
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8120 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

με τίτλο «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφά-

λεια στη Μεσόγειο» του Τμήματος Μεσογειακών 

Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
(έκτακτη συνεδρία 102 (επαναληπτική) / 25.5.2018)

Αφού έλαβε υπόψη:
o τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,

o τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συν-
δυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του 
π.δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α΄/3.11.2008) και με τις διατάξεις 
των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας»,

o τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε και του άρ-
θρου 33, παραγρ. 2, και 45 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/4.8.2017, τ.Α΄),

o την υπ’ αριθμ. 2740/27.4.2018 απόφαση της Συγκλή-
του (αριθμ. συνεδρίας 34/25.4.2018) με θέμα «Επανί-
δρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη 
Μεσόγειο» του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου,

o την απόφαση της υπ’ αριθμ. 12/25.6.2018 έκτακτης 
συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μεσογεια-
κών Σπουδών με την οποία καταρτίσθηκε ο Κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και 
Ασφάλεια στη Μεσόγειο»,

o το πρακτικό της υπ’ αριθμ 102 (επαναληπτική) / 
25.5.2018 έκτακτης συνεδρίας της Συγκλήτου, θέμα 3.1. 
«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 Προ-
ϋπολογισμού,

και
o το ΦΕΚ 2885/τ.Β΄ (19.7.2018), στο οποίο δημοσιεύ-

θηκε η ανωτέρω απόφαση της Συγκλήτου που αφορά 

στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφά-
λεια στη Μεσόγειο», αποφασίζει:

και εγκρίνει τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφά-
λεια στη Μεσόγειο», όπως αυτός καταρτίσθηκε στην υπ’ 
αριθμ. 12/25.6.2018 έκτακτη συνεδρίαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Άρθρο 1. 
Γενικές Αρχές

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρα-
κολούθηση 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 Σπου-
δών

Tα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου (Π.Α.) οδηγούν στην απόκτηση Δι-
πλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) που είναι 
ακαδημαϊκοί τίτλοι υψηλού επιπέδου. Μέσω της συστη-
ματικής 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 Σπου-
δών

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 ανάπτυ-
ξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανο-
ποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,

• στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των διπλωματού-
χων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκε-
κριμένων 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:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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• στην καλλιέργεια γνώσης και εξειδίκευσης, με βάση 
τους διεθνείς κανόνες δεοντολογίας και ηθικής της έρευ-
νας, 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 φοιτή-
τριες για να καταστούν χρήσιμοι και χρήσιμες για την 
κοινωνία·

• στην εκπαίδευση φοιτητών και φοιτητριών έτσι ώστε 
αφενός, μεν, να κατανοήσουν τις θεωρίες και τις μεθο-
δολογικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με κάθε περι-
οχή 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 αλλοδα-
πής, με προσφορά ικανού αριθμού προγραμμάτων και 
σε άλλες (εκτός της ελληνικής) γλώσσες·

• στην προετοιμασία διπλωματούχων ικανών για επι-
τυχή σταδιοδρομία τόσο στον δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα.

Άρθρο 2. 
Ίδρυση Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Π.Α. ιδρύει, οργανώνει και λειτουργεί τα προγράμ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών και απονέμει Διπλώματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4485/2017 (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 επανίδρυσης μονοτμηματικού 

Π.Μ.Σ. περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4485/2017. Δι-
ευκρινίσεις, 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 Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στον διαδικτυακό 
τόπο του Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (παρ. 1 του άρθρου 
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 Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διακυβέρνηση, Ανάπτυ-
ξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» του Τμήματος Μεσογεια-
κών Σπουδών 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 για να φοιτήσει στο 
Π.Μ.Σ., θα πρέπει να λαμβάνει εγκαίρως γνώση του πα-
ρόντος Κανονισμού και να αποδέχεται τους κανόνες 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ..

Ο παρών Κανονισμός αναρτάται στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος.

Άρθρο 3. 
Σκοπός του Π.Μ.Σ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δι-
ακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» 
εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, διέπεται από επιστημονική συνοχή και 
αποσκοπεί στην εκπαίδευση, παραγωγή και μετάδοση 
γνώσεων, εμπειρίας και μεθοδολογικών εργαλείων ανά-
λυσης της σύνθετης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής 
και γεωπολιτικής πραγματικότητας του ευρύτερου μεσο-
γειακού χώρου στους συμμετέχοντες στο μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα. Ειδικότερα, στόχος του Προγράμματος είναι 
να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κυρί-
ως την εξειδικευμένη γνώση των πολιτικών, κοινωνικών 
και οικονομικών εξελίξεων στη περιοχή της Μεσογείου, 
ώστε οι απόφοιτοί/ές του να επιχειρούν με αξιώσεις τα 
επόμενα βήματά τους στον εγχώριο ή/και το διεθνή 
επαγγελματικό και ακαδημαϊκό στίβο.

Άρθρο 4. 
Αρμόδια Όργανα / Επιτροπές 
για την ίδρυση - λειτουργία του Π.Μ.Σ.

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/τριων.
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 οικονομι-
κού 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)
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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.

4.4 Συνέλευση του Τμήματος (παρ. 3 άρθρο 31 και παρ. 
1 άρθρο 43 ν. 4485/2017)

Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος
1. εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Με-

ταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης 
Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 32

2. ορίζει τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
3. κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του Π.Μ.Σ.
4. συγκροτεί επιτροπές επιλογής/εξέτασης των υπο-

ψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων
5. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

για την απονομή του Δ.Μ.Σ.
6. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
4.5 Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) (παρ. 5 και 8 του άρ-

θρου 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 Τμήματος, οι οποίοι έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος για διετή θητεία, κατά τη λήξη της 
οποίας με ευθύνη του Δ/ντη συντάσσεται απολογισμός 
του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. 
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 την κατανομή 
του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων/ουσων 
του Π.Μ.Σ. και την αναμόρφωση του προγράμματος 
σπουδών.

- Ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα μέλη της 
τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών 
(άρθρο 34 παρ. 4 ν. 4485/2017).

- Δύναται να εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτή-
σεις αναστολής φοίτησης, μερικής φοίτησης, παράτασης 
σπουδών, διαγραφής φοιτητών/τριων, αναγνώρισης μα-
θημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση 
κλπ και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

4.6 Διευθυντής/ντρια Π.Μ.Σ. (παρ. 8 άρθρο 31 
ν. 4485/2017)

Ο/Η Δ/ντής/τρια είναι Μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας 
ή της βαθμίδας Αναπληρωτή/ώτριας Καθηγητή/ητριας 
του Τμήματος, του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με το 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., είναι επίσης Μέλος της 
ΣΕ και ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μαζί με 
τον Αναπληρωτή ή την Αναπληρώτριά, από τα εκλεγ-
μένα μέλη της Σ.Ε. για διετή θητεία (ΥΠΕΠΘ Εγκύκλιος, 
163204/Ζ1/29.9.2017), χωρίς επιπλέον αμοιβή για το δι-

οικητικό 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 συ-
νεχόμενων θητειών του Διευθυντή ή της Διευθύντριας 
ορίζεται σε δύο (2).

Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.:
α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του Π.Μ.Σ..

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 υποβάλ-
λει 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/ντη/ριας, 
κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ συντάσσεται αναλυτικός 
απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 
του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, 
με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστο-
ποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά 
επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ.. O 
απολογισμός κατατίθεται στο οικείο Τμήμα στο οποίο 
ανήκει το Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 του ν. 4485/2017).

Ο/Η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ., κατόπιν απόφασης της 
Συνέλευσης, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρω-
μής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις συμ-
βάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό. Η Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν 
εισήγησης του Δ/ντή του Π.Μ.Σ. (ή της ΣΕ), θα αποφα-
σίζει 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 αιτούμε-
νες δαπάνες.

Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. 
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 Μετα-
πτυχιακών 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 Συνέ-
λευσης του Τμήματος, Έργο της Επιτροπής αποτελούν 
τα παρακάτω:

• Αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητι-
κών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα ακαδη-
μαϊκά κριτήρια που τυχόν έχουν τεθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, άρθρο 34 του ν. 4485/2017. (Ο έλεγχος 
της πληρότητας των δικαιολογητικών ενεργείται από τη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και του Τμήματος).

• Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας.
• Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων.
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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 Συνέ-
λευση του Τμήματος, μπορεί να συγκροτήσει επιπλέον 
Επιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι προ-
τάσεις 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 Κέ-
ντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατρο-
βιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή επιστή-
μονες 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 μεταπτυχια-
κός/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 λει-
τουργία και τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής, 
καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσι-
εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5. 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

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 φοιτη-
τών/τριών ανά διδάσκοντα/ουσα του Π.Μ.Σ ανέρχεται σε 
4, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 
στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος σε σχέση με τον αριθμό των 
προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος είναι 0,2 
και σε σχέση με τον αριθμό των διδασκόντων/ουσων του 
Τμήματος είναι 3 (άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017).

Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του 
Κανονισμού.

Άρθρο 6. 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Νομικών, 
Οικονομικών, Πολιτικών Επιστημών, ειδικότερα Τμημά-

των και Κατευθύνσεων Διεθνών - Στρατηγικών Σπου-
δών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεσογειακών Σπουδών, 
Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστη-
μών, Ιστορίας, Δημόσιας Διοίκησης, Βαλκανικών, Ανατο-
λικών και Σλαβικών Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών, 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, 
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτι-
κά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι 
απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από 
τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων 
(άρθρο 88 ν. 3883/2010 ΦΕΚ 167/24.9.2010, τ.Α΄). Επίσης, 
γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματι-
κών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 ν. 4249/2014 
(ΦΕΚ 73 Α΄) καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, 
με αιτιολογημένη απόφαση της Συντονιστικής Επιτρο-
πής (Σ.Ε.). Δεκτοί επίσης γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων 
ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτή-
τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, κατά τα ανωτέρω 
οριζόμενα, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκλη-
ρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει 
σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους 
στο Π.Μ.Σ.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώ-
του κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-
ριστεί 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. 4485/2017-

Άρθρο 7. 
Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων

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 Π.Μ.Σ., στα δε 
ακαδημαϊκά κριτήρια που συνεκτιμώνται, περιλαμβά-
νονται 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 δραστηριό-
τητα του υποψηφίου (παρ. 2 άρθρο 34 ν. 4485/2017).

Η Συνέλευση του Τμήματος, δύναται να καθορίσει με 
απόφασή της τις λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρί-
ων, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων, τα απο-
τελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή 
των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.

Άρθρο 8. 
Διαδικασίες επιλογής

8.1. Προκήρυξη
Κάθε χρόνο το Π.Μ.Σ. του Τμήματος, μετά από από-

φαση της Συνέλευσης δημοσιεύει, τουλάχιστον έναν 
(1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων, προκήρυξη, σε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμ-
βανομένης και της ιστοσελίδας του οικείου Τμήματος 
και του Ιδρύματος, σχετική με το Π.Μ.Σ, του οποίου η 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 54295Τεύχος Β’ 4439/08.10.2018

έναρξη έχει προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο σπουδών.

Στην προκήρυξη αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισα-
γωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο αριθμός εισακτέων, 
ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια επιλογής, οι προθεσμίες 
υποβολής αιτήσεων, η διενέργεια συνέντευξης καθώς και 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κλπ.

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. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περά-

τωσης Σπουδών
4. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογί-

ας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται 
ο βαθμός του πτυχίου/διπλώματος

5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
8. Δύο συστατικές επιστολές
9. Αντίγραφο αποδεικτικού επάρκειας στη Χρήση Η/Υ 

και Διαχείριση Αρχείων, Επεξεργασία Κειμένου (word), 
Υπολογιστικά Φύλλα (excel) και Παρουσιάσεις (power 
point) και Υπηρεσίες Διαδικτύου (internet), όπως αυτή 
αποδεικνύεται από σχετικά πιστοποιητικά

10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, 
επιπέδου Β2. Η καλή γνώση Τουρκικών ή/και Αραβικών 
ή/και Εβραϊκών ή/και άλλων γλωσσών της Μεσογείου 
θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν.

(επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή αποτε-
λεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν 
της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.. σύμφωνα με το 
άρθρο 34 παρ. 2 του ν. 4485/2017)

Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει 
να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον 
ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017.

8.3 Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση 

τα ακόλουθα κριτήρια:
• Βαθμός πτυχίου/διπλώματος σε ποσοστό 30%
• Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, 

που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
(μέσος όρος βαθμολογίας) σε ποσοστό 5%

• Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προ-
βλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 5%

• Πιστοποιημένη γνώση της ξένης γλώσσας αγγλικής 
γλώσσας, επιπέδου β2, σε ποσοστό 10%

(Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας απο-
δεικνύεται 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 ημε-
δαπής 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 εκ-
δόθηκε η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας).

• Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας 5%.
• Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική 

με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., σε ποσοστό 10%
• Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα σε 

ποσοστό 5%
• Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου 

σε ποσοστό 5%
• Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%
• Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 20%
• Τυχόν λεπτομέρειες για τον τρόπο αξιολόγησης (μο-

ριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει στην αρμο-
διότητα της Συνέλευσης του Τμήματος.

8.4 Κατάρτιση Πίνακα Αξιολόγησης
Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Επιλο-

γής 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 πλη-

ρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια, από την Συνέλευση.
γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους/ες υποψηφίους/ες πλη-

ρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις και τον παρόντα Κανονι-
σμό (τίτλος σπουδών α’ κύκλου, επαρκής γνώση μίας 
τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής 
του Π.Μ.Σ. εν προκειμένω της Αγγλικής επιπέδου Β2). Η 
συνέντευξη πραγματοποιείται από τα Μέλη της οικείας 
Επιτροπής Επιλογής.

δ) Διεξάγει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις.
ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους/τις υποψηφίους/ες και 

εισηγείται την τελική επιλογή.
στ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός 

πίνακας των επιτυχόντων/ουσων εγκρίνεται και επικυρώ-
νεται από τη Συνέλευση και αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος.

Εάν 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 λαμβά-
νεται υπόψη ο μέσος όρος των συγγενών μαθημάτων 
προς το Π.Μ.Σ. ή άλλων επιμέρους κριτηρίων επιλογής.
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8.5 Εγγραφή επιλεγέντων/εισων στο Π.Μ.Σ.
Οι επιλεγέντες/εισες εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. εντός 

της προθεσμίας που ανακοινώνεται από τη Γραμματεία 
προσκομίζοντας για την εγγραφή τους τα δικαιολογητικά 
που αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών/τριων, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες/
ουσες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολο-
γικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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.

8.6 Δικαίωμα αναστολής λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Σε περίπτωση μη προσέλκυσης αριθμού υποψηφίων 

πέρα των δέκα μεταπτυχιακών φοιτητών παρέχεται το 
δικαίωμα αναστολής λειτουργίας του ΜΠΣ για ένα ακα-
δημαϊκό έτος, πάντα λαμβανομένων υπόψη των κείμε-
νων διατάξεων.

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 για την απονομή του 

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, δύο (2) διδακτικά και ένα (1) 
εξάμηνο ερευνητικό που αφορά στην εκπόνηση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, πλήρους και 
υποχρεωτικής φοίτησης.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

9.2 Αναστολή φοίτησης (άρθρο 33 παρ. 3 του 
ν. 4485/2017)

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια με αίτησή του/
της, εντός του χρόνου της κανονικής διάρκειας φοίτη-
σης, μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτη-
σης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμε-
να εξάμηνα, ούτε να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου.

9.2.1 Διαδικασία αναστολής
Η διαδικασία αναστολής αναλύεται στα παρακάτω 

βήματα:
1. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, τουλάχιστον 

πριν την έναρξη του ακαδ. εξαμήνου στη Συνέλευση 
του Τμήματος, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για 

τους οποίους αιτείται την αναστολή. Στην αίτηση επι-
συνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά εάν υπάρχουν.

2. Σχετική αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος, όπου θα αναφέρεται ότι κατά τη διάρ-
κεια 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 φοι-
τητές/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.

9.3 Διαγραφή φοιτητή/τριας
Η Συνέλευση του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, 

μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη 
διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων εάν:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών [δύο (2) αδι-
καιολόγητες απουσίες σε κάθε μάθημα]

- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-
των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,

- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 
Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, εκτός 
αν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί και εξαιρετι-
κοί λόγοι (άρθρο 42, παραγρ. 3 του ν. 4521/2018, ΦΕΚ 
38/2.3.2018, τ.Α΄),

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

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης,
- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριων.

Άρθρο 10. 
Πρόγραμμα Σπουδών

10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων (άρθρο 32 παρ. 2 του 
ν. 4485/2017)

1. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-
δημαϊκού έτους.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90. 
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) για κάθε 
ένα από τα δύο πρώτα διδακτικά εξάμηνα είναι 60 και 
το τρίτο (3) εξάμηνο σπουδών 30 Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS). Το τρίτο εξάμηνο αφορά στην εκπόνηση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία είναι 
υποχρεωτική προϋπόθεση για την απόκτηση του Διπλώ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

2. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται 
ως εξής:

A΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Π.Μ.
(ECTS)

Υ1 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Υ 8

Υ2 ΕΥΡΩ- ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Υ 8
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(ΔΥΟ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)

ΚΕΥ1 ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ, ΕΝΔΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙ-ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΕΥ 7

ΚΕΥ2 Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΕΥ 7

ΚΕΥ3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΚΕΥ 7

ΚΕΥ4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΕΥ 7

ΚΕΥ5 Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΕΥ 7

- ΣΥΝΟΛΟ: - 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Π.Μ.
(ECTS)

Υ3 ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Υ 8

Υ4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Υ 8

(ΔΥΟ ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ)

ΚΕΥ6 ΙΣΛΑΜ: ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΕΥ 7

ΚΕΥ7 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ- ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΕΥ 7

ΚΕΥ8 ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΕΥ 7

ΚΕΥ9 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΥ 7

ΚΕΥ10 ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ/ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΕΥ 7

- ΣΥΝΟΛΟ: - 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΔΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 30

- ΣΥΝΟΛΟ - 30

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΜΠΣ συμβάλλουν 

στο να υπάρξουν πλήρως εξειδικευμένα στελέχη που να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες ερευνη-
τικών και κυβερνητικών φορέων, επιχειρήσεων, διεθνών 
οργανισμών και της κοινωνίας γενικότερα για την σύνθε-
ση και σε βάθος ανάλυσης στους τομείς της ιστορίας, της 
ασφάλειας, των διεθνών σχέσεων, του διεθνούς δικαίου, 
της οικονομίας που αναφέρονται στον μεσογειακό χώρο 
καθώς και των ευρω- μεσογειακών σχέσεων.

Ειδικότερα τα μαθησιακά αποτελέσματα εστιάζονται:
• Στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και μεθοδολο-

γιών της σύνθετης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και 
γεωπολιτικής πραγματικότητας του μεσογειακού χώρου.

• Στην απόκτηση γνωστικών ικανοτήτων για πρωτό-
τυπη σκέψη και ερευνητική και επαγγελματική δραστη-
ριότητα.

• Στην καλλιέργεια κριτικής αντίληψης της εξελικτικής 
δυναμικής και των θεμάτων αιχμής των μεσογειακών 
σπουδών στον γνωστικό επιστημονικό πεδίο των Σπου-
δών Περιοχής (area studies).

• Στην δυνατότητα έρευνας σε εξειδικευμένα πεδία 
(μετανάστευση, ανθρώπινα δικαιώματα, ενεργειακή 
ασφάλεια, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνές 
δίκαιο της θάλασσας, οικονομική ανάπτυξη κ.ά.).

• Στην εφαρμογή των ανωτέρω γνώσεων, δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων, μέσω των μαθησιακών διαδικασιών δι-
δασκαλίας, ασκήσεων προσομοίωσης, και ερευνητικών 
εργασιών.

• Στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας, συ-
νεργασίας και διαχείρισης υποχρεώσεων του φοιτητικού 
δυναμικού μέσω εργασιών, ομαδικών παρουσιάσεων και 
άλλων συνεργατικών μορφών ακαδημαϊκής μελέτης και 
ακαδημαϊκών εργασιών.

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
Σύγχρονη ιστορία της Μεσογείου
Τα προβλήματα των διεθνών σχέσεων κατανοούνται 

λογικά και σε βάθος μόνο μέσω της ιστορικής προσέγγι-
σης. Χωρίς επαρκή γνώση του παρελθόντος δεν μπορεί 
κανείς να εξηγήσει σύγχρονα ζητήματα διεθνών σχέσεων 
και εξωτερικής πολιτικής. Σκοπός του μαθήματος είναι 
να διερευνηθούν σε βάθος οι σημαντικότερες πτυχές της 
σύγχρονης ιστορίας της Μεσογείου και να μελετηθούν ο 
ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων και η αποικιοκρατία, οι 
διακρατικές σχέσεις των χωρών της περιοχής, οι τρόποι 
διακυβέρνησης, οι θεσμοί, καθώς και ζητήματα ασφά-
λειας και περιφερειακών συγκρούσεων. Ιδιαίτερη έμφα-
ση δίνεται στις πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις του 20ο 
αιώνα και στις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες. Στο τέλος 
εξετάζεται η θέση της ΕΕ και της Ελλάδας στη Μεσόγειο.
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Ευρω- μεσογειακή σχέση και διακυβέρνηση στη Με-
σόγειο

Το μάθημα δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να απο-
κτήσουν μια πρακτική γνώση και κατάρτιση σε συγκε-
κριμένες πλευρές των διεθνών οικονομικών σχέσεων 
και της διακυβέρνησης στην περιοχή της Μεσογείου, 
δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις σχέσεις της Ευρω-
παϊκής Ένωσης με τις Νότιες Μεσογειακές χώρες. Το 
μάθημα διερευνά τη διαδικασία εξευρωπαϊσμού των 
χωρών της Νοτίου Μεσογείου καθώς και τις οικονομικές 
και πολιτικές πλευρές που διέπουν τη διαπεριφερειακή 
σχέση της ΕΕ με τις Νότιες Μεσογειακές χώρες. Εξετάζει 
το σύστημα διακυβέρνησης των σχέσεων αυτών, συ-
μπεριλαμβανομένων των Συμφωνιών Σύνδεσης μεταξύ 
της ΕΕ και των Νότιων Μεσογειακών χωρών καθώς και 
την εξέλιξη των σχέσεων, από τη Σφαιρική Μεσογεια-
κή Πολιτική μέχρι και την Ένωση για τη Μεσόγειο. Το 
μάθημα, επίσης, αναλύει τις αιτίες και τις συνέπειες της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης (ΕΠΓ) στις μεσογειακές 
χώρες και εξετάζει τις προοπτικές μιας Zώνης Ελευθέρων 
Συναλλαγών στη Μεσόγειο καθώς και το μέλλον της αί-
τησης ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ. Αναλύει, επίσης, τις 
συνέπειες που είχε η οικονομική κρίση στο οικονομικό 
και πολιτικό σύστημα των μεσογειακών κρατών.

Διακρατικές, ενδοκρατικές και δι-εθνικές συγκρούσεις 
στη Μεσόγειο

Στο σεμιναριακό αυτό μάθημα εξετάζονται αναλυτικά 
και συζητούνται διεξοδικά μια σειρά από θεματικές, που 
συνδέονται με την ανάπτυξη και εξέλιξη τόσο «παλαιών» 
συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων (όπως η ελληνοτουρ-
κική αντιπαράθεση) στην περιοχή της Μεσογείου όσο 
και των σύγχρονων απειλών και προκλήσεων για την 
διεθνή και περιφερειακή ασφάλεια στην μεταψυχροπο-
λεμική καθώς και στην μετά την 11η Σεπτεμβρίου εποχή, 
όπως η κλιματική αλλαγή, η τρομοκρατία, τα Όπλα Μα-
ζικής Καταστροφής (ΟΜΚ), το οργανωμένο έγκλημα, η 
πειρατεία, ο θρησκευτικός ριζοσπαστισμός, η έλλειψη 
ενεργειακών πηγών κ.ά.. Κατά την διάρκεια του μαθή-
ματος, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη μελέτη και κριτική 
συζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας, στην ανάπτυξη 
των αναλυτικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων/ουσών 
και στην εκμάθηση των συμμετεχόντων/ουσών να πραγ-
ματοποιούν αποτελεσματικές προφορικές παρουσιάσεις 
των εργασιών που αναλαμβάνουν να εκπονήσουν κατά 
τη διάρκεια του σεμιναριακού αυτού μαθήματος.

Η εξωτερική πολιτική των Χωρών της Μέσης Ανατολής 
και της Βορείου Αφρικής

Η σημασία της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής 
ήταν και παραμένει ιδιαίτερα μεγάλη για την διεθνή 
πολιτική, αφ’ ενός διότι τα γεωπολιτικά και γεωστρα-
τηγικά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών (όπως οι 
σημαντικές οδοί επικοινωνίας και μεταφορών αλλά και 
οι πλούσιες πηγές ενέργειας που διαθέτουν) συνεχίζουν 
να διατηρούν την βαρύτητα τους. Αφ’ ετέρου, διότι η 
δράση εσωτερικών, περιφερειακών και διεθνών δρώ-
ντων τις μετατρέπει σε πεδία σύγκρουσης και κρίσης, 
καθώς και -σε ορισμένες περιπτώσεις- σε εστίες ασύμμε-
τρων απειλών. Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση 

των χαρακτηριστικών της Μέσης Ανατολής και Βόρειας 
Αφρικής σήμερα, μέσα από την μελέτη της εξωτερικής 
πολιτικής σημαντικών περιφερειακών δρώντων, όπως 
η Αίγυπτος, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία κ.λπ., της 
αλληλεπίδρασης που έχουν μεταξύ τους, καθώς και της 
πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων.

Ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, παγκοσμιοποίηση και η 
θέση της Μεσογείου

Σύμφωνα με τον ιστορικό της Μεσογείου Φερνάντ 
Μπρωντέλ η Μεσόγειος δεν είναι ένας πολιτισμός, αλλά 
πολιτισμοί που συσσωρεύονται ο ένας πάνω στον άλλο 
Στο φυσικό όπως και στο ανθρώπινό της τοπίο η Μεσό-
γειος σταυροδρόμι, η ετερόκλιτη Μεσόγειος, παρουσιά-
ζεται σε πολλές αφηγήσεις σαν μια εικόνα συνεκτική, σαν 
σύστημα όπου όλα μπερδεύονται για να ανασυντεθούν 
σε μια πρωτότυπη ενότητα. Μετά την πτώση του Τείχους 
του Βερολίνου, το Νοέμβριο του 1989, ο σφυγμός του κό-
σμου επιταχύνθηκε. Μια καινούργια εποχή άρχισε για τη 
διεθνή πολιτική. Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου επέφερε 
ραγδαίες αλλαγές στο γεωπολιτικό τοπίο της Μεσογείου 
με την ανάδυση νέων κρατών, την διεύρυνση του ΝΑΤΟ, 
την ενταξιακή διαδικασία της ΕΕ αλλά και τους εναπομεί-
ναντες πολιτικούς διχασμούς. Το παρόν μάθημα επικε-
ντρώνεται στις μεταψυχροπολεμικές γεωπολιτικές αλλα-
γές που επήλθαν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνοτικών συγκρούσεων, 
της διαδικασίας οικοδόμησης κράτους, καθώς και στις 
πολιτικές της ΕΕ αλλά και άλλων βασικών διεθνών δρώ-
ντων όπως η ΕΕ, ο ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η Ρω-
σία. Εξετάζεται διεξοδικά το ζήτημα της διακυβέρνησης 
στην Ευρώπη και στον κόσμο. Επίσης, εξετάζεται ο ρόλος 
της ΕΕ στην περιοχή της. Διερευνάται, επίσης, σε ποιο 
βαθμό υφίσταται η προοπτική ενίσχυσης ή δημιουργίας 
Κοινωνίας Πολιτών στις Αραβικές και Μουσουλμανικές 
χώρες της Μεσογείου; Το ερώτημα αυτό όπως και το 
κομβικό ζήτημα που αφορά τον εκδημοκρατισμό και 
τα ανθρώπινα δικαιώματα θα μας απασχολήσουν στις 
συζητήσεις του παρόντος μαθήματος.

Διεθνείς Οργανισμοί και Προστασία Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων στον ευρύτερο Μεσογειακό χώρο

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές 
στην μελέτη των διεθνών οργανισμών και θεσμών οι 
οποίοι λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσο-
γείου, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Ενδεικτι-
κά θα εξεταστούν διεθνείς οργανισμοί και θεσμοί του 
Αραβικού Κόσμου (Αραβικός Σύνδεσμος, Συμβούλιο 
Συνεργασίας του Κόλπου, Ένωση του Αραβικού Μα-
γκρέμπ, Οργανισμός Αραβικών Πετρελαιοεξαγωγικών 
Χωρών)), του Ισλαμικού Κόσμου (Οργανισμός Ισλαμι-
κής Συνεργασίας) και άλλοι (Αφρικανική Ένωση, Ένωση 
για την Μεσόγειο, κ.λπ.). Δεδομένου ότι ένα από τα πιο 
σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εν λόγω 
περιοχή είναι το έλλειμμα προστασίας των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου και οι συχνές παραβιάσεις τους, ο άλλος 
σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές 
στην προβληματική των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
και των θεμελιωδών ελευθεριών μέσα από τα κείμενα 
(διακηρύξεις, συνθήκες, πρωτόκολλα, κ.λπ) που κατά και-
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ρούς έχουν υιοθετηθεί από τους διεθνείς οργανισμούς 
που θα εξεταστούν. Τα κείμενα αυτά έχουν επιτρέψει την 
δημιουργία περιφερειακών συστημάτων προστασίας και 
προωθήσεως των δικαιωμάτων του ανθρώπου, οι οποίοι 
μπορούν να αναλυθούν είτε συγκρινόμενοι μεταξύ τους 
είτε συγκρινόμενοι με το Ευρωπαϊκό περιφερειακό σύ-
στημα που θεωρείται το πιο προχωρημένο. Στους φοι-
τητές θα γίνεται εισαγωγή στην ίδρυση και λειτουργία 
των διεθνών οργανισμών και στην διεθνή προστασία 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Θα είναι υποχρεωτική 
η συγγραφή, η παρουσίαση και παράδοση συναφών ερ-
γασιών εντός του μαθήματος, ενώ την θεματολογία θα 
την επιλέγουν ελεύθερα οι φοιτητές. Τέλος επισημαίνε-
ται ότι η ελληνική βιβλιογραφία είναι περιορισμένη και 
οι φοιτητές θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν εκτενώς 
αλλοδαπή βιβλιογραφία.

Η εξωτερική πολιτική των Χωρών της Νότιας Ευρώπης
Το μάθημα παρουσιάζει την εξωτερική πολιτική των 

χωρών της Νότιας Ευρώπης (Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλ-
λία, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα και Κύπρος). Οι φοιτητές 
έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην 
ανάλυση εξωτερικής πολιτικής εμπειρικά εμβαθύνοντας 
πρώτον στον τρόπο λήψης αποφάσεων της εξωτερικής 
πολιτικής των χωρών αυτών και δεύτερον να εξοικει-
ωθούν με τις βασικές παραμέτρους διαμόρφωσης της 
εξωτερικής τους πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
στην εξέταση των ακολούθων μεταξύ άλλων βασικών 
κεντρικών θεμάτων: μεταψυχροπολεμική τάξη, ισορρο-
πία ισχύος και εξωτερική πολιτική των Χωρών της Νότιας 
Ευρώπης, οι σχέσεις τους με τις ΗΠΑ τη Ρωσίας και την 
Κίνα, και ο ρόλος της Μεσογείου στην εξωτερικής τους 
πολιτική στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής 
και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ). Το μάθημα εξετάζει, 
επίσης, τις συνέπειες που είχε η οικονομική κρίση στην 
εξωτερική των μεσογειακών κρατών - μελών της ΕΕ.

Εξαναγκαστική Μετανάστευση και ασφάλεια στη Με-
σόγειο

Στο μάθημα συζητούνται και αναλύονται διεξοδικά 
και με συστηματικό τρόπο μια σειρά από ζητήματα που 
συνδέονται με το φαινόμενο της εξαναγκαστικής μετα-
νάστευσης, την ανάπτυξή του στην ευρύτερη περιοχή 
της Μεσογειακής λεκάνης και τις συνέπειές του για την 
σταθερότητα και την ασφάλεια των κρατών της περι-
οχής καθώς και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Ειδικότερα 
εξετάζεται η σύνδεση των νέων ασύμμετρων απειλών, 
κινδύνων και προκλήσεων ασφάλειας που αναπτύσ-
σονται στη Μεσόγειο με το φαινόμενο της παράτυπης 
μετανάστευσης, αναδεικνύονται και αναλύονται--με έμ-
φαση -- τα αίτια των μεταναστευτικών ροών προς την 
Ευρώπη, συζητείται διεξοδικά και αποτιμάται κριτικά η 
διαχείριση της μεταναστευτικής/προσφυγικής κρίσης 
από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντοπίζο-
νται οι ειδικότερες ελλείψεις και αδυναμίες στις οποίες 
οφείλεται η αναποτελεσματική τους -- διαχείριση της 
προσφυγικής/ μεταναστευτικής κρίσης.

Ενεργειακή ασφάλεια στη Μεσόγειο
Το μάθημα σκοπεύει να παράσχει στους φοιτητές το 

γνωσιακό υπόβαθρο για την κατανόηση θεμάτων σχετι-

ζόμενων με το ρόλο της οικονομικής ασφάλειας με κύρια 
έμφαση την ενεργειακή ασφάλεια, την αλληλεπίδραση 
του ενεργειακού σχεδιασμού με τις γεωπολιτικές ισορ-
ροπίες καθώς και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει 
η ευρωπαϊκή ενεργειακή διπλωματία στην ενεργειακή 
ασφάλεια της ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα οικονο-
μικά της ενέργειας, στην διπλωματία των αγωγών και 
στην απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών υπό το 
πρίσμα της επίδρασης στην ενεργειακή αυτονομία και 
την ενεργειακή ασφάλεια. Στο πλαίσιο του μαθήματος 
συζητούνται διεξοδικά οι εξής θεματικές ενότητες: Η έν-
νοια της οικονομικής ασφάλειας Από τη γεωπολιτική στη 
γεωοικονομία. Ενεργειακή ασφάλεια. Το περιεχόμενο της 
και οι στόχοι της. Οι παράγοντες που διαμορφώνουν την 
ενεργειακή διπλωματία καθώς και τα μέσα που χρησιμο-
ποιούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι της ενεργειακής 
ασφάλειας στο πλαίσιο άσκησης της εξωτερικής /αμυ-
ντικής πολιτικής μιας χώρας. Η διπλωματία των αγωγών 
και οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Ευρωπαϊκή ενεργει-
ακή πολιτική και διπλωματία. Ο ρόλος της Ρωσίας στην 
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και σχέσεις με την ΕΕ. 
Ενεργειακή ασφάλεια και διπλωματία στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Ελληνική ενεργειακή διπλωματία στη Νοτιο-
Ανατολική Ευρώπη. Ο ρόλος της Τουρκίας ως ενεργει-
ακού κόμβου. Περιβαλλοντική ασφάλεια και ενέργεια.

Ισλάμ: Θρησκεία και πολιτική
Από τις αρχές του 20ου αιώνα, η ισλαμική θρησκεία 

απέκτησε σαφή πολιτικό χαρακτήρα, αποτελώντας το 
βασικό στοιχείο ταυτότητας του μουσουλμανικού κό-
σμου, που απέβλεπε στην απελευθέρωσή του από την 
χειραγώγηση της Δύσης. Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 
ο πολιτικός χαρακτήρας του Ισλάμ γίνεται εντονότερος, 
καθώς χρησιμοποιείται από τα λεγόμενα συντηρητικά 
αραβικά καθεστώτα ως αντίβαρο στις σοσιαλιστικές - 
μαρξιστικές ιδεολογίες, που φαίνεται να θριαμβεύουν 
στον Τρίτο Κόσμο.

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 
2001 εναντίον των ΗΠΑ, όμως, αλλοιώνουν την φύση του 
πολιτικού Ισλάμ, το οποίο χρησιμεύει πλέον ως ιδεολογι-
κή βάση τρομοκρατικών οργανώσεων, ενώ η κατάρρευ-
ση κρατών όπως η Συρία και η Λιβύη μετά τις εξεγέρσεις 
του 2011, το αναδεικνύουν ως μείζονα περιφερειακή 
και διεθνή ασύμμετρη απειλή. Στόχος του μαθήματος 
είναι αφ’ ενός να καταδειχθεί ο διαχωρισμός ανάμεσα 
στο Ισλάμ ως θρησκεία και του Ισλάμ ως πολιτική ιδε-
ολογία, καθώς επίσης και να καταδείξει την απόσταση 
που χωρίζει το πολιτικό Ισλάμ από την ισλαμική τρομο-
κρατία. Αφ’ εταίρου, στόχος είναι να γίνει σαφής η φύση 
του πολιτικού Ισλάμ ως μέσο πάλης για την κατάκτηση 
και άσκηση της εξουσίας.

Διεθνείς σχέσεις στη Νοτιο- ανατολική Ευρώπη
Το μάθημα «Διεθνείς Σχέσεις στη Ν.Α Ευρώπη», επι-

κεντρώνεται στις μεταψυχροπολεμικές γεωπολιτικές 
αλλαγές που επήλθαν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
στις εθνοτικές συγκρούσεις, στη διαδικασία οικοδό-
μησης κράτους, καθώς και στις πολιτικές των βασικών 
διεθνών δρώντων όπως η ΕΕ, ο ΟΗΕ, ΟΑΣΕ, το ΝΑΤΟ, οι 
ΗΠΑ και η Ρωσία. Εξετάζεται διεξοδικά ο ρόλος της ΕΕ 
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στην περιοχή της Ν.Α Ευρώπης, η ευρωπαϊκή προοπτική 
των Δυτικών Βαλκανίων και ειδικότερα της ΠΓΔΜ λόγω 
και του προβλήματος με την Ελλάδα. Συμπληρωματικά 
μπορούν να ενταχθούν στις αναλύσεις του παρόντος 
μαθήματος και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης καθώς και οι συζητήσεις για 
τα ενεργειακά δίκτυα.

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και Μεσόγειος
Το μάθημα περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές 

ενότητες: θαλάσσιες ζώνες (εσωτερικά ύδατα, αιγιαλί-
τιδα ζώνη, στενά διεθνούς ναυσιπλοΐας, συνορεύουσα 
ζώνη, αποκλειστική οικονομική ζώνη, υφαλοκρηπίδα, 
ανοιχτή θάλασσα), καθεστώς κλειστών και ημικλείστων 
θαλασσών, εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας στην 
Μεσόγειο (προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος, αλιεία 
και εκμετάλλευση άλλων φυσικών πόρων της θάλασσας 
και του υπεδάφους της, θαλάσσια έρευνα, υποθαλάσσια 
πολιτιστικά αγαθά), οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και 
επίλυση διεθνών διαφορών δικαίου της θάλασσας, με 
έμφαση στις διαφορές που ανακύπτουν στην Μεσόγειο.

Πολιτική Οικονομία των μεσογειακών χωρών
Το μάθημα έχει ως στόχο την κατανόηση των δομών 

και διαδικασιών που συνθέτουν την πολιτική οικονομία 
του ευρύτερου μεσογειακού χώρου και επηρεάζουν τη 
συμπεριφορά των κρατών και άλλων δρώντων στην πε-
ριοχή. Συγκεκριμένα το μάθημα εστιάζει στις παρακάτω 
θεματικές: Σημαντικά πολιτικά και οικονομικά ζητήματα 
των χωρών της Μεσογείου. Παγκοσμιοποίηση και Μεσό-
γειος. Υφιστάμενα Σχήματα Περιφερειακής Συνεργασίας 
στην Περιοχή. Ζητήματα ‘Ήπιας Ασφάλειας’. Σχέσεις κρά-
τους και αγοράς στον Μεσογειακό Νότο. Προβλήματα 
ανάπτυξης των χωρών της Μεσογείου.

Διεθνή Καθεστώτα Ελέγχου Εξοπλισμών στη Μεσό-
γειο/Μέση Ανατολή

Στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος οι μεταπτυχι-
ακοί/ες φοιτητές/τριες καλούνται να εξετάσουν τα ενερ-
γά Διεθνή Καθεστώτα Ελέγχου Εξοπλισμών και τις σχετι-
κές Διεθνείς Συμβάσεις. Θα διδαχθούν τον ρόλο και τις 
σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των κρατών μελών 
σε παγκόσμιο επίπεδο σε θέματα που αφορούν σε Όπλα 
Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ) και το καθεστώς Ζωνών 
Ελεύθερων από ΟΜΚ. Θα αναλυθούν και συζητηθούν τα 
επί μέρους Καθεστώτα ελέγχου και ειδικότερα οι κατηγο-
ρίες Πυρηνικών, Χημικών, Βιολογικών Όπλων καθώς και 
Βαλλιστικών Πυραύλων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη 
μελέτη των χωρών της Μεσογείου/Μέσης Ανατολής σε 
σχέση με τα ΟΜΚ και τις πρακτικές, προοπτικές και λύσεις 
που η διεθνής κοινότητα έχει υιοθετήσει σχετικά με τον 
Έλεγχο των ΟΜΚ. Επίσης θα διερευνηθεί ο διεθνής και 
περιφερειακός αντίκτυπος από την ανάπτυξη των ΟΜΚ 
στην Μέση Ανατολή. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες 
τέλος καλούνται να αναπτύξουν κριτική σκέψη και θέση 
και να αποτυπώσουν τα γεγονότα σε ομαδικές/ατομικές 
εργασίες κατά τη διάρκεια του διδακτικού εξαμήνου.

5. Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά και Επι-
λογής. Τα Υποχρεωτικά είναι δύο (2) σε κάθε εξάμηνο και 
τα Επιλογής επίσης δύο (2) από τα πέντε (5) προσφερό-
μενα σε κάθε εξάμηνο.

10.2 Γλώσσα διδασκαλίας (άρθρο 32 παρ. 2στ του 
ν. 4485/2017)

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελλη-
νική.

Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι 
η ελληνική ή δύναται να είναι και η αγγλική.

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. το ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προ-
γράμματος, το οποίο έχει επιμεληθεί ο Διευθυντής ή η 
Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. και έχει εγκριθεί από τη Συνέλευ-
ση και το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης 
και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις περιόδους εξε-
τάσεων, 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 ιστοσε-
λίδα του Π.Μ.Σ./Τμήματος οι ημερομηνίες εγγραφής 
των φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και η διαδικασία 
δηλώσεων των μαθημάτων που θα επιλέγονται σε κάθε 
εξάμηνο.

10.5 Διάρκεια Μαθημάτων
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/2.7.2015/θέμα 3.2 από-

φαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, για την ολοκλήρω-
ση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα έως 
δεκατρείς ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συμπερι-
λαμβάνονται σε αυτές διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, 
εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου 
κ.λπ.). Το εν λόγω Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει μαθήματα με 10 
ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης ανά εξάμηνο και η 
διάρκεια εκάστης ενότητας ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.

10.6 Ημέρες Μαθημάτων
Για την υποβοήθηση μεταπτυχιακών φοιτητών και φοι-

τητριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική απασχό-
ληση, μαθήματα δύναται να διεξάγονται όλες τις ημέρες 
της εβδομάδας.

10.7 Αναπληρώσεις μαθημάτων
Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-

βλέπεται η έγκαιρη αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και 
η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Π.Μ.Σ..

10.8 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (άρθρο 30 παρ. 3 του 
ν. 4485/2017)

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.
10.9 Όρια απουσιών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοι-

τήτριες υποχρεούνται να παρακολουθούν όλες τις δρα-
στηριότητες του Π.Μ.Σ. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή 
μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει παρακο-
λουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα 
συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνον αν έχει παρακολου-
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θήσει τουλάχιστον το 80% των ωρών της διδασκαλίας 
του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και 
παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των διδασκό-
ντων και διδασκουσών των μαθημάτων.

Άρθρο 11. 
Διδάσκοντες/ουσες στο Π.Μ.Σ. /
Ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος

Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν/μία ή περισσότε-
ρους/ες διδάσκοντες/ουσες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται 
από τη Συνέλευση ένας/μια διδάσκων/ουσα ως υπεύ-
θυνος/η / συντονιστής/τρια του μαθήματος.

Η ανάληψη διδασκαλίας μαθήματος στο Π.Μ.Σ. γί-
νεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 
ν. 4485/2017 και τις σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης.

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν διδάσκοντες/ουσες σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., προέρχονται, κατά 60%, 
από:

- μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κατόχους 

διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους 
αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδι-
αιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

- ομότιμους καθηγητές (άρ. 69, ν. 4386/2016) και αφυ-
πηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος,

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 

διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτο-
ρες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπο-
ρεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με 
απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του 
οικείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού 
και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση 
που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρό-
φου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ. (παρ. 7, άρ. 29, 
ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης το Τμή-
ματος ανατίθεται διδασκαλία σε:

- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, 

ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύμα-
τος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες 
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμέ-
νες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ.,

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες 
ή αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτο-
ρικού διπλώματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
όπως ισχύουν κάθε φορά (παρ. 7, άρ. 16, ν. 4009/2011) 
ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τα 
ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 και 6, αρ. 36, ν. 4485/2017).

Σε κάθε περίπτωση, η ανάθεση διδασκαλίας των μα-
θημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφα-
σίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατά κανόνα, 
ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

11.1 Υποχρεώσεις Διδασκόντων/ουσων
Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/ουσων περιλαμ-

βάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος, 
του συνοπτικού περιεχομένου και τίτλου των διαλέξε-
ων με παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, του τρόπου 
εξέτασης του μαθήματος, η επίβλεψη της διπλωματικής 
εργασίας, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κές 
φοιτητές/τριες.

Άρθρο 12. 
Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθήματα

Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή 
προφορική εξέταση, εργασία, ή συνδυασμό των παρα-
πάνω, καθώς επίσης και με συμμετοχή στη τάξη.

Ο καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας αξιο-
λόγησης των φοιτητών/τριων 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 συγκε-
κριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις, κ.λπ.). Τα κριτήρια 
αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα, γνωστοποι-
ούνται στην αρχή του ακαδ. εξαμήνου από τον /την δι-
δάσκοντα/ουσα- υπευθύνου/συντονιστή του μαθήματος 
και αναγράφονται επίσης στην φόρμα περιγραφής (πε-
ρίγραμμα) του κάθε μαθήματος που είναι αναρτημένη 
στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ..

Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το 
σύνολο των επιδόσεων του φοιτητή ή της φοιτήτριας σε 
συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφω-
να με τις οδηγίες που παρέχει ο διδάσκων ή η διδάσκου-
σα στην αρχή του εξαμήνου. Ο ελάχιστος αποδεκτός 
βαθμός μαθήματος είναι το πέντε (5,00), με ανώτερο 
το δέκα (10,00).

Άρθρο 13. 
Εξεταστικές περίοδοι

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο: Φεβρουαρίου και 
Ιουνίου και εναρμονίζονται κατά το δυνατόν με τις εξε-
ταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραμμάτων 
σπουδών, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στο Ακαδη-
μαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος.

Σχετικά με την προθεσμία κατάθεσης αποτελεσμάτων 
εξέτασης μαθημάτων από τους/τις Διδάσκοντες/ουσες 
ισχύουν τα προβλεπόμενα κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό 
Ημερολόγιο του Ιδρύματος.

Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει σε 
ένα μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό 
στην (επαναληπτική) εξεταστική περίοδο του Σεπτεμ-
βρίου.

Αν ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια αποτύχει στην 
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων στην τελευταία εξε-
ταστική που έχει δικαίωμα να συμμετέχει, βάσει του 
Κανονισμού, ούτως ώστε να σύμφωνα με τον παρόντα 
Κανονισμό να θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς το Πρόγραμμα, εξετάζεται ύστερα από αίτησή 
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του, στην ίδια εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτρο-
πή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/ες έχουν το ίδιο 
ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο/α 
μάθημα/μαθήματα 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). 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 διαγράφεται από το Π.Μ.Σ..

Άρθρο 14.
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - 
Επιβλέποντες/ουσες Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας

Στο τρίτο (Γ΄) εξάμηνο του Προγράμματος προβλέ-
πεται η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα 
υποβολής θέματος, εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυ-
χία όλα τα μαθήματα των δύο προηγούμενων διδακτι-
κών εξαμήνων. Υποβάλλει αίτηση έως την 30η Ιουνίου, 
στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της 
διπλωματικής εργασίας και ο/η προτεινόμενος/η επιβλέ-
πων/ουσα, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. προωθεί την αίτηση στην Συντονιστική Επιτροπή.

Σε περίπτωση που ο/η μ.φ πρόκειται να εξεταστεί στην 
επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου για μάθη-
μα στο οποίο απέτυχε, τότε το θέμα της Μεταπτυχια-
κής Διπλωματικής Εργασίας θα οριστεί μετά την επιτυχή 
εξέτασή του/της και αφού υποβάλλει αίτηση εντός της 
1ης εβδομάδας του γ’ (χειμερινού) εξαμήνου σπουδών, 
στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της δι-
πλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/
ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης 
εργασίας, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.. Η Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. προωθεί την αίτηση στην Συντονιστική Επιτροπή.

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 και 
ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα, ορίζει τον/την 
επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξε-
ταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από 
τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα (παρ. 
4, άρ. 34, ν. 4485/2017).

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας μπορεί να είναι Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 
Μεσογειακών Σπουδών, ή όλες οι κατηγορίες διδασκό-
ντων/ουσων που έχουν αναλάβει αυτοδύναμο διδα-
κτικό έργο στο Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 36 του 
ν. 4485/2017.

Τα λοιπά δύο Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επι-
τροπής μπορεί να διδάσκοντες/ουσες που δύναται να 
αναλάβουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Π.Μ.Σ. σύμ-
φωνα με το άρθρο 36 του ν. 4485/2017. Τα Μέλη της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την 
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας 
άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό χρονικό διά-
στημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Σ.Ε., δύναται 
να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην 
αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους 
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν αίτησης 
του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας και σύμφωνη 
γνώμη του/της προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας 
ή Μέλους.

Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι 
πρωτότυπο.

Ο τρόπος συγγραφής της ΜΔΕ έχει συγκεκριμένες προ-
διαγραφές, περιλαμβάνεται σε απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα 
του Π.Μ.Σ..

Ο σχεδιασμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας κάθε φοιτητή/τριας γίνεται με ευθύνη του/της 
Επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται επίσης ότι με ευθύνη 
του/της Επιβλέποντος/ουσας και του/της μεταπτυχια-
κού/ής φοιτητή/τριας όλες οι μεταπτυχιακές εργασίες 
θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές Ακαδημαϊκής Δεο-
ντολογίας 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 διπλωμα-
τικής εργασίας είναι η ελληνική ή δύναται να είναι και 
η αγγλική.

14.3 Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
(άρθρο 34, παρ. 4 του ν. 4485/2017)

Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/η φοι-
τητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της Τρι-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας και έπειτα από τη σύμ-
φωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας, οι φοιτητές/
τριες παραδίδουν ηλεκτρονικώς ή εντύπως αντίτυπό 
της στα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Επισημαίνε-
ται 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 Εξετα-
στικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα παραπομπής της 
εξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτή-
τριες υποχρεούνται επίσης να καταθέσουν στη Γραμμα-
τεία του Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη, υπεύθυνη δήλωση 
στην οποία θα αναφέρουν τα ακόλουθα: «Είμαι συγγρα-
φέας 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, βε-
βαιώνω 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 
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(παρ. 4 άρθρο 34 ν. 4485/2017). Ακολουθείται η εξής 
διαδικασία (απόφαση της υπ’ αριθμ. 10/5.11.2015/θέμα 
2.1.8 Συνεδρίασης της Συγκλήτου):

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για την 
εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας. Συνεδριάζει νομί-
μως, μόνο όταν παρευρίσκονται και τα τρία Μέλη της 
(εδάφιο 5 παρ. 1 άρθρο 14 ν. 2690/1999). Σε περίπτωση 
δε που σε αυτήν μετέχουν Εξωτερικά Μέλη (μέλη άλλων 
Ιδρυμάτων), δίνεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για 
τη διευκόλυνση των Εξωτερικών Μελών (σχετική η υπ’ 
αριθμ. φ122.1/42/23076/β2/24.2.2011, κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 433/17.3.2011,τ.Β΄).

Κατά την ημέρα της συνεδρίασης, τα Μέλη της Τριμε-
λούς Επιτροπής ανταλλάσσουν απόψεις, υποβάλλουν 
ερωτήσεις στον εξεταζόμενο ή την εξεταζόμενη, ακο-
λούθως αποφαίνονται για τον τελικό αξιολογικό βαθ-
μό, 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 μεταπτυχια-
κής 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) Η 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από 
μηδέν (0,00) έως δέκα (10,00).

Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργα-
σία, 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 δυνα-
τότητα 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.

Κάθε είδους λογοκλοπή (plagiarism) στις εργασίες των 
μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή των Μ.Δ.Ε., 
χαρακτηρίζεται ως αντιεπιστημονική συμπεριφορά και 
γενικότερα απαγορεύεται. Στην πρώτη σελίδα της δι-
πλωματικής εργασίας είναι απαραίτητο να περιλαμβά-
νεται η εξής δήλωση: «ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Η εργασία που 
παραδίδω είναι αποτέλεσμα πρωτότυπης έρευνας και 
δεν χρησιμοποιώ πνευματική ιδιοκτησία τρίτων χωρίς 
αναφορές. Αναλαμβάνω όλες τις νομικές και διοικητικές 
συνέπειες που δύναμαι να αντιμετωπίσω σε περίπτωση 
που η εργασία μου αποδειχθεί ότι αποτελεί προϊόν λο-
γοκλοπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ιδρύματος. 
« Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που διαπιστωθεί από 
την Τριμελή Επιτροπή ότι η Μ.Δ.Ε. αποτελεί προϊόν λο-
γοκλοπής, παραπέμπει το θέμα στην Σ.Ε., η οποία μπορεί 
να εισηγηθεί στη Συνέλευση την μη απονομή του τίτλου 
του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από την απο-
νομή του τίτλου σπουδών πραγματοποιείται ανάκληση 
τίτλου με απόφαση Συνέλευσης κατόπιν σχετικής ειση-
γήσεως από την Σ.Ε.

Άρθρο 15. 
Τελικός Βαθμός

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων του Προγράμματος, και τον βαθμό της 
μεταπτυχιακής εργασίας, σύμφωνα με τον παρακάτω αλγόριθμο:

Άρθρο 16. 
Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολό-
γηση 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 Πανεπιστημίου Αιγαίου, με 
τη λήξη κάθε μαθήματος αξιολογούν συνολικά το μά-
θημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, 
τα προτεινόμενα συγγράμματα κ.τ.λ. (άρθρο 44 παρ. 1 
του ν. 4485/2017).

Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του απερ-
χόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολο-
γισμός 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 Π.Μ.Σ., ο οποίος κα-
τατίθεται στο Τμήμα (άρθρο 44 παρ.2 του ν. 4485/2017). 
Ο εν λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας απο-
στέλλεται 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 προβλέπο-
νται 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).
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Η αξιολόγηση από τους φοιτητές πραγματοποιείται με 
βάση ερωτηματολόγιο 32 ερωτήσεων που φέρει τον τίτ-
λο «ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ / 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ» και υιοθετεί πλή-
ρως το υπόδειγμα της ΑΔΙΠ.

Οι στόχοι της αξιολόγησης περιλαμβάνουν:
1. Την ανάδειξη των αποτελεσμάτων διδασκαλίας του 

κάθε μαθήματος του μεταπτυχιακού προγράμματος.
2. Την ανάδειξη σημείων που χρήζουν βελτίωσης και 

αφορούν πέντε αλληλένδετες ενότητες που είναι το 
μάθημα, (στόχοι, βιβλιογραφία, οργάνωση ύλης, δια-
φάνεια κριτηρίων βαθμολόγησης, οργάνωση εργασιών 
και άλλα) , κατανεμημένα σε 32 ερωτήσεις. Η αξιολόγηση 
γίνεται με την χρήση βαθμολογικής κλίμακας από το 1 
(απαράδεκτη) έως το 5 (πάρα πολύ καλή).

Η συμπλήρωση πραγματοποιείται σύμφωνα με ενι-
αίες οδηγίες που δίνονται σε όλους τους διδάσκοντες. 
Πιο συγκεκριμένα οι διδάσκοντες μεριμνούν ώστε να 
συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθή-
ματος / διδασκαλίας από τους φοιτητές από την 8η έως 
τη 10η διδακτική εβδομάδα του εξαμήνου και κατά την 
ώρα του μαθήματος. Ο διδάσκων φέρνει στο μάθημα 
φωτοτυπημένη την φόρμα αξιολόγησης, σε αριθμό 
αντιγράφων που καλύπτει τον αριθμό φοιτητών που 
παρακολουθούν. Επίσης φέρνει φάκελο που αναγράφει 
στο εξωτερικό του τα στοιχεία του μαθήματος και φέρει 
αυτοκόλλητο σφράγισης.

Ο διδάσκων/ουσα πριν την συμπλήρωση ενημερώνει 
τους φοιτητές για τα παρακάτω: Τη σημασία της αξιολό-
γησης ως ένα μέσο βελτίωσης της παρεχομένης εκπαί-
δευσης, τη σημασία ειλικρινών απαντήσεων, τη διασφά-
λιση της ανωνυμίας, ότι ο διδάσκων θα λάβει γνώση των 
απαντήσεών τους μετά την παράδοση βαθμολογίας της 
εξεταστικής περιόδου .

Στη συνέχεια: Συλλέγει τα συμπληρωμένα ερωτημα-
τολόγια και τα εσωκλείει στον φάκελο, τον σφραγίζει 
και τον παραδίδει άμεσα στη Γραμματεία του Τμήματος.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. διετία ή τριετία) 
και με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. συλ-
λέγονται 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 17. 
Πόροι και δαπάνες - Τέλη φοίτησης - 
υποτροφίες και βραβεία

17.1 Πόροι (άρθρο 37 παρ. 1 του ν. 4485/2017)
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχεται 

και από:
α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζό-

μενων 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 οριοθε-
τείται 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 λει-

τουργικά έξοδα ενός Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλή-
ρου 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).

17.2 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 εκα-
τό (70%) λειτουργικά έξοδα του προγράμματος τα οποία 
κατανέμονται σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και 
τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λο-
γισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών σε με-
ταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες 
αποζημίωσης του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού 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 δι-
δασκόντων που τις εισέπραξαν. (άρθρο 37 παρ. 6 του 
ν. 4485/2017).

17.3 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 
2.800,00 ευρώ.

Παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους 
με την πρώτη δόση κατά την εγγραφή του/της φοιτητή/
τριας, τη δεύτερη δόση στην έναρξη του 2ου εξαμήνου 
και την τρίτη δόση στην έναρξη του 3ου εξαμήνου, στις 
ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λο-
γαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι 
αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξο-
φλούν εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 
Σε περίπτωση διαγραφής, το μέρος των τελών φοίτησης 
που έχει καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προ-
βλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισό-
δημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν 
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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 παρέχε-
ται 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 τρι-
άντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοι-
τητών/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 λαμβά-
νονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνά-
μει της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 
του ν. 4485/2017 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολο-
γικού 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 φοιτη-
τών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υπο-
ψηφίου/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 υποχρε-
ώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης 
ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το 
Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

17.4 Υποτροφίες και βραβεία
Το Π.Μ.Σ. παρέχει μία υποτροφία ή και περισσότερες 

βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοιτήτρι-
ες. Ο αριθμός των υποτροφιών και το ποσό των υποτρο-
φιών καθορίζεται κατά την έναρξη εκάστου ακαδημαϊ-
κού έτους σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης στην 
οποία καθορίζεται, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία 
χορήγησης υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαι-
ώματα των υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 ν. 4485/2017).

Οι υποτροφίες χορηγούνται βάσει αντικειμενικών κρι-
τηρίων και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Κριτήρια χορήγησής τους 
μπορεί να είναι (ενδεικτικά) ο μέσος όρος βαθμολογίας 
προηγούμενου εξαμήνου, κ.λπ..

Άρθρο 18. 
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 πληροφο-
ρίες του Προγράμματος. Αποτελεί τον επίσημο χώρο 
ενημέρωσης των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτη-
τριών. Στην ιστοσελίδα αναρτάται και το Ακαδημαϊκό 
Ημερολόγιο του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 19. 
Καθομολόγηση και Απονομή 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

19.1 Καθομολόγηση
(Σχετικά με το κείμενο καθομολόγησης των αποφοί-

των του Π.Μ.Σ. βλέπετε Παράρτημα -3-)
19.2 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και 

Ασφάλεια στη Μεσόγειο» απονέμεται Δίπλωμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών στη «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και 
Ασφάλεια στη Μεσόγειο».

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπου-
δών 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. 95/9.3.2018 (θέμα 5.1) 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 σπου-
δών σε Π.Μ.Σ., βλέπετε Παράρτημα -1-)

Στον απόφοιτο ή στην απόφοιτη του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν 
από την απονομή, Βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυ-
χώς την παρακολούθηση του Προγράμματος, κατόπιν 
αιτήσεως του/της.

Ο/Η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
δικαιούται να πάρει δωρεάν 2 αντίγραφα του Διπλώ-
ματος, πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας καθώς 
και Παράρτημα Διπλώματος.(βλέπετε παρακάτω περιπτ. 
- 20.3-).

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χο-
ρηγείται 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 υπο-
χρεώσεις του Προγράμματος και να έχουν εξοφλήσει 
όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου να 
λάβουν είτε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε 
το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης των Σπουδών καθώς 
και τυχόν υποχρεώσεις τους προς τη Φοιτητική Μέριμνα 
και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

19.3 Παράρτημα Διπλώματος
Σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του ν. 3374/2005 και 

την υπουργική απόφαση Φ5/89656/Β3/13.8.2007 (ΦΕΚ 
1466/13.8.2007 τ.Β΄) τα Π.Μ.Σ. οφείλουν να οργανώνο-
νται με βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων.

Ως εκ τούτου, στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
που χορηγείται από το Π.Μ.Σ. επισυνάπτεται υποχρεωτι-
κά το προβλεπόμενο Παράρτημα Διπλώματος το οποίο 
αποτελεί επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληρο-
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φορίες 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 ανα-
λυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγεί το Π.Μ.Σ. Το 
εν λόγω έγγραφο εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία 
οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα.

19.4 Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η καθομολόγηση και απονομή των Διπλωμάτων Με-

ταπτυχιακών Σπουδών γίνεται δημόσια σε ειδική τελετή 
ενώπιων των Πρυτανικών Αρχών και του/της Προέδρου 
του Τμήματος ή του/της Αναπληρωτή/τριας του και πα-
ράλληλα με την απονομή των πτυχίων του α’ κύκλου 
σπουδών του Τμήματος. Τα ονόματα των διπλωματού-
χων 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, δύνα-
ται να τροποποιηθεί η διαδικασία καθομολόγησης/απο-
νομής διπλώματος αποκλειστικά και μόνο με απόφαση 
του/της Πρυτάνεως του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/19.1.2017, θέμα 7.4 από-
φαση της Συγκλήτου, ή όπως κάθε φορά ισχύει, δίνεται 
η δυνατότητα πραγματοποίησης καθομολόγησης και 
απονομής του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
σε αποφοίτους/ες προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπου-
δών του Ιδρύματος που διαμένουν αποδεδειγμένα στο 
εξωτερικό, ενώπιον των ελληνικών, πρεσβευτικών και 
προξενικών αρχών.

Άρθρο 20. 
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 και 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 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 21. 
Άλλες Ρυθμίσεις

21.1 Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών ανα-

γκών του Π.Μ.Σ., οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες 
έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή του αντί-
στοιχου Τμήματος και συνολικά του Πανεπιστημίου σύμ-
φωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους Κανονισμούς 
του Ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρ-
νηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» διαθέτει 
τις κατάλληλες υποδομές και τον αναγκαίο εξοπλισμό 
για την αποτελεσματική λειτουργία του. Συγκεκριμένα, 

για τη διεξαγωγή των μαθημάτων διατίθενται αίθουσες 
διδασκαλίας στα δύο κτήρια της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο, το «7ης 
Μαρτίου» και το «Κλεόβουλος», αίθουσες 1- 4, 6 και 7. Οι 
αίθουσες 1-4 είναι ευρύχωρες και μπορούν να περιλά-
βουν ως 50 φοιτητές η κάθε μία, ενώ οι αίθουσες 6 και 
7 επαρκούν για 30-40 φοιτητές.

Για τη διεξαγωγή των σεμιναρίων και των πρακτικών 
ασκήσεων διατίθεται το «Εργαστήριο Μεσογειακής Πολι-
τικής» (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/2.8.2000), το οποίο στεγάζεται στον 
α’ όροφο του κτηρίου «7ης Μαρτίου». Το εργαστήριο 
περιέχει Η/Υ και έναν αριθμό σημαντικών επιστημονικών 
συγγραμμάτων στη βιβλιοθήκη του.

Η βιβλιοθήκη του Προγράμματος εμπεριέχεται στη 
βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου και 
περιλαμβάνει εκατοντάδες επιστημονικά συγγράμματα 
στη ελληνική και αγγλική γλώσσα σε θέματα που σχετί-
ζονται με τους γνωστικούς τομείς του Προγράμματος, 
δηλαδή με τη διακυβέρνηση, ανάπτυξη και ασφάλεια 
στη Μεσόγειο.

21.2 Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος
Η γραμματειακή κάλυψη του Π.Μ.Σ., όπως και οποια-

δήποτε τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη, καλύ-
πτεται είτε από υπάρχον μόνιμο Προσωπικό του Τμήμα-
τος, είτε με τη διαδικασία προσλήψεων που βαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ..

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έχει ως καθήκον τη γραμμα-
τειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ., την προετοιμασία της 
διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικο-
νομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή 
υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση βαθμολογιών κλπ.

21.3 Βραβεία Αριστείας
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει θεσπίσει Βραβεία Αρι-

στείας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχιακές 
φοιτήτριες, τα οποία προκηρύσσει περιοδικά και καλύ-
πτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θερα-
πεύει το Ίδρυμα. Σκοπός είναι η ενθάρρυνση ερευνητι-
κών προσπαθειών 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.

21.4 Νομοθεσία σχετική με θέματα φοιτητικής μέρι-
μνας

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 Ιδρύ-
ματα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους φοιτητές 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προ-
σβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη 
διδασκαλία.».

21.5 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 σπου-
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δών (Δ.Μ.Σ.), αυτός ανακαλείται με σχετικές αποφάσεις 
των αρμοδίων οργάνων.

Τα κείμενα των διπλωματικών εργασιών πρέπει να εί-
ναι πρωτότυπα. Οι προσφυγές σε έργα άλλων συγγρα-
φέων πρέπει να τυγχάνουν ανάλογης παραπομπής και 
να ακολουθούνται οι καθιερωμένοι κανόνες αξιοποίησης 
εξωτερικών πηγών στη συγγραφή επιστημονικών εργα-
σιών. Σημειώνεται ότι η οποιαδήποτε αντιγραφή έργου 
άλλου/ης συγγραφέα ή δημιουργού θεωρείται σοβα-
ρό ακαδημαϊκό παράπτωμα, αντίκειται στο δίκαιο περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. ν. 2121/1993) και υπόκειται 
στις προβλεπόμενες ρυθμίσεις περί εννόμου προστασί-
ας (άρθρα 63Α-66Δ).

Άρθρο 22. 
Ειδικές Διατάξεις

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν κα-
λύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και όπου απαιτείται 
με τροποποίηση του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα 1. Δίπλωμα Π.Μ.Σ.
Παράρτημα 2. Καθομολόγηση διπλωματούχου Π.Μ.Σ. 

(Απόφαση της υπ’ αριθμ. 21/19.1.2017 Συνεδρίασης της 
Συγκλήτου).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044390810180020*
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