
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 5164 
Έγκριση Κανονισμού του Α΄ κύκλου Σπουδών 

του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επι-

χειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(συνεδρίαση 19/22-4-2019)  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, 

λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
και ειδικότερα του Κεφαλαίου Ζ΄ και Η΄, όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρο 8, της παρ. 2 του άρθρο 21 
και του εδαφ. ιε της παρ. 2 του άρθρο 13 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

4. Το π.δ. 147/1990 (ΦΕΚ 56 Α΄) «Μετονομασία της 
Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης σε Πα-
νεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών - Μετονομασία ίδρυση τμημάτων και ρύθ-
μιση των θεμάτων που ανακύπτουν».

5. Το π.δ. 122/1993 (ΦΕΚ 53 Α΄) «Μετονομασία του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοι-

νωνικών Επιστημών σε Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών και μεταβολή του 
γνωστικού αντικειμένου του».

6. Το π.δ. 60/2008 (ΦΕΚ 91 Α΄) «Μετονομασία του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολι-
τικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικο-
νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε Τμήμα Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών».

7. Το π.δ. 88/2013 (ΦΕΚ 129 Α΄) «Μετονομασία του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών 
Επιστημών, συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση - συγκρό-
τηση σχολών».

8. Την 11/07-03-2019 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
(θέμα 33ο) «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αριθμ. 
950/28-02-2019 εισήγησης των μελών της αρμόδιας Επι-
τροπής Κατάρτισης σχεδίου Κανονισμού του πρώτου (α΄) 
κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος ως συνοδευτι-
κού εγγράφου τεκμηρίωσης, στο πλαίσιο προετοιμασίας 
του διοικητικού φακέλου για την υποβολή πρότασης 
ακαδημαϊκής πιστοποίησης του Προγράμματος Προ-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων».

9. Την απόφαση της αριθμ. 19/22-4-2019 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό του Α΄ κύκλου Σπουδών 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ - 
ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Αποστολή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αποτελεί 
η διασύνδεση της θεωρητικής κατάρτισης με την πρα-
κτική και εφαρμοσμένη γνώση, με σκοπό την ανάδειξη 
ανώτερων και ανώτατων διοικητικών στελεχών ικανών 
για τη στελέχωση και διοίκηση των κάθε είδους και με-
γέθους Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. 
Στο πλαίσιο επίτευξης της ως άνω αποστολής, η κατάρ-
τιση του αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών του Τμή-
ματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στοχεύει 
στη μετάδοση σύγχρονης γνώσης στις Επιστήμες της 
Διοίκησης για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον με έμ-
φαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, την αποτελεσματική 
επικοινωνία, την ταχύτητα στη λήψη των ενδεδειγμένων 
αποφάσεων και την καινοτομία. Με έναν ικανό αριθμό 
μαθημάτων που καλύπτουν ενδεικτικά και όχι περιο-
ριστικά το γνωστικό αντικείμενο του Μάνατζμεντ, της 
Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, του Μάρκετινγκ, της 
Λογιστικής, της Χρηματοοικονομικής, της Ποσοτικής 
Ανάλυσης, της Διοίκησης Λειτουργιών, των Πληροφο-
ριακών Συστημάτων και των Διεθνών Επιχειρηματικών 
Δραστηριοτήτων, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
του Τμήματος εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται κατά 
τρόπο ώστε να προαγάγει το γνωστικό αντικείμενο της 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων σε μαθησιακό 
περιβάλλον προσομοίωσης της λειτουργίας, της δυνα-
μικής και της ανταγωνιστικότητας των Επιχειρήσεων, 
απηχώντας τις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς 
εργασίας και της κοινωνίας.

ΑΡΘΡΟ 2 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ 

Η εισαγωγή των επιτυχόντων/ουσών φοιτητών/ριών 
με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων στο Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων πραγματοποιεί-
ται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και την αποστολή 
των ονομάτων των εισακτέων από το εποπτεύον Υπουρ-
γείο στο ακαδημαϊκό Τμήμα εγγραφής τους.

Εκτός των ανωτέρω, στο οικείο Τμήμα πραγματοποι-
είται επιπροσθέτως η διαδικασία εγγραφής φοιτητών/
ριών με τη νομίμως προβλεπόμενη διαδικασία, όπως 
εκάστοτε ισχύει:

(i) των δυνητικών εισακτέων ειδικών κατηγοριών (Αλ-
λοδαπών - αλλογενών αποφοίτων Λυκείων εκτός Ευρω-
παϊκής Ένωσης και αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων 
σχολείων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού, Ελλήνων υπαλλήλων 
που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων 
ξένων Λυκείων του εξωτερικού, αθλητών, πασχόντων 
από σοβαρές παθήσεις με βάση τη βαθμολογία του τίτ-
λου απόλυσής τους σε ποσοστό 5%, καθ’ υπέρβαση του 
αριθμού των εισακτέων στα Τμήματα και τις Σχολές της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.ά.),

(ii) των δυνητικών δικαιούχων μετεγγραφής, από τα 
κατά νόμο αντίστοιχα ακαδημαϊκά Τμήματα προέλευσης, 
προς το Τμήμα υποδοχής Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

(iii) των πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπο-
ψηφίων για κατάταξη στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοί-
κησης Επιχειρήσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων της 
Φ1/192329/Β3 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3185/τ.Β΄/
16-12-2013) σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 4 
και 5 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) κα-
τόπιν συμμετοχής τους σε γραπτές εξετάσεις με θέματα 
ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα («https://www.uom.gr/
ba/katatakthries-eksetaseis»). 

Η διαδικασία εγγραφής των εισακτέων όλων των 
κατηγοριών ολοκληρώνεται, είτε από τους ίδιους τους 
επιτυχόντες/ούσες, είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο 
από αυτούς/ές πρόσωπο με την κατάθεση των δικαιολο-
γητικών που προβλέπει ο νόμος σε προθεσμία, η οποία 
καθορίζεται σε σχετική Ανακοίνωση της Γραμματείας 
του οικείου Τμήματος. 

Η εγγραφή συγχρόνως σε δύο (2) Σχολές ή Τμήματα 
Α.Ε.Ι. ή σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. και σε άλλη Ανώτερη ή 
Ανώτατη Σχολή ή Τμήμα δεν επιτρέπεται.

Στη Γραμματεία του Τμήματος τηρείται για κάθε φοι-
τητή/ήτρια ατομική μερίδα σε έγχαρτη και ηλεκτρονική 
μορφή που περιέχει τα δικαιολογητικά που προσκομί-
σθηκαν κατά την εγγραφή, τις ακαδημαϊκές διακρίσεις 
κάθε είδους, τυχόν πειθαρχικές ποινές που μπορεί να 
τους επιβληθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, 
όπως και κάθε άλλο έγγραφο το οποίο προβλέπεται από 
την κείμενη νομοθεσία. Το περιεχόμενο της φοιτητικής 
μερίδας είναι προσβάσιμο μόνον από τους υπαλλήλους 
της αρμόδιας υπηρεσίας και από τους ίδιους τους φοι-
τητές/ήτριες.

Οι φοιτητές/ήτριες δικαιούνται όπως υποβάλουν αιτή-
ματα στη Γραμματεία του Τμήματος για θέματα αρμοδιό-
τητάς της στα οποία λαμβάνουν απαντήσεις μέσω e-mail 
αλλά και τηλεφωνικά. Επιπροσθέτως των ανωτέρω, όλοι οι 
φοιτητές/ήτριες έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης τους 
μέσω της υπηρεσίας «Students Web». Μέσω του δικτυα-
κού αυτού τόπου αλληλεπίδρασής τους με την Ηλεκτρονι-
κή Γραμματεία, οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται να λάβουν 
ενημέρωση για το Πρόγραμμα Σπουδών που παρακολου-
θούν, τα μαθήματα που έχουν δηλώσει, τη βαθμολογία 
τους, την υποβολή αιτήσεων για την έκδοση κάθε είδους 
πιστοποιητικών, την υποβολή δηλώσεων μαθημάτων κ.ά.

Η εφαρμογή «Students Web» φιλοξενείται στην ιστο-
σελίδα του Ιδρύματος στη διεύθυνση «https://services.
uom.gr/unistudent/login.asp».
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ΑΡΘΡΟ 3 
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ορίζεται σε 
οκτώ (8) εξάμηνα τα οποία κατανέμονται σε τέσσερα (4) 
ακαδημαϊκά έτη. Οι φοιτητές/ήτριες δικαιούνται των πα-
ροχών της φοιτητικής μέριμνας καθ’ όλη τη διάρκεια της 
κανονικής τους φοίτησης, η οποία νοείται στη βάση της 
ανωτέρω διάρκειας προσαυξημένη κατά τέσσερα (4) 
εξάμηνα [ή ν + δύο (2) ακαδημαϊκά έτη].

Ως κοινωνικές παροχές νοούνται όσες άπτονται της 
διασφάλισης προϋποθέσεων που διαμορφώνουν αξι-
οπρεπείς όρους φοίτησης και διαβίωσης (δωρεάν ή 
με συμβολική συμμετοχή σίτιση και στέγαση, χορήγη-
ση στεγαστικού επιδόματος, υγειονομική περίθαλψη, 
παροχή διδακτικών συγγραμμάτων και βοηθημάτων, 
υποτροφίες ενίσχυσης σύμφωνα με τον Κανονισμό του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, έκδοση ακαδημαϊκής 
ταυτότητας, η οποία καλύπτει πολλαπλές χρήσεις επιπλέ-
ον του Φοιτητικού Εισιτηρίου κ.ά.). Κατά τη διαδικασία 
χορήγησης κοινωνικών παροχών, η επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα 
με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δε-
δομένων (ΕΕ) 2016/679, κατά τρόπο ώστε να διασφαλί-
ζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων και να 
επιτυγχάνεται η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων 
χωρίς οιασδήποτε μορφή διάκρισης.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/ήτριες μπορούν, 
ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή τους προς την Κο-
σμητεία της Σχολής, να αναστείλουν τη φοίτησή τους 
για άρτιο αριθμό εξαμήνων. Το ανώτατο επιτρεπτό διά-
στημα αναστολής της φοίτησης ορίζεται σε τέσσερα (4) 
έτη [οκτώ (8) εξάμηνα]. Ο φοιτητής/ήτρια που αιτείται 
αναστολής σπουδών οφείλει να υποβάλει αίτηση προς 
την Κοσμητεία της Σχολής κατά την έναρξη ενός εκάστου 
εξαμήνου και πάντως πριν από την υποβολή της ηλε-
κτρονικής δήλωσης μαθημάτων. Στη συνέχεια ενημερώ-
νεται από τη Γραμματεία για την έγκριση του αιτήματός 
του από την Κοσμητεία και παραδίδει την ακαδημαϊκή 
του ταυτότητα, η οποία και απενεργοποιείται αρμοδίως. 
Η φοιτητική ιδιότητα επανακτάται αυτοδίκαια με τη λήξη 
της αιτηθείσας αναστολής. 

Σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος 
από προπτυχιακούς/ες φοιτητές/ήτριες επιβάλλονται 
ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, οι πειθαρ-
χικές ποινές που προβλέπονται από τους Εσωτερικούς 
Κανονισμούς Λειτουργίας των Α.Ε.Ι. και προσιδιάζουν 
στη φοιτητική ιδιότητα (έγγραφη επίπληξη, απαγόρευση 
χρήσης εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων του ιδρύματος, 
αναστολή της φοιτητικής ιδιότητας κ.λπ.). Πειθαρχικά 
παραπτώματα για τους προπτυχιακούς φοιτητές/ήτρι-
ες συνιστούν ιδίως: (i) H χρήση μέσων ή μεθόδων που 
παραβιάζουν το αδιάβλητο των εξετάσεων. (ii) H  εκ 
προθέσεως καταστροφή περιουσίας του Ιδρύματος. 
(iii) H εκούσια παρεμπόδιση της εύρυθμης λειτουργί-
ας του Ιδρύματος και των υπηρεσιών του. Η Συνέλευση 
του Τμήματος έχει την αρμοδιότητα να διαπιστώνει τη 
διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων από προπτυχια-

κούς φοιτητές/ήτριες και να επιβάλει τις προβλεπόμενες 
πειθαρχικές ποινές.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/ήτριες δύνανται επί-
σης, ύστερα από αιτιολογημένη αίτησή τους προς τη 
Γραμματεία του Τμήματος (π.χ. αιτία εγγραφής σε άλλο 
ακαδημαϊκό Τμήμα) να αιτηθούν της διαγραφής τους 
από το Μητρώο των ενεργών φοιτητών/ριών του οικεί-
ου Τμήματος και να παραλάβουν άμεσα Πιστοποιητικό 
(Πράξη) Διαγραφής.

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου του Προγράμματος Σπου-
δών στο οποίο οι φοιτητές/ήτριες είναι εγγεγραμμένοι/ες 
πραγματοποιείται ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων μα-
θημάτων αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας «Students 
Web» εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Κοσμητεία 
της Σχολής και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του 
Τμήματος με κάθε πρόσφορο τρόπο. Στη δήλωση αυτή 
συμπεριλαμβάνονται τα μαθήματα που θα παρακολου-
θήσουν κατά το τρέχον εξάμηνο και επί πλέον τα μαθή-
ματα προηγουμένων εξαμήνων αντίστοιχης περιόδου 
στα οποία δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς. Στην περίπτω-
ση μη εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων μαθημάτων 
από τους ενεργούς φοιτητές/ήτριες απαιτείται υποβολή 
ειδικά αιτιολογημένης αίτησης προς την Κοσμητεία της 
οικείας Σχολής. 

Η εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης μαθημάτων 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή 
στις εξεταστικές περιόδους χειμερινού - εαρινού εξα-
μήνου, καθώς και στις επαναληπτικές εξετάσεις μηνός 
Σεπτεμβρίου. Ως εκ τούτου, εξέταση πραγματοποιείται 
μόνο σε μαθήματα που έχουν δηλωθεί κατά το συγκε-
κριμένο εξάμηνο. Στην αντίθετη περίπτωση, οι φοιτητές/
ήτριες δεν γίνονται δεκτοί/ές στις εξετάσεις του αντίστοι-
χου εξαμήνου, ενώ τυχόν προβιβάσιμος βαθμός από εκ 
παραδρομής τους εξέταση, δεν λαμβάνεται υπόψη προς 
καταχώριση στην αντίστοιχη εξεταστική περίοδο.

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Κάθε προπτυχιακός φοιτητής/ήτρια του Τμήματος 
δικαιούται να επιλέγει και να προμηθεύεται δωρεάν 
αριθμό διδακτικών συγγραμμάτων ίσο με τον συνολικό 
αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημά-
των που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου και, σε 
κάθε περίπτωση, ένα (1) σύγγραμμα ανά μάθημα, ήτοι 
πενήντα δύο (52) συνολικά συγγράμματα έως την ολο-
κλήρωση των σπουδών.

Ως Διδακτικό Σύγγραμμα νοείται κάθε έντυπο ή ηλε-
κτρονικό βιβλίο, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών 
βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης καθώς και οι έντυπες ή 
ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές σημειώσεις, ύστερα από την 
κατ’ έτος έγκρισή τους από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Το διδακτικό σύγγραμμα ανταποκρίνεται στο γνωστικό 
αντικείμενο ενός μαθήματος και καλύπτει ολόκληρο ή 
το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου 
του, όπως αυτά καθορίζονται στον παρόντα Κανονισμό 
Προπτυχιακών Σπουδών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
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Πρόγραμμα Σπουδών. Ο κατάλογος των διδακτικών 
συγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα προτει-
νόμενο διδακτικό σύγγραμμα ανά υποχρεωτικό ή επιλε-
γόμενο μάθημα, το οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα 
συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα 
«ΕΥΔΟΞΟΣ».

Οι φοιτητές αμέσως μετά την ηλεκτρονική δήλωση μα-
θημάτων μέσω της εφαρμογής Γραμματειών «Students 
web» του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να προβούν σε 
ηλεκτρονική δήλωση συγγραμμάτων αποκλειστικά 
διαμέσου του συστήματος επιλογής και διανομής συγ-
γραμμάτων του δικτυακού τόπου «www.eudoxus.gr». Οι 
φοιτητές/ήτριες δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμ-
ματα μόνον για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συ-
μπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθη-
μάτων τους ενώ, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, όσοι/
ες έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται 
παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

ΑΡΘΡΟ 6 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ - 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων διεξάγονται σύμφωνα με το εν-
δεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών που καταρτίζεται, ύστερα 
από εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών 
και επικυρώνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος με βάση το σύστημα των εξαμήνων στο οποίο δι-
αρθρώνεται το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος έχει δωδεκάμηνη διάρκεια. 
Το χειμερινό εξάμηνο εκκινεί την 1η Σεπτεμβρίου κάθε 
ημερολογιακού έτους και λήγει την ημέρα περάτωσης 
των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου. Το εαρινό εξά-
μηνο αρχίζει αμέσως μετά την περάτωση των εξετάσεων 
του χειμερινού εξαμήνου και λήγει την 31η Αυγούστου 
του ιδίου ημερολογιακού έτους. Κάθε εξάμηνο περιλαμ-
βάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες 
διδασκαλίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων του Προ-
γράμματος Προπτυχιακών Σπουδών πραγματοποιείται 
σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα που καταρτίζεται 
σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τους διδάσκοντες/
ουσες του Τμήματος. Το ωρολόγιο πρόγραμμα περι-
λαμβάνει τα μαθήματα, τις αίθουσες διδασκαλίας και 
την εβδομαδιαία κατανομή των ωρών διδασκαλίας των 
μαθημάτων μέσα στις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδος. 
Στο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων 
του Προγράμματος Σπουδών αποκλείονται οι συμπτώ-
σεις ωρών διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα του ιδίου 
εξαμήνου.

Ο ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας και πι-
στωτικών μονάδων που πρέπει να καλύπτονται κάθε εξά-
μηνο καθορίζονται από σχετικές διατάξεις της εκάστοτε 
ισχύουσας νομοθεσίας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ο 
αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματο-
ποιήθηκαν σε ένα μάθημα (των αναπληρώσεων μαθημά-
των περιλαμβανομένων) είναι μικρότερος του ανωτέρω 
ελάχιστα επιτρεπτού ορίου, το μάθημα θεωρείται ότι δεν 
διδάχθηκε και δεν εξετάζεται. Παράταση της διάρκειας 
ενός εξαμήνου επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

προκειμένου να συμπληρωθεί ο ελάχιστα απαιτούμενος 
αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας με απόφαση του Πρύ-
τανη του οικείου Ιδρύματος. 

Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει τη χειμερινή 
(μηνός Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου) και την εαρινή (μη-
νός Ιουνίου - Ιουλίου) εξεταστική περίοδο. Τον μήνα Σε-
πτέμβριο διενεργείται επαναληπτική εξεταστική κατά 
την οποία οι φοιτητές εξετάζονται στα μαθήματα που 
δήλωσαν, εξετάσθηκαν και δεν έλαβαν προβιβάσιμο 
βαθμό είτε δεν προσήλθαν στις εξετάσεις των δύο (2) 
προηγούμενων εξαμήνων.

Η μορφή οργάνωσης των εξετάσεων (γραπτώς, προ-
φορικώς, με εκπόνηση υποχρεωτικής είτε προαιρετικής 
εργασίας κ.ά.) εναπόκειται στην κρίση του διδάσκοντος/
ουσας. Ο Πρόεδρος και η Γραμματεία του Τμήματος 
έχουν την ευθύνη του συντονισμού των εξετάσεων από 
την άποψη καθορισμού των χώρων και της ακριβούς 
ώρας διεξαγωγής τους σε προκαθορισμένες ημερο-
μηνίες οι οποίες κοινοποιούνται εμπρόθεσμα με κάθε 
πρόσφορο τρόπο. Εφόσον οι εξετάσεις διεξάγονται 
προφορικώς, η ακριβής κατανομή της διεξαγωγής τους 
μέσα στα χρονικά πλαίσια που καθορίζει το επίσημο 
Πρόγραμμα Εξετάσεων ανήκει επίσης στην αρμοδιότη-
τα των διδασκόντων/ουσών. Στο ωρολόγιο πρόγραμμα 
εξετάσεων αποκλείονται οι συμπτώσεις ωρών εξέτασης 
μόνο για τα μαθήματα του ιδίου εξαμήνου. 

Οι επακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της δι-
δασκαλίας των μαθημάτων για κάθε εξάμηνο, καθώς και 
των εξεταστικών περιόδων καθορίζονται με απόφαση 
του Πρυτανικού Συμβουλίου και αποτυπώνονται στο 
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο που διέπει το αντίστοιχο ακα-
δημαϊκό έτος.

ΑΡΘΡΟ 7 
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Α.Ε.Ι. περιλαμβάνει τα 
Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών τα οποία παρέ-
χονται από τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε Ιδρύματος. 
Το Πρόγραμμα Σπουδών αποτυπώνει τους τίτλους και το 
περιεχόμενο των υποχρεωτικών και των επιλεγόμενων 
μαθημάτων, τις ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους 
στις οποίες περιλαμβάνεται το κάθε μορφής επιτελού-
μενο διδακτικό έργο, τυχόν χρονική αλληλουχία των μα-
θημάτων, τον αριθμό των διδακτικών και πιστωτικών 
μονάδων που αναλογούν ανά εξαμηνιαίο μάθημα κ.ά. 
Το δημοσιευμένο Πρόγραμμα Σπουδών, ως εκάστοτε 
ισχύει, είναι ενδεικτικό κατά την έννοια ότι ανταποκρίνε-
ται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης προσαρμοσμένης 
στον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη 
λήψη του πτυχίου και στην αλληλουχία των διδασκόμε-
νων μαθημάτων.

Τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμή-
ματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως 
εκάστοτε ισχύει μέχρι της ετήσιας αναθεώρησής του 
με απόφαση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου, δια-
κρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Το ενδεικτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών και το περιεχόμενο των μαθη-
μάτων αναλύονται στον Οδηγό Σπουδών και επιπλέον 
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αναρτώνται στο διαδικτυακό χώρο των μαθημάτων στο 
ολοκληρωμένο σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «CoMPUS», με ευθύνη 
των διδασκόντων/ουσών.

Κατά τα πρώτα τέσσερα (4) εξάμηνα σπουδών διδά-
σκονται μαθήματα τα οποία φέρουν το χαρακτηρισμό 
των «υποχρεωτικών» (κορμού).

Κατά τα εξάμηνα από πέμπτο (5ο) έως όγδοο (8ο) δι-
δάσκονται μαθήματα τα οποία φέρουν το χαρακτηρισμό 
των «υποχρεωτικών κατεύθυνσης» καθώς και μαθήματα 
επιλογής.

Η επιλογή της κατεύθυνσης πραγματοποιείται υποχρε-
ωτικά κατά τη διάρκεια των δηλώσεων των μαθημάτων 
του τετάρτου (4ου) εξαμήνου από το πέρας του οποίου 
και εντεύθεν το σύνολο των προσφερομένων μαθημά-
των εντάσσεται σε μια (1) εκ των δυο (2) κατευθύνσεων 
του Προγράμματος Σπουδών και ειδικότερα ως εξής:

(i) Κατεύθυνση Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρή-
σεων (Ο.Δ.Ε.)

(ii) Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουρ-
γιών (Μ.Δ.Λ.).

ΑΡΘΡΟ 8
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι φοιτητές/ήτριες καλούνται επίσης να επιλέξουν 
ανάμεσα από τέσσερις (4) ξένες γλώσσες ήτοι, Αγγλικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά και Ιταλικά, ήδη κατά την εγγραφή 
τους στο πρώτο (1ο) εξάμηνο σπουδών.

Η παρακολούθηση των ξένων γλωσσών ανέρχεται σε 
τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως κατά τα πρώτα δύο (2) 
ακαδημαϊκά έτη ενώ η ξένη γλώσσα επιλογής παραμένει 
υποχρεωτικά η ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.

Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας διατίθεται μόνο 
σε αλλοδαπούς, αλλοεθνείς και αλλογενείς φοιτητές/
ήτριες, μη φυσικούς ομιλητές/ήτριες.

Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει επίσης 
προαιρετική πρακτική άσκηση επ’ αμοιβή στο γνωστικό 
αντικείμενο του Τμήματος της οικείας Σχολής σε Φορέα 
Απασχόλησης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής η οποία 
πραγματοποιείται από τους φοιτητές/ήτριες κατά τους 
όρους που προβλέπονται στο σχετικό Πρόγραμμα του 
Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου και 
σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

ΑΡΘΡΟ 9 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ - 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) 

Σε κάθε εξαμηνιαίο μάθημα αντιστοιχούν τρεις (3) 
διδακτικές μονάδες (Δ.Μ.) ο αριθμός των οποίων έχει 
καθοριστεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νο-
μοθεσίας. Στο Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνεται 
υποχρεωτικά ο ελάχιστα απαιτούμενος αριθμός διδα-
κτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου. Οι πιστωτικές 
μονάδες (Π.Μ.) αποδίδονται σε κάθε εξαμηνιαίο μάθημα, 
σεμινάριο, φροντιστήριο, πρακτική άσκηση είτε άλλη 
απαραίτητη δραστηριότητα του Προγράμματος Σπου-
δών, με βάση την εκτίμηση των διδασκόντων/ουσών για 

τον φόρτο εργασίας, ο οποίος απαιτείται να καταβληθεί 
για την ικανοποίηση των αντικειμενικών στόχων ή μα-
θησιακών αποτελεσμάτων που επιδιώκονται.

Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα εξυπηρε-
τούντο σκοπό της απόκτησης προσόντων σύμφωνα με 
το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και το Πλαίσιο Προσό-
ντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανωτάτης Εκπαίδευσης. 
Συνιστούν περιγραφές/δηλώσεις των γνώσεων, ικανο-
τήτων και δεξιοτήτων που το Πρόγραμμα επιδιώκει να 
αποκτήσουν οι φοιτητές/ήτριες μετά από την επιτυχή 
περάτωση κάθε σχετικής εκπαιδευτικής/μαθησιακής 
δραστηριότητας. Κάθε διδασκόμενο μάθημα συνεισφέ-
ρει αριθμό πιστωτικών μονάδων «ECTS» συμβατών με 
το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
Πιστωτικών Μονάδων, κατά τρόπο ώστε να καθίσταται 
δυνατή η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδό-
σεων σε άλλα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών του 
ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι. σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η κατανομή του αριθμού των πιστωτικών μονάδων 
ανά μάθημα σε σχέση με τις ώρες διδασκαλίας του εκ-
παιδευτικού έργου έχει ως εξής: 

- Υποχρεωτικά μαθήματα: 
Τρεις (3) ώρες διδασκαλίας αντιστοιχούν σε έξι (6) 

«ECTS», τέσσερις (4) ώρες διδασκαλίας αντιστοιχούν σε 
επτά (7) «ECTS» και πέντε (5) ώρες διδασκαλίας αντιστοι-
χούν σε οκτώ (8) «ECTS».

- Επιλεγόμενα μαθήματα: 
Τρεις (3) ώρες διδασκαλίας αντιστοιχούν σε πέντε (5) 

«ECTS».
- Ξένες γλώσσες:
Τέσσερις (4) ώρες διδασκαλίας αντιστοιχούν σε τρία (3) 

«ECTS». Η απόδοση ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων 
«ECTS» των μαθημάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με 
τα εκάστοτε ισχύοντα του ακαδημαϊκού έτους κατά την 
οποία έλαβε χώρα η επιτυχής εξέταση κάθε μαθήματος.

Η προαιρετική πρακτική άσκηση κατόπιν αίτησης των 
ενδιαφερομένων και επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προ-
γράμματος έχει ενσωματωθεί στο Πρόγραμμα Σπουδών 
αποδίδοντας πέντε (5) μονάδες «ECTS».

ΑΡΘΡΟ 10 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα βαθμολογείται με ακέραιο 
βαθμό σε κλίμακα από 0 έως και 10. Προβιβάσιμος θε-
ωρείται ο βαθμός που είναι ίσος ή μεγαλύτερος του πέ-
ντε (5). Για την απονομή του βασικού τίτλου σπουδών οι 
φοιτητές/ήτριες οφείλουν να εξετασθούν επιτυχώς στα 
πενήντα δύο (52) μαθήματα του Προγράμματος Σπου-
δών έχοντας αποδεδειγμένα συγκεντρώσει τον ελάχιστα 
απαιτούμενο αριθμό των διακοσίων σαράντα (240) πι-
στωτικών μονάδων. Η ειδικότερη αριθμητική κατανομή 
των μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών έχει ως εξής:

- Κατά το πρώτο (1ο), δεύτερο (2ο), τρίτο (3ο) και 
τέταρτο (4ο) εξάμηνο οι φοιτητές/ήτριες οφείλουν να 
εξετασθούν στα είκοσι οκτώ (28) υποχρεωτικά (κορμού) 
μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών συμπεριλαμβα-
νομένων των τεσσάρων (4) μαθημάτων της ιδίας ξένης 
γλώσσας.
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- Κατά το πέμπτο (5ο), έκτο (6ο), έβδομο (7ο) και όγδοο 
(8ο) εξάμηνο οι φοιτητές/ήτριες οφείλουν να εξετασθούν 
στα είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα (υποχρεωτικά κατεύ-
θυνσης, καθώς και επιλογής τα οποία είναι κοινά και στις 
δυο (2) κατευθύνσεις) και ειδικότερα:

(i) για την κατεύθυνση «Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων»:

- σε δεκατρία (13) υποχρεωτικά μαθήματα
- σε ένδεκα (11) μαθήματα επιλογής.
(ii) για την κατεύθυνση «Μάρκετινγκ και Διοίκησης 

Λειτουργιών»
- σε δεκατρία (13) υποχρεωτικά μαθήματα
- σε ένδεκα (11) μαθήματα επιλογής.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης σπουδών ορίζεται η 

ημερομηνία έκδοσης βαθμολογικού αποτελέσματος του 
τελευταίου, κατά περίπτωση, εξεταζόμενου μαθήματος 
(παρ. 12 άρθρο 25 του ν. 1268/1982 και 366/1994 από-
φαση Συμβουλίου της Επικτρατείας). Για την απονομή 
του πτυχίου, στο πλαίσιο διεξαγωγής ειδικής τελετής 
ορκωμοσίας κατά την οποία πραγματοποιείται η καθο-
μολόγηση των νέων πτυχιούχων, απαιτείται υποβολή 
σχετικής αίτησης στη Γραμματεία για τον έλεγχο των 
νομίμων προϋποθέσεων και την αυτοπρόσωπη συμμε-
τοχή σε μια (1) εκ των τριών (3) προγραμματισμένων 
ανά ακαδημαϊκό έτος αναφοράς τελετών ορκωμοσίας 
του Τμήματος. Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό 
τύπο της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών, είναι όμως 
αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του πτυχίου.

Στις περιπτώσεις αποδεδειγμένης διαμονής στο εξω-
τερικό ο/η απόφοιτος του Τμήματος μπορεί να ζητήσει 
με αίτηση του/ης προς τη Γραμματεία του Τμήματος να 
ορκισθεί ενώπιον των ελληνικών προξενικών και πρε-
σβευτικών αρχών της χώρας που διαμένει. 

Το Πτυχίο είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζε-
ται με απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. Το απονε-
μόμενο Πτυχίο του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων φέρει υποχρεωτική αναγραφή του τίτλου 
της μίας εκ των δύο κατευθύνσεων, ήτοι της «ΟΡΓΑΝΩ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» είτε του «ΜΑΡΚΕ-
ΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ», ως δηλωτικού 
στοιχείου του χορηγηθέντος τίτλου σπουδών.

Στο πτυχίο αναγράφεται ο βαθμός σε δεκαδική μορ-
φή, η οποία μπορεί να έχει έως δύο δεκαδικά ψηφία. 
Ο βαθμός μπορεί να κυμαίνεται από το πέντε (5) έως το 
δέκα (10). Η βαθμολογία από 5,00 έως 6,49 αντιστοιχεί 
στο χαρακτηρισμό «Καλώς», από 6,50 έως 8,49 στο «Λίαν 
Καλώς» και από 8,50 έως 10,0 στο «Άριστα».

Στο πτυχίο επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Οι πτυχιούχοι δικαι-
ούνται να λάβουν το πτυχίο σε περγαμηνή εφόσον το 
επιθυμούν και αποστείλουν στη Γραμματεία το σχετικό 
αποδεικτικό πληρωμής.

ΑΡΘΡΟ 11 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ 

Οι φοιτητές/ήτριες διεκπεραιώνουν τις εκπαιδευτικές 
και εξεταστικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με το εν-
δεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Συνερ-

γάζονται με το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό για τις 
εκπαιδευτικές και εξεταστικές τους ανάγκες στις ημέρες 
και ώρες επικοινωνίας και υποδοχής που ανακοινώνο-
νται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Μπορούν επίσης να 
απευθύνονται στον Κοσμήτορα και στον Πρόεδρο του 
Τμήματος για ζητήματα της αρμοδιότητάς τους.

Οι φοιτητές/ήτριες συμμετέχουν διά των νομίμως 
ορισμένων εκπροσώπων τους, ενεργώς στις διοικητι-
κές δραστηριότητες των συλλογικών οργάνων, συμβάλ-
λοντας στην εύρυθμη λειτουργία των διοικητικών και 
εκπαιδευτικών διαδικασιών του Τμήματος. 

Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εργα-
στηριακών εγκαταστάσεων, των βιβλιοθηκών, των ανα-
γνωστήριων και του λοιπού εξοπλισμού του Τμήματος, 
σύμφωνα με τις αποφάσεις και τους αντίστοιχους Εσω-
τερικούς Κανονισμούς του Τμήματος και των Πανεπι-
στημιακών Οργάνων.

Ως προς τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις των 
φοιτητών/ριών εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της 
εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τη φοιτητική μέρι-
μνα. Στην περίπτωση φοιτητών/ριών με ειδικές εκπαι-
δευτικές και άλλες ανάγκες λαμβάνεται πρόνοια ώστε 
να δίδεται προτεραιότητα σε κάθε είδους παροχή και 
δικαίωμα που απορρέει από τη φοιτητική τους ιδιότητα.

ΑΡΘΡΟ 12 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΑ 
ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Όργανα του Τμήματος είναι:
(i) η Συνέλευση του Τμήματος
(ii) ο Πρόεδρος του Τμήματος.
Η Συνέλευση του Τμήματος χαράσσει την εκπαιδευ-

τική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος, συντάσσει 
τον Εσωτερικό Κανονισμό και τον Οδηγό Προγράμματος 
Σπουδών του Τμήματος, κατανέμει το διδακτικό έργο 
στους διδάσκοντες των προπτυχιακών μαθημάτων, ανα-
θέτει αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα μέλη της κατη-
γορίας του Ε.ΔΙ.Π., του Ε.Ε.Π. και του Ε.Τ.Ε.Π. και εγκρίνει 
τα διδακτικά συγγράμματα για κάθε μάθημα του ενδει-
κτικού Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με το οποίο 
διεξάγονται οι προπτυχιακές σπουδές με βάση τον ελάχι-
στο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του 
πτυχίου. Ο Πρόεδρος του Τμήματος, μεταξύ και άλλων 
αρμοδιοτήτων, εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του 
Τμήματος, την τήρηση των νόμων και των Εσωτερικών 
Κανονισμών, συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, προ-
εδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή 
του Προγράμματος Σπουδών, τη διοργάνωση επιστη-
μονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, 
συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων σε 
θεματικές που εμπίπτουν στα διδακτικά και ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του Τμήματος.

ΑΡΘΡΟ 13 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Διδασκαλία μαθήματος/ημάτων του ενδεικτικού Προ-
γράμματος Σπουδών ανατίθεται σε: 

(i) Καθηγητές της βαθμίδας του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Μόνιμου ή 
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επί θητεία Επίκουρου Καθηγητή και του Μόνιμου ή επί 
θητεία Λέκτορος (Δ.Ε.Π.).

(ii) Μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

(iii) Μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).

(iv) Μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) υπό τις προϋποθέσεις 
που θέτει η κείμενη νομοθεσία. 

Μέλη του έκτακτου διδακτικού (επιστημονικού) προ-
σωπικού για την κάλυψη πρόσθετων διδακτικών ανα-
γκών του οικείου Τμήματος δύνανται, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, να αποτελέσουν:

(i) Διδάσκοντες/ουσες με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

(ii) Ακαδημαϊκοί υπότροφοι (Επιστήμονες αναγνωρι-
σμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτο-
ρικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, είτε 
εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας), βάσει των διατάξεων 
των άρθρο 58 του ν. 4386/2016 και 16 του ν. 4559/2018.

(iii) Επισκέπτες Καθηγητές άλλου Τμήματος/άτων του 
ιδίου ή άλλου/ων Α.Ε.Ι.

(iv) Μεταδιδάκτορες Ερευνητές και Υποψήφιοι Διδά-
κτορες (για την παροχή επικουρικού της κυρίας διδα-
σκαλίας έργου).

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος/ων στα μέλη των 
ως άνω κατηγοριών του έκτακτου διδακτικού προσωπι-
κού πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος ενώ τα ειδικότερα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις 
και οι προϋποθέσεις/όροι απασχόλησης του επί συμβά-
σει προσωπικού καθορίζονται στις συνομολογηθείσες 
συμβάσεις πρόσληψής τους. 

Το οικείο Τμήμα δύναται να αποφασίζει, ανάλογα με 
τη μορφή διδασκαλίας των μαθημάτων (διαλέξεις, πα-
ραδόσεις, σεμινάρια, φροντιστήρια, διδακτικές ασκήσεις 
κ.λπ.), το διαχωρισμό των φοιτητών/ριών σε τμήματα. 
Ομοίως, καθορίζει, ενόψει των ειδικών του κάθε φορά 
συνθηκών, κάθε άλλη λεπτομέρεια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας με σεβασμό στη συνταγματικά κατοχυρω-
μένη ελευθερία της διδασκαλίας.

ΑΡΘΡΟ 14 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/
ΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/ριών πραγ-
ματοποιείται με βάση την τελική εξέταση μετά από τη 
λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου και αποτυπώνει το 
βαθμό επίτευξης των αναμενόμενων μαθησιακών απο-
τελεσμάτων. Οι διδάσκοντες/ουσες κάθε κατηγορίας 
προσωπικού διανέμουν σε όλους τους φοιτητές/ήτριες 
που έχουν εγγραφεί στο μάθημα, αναλυτικό διάγραμμα 
μελέτης το οποίο περιλαμβάνει τη διάρθρωση της ύλης 
του μαθήματος/άτων της αρμοδιότητάς τους, τη σχετική 
βιβλιογραφία όπως και κάθε άλλη τεκμηρίωση και συνα-
φή πληροφόρηση προς διευκόλυνση της μελέτης τους. 

Στους φοιτητές παρέχονται πληροφορίες, οι οποίες 
συνοδεύονται, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, από την 

πραγματοποίηση της σχετικής συμβουλευτικής σχετικά 
με τη μαθησιακή διαδικασία και τις ιδιαιτερότητες που 
τυχόν αντιμετωπίζουν (μαθησιακές δυσκολίες, ειδικές 
και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες, προβλήματα οφειλό-
μενα σε διακρίσεις, κοινωνικό ή άλλο αποκλεισμό κ.ά.).

Το διδακτικό προσωπικό παρέχει κατά την κρίση του 
στους φοιτητές/ήτριες πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό 
(βίντεο, υποδειγματικές ασκήσεις και ασκήσεις αυταξι-
ολόγησης, μελέτες περίπτωσης, βιβλιογραφία και δικτυ-
ογραφία κ.ά.) για την ευχερή επίτευξη των μαθησιακών 
στόχων. Η περαιτέρω καθοδήγηση και υποστήριξη των 
φοιτητών πραγματοποιείται με την αξιοποίηση σύγχρο-
νων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφοριών (skype 
calls, πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης κ.ά.).

Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού ανεξαρτήτως 
κατηγορίας οφείλει να δέχεται τακτικά τους φοιτητές/
ήτριες για θέματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική 
και ερευνητική διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 15 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ/ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Κάθε εξάμηνο, πριν από την έναρξη της εξεταστικής 
περιόδου, οι φοιτητές/ήτριες έχουν το δικαίωμα και την 
υποχρέωση να αξιολογούν τα μαθήματα και τους διδά-
σκοντες/ουσες με στόχο τη διασφάλιση της συνεχούς 
βελτίωσης της ποιότητας των σπουδών, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές που τίθενται από την οικεία Μονάδα 
Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου.

Μέσα από τις διαδικασίες της εσωτερικής και εξωτερι-
κής αξιολόγησης η ΜΟ.ΔΙ.Π. έχει ως σκοπό τη βελτίωση 
της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού 
έργου του Πανεπιστημίου αλλά και τη διασφάλιση υψη-
λής ποιότητας υπηρεσιών στο ανθρώπινο δυναμικό του 
(«http://modip.uom.gr»).

Για τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών η δια-
νομή των ερωτηματολογίων πραγματοποιείται απροει-
δοποίητα σε ώρα διδασκαλίας των μαθημάτων μεταξύ 
της δέκατης (10ης) και της δέκατης τρίτης (13ης) εβδο-
μάδας διδασκαλίας. Τα έντυπα των ερωτηματολογίων 
συγκεντρώνονται και παραδίδονται από δύο φοιτητές/
ήτριες σε σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο στη 
Γραμματεία του Τμήματος είτε τοποθετούνται στη θυρί-
δα της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Η Γραμματεία διαβιβάζει όλους τους σφραγισμένους 
φακέλους που έχει παραλάβει στο Κέντρο Υπολογιστών 
και Δικτύων του Πανεπιστημίου όπου και λαμβάνει χώρα 
η επεξεργασία τους από ειδικό λογισμικό. Μόλις ολο-
κληρωθεί η παραπάνω διαδικασία και καταχωρισθούν 
οι βαθμοί όλων των μαθημάτων του εξαμήνου, η Γραμ-
ματεία επιστρέφει στα μέλη του εκπαιδευτικού προσω-
πικού τα έντυπα των ερωτηματολογίων του συγκεκρι-
μένου εξαμήνου.

Τα ατομικά αποτελέσματα της αξιολόγησης και τα 
συγκεντρωτικά αποτελέσματα του Τμήματος γνωστο-
ποιούνται μέσα από την Υπηρεσία Υποστήριξης της Αξι-
ολόγησης Μαθημάτων/Διδασκαλίας στο οικείο Ίδρυμα 
«University Evaluation» («https://unievaluation.uom.gr»).
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ΑΡΘΡΟ 16 
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Τα υπηρετούντα μέλη του Δ.Ε.Π., του Ε.Ε.Π. του Ε.ΔΙ.Π. 
και του Ε.Τ.Ε.Π., τα μέλη του έκτακτου διδακτικού - εκ-
παιδευτικού προσωπικού, οι προπτυχιακοί φοιτητές/
ήτριες, καθώς και το διοικητικό προσωπικό του Τμή-
ματος, ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, δεσμεύο-
νται, ιδίως, από τους ακόλουθους κανόνες ακαδημαϊκής 
δεοντολογίας:

(i) Να παράσχουν διδακτικό - εκπαιδευτικό, ερευνη-
τικό - επιστημονικό και διοικητικό έργο, όπως ορίζεται 
στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 
να μεριμνούν κατά τρόπο ώστε να διατηρείται υψηλό 
το επίπεδο της έρευνας και της διδασκαλίας.

(ii) Να σέβονται την ακαδημαϊκή ελευθερία, να προ-
αγάγουν τον επιστημονικό διάλογο και να διαπνέονται 
από πνεύμα συνεργασίας.

(iii) Να μην παρακωλύουν αμέσως ή εμμέσως άλλα 
μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας από την άσκηση των 
ακαδημαϊκών ελευθεριών, δικαιωμάτων και αρμοδιο-
τήτων τους.

(iv) Να μην προβαίνουν σε εκμετάλλευση του επιστη-
μονικού τίτλου, αξιώματος ή θέσης που φέρουν ως μέλη 
της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 14 Μαΐου 2019

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   

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