίσης µέσω της πλατφόρµας Delos365 είναι
δυνατή η πρόσβαση στην σουίτα προγραµµάτων του Office και µέσω της πλατφόρµας
ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ στην σουίτα προγραµµάτων της Microsoft Dreamspark.
 Βιβλιοθήκη Πανεπιστηµιακής Μονάδας Χίου
Η Βιβλιοθήκη της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Χίου αποτελεί παράρτηµα της Κεντρικής
Βιβλιοθήκης, που έχει έδρα τη Μυτιλήνη και είναι δανειστική. Ο αριθµός των βιβλίων
που διαθέτει ανέρχεται περίπου στις 33.000. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα
ηλεκτρονικής διάθεσης µεγάλου αριθµού περιοδικών µέσω της heal link, σχετικών µε τα
γνωστικά αντικείµενα της Σχολής. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήριο.
Φοιτητικές κατοικίες Χίου και φοιτητικό εστιατόριοΣτην Πανεπιστηµιακή Μονάδα Χίου
λειτουργούν φοιτητικές κατοικίες δυναµικότητας 178 µονόκλινων δωµατίων. Οι
φοιτητικές κατοικίες (συν. επιφάνειας 4.200 τ.µ.) βρίσκονται σε παραλιακή τοποθεσία και
σε απόσταση 5 χλµ. από το κέντρο της πόλης. Μελλοντικά προβλέπεται η ανέγερση 4
ακόµη κτηρίων, ανεβάζοντας τη δυναµικότητα του συγκροτήµατος συνολικά σε 329
δωµάτια.
Εντός της πόλεως έχει µισθωθεί από το Πανεπιστήµιο χώρος στον οποίο λειτουργεί
φοιτητικό εστιατόριο, στο οποίο οι φοιτητές/τριες της Πανεπιστηµιακής Μονάδας Χίου
έχουν δικαίωµα δωρεάν σίτισης βάσει οικονοµικών και κοινωνικών κριτηρίων. Για
τους/τις µη δικαιούχους φοιτητές/τριες προβλέπεται σίτιση µε µικρή οικονοµική
επιβάρυνση.
Να σηµειωθεί επιπρόσθετα ότι η Πανεπιστηµιακή Μονάδα Χίου συνεργάζεται µε το
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας Χίου για τη
στήριξη των προσπαθειών των φοιτητών-φοιτητριών προκειµένου να αντιµετωπίσουν
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αποτελεσµατικά τα προβλήµατα που ίσως εµφανιστούν κατά τη διάρκεια της φοιτητικής
τους ζωής.
22.2 Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος
Η γραµµατειακή κάλυψη του Π.Μ.Σ., όπως και οποιαδήποτε τεχνολογική και οικονοµική
υποστήριξη, καλύπτεται είτε από υπάρχον µόνιµο Προσωπικό του Τµήµατος είτε µε τη
διαδικασία προσλήψεων που βαρύνει τον προϋπολογισµό του Π.Μ.Σ.
Η Γραµµατεία του ΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραµµατειακή υποστήριξη του ΠΜΣ, την
προετοιµασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονοµικών
στοιχείων του Προγράµµατος, τη γραµµατειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση
βαθµολογιών κ.λπ..
22.3 Βραβεία Αριστείας
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου έχει θεσπίσει Βραβεία Αριστείας για µεταπτυχιακούς φοιτητές
και µεταπτυχιακές φοιτήτριες, τα οποία προκηρύσσει περιοδικά και καλύπτουν το
σύνολο των επιστηµονικών πεδίων που θεραπεύει το Ίδρυµα. Σκοπός είναι η
ενθάρρυνση ερευνητικών προσπάθειών και σε µεταπτυχιακό επίπεδο οι οποίες οδηγούν
είτε σε ανακοινώσεις σε αναγνωρισµένα διεθνή συνέδρια, είτε σε δηµοσιεύσεις σε
έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά και οι οποίες συµβάλλουν καταλυτικά στην ανάδειξη
του ερευνητικού χαρακτήρα του Ιδρύµατος.
22.4 Νομοθεσία σχετική με θέματα φοιτητικής μέριμνας
Σύµφωνα µε το άρθρο 34, παρ. 3 του Ν.4485/2017 «Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα
τα δικαιώµατα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου
κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώµατος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραµµάτων. Τα
Ιδρύµατα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους φοιτητές µε αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιµότητα στα προτεινόµενα συγγράµµατα και τη
διδασκαλία.»
22.5 Θέματα Δεοντολογίας
Οι Μεταπτυχιακές Διπλωµατικές εργασίες εκπονούνται αποκλειστικά από τους
µεταπτυχιακούς φοιτητές και τις µεταπτυχιακές φοιτήτριες που τις έχουν αναλάβει,
διαφορετικά ο φοιτητής ή η φοιτήτρια διαγράφεται. Σε περίπτωση, που έχει ήδη λάβει
τον σχετικό τίτλο σπουδών (Δ.Μ.Σ.), αυτός ανακαλείται µε σχετικές αποφάσεις των
αρµοδίων οργάνων.
Τα κείµενα των διπλωµατικών εργασιών πρέπει να είναι πρωτότυπα. Οι προσφυγές σε
έργα άλλων συγγραφέων πρέπει να τυγχάνουν ανάλογης παραποµπής και να
ακολουθούνται οι καθιερωµένοι κανόνες αξιοποίησης εξωτερικών πηγών στη συγγραφή
επιστηµονικών εργασιών. Σηµειώνεται ότι η οποιαδήποτε αντιγραφή έργου άλλου/ης
συγγραφέα ή δηµιουργού θεωρείται σοβαρό ακαδηµαϊκό παράπτωµα, αντίκειται στο
δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας (βλ. Ν.2121/1993) και υπόκειται στις προβλεπόµενες
ρυθµίσεις περί εννόµου προστασίας (άρθρα 63Α-66Δ).
Άρθρο 23. Ειδικές Διατάξεις
Οποιοδήποτε θέµα προκύψει στο µέλλον που δεν καλύπτεται από τη σχετική
νοµοθεσία ή τον παρόντα Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιµετωπιστεί µε
αποφάσεις της Συνέλευσης του Τµήµατος και της Συγκλήτου του Ιδρύµατος µε
τροποποίηση του Κανονισµού και δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1. Δίπλωµα Π.Μ.Σ. (Απόφαση της υπ’ αριθµ. 95/09.03.2018 Συνεδρίασης της
Συγκλήτου)
Παράρτημα 2. Καθοµολόγηση διπλωµατούχου ΠΜΣ (Απόφαση της υπ’ αριθµ.
21/19.1.2017
Συνεδρίασης
της
Συγκλήτου)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ : ….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.: ……

O/H…(ονοματεπώνυμο)
του ..(πατρώνυμο) και της …(μητρώνυμο)
από τ… (πόλη γέννησης)
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΟΝ ΜΟΝΟΕΤΗ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ»
ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ…………..

ΤΗΝ ……..(ηµεροµηνία ανακήρυξης)

ΜΕ ΒΑΘΜΟ …..
(Χαρακτηρισμός)
Χίος, (ηµεροµηνία ορκωµοσίας)
Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ/ΙΣ

………………….
(υπογραφή/ονοµατεπώνυµο)

Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

…………………..

………………………….

(υπογραφή/ονοµατεπώνυµο)

(υπογραφή/ονοµατεπώνυµο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κάτοχος από σήµερα του Διπλώµατος του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε
τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ» του Τµήµατος ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στο όνοµα της τιµής και
της συνείδησής µου καθοµολογώ, ενώπιον του/της Πρύτανη/εως του Πανεπιστηµίου,
του/της Προέδρου του Τµήµατος, του/της Διευθυντή/τριας του ΠΜΣ, της ακαδηµαϊκής
κοινότητας του Αιγαίου και της κοινωνίας, ότι θα θεραπεύω την επιστήµη, θα επιδιώκω
την προαγωγή και την αρτιότητα της επιστηµονικής γνώσης µε ευρύνοια και κριτικό
πνεύµα, µε αίσθηµα ευθύνης και ελεύθερο φρόνηµα, σύµφωνα µε τις αρχές και τις
γνώσεις που διδάχθηκα στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου.
Κατά τη σταδιοδροµία µου, θα ασκώ τα δικαιώµατα και θα εκπληρώνω τις υποχρεώσεις
που συνεπάγεται η ιδιότητα του/της διπλωµατούχου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε
ευσυνειδησία, ήθος, αξιοπρέπεια, όπως επιτάσσουν η επιστηµονική δεοντολογία και η
ακαδηµαϊκή ελευθερία.
Θα συνυπηρετώ την προσωπική µου πρόοδο και την κοινωνική ευηµερία.
Θα αποφεύγω κάθε άδικη και άνοµη πράξη, θα προασπίζω τη δηµοκρατία, την
ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη.
Θα υπερασπίζοµαι πάντοτε τα δικαιώµατα των συνανθρώπων µου και θα ενεργώ µε
γνώµονα το σεβασµό της φύσης.
Θα προσβλέπω ως ενεργός/ή και δηµιουργικός/ή πολίτης και επιστήµονας σε µια
κοινωνία δίχως έµφυλες, φυλετικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτισµικές και
πολιτικές διακρίσεις και διαχωρισµούς.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Στέφανος Α. Γκρίτζαλης

