
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 70 
  Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτικές και Οι-

κονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης - Master’s Degree in 

Politics and Economics of Contemporary Eastern 

and Southeastern Europe» του Τμήματος Βαλκα-

νικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών της 

Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπου-

δών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(Αριθμ. συνεδρίασης 38/11.7.2018)  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114) «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 13 
και τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος 
κύκλος σπουδών) των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον 
Δεύτερο κύκλο σπουδών κυρίως άρθρο 45 παρ. 1, ως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και τις τελικές και 
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α’ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων -Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το π.δ. 88/2013 (Α’ 129) «Μετονομασία του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επι-
στημών, συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση -Συγκρό-
τηση Σχολών».

4. Την υπ’ αριθμ. 227378/Ζ1/22.12.2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 9/14.3.2018/θέμα 18ο 
έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών που 
εγκρίνει την εισήγηση επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές της Σύγχρονης Ανα-
τολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (Master’s degree 
in Politics and Economics of Contemporary Eastern and 
Southeastern Europe).

6. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 29/27.4.2018 συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

7. Το υπ’ αριθμ. 99856/Ζ1/18.6.2018 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, περί δημοσίευ-
σης σε ΦΕΚ της απόφασης Επανίδρυσης του Π.Μ.Σ.

8. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 13/27-6-2018 συνεδρί-
ασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βαλκανικών, Σλα-
βικών και Ανατολικών Σπουδών για την έγκριση του 
Κανονισμού του Π.Μ.Σ.

9. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 38/11.7.2018 συνεδρί-
ασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πολιτικές και Οικονομικές 
Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης - Master’s Degree in Politics and Economics of 
Contemporary Eastern and Southeastern Europe» του 
Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπου-
δών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
(Π.Μ.Σ.)
με τίτλο

«Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανα-
τολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης - Master’s Degree 
in Politics and Economics of Contemporary Eastern and 
Southeastern Europe».

Άρθρο 1 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. πρωτ. 92540/Ζ1/06-06-2018 
εγγράφου της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημα-
ϊκής Ανάπτυξης- Τμήμα Β’ Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων 
σχετικά με την ίδρυση Π.Μ.Σ. το Τμήμα Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.), με τίτλο: «Πολιτικές και Οικονομικές 
Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής 
ευρώπης - Master’s Degree in Politics and Economics of 
Contemporary Eastern and Southeastern Europe.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία του Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και 
Ανατολικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πε-
ριφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
διέπονται από τις διατάξεις των σχετικών νόμων και των 
υπουργικών αποφάσεων. Οι διατάξεις του Κανονισμού 
εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομοθετικό πλαί-
σιο που διέπει τις Μεταπτυχιακές Σπουδές σε θέματα τα 
οποία δεν ρυθμίζονται ρητώς από το θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 2 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

2.1.Το Πρόγραμμα μπορεί να συνεργάζεται με άλλα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα ημεδαπής ή αναγνωρισμένα 
ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής για τη διενέργεια προ-
γραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην 
απόκτηση τίτλου Μεταπτυχιακού Διπλώματος.

2.2.Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι: 
(α) Η προαγωγή της γνώσης των γνωστικών αντικειμέ-

νων που διδάσκονται αλλά και η ανάπτυξη της έρευνας 
σχετικά με την Ανατολική και ΝΑ Ευρώπη. 

(β) Η προετοιμασία μελλοντικών στελεχών του δημό-
σιου ή ιδιωτικού τομέα, και η συνεχιζόμενη επιμόρφωση 
και ειδίκευση ήδη υπηρετούντων στελεχών και

(γ) η κατάλληλη προετοιμασία ενδιαφερόμενων φοι-
τητών για τη συνέχιση των σπουδών τους με σκοπό την 
απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, με πιθανή συμμε-
τοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα.

Άρθρο 3 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

Ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, 
απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
στις «Πολιτικές και Οικονομικές Σπουδές Σύγχρονης Ανα-
τολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Master’s Degree 
in Politics and Economics of Contemporary Eastern and 
Southeastern Europe)».

Άρθρο 4 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

4.1. To Π.Μ.Σ. διοικείται από τον Διευθυντή και τα μέλη 
της Συντονιστικής Επιτροπής, έτσι όπως ορίζονται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος ακολουθώντας την κείμε-
νη νομοθεσία (βλ. ενδεικτικά αρμόδια όργανα για την 
ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. του Τμήμα-
τος, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4485/2017:
α) η Σύγκλητος, β) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
γ)η Συνέλευση του Τμήματος δ) η Συντονιστική Επιτροπή 
(Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., ε) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.).

4.2. Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέ-
ματα ακαδημαϊκού, διοικητικού και οικονομικού χαρα-
κτήρα των Π.Μ.Σ. και αποφασίζει μετά από εισήγηση 
της Συνέλευσης και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4.3. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών ελέγχει και 
εισηγείται στη Σύγκλητο τα κατά τον νόμο οριζόμενα 
θέματα που σχετίζονται με την ίδρυση και τη λειτουργία 
των Π.Μ.Σ.

4.4. Η Συνέλευση του Τμήματος καταρτίζει και υπο-
βάλλει στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
προτάσεις για τη σύσταση και τροποποίηση του Κανονι-
σμού του Π.Μ.Σ. κατόπιν εισηγήσεων της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Π.Μ.Σ. ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Π.Μ.Σ., εκλέγει τον διευθυντή του, ορίζει 
τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών των διπλωματικών 
εργασιών και τους επιβλέποντες, απονέμει τα μεταπτυχι-
ακά διπλώματα, εγγράφει και διαγράφει φοιτητές από το 
Πρόγραμμα, αναθέτει την διδασκαλία των μαθημάτων 
του Π.Μ.Σ., εγκρίνει τον προϋπολογισμό και απολογισμό 
του Π.Μ.Σ. κάθε ακαδημαϊκού έτους, εγκρίνει τις δαπάνες 
του Π.Μ.Σ., και γενικά αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα 
προβλεπόμενο από τις νόμιμες διατάξεις.

4.5. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. απαρτίζεται 
από πέντε μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ΒΣΑΣ, τα οποία 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και τα οποία ορί-
ζονται από τη Συνέλευση, με διετή ανανεώσιμη θητεία. 
Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρα-
κολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ., 
και εισηγείται στην Συνέλευση για κάθε ακαδημαϊκό, 
εκπαιδευτικό, οργανωτικό, διοικητικό και οικονομικό 
θέμα του Π.Μ.Σ.

4.6. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης 
βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, και είναι του 
ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστι-
κό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ορίζεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος ΒΣΑΣ με διετή άπαξ ανανεώσιμη θητεία 
και ασκεί καθήκοντα που ορίζονται σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία (βλ. ενδεικτικά ΣΤ Κεφάλαιο του 
ν. 4485/2017) και είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτρο-
πής. Μεταξύ άλλων καθηκόντων προεδρεύει των συνε-
δριάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής την οποία και 
συγκαλεί και προς την οποία εισηγείται τα θέματα των 
αρμοδιοτήτων της, επιβλέπει, συντονίζει, και κατευθύ-
νει την λειτουργία του Π.Μ.Σ., την λειτουργία της Γραμ-
ματείας του Π.Μ.Σ., επιλαμβάνεται των σπουδαστικών, 
ακαδημαϊκών, οργανωτικών και οικονομικών θεμάτων, 
εισηγείται την στρατηγική του Π.Μ.Σ. στην Συντονιστική 
Επιτροπή. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναπλη-
ρωθεί από ένα άλλο μέλος της Συντονιστικής Επιτρο-
πής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εάν προσωρινά 
αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, και ρητά και 
εγγράφως δηλώσει τούτο, με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επι-
τροπής του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

5.1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ-
του κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή των φοιτητών 
γίνεται αφού οι υποψήφιοι καταθέσουν τα εξής δικαι-
ολογητικά:

1. Αίτηση συνοδευόμενη από «Δήλωση Σκοπού» 
(Statement of Purpose) στην αγγλική γλώσσα, περίπου 
500 λέξεων, στην οποία πρέπει να αναφέρονται οι λό-
γοι για τους οποίους ο υποψήφιος φοιτητής/φοιτήτρια 
επιθυμεί να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ., καθώς και τα 
μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
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2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο πτυχίου.
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Επίσημη μετάφραση των εγγράφων (3) και (4) στα 

Ελληνικά ή Αγγλικά (εφόσον η γλώσσα του πρωτότυπου 
είναι άλλη).

6. Αντίγραφο πιστοποίησης άριστης γνώσης της αγ-
γλικής γλώσσας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
(βλ. ενδεικτικά τα εκ του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001 
οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 116/2006 
(ΦΕΚ 115/τ.Α΄/09.06.2006) και π.δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185/ 
τ.Α’/03.08.2007).

7. Δύο συστατικές επιστολές (εκ των οποίων τουλά-
χιστον μια από μέλος Δ.Ε.Π.). Οι συστατικές επιστολές 
πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή καθώς και 
σφραγίδα του θεσμού και να υποβληθούν σε κλειστό 
φάκελο υπογεγραμμένο από τον αποστολέα πάνω στο 
κλείσιμο του φακέλου. Η συστατική επιστολή μπορεί να 
σταλεί από την πανεπιστημιακή ηλεκτρονική διεύθυνση 
του μέλους Δ.Ε.Π. απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση του Π.Μ.Σ. που ορίζεται στην προκήρυξη. 

8. Αντίγραφα άλλων εγγράφων τα οποία πιστοποιούν 
επιπρόσθετα προσόντα και υποστηρίζουν την αίτηση 
του/της υποψηφίου (π.χ. παρακολούθηση σεμιναρίων, 
άλλοι μεταπτυχιακοί τίτλοι, επαγγελματική προϋπηρε-
σία, κλπ).

5.2. Όσοι φοιτητές αναμένεται να αποφοιτήσουν 
το ακαδημαϊκό έτος υποβολής της αίτησης πρέπει να 
συμπληρώσουν μία Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να 
αναφέρουν (α) το μέσο όρο βαθμολογίας τους μέχρι την 
στιγμή υποβολής της αίτησης, (β) πόσα μαθήματα υπο-
λείπονται για την λήψη του πτυχίου και (γ) ότι θα κατα-
θέσουν το πτυχίο τους το αργότερο κατά την εγγραφή 
τους στο Πρόγραμμα.

5.3. Υποψήφιοι με πτυχίο από Πανεπιστήμια της αλ-
λοδαπής οφείλουν, εφόσον τους προσφερθεί (και απο-
δεχθούν) μια θέση στο Π.Μ.Σ., να καταθέσουν άμεσα 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ώστε να 
λάβουν πιστοποιητικό τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου 
ομοταγούς των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Δίπλωμα του 
Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να δοθεί εάν δεν έχει κατατεθεί κατά 
τον χρόνο των σπουδών ο αναγνωρισμένος τίτλος σπου-
δών στην αλλοδαπή.

5.4. Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι αντίστοιχες μέγι-
στες βαρύτητες ανά κριτήριο έχουν ως ακολούθως: (α) 
γενικός βαθμός προπτυχιακού τίτλου, συντελεστής βα-
ρύτητας 20%, (β) ύπαρξη άλλου μεταπτυχιακού τίτλου, 
συντελεστής βαρύτητας 10%, (γ) αποδεδειγμένη γνώση 
άλλης ξένης γλώσσας εκτός αγγλικής και μητρικής, συ-
ντελεστής βαρύτητας 10%, (δ) ύπαρξη αποδεδειγμένης 
επαγγελματικής εμπειρίας, συντελεστής βαρύτητας 20%, 
(ε) αξιολόγηση των συστατικών επιστολών, συντελεστής 
βαρύτητας 20%, (ζ) αξιολόγηση της «Δήλωσης Σκοπού» 
(Statement of Purpose), συντελεστής βαρύτητας 20%.

Η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων διατηρεί το δικαίω-
μα να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη.

5.5. Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ., εκτός από πτυχιούχοι του Τμήματος Βαλ-
κανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, γίνονται 
δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών, Νομικών και 
Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών Σχέσεων, Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Ιστορίας, καθώς και 
άλλων θεωρητικών και θετικών επιστημών της ημεδαπής 
καθώς και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, κα-
θώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.

5.6. Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων
Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για 

την αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι προσκόμισαν 
εμπρόθεσμα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

5.7. Επικύρωση της συμμετοχής
Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι έχουν 

αποδεχθεί την προσφορά θέσης στο πρόγραμμα υπο-
χρεούνται να καταβάλουν το ποσό των 500,00 € για επι-
κύρωση της συμμετοχής τους στο Π.Μ.Σ. εντός τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία της προσφοράς της 
θέσης. Το ποσό αυτό πληρώνεται έναντι ως μέρος των 
διδάκτρων. Επιστρέφεται σε περίπτωση που ο φοιτητής 
είναι υπότροφος για οικονομικούς λόγους ή λόγω αρι-
στείας. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε περίπτωση 
που ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής δεν πραγ-
ματοποιήσει την εγγραφή στο πρόγραμμα.

5.8. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. 
και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν, σύμφωνα με τον νόμο, μετά από 
αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο 
ένας κατ’ έτος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (βλ. άρθρο 45 
του ν. 4485/2017), μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται στο 
Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι 
συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του 
έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

5.9. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά 
κύκλο σπουδών είναι 60. Ο αριθμός διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ. είναι, κατά μέγιστο, 14 μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
και 12 εξωτερικά συνεργαζόμενο διδακτικό προσωπικό.

Στο Τμήμα ΒΣΑΣ ο αριθμός προπτυχιακών φοιτητών 
κατ’ έτος είναι κατά προσέγγιση 200 και τα μέλη Δ.Ε.Π. 33.

Άρθρο 6 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

6.1. Γλώσσα, Διάρκεια, Αναστολή Φοίτησης
Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματι-

κής εργασίας είναι η Αγγλική.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-

ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε δεκατρείς (13) 
μήνες για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης.

Για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρ-
κεια είναι δύο (2) επιπλέον διδακτικά εξάμηνα. Το Πρό-
γραμμα μερικής φοίτησης μπορεί να είναι και Πρόγραμ-
μα της μορφής ExecutiveΜΑ, προσαρμοσμένο δηλαδή 
στις επαγγελματικές υποχρεώσεις των σπουδαστών. 
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Η δυνατότητα μερικής φοίτησης αναγνωρίζεται σε ερ-
γαζόμενους φοιτητές, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και για μη εργαζόμενους φοιτητές (πχ μητέρα ανήλικου 
παιδιού, σοβαρή ασθένεια, κλπ.), η διάρκεια της οποί-
ας δεν υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής διάρκειας 
φοίτησης του Π.Μ.Σ.

Προσωρινή αναστολή των σπουδών, που δεν υπερ-
βαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα μπορεί να δοθεί 
ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της ΣΕ. Τα εξάμηνα 
αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρού-
νται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής 
φοίτησης.

6.2. Δομή και Περιεχόμενο Προγράμματος
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο στάδια: το στά-

διο διεξαγωγής μαθημάτων το οποίο πραγματοποιείται 
σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (χειμερινό και εαρινό), και 
το στάδιο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διατριβής το 
οποίο διεξάγεται το διάστημα από 1η Ιουνίου έως και 
31η Οκτωβρίου.

Στην περίπτωση που ο/η φοιτητής/φοιτήτρια στο τρίτο 
εξάμηνο των σπουδών του/της συμμετέχει σε πρόγραμ-
μα ERASMUS η διάρκεια των σπουδών του παρατείνεται 
μέχρι τέλος του προγράμματος στο οποίο συμμετέχει.

6.3. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 13 πλήρεις 
διδακτικές εβδομάδες ανά εξάμηνο.

Όλα τα μαθήματα διδάσκονται τρεις ώρες την εβδο-
μάδα. Στα τέσσερα μαθήματα γενικής κατεύθυνσης του 
πρώτου εξαμήνου αποδίδονται 30 πιστωτικές μονάδες, 
ήτοι 7,5 μονάδες ανά μάθημα. Στα τέσσερα μαθήματα 
εξειδίκευσης του δευτέρου εξαμήνου, αποδίδονται 30 
πιστωτικές μονάδες, ήτοι 7,5 μονάδες ανά μάθημα. Η 
διπλωματική εργασία που έχει χρονική διάρκεια έως πέ-
ντε μήνες αποτιμάται με 30 πιστωτικές μονάδες βάσει 
του απαιτούμενου φόρτου εργασίας. Το Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα απονέμεται μετά τη συμπλήρωση 90 διδακτι-
κών μονάδων. Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής επιλέξει ως ελεύθερη επιλογή εκτός του προ-
γράμματος σπουδών που μεταπτυχιακού μια από τις 
γλώσσες που διδάσκονται στο προπτυχιακό πρόγραμμα 
του Τμήματος ΒΣΑΣ πιστώνεται με 5 πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) ανά μάθημα κατά εξάμηνο.

6.4. Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση 

8 μαθημάτων. Τα μαθήματα διαρκούν από Οκτώβριο 
μέχρι Μάιο. Ένα μέρος των μαθημάτων (έως 35%) μπορεί 
να γίνει εξ αποστάσεως σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία (βλ. ενδεικτικά ν.4485/2017 (Α114, αρθ.30, παρ.3).

Το πρόγραμμα μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και η έναρξη 
τους ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και 
περιλαμβάνεται στον οδηγό σπουδών του.

Η Συνέλευση μετά από εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Π.Μ.Σ. μπορεί να αποφασίζει την τροπο-
ποίηση του προγράμματος μαθημάτων, με ισχύ από το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Η υποστήριξη για την διδασκαλία των μαθημάτων 
γίνεται από την πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης COMPUS 
(http://compus.uom.gr/) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Άρθρο 7 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

7.1. Παρακολούθηση Προγράμματος Σπουδών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να πα-

ρακολουθούν ανελλιπώς τις διαλέξεις, τα φροντιστήρια 
και άλλες δραστηριότητες, που προβλέπονται για κάθε 
μάθημα. Το όριο απουσιών για κάθε διδασκόμενο μάθημα 
που δικαιούται ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια είναι 
μέχρι τρεις (3) διαλέξεις, άσχετα αν πρόκειται για απουσίες 
δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες. Απουσίες πέραν των 
τριών συνιστούν αποτυχία στο συγκεκριμένο μάθημα.

Κατά τη διάρκεια των δύο διδακτικών εξαμήνων οι 
φοιτητές οφείλουν να εκπονήσουν ερευνητικές εργασί-
ες, να κάνουν προφορικές παρουσιάσεις και να συμμετά-
σχουν σε εξετάσεις, ακολουθώντας την οργάνωση κάθε 
μαθήματος. Η ύλη του κάθε μαθήματος με τις θεματικές 
και τα κείμενα εργασίας, την υποχρεωτική βιβλιογραφία 
και τα κριτήρια αξιολόγησης αναρτάται από τους διδά-
σκοντες, με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής στην 
αρχή κάθε εξαμήνου στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 
COMPUS.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές εκ-
πονούν την διπλωματική τους εργασία, την οποία υπο-
χρεούνται να υποβάλουν έως την 31η Οκτωβρίου. Είναι 
δυνατό να δοθεί παράταση υποβολής διπλωματικής 
εργασίας έως δυο μήνες με αιτιολογημένη απόφαση 
της Συνέλευσης κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και σύμφωνης γνώμης του επι-
βλέποντος.

Η διπλωματική εργασία είναι αυτόνομη ερευνητική με-
λέτη. Το θέμα είναι συναφές με το πρόγραμμα και παρέ-
χεται καθοδήγηση όσον αφορά την επιλογή του θέματος 
καθώς και επίβλεψη κατά τη διάρκεια συγγραφής της.

Οι φοιτητές του Προγράμματος έχουν την ευκαιρία να 
διδαχθούν μια από τις γλώσσες της περιοχής που προ-
σφέρει το Τμήμα ΒΣΑΣ στο προπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών, μετά από συνεννόηση με τον/την διδάσκοντα/
διδάσκουσα την αντίστοιχη γλώσσα.

7.2. Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Φοιτητών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο 

Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι:
α) Να παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μα-

θήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών.
β) Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργά-

νων του Π.Μ.Σ. καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
7.3. Υποχρεώσεις Διδασκόντων
Ο υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο Π.Μ.Σ. 

είναι υποχρεωμένος:
α) Να τηρεί πιοτά και επακριβώς το πρόγραμμα και το 

ωράριο των διαλέξεων του μαθήματος.
β) Να ελέγχει τις παρουσίες των φοιτητών.
γ) Να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού 

μαθήματος με τρόπο που αυτό να είναι έγκυρο και σύμ-
φωνο με τις τρέχουσες εξελίξεις της επιστήμης.

δ) Να τηρεί τουλάχιστον δύο ώρες γραφείου την εβδο-
μάδα, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία 
των φοιτητών μαζί του για θέματα που άπτονται των 
σπουδών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος.
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ε) Να υποβάλει κατά την έναρξη του εξαμήνου προς 
διανομή στους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη Γραμμα-
τεία του Π.Μ.Σ. και στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης 
COMPUS το αναλυτικό οργανόγραμμα (syllabus), που 
θα καλύπτει σε εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε ενό-
τητα του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων, τη σχετική 
σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία, καθώς και 
τον αναλυτικό τρόπο αξιολόγησης.

7.4. Εξετάσεις και Βαθμολογία Φοιτητών
Η αξιολόγηση των φοιτητών για κάθε μάθημα γίνεται 

από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες με τον τρόπο 
που ο ίδιος ορίζει (-ουν) και γραπτώς έχει (-ουν) παραδώ-
σει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ και έχει ανακοινωθεί στους 
φοιτητές κατά την έναρξη του εξαμήνου. Η αξιολόγηση 
των επιδόσεων τους γίνεται με την εξής κλίμακα:

Α = 10            Α- = 9          Β+ = 8
Β = 7             C = 6          D= 5 (pass)       F= Fail
Οι διδάσκοντες υποχρεούνται να εκδίδουν τα αποτε-

λέσματα των εξετάσεων το πολύ μέσα σε διάστημα 15 
ημερών από την ημέρα εξέτασης.

7.4.1. Αν ένας φοιτητής αποτύχει σε περισσότερα από 
δύο μαθήματα, συνολικά, διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. 
Ο φοιτητής που αποτυγχάνει σε ένα ή δύο μαθήματα κατ’ 
έτος έχει δικαίωμα επανεξέτασής τους το Σεπτέμβριο. 
Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/φοιτήτρια αποτύχει 
κατά την επαναληπτική εξέταση έχει δικαίωμα να πα-
ρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα πληρώνοντας το ποσό 
των (250) ευρώ, ανά μάθημα. Σε περίπτωση δεύτερης 
αποτυχίας και στα δύο μαθήματα θεωρείται ότι δεν έχει 
ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα.

7.4.2. Σε περίπτωση που ο/η φοιτητής/φοιτήτρια 
αποτύχει ξανά στην εξέταση ενός μαθήματος που πα-
ρακολούθησε εκ νέου και εφόσον ο γενικός μέσος όρος 
όλων των μαθημάτων του/της είναι τουλάχιστον 6 (έξι), 
συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος στο οποίο 
έχει αποτύχει, ο/η συγκεκριμένος/η φοιτητής/φοιτήτρια 
μπορεί να προχωρήσει στην εκπόνηση της διπλωματι-
κής διατριβής με σκοπό την αποφοίτησή του/της. Εάν ο 
γενικός μέσος όρος είναι κάτω από 6 (έξι), ο/η φοιτητής/
φοιτήτρια αυτόματα διαγράφεται από το πρόγραμμα.

7.5. Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων
Μετά την ολοκλήρωση ενός μαθήματος και πριν την 

εξέτασή του, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές το αξιολογούν 
ως επίσης και τον/τους διδάσκοντα/ες.

Η αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές γίνεται σύμφωνα με τους 
κανόνες και την διαδικασία που καθορίζει η Μονάδα 
Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου 
που η ίδια έχει συντάξει και παρέχει στο Πρόγραμμα.

7.6. Διαδικασία Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας
Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου ο μεταπτυ-

χιακός φοιτητής καταθέτει αίτηση στην Συντονιστική 
Επιτροπή, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος 
τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος 
επιβλέπων και στην οποία επισυνάπτεται περίληψη 
της προτεινόμενης εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή 
ορίζει τον επιβλέποντα και συγκροτεί την τριμελή εξε-

ταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, στην 
οποία συμπεριλαμβάνεται και ο επιβλέπων. Ο επιβλέπων 
καθηγητής είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ΒΣΑΣ.

Ο επιβλέπων καθηγητής έχει την ευθύνη της παρακο-
λούθησης, της καθοδήγησης και του ελέγχου της πορεί-
ας εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας του μεταπτυ-
χιακού φοιτητή/τριας και παρακολουθεί αν τηρούνται 
οι στόχοι, το χρονοδιάγραμμα, και οι προδιαγραφές της 
έρευνας.

Η έκταση της διπλωματικής εργασίας ορίζεται σε 
20.000 λέξεις το ελάχιστο σε 11/2 διάστημα, γραμματο-
σειρά 12. Στο εσώφυλλο της Διπλωματικής αναφέρεται 
ρητά ότι: «Η έγκριση της Μεταπτυχιακής Εργασίας από 
το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει 
αναγκαστικά ότι αποδέχεται το Τμήμα τις γνώμες του 
συγγραφέα».

Η διπλωματική εργασία πρέπει να βασίζεται σε πρωτό-
τυπη έρευνα σε θέμα σχετικό με τα επιστημονικά πεδία 
που εξυπηρετεί το Π.Μ.Σ. και να επιδεικνύει σημαντικό 
βαθμό μεθοδολογικής και θεωρητικής κατάρτισης.

Τα στάδια παράδοσης της Διπλωματικής Εργασίας 
έχουν ως εξής:

1. 15 Σεπτεμβρίου ολοκλήρωση της συγγραφής του 
κειμένου της Διπλωματικής εργασίας, αποστολή στον/
την επιβλέποντα/σσα.

2. Παρατηρήσεις, υποδείξεις από τον επιβλέποντα 
μέχρι 5 Οκτωβρίου.

3. Κατάθεση τελικής εργασίας για αξιολόγηση από την 
Εξεταστική Επιτροπή μέχρι 31 Οκτωβρίου (αν δεν έχει 
δοθεί παράταση υποβολής διπλωματικής εργασίας έως 
δυο μήνες με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης κα-
τόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. 
και σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντος. Βλ. αρ. 7.1.).

4. Δεκέμβριος, Ιανουάριος προφορική υποστήριξη 
των διπλωματικών εργασιών ενώπιον των Εξεταστικών 
Επιτροπών. Σε περίπτωση παράτασης ή αναστολή φοί-
τησης, ο επόμενος μήνας υποστήριξης είναι ο Μάρτιος.

5. Σε περίπτωση μη κατάθεσης τελικού κειμένου εντός 
προθεσμιών ο επιβλέπων εισηγείται ότι ο φοιτητής/τρια 
δεν μπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα και διαγρά-
φεται από το πρόγραμμα.

6. Σε περίπτωση επιτυχούς υποστήριξης ενώπιον της 
Εξεταστικής Επιτροπής, οι φοιτητές αναρτούν την εργα-
σία στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος.

7. Η προφορική υποστήριξη γίνεται εφόσον ο/η φοι-
τητής/φοιτήτρια έχει εξοφλήσει τα δίδακτρα του Προ-
γράμματος.

8. Με το πέρας της διαδικασίας η Εξεταστική Επιτροπή 
υποβάλλει στη Γραμματεία το πρακτικό αξιολόγησης με 
το βαθμό της εργασίας.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής ζητήσει αλλαγή του 
επιβλέποντος καθηγητή, αποφασίζει σχετικά η Συντο-
νιστική Επιτροπή.

7.7. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέ-
ταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε θεωρείται 
ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξε-
τάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή 
μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συνα-
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φές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και 
ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επι-
τροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Άρθρο 8 
ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ-ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
ΣΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

8.1. Στις μεταπτυχιακές εργασίες ο/η φοιτητής/τρια 
υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο 
και τις απόψεις άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό 
ακαδημαϊκό παράπτωμα.

8.2. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας (ή 
μέρους αυτής) κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησι-
μοποίηση εργασίας (ή μέρους αυτής) άλλου/ης - δημοσι-
ευμένης ή μη - χωρίς αναφορά. Θα πρέπει να αποδεικνύ-
εται ότι υπήρξε ηλεκτρονική αποκοπή και επικόλληση 
χωρίς εισαγωγικά ή καμία αναφορά.

8.3. Δεν αποτελεί λογοκλοπή:
(α) Η θεμιτή ή αξιόπιστη παράφραση κειμένου που 

αναφέρει πηγή.
(β) Οι κακότεχνες αναφορές, όπου υπάρχει αναφορά 

σε πηγή.
(γ) Η αναφορά σε άρθρα νόμων ή διεθνών συμβάσεων 

ή σε κείμενα δικαστικών αποφάσεων ή δημοσιευμένων 
επίσημων εκθέσεων διεθνών οργανισμών ή εθνικών 
φορέων.

(δ) Οι πληροφορίες που αποτελούν γεγονότα «γνωστά 
τοις πάσι» (common knowledge).

8.4. Η περίπτωση λογοκλοπής μπορεί να στοιχειοθε-
τήσει απόφαση της Συνέλευσης για διαγραφή μετά από 
αιτιολογημένη εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής.

8.5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή μετά 
τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος, ο τίτλος που 
έχει απονεμηθεί ανακαλείται με ειδικά αιτιολογημένη 
απόφαση της Συνέλευσης.

Άρθρο 9 
ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ Π.Μ.Σ. 

Φοιτητής μπορεί να διαγραφεί από το Π.Μ.Σ. ύστερα 
από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση 
της Συνέλευσης για έναν από τους εξής λόγους:

- Μη συνεπή παρακολούθηση μαθημάτων (βλ. αρ. 7.1 
και 7.2 του Κανονισμού).

- Μη εκπλήρωση των απαιτούμενων εργασιών στα 
μαθήματα (βλ. αρ. 7.4 του Κανονισμού).

- Αδυναμία ολοκλήρωσης της διπλωματικής εργασίας 
(βλ. αρ. 7.6 του Κανονισμού).

- Ζητήματα σχετικά με λογοκλοπή στην πτυχιακή ή 
άλλη εργασία (βλ. αρ. 8 του Κανονισμού).

Άρθρο 10 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

10.1. Γενικά
Στην υλοποίηση του Προγράμματος θα συμβάλουν 

κυρίως τα μέλη του Τμήματος αλλά και εξωτερικοί συ-
νεργάτες συναφών αντικειμένων, με αναγνωρισμένο 
επαγγελματικό και επιστημονικό έργο σε σχετικό επι-

στημονικό πεδίο και κύρος στην ημεδαπή ή/και αλλο-
δαπή και, γενικά, επιστήμονες που συγκεντρώνουν τα 
νόμιμα αλλά και ουσιαστικά προσόντα για διδασκαλία 
στο Π.Μ.Σ. π.χ. κατοχή διδακτορικού διπλώματος, εμπει-
ρία στη διδασκαλία σε μεταπτυχιακό επίπεδο, αξιόλογη 
εμπειρία και καταξίωση στον επαγγελματικό τους χώρο, 
κλπ. Η επιλογή διδασκόντων και η ανάθεση διδασκαλίας 
στο Π.Μ.Σ. γίνεται από τη Συνέλευση κατόπιν εισήγη-
σης της Συντονιστικής Επιτροπής και αξιολόγηση των 
αναγκών του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό. Οι διδά-
σκοντες του Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό 
(60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
ή άλλες περιπτώσεις, έτσι όπως ορίζονται κατά την 
ισχύουσα νομοθεσία (βλ. ενδεικτικά το άρθρο 36 του ν. 
4485/2017). Καθήκοντα διδασκαλίας μπορούν να ανα-
τεθούν σε καθηγητές άλλου ΑΕΙ ύστερα από απόφαση 
της Συνέλευσης.

10.2. Αποζημίωση Διδασκόντων
Η ωριαία αποζημίωση των διδασκόντων για τη δι-

δασκαλία καθώς και η αποζημίωση για την επίβλεψη 
διπλωματικής εργασίας ή για οποιοδήποτε άλλο ανα-
τιθέμενο μεταπτυχιακό έργο, ρυθμίζονται με απόφαση 
της Συνέλευσης, μετά από πρόταση της Συντονιστικής 
Επιτροπής. Η αποζημίωση των διδασκόντων υπολογίζε-
ται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που τίθενται από την 
ισχύουσα νομοθεσία (βλ. ενδεικτικά τις παραγράφους 
3, 4, 5 και 6 του ν. 4485/2017).

10.3. Περιορισμός στη Διδασκαλία Μαθημάτων
Ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων για κάθε διδάσκοντα 

στο Π.Μ.Σ. είναι δύο (2) για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Ο 
μέγιστος αριθμός διπλωματικών εργασιών για κάθε επι-
βλέποντα είναι τέσσερις (4) για κάθε ακαδημαϊκό έτος, 
εκτός αν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά. Εάν η 
φύση του θέματος αφορά πέραν του ενός επιστημονικά 
πεδία είναι δυνατή η συνεργασία δύο επιβλεπόντων.

10.4. Λόγοι Αντικατάστασης Διδάσκοντα
Ο διδάσκων υποχρεούται να τηρεί τον παρόντα Κανο-

νισμό ή κάθε άλλη διάταξη σχετική με το Π.Μ.Σ.
Εάν στο τέλος ενός εξαμήνου διδασκαλίας καταδειχθεί 

ότι ο διδάσκων δεν ανταποκρίνεται πλήρως τις υποχρε-
ώσεις του, τότε είναι δυνατή η αντικατάστασή του με 
απόφαση της Συνέλευσης.

Άρθρο 11 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Εκτός από τη διδασκαλία μαθημάτων του Προγράμμα-
τος Σπουδών του Π.Μ.Σ. μπορεί να γίνονται και παράλ-
ληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. 
Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι: discussion 
papers, έκδοση βιβλίων, σημειώσεων, μονογραφιών, 
ειδικών μελετών, διαλέξεις, διοργάνωση και συμμετοχή 
σε συνέδρια κ.ά.

Για την παρακολούθηση των παράλληλων εκπαιδευ-
τικών δραστηριοτήτων ενημερώνεται η Συντονιστική 
Επιτροπή του Π.Μ.Σ. από τον διδάσκοντα και χορηγείται 
σχετική βεβαίωση στους φοιτητές.
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Άρθρο 12 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. επιλαμβάνεται των διαφόρων θε-
μάτων της λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
(εγγραφές σπουδαστών, τήρηση φακέλων βαθμολογίας, αξι-
ολογήσεις διδασκόντων, χορήγηση πτυχίων, πιστοποιητικών, 
βεβαιώσεων, ενημέρωση για διάφορες υποτροφίες, δάνεια, 
υποστήριξη στο εργαστήριο Η/Υ και στη βιβλιοθήκη κλπ).

Τα καθήκοντα του επικεφαλής της Γραμματείας του 
Π.Μ.Σ. είναι να διεκπεραιώνει τρέχοντα θέματα, που 
αφορούν το διδακτικό προσωπικό, τους σπουδαστές, 
το πρόγραμμα, τις επαφές με τις διάφορες υπηρεσίες 
και τα συνεργαζόμενα ιδρύματα και να φροντίζει για τις 
δημόσιες σχέσεις του Π.Μ.Σ.

Στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απασχολούνται άτομα με 
συμβάσεις έργου εφόσον υπάρχουν ίδιοι πόροι του προ-
γράμματος για την κάλυψη της αποζημίωσής τους, των 
ασφαλιστικών εισφορών κλπ.

Για την ανάθεση έργου/εργασίας σε άτομο της Γραμμα-
τείας γίνεται προκήρυξη της θέσης. Οι διαδικασίες ανά-
θεσης είναι αντικειμενικές και αδιάβλητες σύμφωνα με 
τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Η Συνέλευση μετά 
από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής αποφασίζει 
για τα απαιτούμενα προσόντα και ορίζει τριμελή επιτρο-
πή αξιολόγησης υποψηφίων. Μετά τη νόμιμη διαδικασία 
προκήρυξης της θέσης η τριμελής επιτροπή αξιολογεί 
τις υποψηφιότητες και προτείνει στην Συνέλευση τον 
κατάλληλο υποψήφιο για ανάθεση έργου/εργασίας.

Άρθρο 13 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

13.1. Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. προέρχεται από:
α) τον προϋπολογισμό του Παν. Μακεδονίας,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετεί-
ται 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..
Εφόσον δεν καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα του 

Π.Μ.Σ. εξ ολοκλήρου από τις ως ανωτέρω πηγές χρημα-
τοδότησης, τα έξοδα καλύπτονται από τέλη φοίτησης.

13.2. Η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από 
τον Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται σύμφωνα με την παράγραφο 
4 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017.

13.3. Το Π.Μ.Σ. δημοσιεύει ετησίως, με ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων - εξόδων, με ανα-
γραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, και 
ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών των 
διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκό-
ντων που τις εισέπραξαν.

13.4. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη 
σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του 

Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση 
του Τμήματος, την παρακολούθηση της εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών πληρω-
μής των σχετικών δαπανών.

13.5. Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. προτείνει 
στη Συνέλευση και η τελευταία αποφασίζει για τη δι-
άθεση οικονομικών πόρων για την αποζημίωση των 
διδασκόντων, της Γραμματείας, και του Διευθυντή του 
Π.Μ.Σ., για αγορά υλικού, εξοπλισμού εργαστηρίων και 
γραφείων, βιβλίων, περιοδικές αμοιβές έκτακτου προ-
σωπικού Γραμματείας, και γενικά για κάθε λειτουργική 
δαπάνη του Π.Μ.Σ.

13.6. Τα έσοδα από χορηγίες, δωρεές, δίδακτρα, από 
παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριό-
τητες, από βιβλία, μελέτες κ.λ.π. δύνανται να κατατίθε-
νται σε έντοκους λογαριασμούς σε τράπεζες με ανταγω-
νιστικό επιτόκιο κατά την κρίση της Επιτροπής Ερευνών 
σε συνδυασμό με την παρεχόμενη ασφάλεια.

13.7.Η Συντονιστική Επιτροπή προτείνει και η Συ-
νέλευση αποφασίζει για τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ., την 
αναπροσαρμογή αυτών. Όλες οι παραπάνω αποφάσεις 
εγκρίνονται από το τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, 
ακολουθώντας την κείμενη νομοθεσία.

13.8. Δίδακτρα
Το ύψος των διδάκτρων ανέρχεται σε 4.000 ευρώ για το 

σύνολο του προγράμματος και καταβάλλονται σε δόσεις 
σύμφωνα με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Επιστροφή διδάκτρων ανά εξάμηνο επιτρέπεται μόνο 
σε περίπτωση που υπάρχει εξαιρετικά σοβαρός λόγος 
για διακοπή φοίτησης κατ’ αίτηση του φοιτητή και εφό-
σον ο φοιτητής αιτιολογήσει επαρκώς τους λόγους δι-
ακοπής του στη Συντονιστική Επιτροπή το αργότερο 
εντός 20 ημερών από την έναρξη των μαθημάτων. Για 
την επιστροφή των διδάκτρων αποφασίζει η Συνέλευ-
ση, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. 
Το ποσό της επικύρωσης συμμετοχής δεν επιστρέφεται.

Άρθρο 14 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ (Υποτροφίες)

14.1. Με απόφαση της Συνέλευσης χορηγούνται υπο-
τροφίες ως απαλλαγή από τα δίδακτρα, όπως ορίζει ο 
νόμος:

Α. Σε φοιτητές του Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό 
εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οι-
κογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα - του τελευ-
ταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο 
της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση 
φόρου- δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το 
εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομή-
ντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου 
ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρό-
σφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

Β. Σε φοιτητές του Π.Μ.Σ. ανάλογα με την ακαδημαϊκή 
επίδοση, ανά εξάμηνο με τη μορφή επιστροφής διδά-
κτρων μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής 
του Π.Μ.Σ., στο τέλος του κάθε εξαμήνου. Υποτροφίες 
με την μορφή απαλλαγής μέρους ή όλου του ποσού των 
διδάκτρων είναι δυνατό να χορηγούνται σε κάθε ακαδη-
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μαϊκό έτος σε αλλοδαπούς φοιτητές ιδιαίτερων προσό-
ντων με σκοπό την προσέλκυση τους στο Πρόγραμμα.

14.2. Ο αριθμός των υποτροφιών και η κατανομή τους, 
δηλαδή ο αριθμός των υποτρόφων και το ύψος της υπο-
τροφίας κατά άτομο αποφασίζεται από την Συνέλευση μετά 
από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής η οποία και αξι-
ολογεί τις υποψηφιότητες για την χορήγηση υποτροφιών.

14.3. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης 
για οικονομικούς λόγους υποβάλλεται ύστερα από την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών 
των Π.Μ.Σ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές αυτής της κα-
τηγορίας δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που 
εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 
ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με 
σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το 
μικρότερο εισόδημα.

Άρθρο 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

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. Συγκεκρι-
μένα, οι φοιτητές δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης 
και πάσο. Έχουν επίσης δικαίωμα πρόσβασης, δανεισμού 
και χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πανεπι-
στημίου και της βιβλιοθήκης.

Άρθρο 16 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

16.1. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ο/η οποίος/α έχει εκ-
πληρώσει όλες της ακαδημαϊκές και οικονομικές υπο-
χρεώσεις προς το Π.Μ.Σ. τότε και μόνον τότε μπορεί να 
προχωρήσει στην τελετή ορκωμοσίας, μετά την κατά-
θεση στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. της σχετικής αίτησης 
και των υπολοίπων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών. Η ημερομηνία 
της ορκωμοσίας ανακοινώνεται από την Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. Η ορκωμοσία δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την απόκτηση του τίτλου σπουδών του Π.Μ.Σ.

Η τελετή ορκωμοσίας (απαγγελία όρκου) γίνεται με 
παρουσία εκπροσώπου των πρυτανικών Αρχών του Πα-
νεπιστημίου, του Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
και/ήτου Προέδρου του Τμήματος.

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών τυπώνεται σε 
καλαίσθητη ειδική περγαμηνή, για την οποία οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές θα καταβάλουν στην Επιτροπή Ερευνών 

το ποσό των τριάντα (30)€, το οποίο αφορά τη δαπάνη 
για την αγορά της μεμβράνης και των εξόδων εκτύπωσης 
της. Με την καταβολή του παραπάνω ποσού οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές, πέρα από τη μεμβράνη του πτυχίου, θα 
δικαιούνται να λάβουν δωρεάν και δύο (2) αντίγραφα 
του πτυχίου (βλ. πρότυπο Διπλώματος στο παράρτημα 
του παρόντος Κανονισμού).

16.2. Παράρτημα Διπλώματος
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (βλ. αρ 15 του 

ν. 3374/2005 (Α΄ 189) το παράρτημα διπλώματος είναι 
ένα επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά 
τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία 
των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης 
εκπαίδευσης. Το παράρτημα επισυνάπτεται στους τίτ-
λους σπουδών που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης 
εκπαίδευσης και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη 
φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, 
το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποί-
ες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που ανα-
γράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον 
οποίο επισυνάπτεται το παράρτημα. Στο παράρτημα δεν 
γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις 
ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά με την ανα-
γνώριση του τίτλου στο εξωτερικό.

Το παράρτημα διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως και 
χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και 
στην αγγλική γλώσσα. Το πρωτότυπο του παραρτήμα-
τος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας 
που απαιτούνται για το χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Η 
ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν συμπίπτει 
υποχρεωτικά με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου 
σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη 
από αυτή.

Άρθρο 17
ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανο-
νισμό ρυθμίζονται κατόπιν αποφάσεων της Συνέλευσης 
κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 18
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού μπορούν να 
τροποποιούνται με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτρο-
πής του Π.Μ.Σ., απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
ΒΣΑΣ και έγκριση από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 5 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ    

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02043270110180012*
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