
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6949 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

με τίτλο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή 

Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς», Τμήμα 

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνια-

κών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπι-

στημίου Αιγαίου.

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

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

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

• 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 δια-
τάξεις των άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας».

• 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΄).

• Την υπ’ αριθμ. 2758/27.4.2018 απόφαση της Συγκλή-
του (αριθμ. συνεδρίας 34/25.4.2018) με θέμα «Ίδρυση 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε 
Δίκτυα Νέας Γενιάς», Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών 
και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή».

• Την υπ’ αριθμ. 13/20.3.2018 Συνέλευση του Τμήμα-
τος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων με την οποία καταρτίσθηκε ο Κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: 
Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς».

• Το υπ’ αριθμ. 102 (επαναληπτική) / 25.5.2018 πρακτι-
κό της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 3.1. 
«Ίδρυση / Επανίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος».

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού,

και
• Το ΦΕΚ 2965/τ.Β΄ (24.7.2018), στο οποίο δημοσιεύθη-

κε η ανωτέρω απόφαση της Συγκλήτου που αφορά στην 
ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα 
σε Δίκτυα Νέας Γενιάς», αποφασίζει:

και εγκρίνει τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή 
Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς», όπως αυτός κα-
ταρτίσθηκε στην υπ’ αριθμ. 13/20.3.2018 Συνέλευση 
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοι-
νωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, 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 
Σπουδών

Tα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Π.Α. 
οδηγούν στην απόκτηση Δ.Μ.Σ. που είναι ακαδημαϊκοί 
τίτλοι υψηλού επιπέδου. Μέσω της συστηματικής μελέ-
της, της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της έρευνας 
επιδιώκουν την παραγωγή νέας γνώσης και την προώ-
θηση της έρευνας και της καινοτομίας.

1.2 Στόχοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών

Το Π.Α. διοργανώνει Π.Μ.Σ. τα οποία στοχεύουν, σύμ-
φωνα 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 πτυχιούχων 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι-
μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες 
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ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του 
πρώτου κλάδου σπουδών των οικείων Τμημάτων.

Επιπλέον, τα Π.Μ.Σ. του Π.Α. στοχεύουν:
• 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 Π.Μ.Σ. 
και απονέμει Δ.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις 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 ίδρυσης/επανίδρυσης μονοτμηματι-

κού Π.Μ.Σ. περιγράφεται στο άρθρο 32 του ν. 4485/2017. 
Διευκρινίσεις, επί της ανωτέρω διαδικασίας, αποτυπώ-
νονται 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 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (παρ. 1 άρθρο 
45 ν. 4485/2017). Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στις 
περιπτώσεις τροποποίησης του Κανονισμού.

Στον παρόντα Κανονισμό παρουσιάζονται η δομή και 
οι κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διαδίκτυο 
των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας 
Γενιάς» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων του Π.Α., το οποίο απονέ-
μει 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 Π.Μ.Σ. με τίτλο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή 
Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς» εντάσσεται στον 
στρατηγικό σχεδιασμό του Π.Α., διέπεται από επιστημο-
νική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή 
της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, 
την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοι-
νωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της 
χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των -διπλω-
ματούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές 
συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές 
ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμέ-
νων του πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η συστη-
ματική εκπαίδευση σε εξειδικευμένα θέματα σχεδίασης 
και ανάπτυξης ευφυών περιβαλλόντων σε δίκτυα νέας 
γενιάς έχοντας ως σημείο αναφοράς το Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων. Συνολικά, τα κίνητρα για τη λειτουργία του 
εν λόγω Π.Μ.Σ., εδράζονται στα παρακάτω βασικά ση-
μεία:

• Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων αποτελεί ένα νέο στά-
διο της ψηφιακής επανάστασης που συμβάλει στην επέ-
κταση της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της Γνώσης.

• Πολλοί τομείς της Κοινωνίας της Πληροφορίας και 
της Γνώσης χρησιμοποιούν ή θα χρησιμοποιήσουν το 
Διαδίκτυο των Πραγμάτων για τη βελτίωση υφιστάμε-
νων διαδικασιών ή τη διαμόρφωση νέων και καινοτόμων 
υπηρεσιών (έξυπνο σπίτι, έξυπνες πόλεις, έξυπνη βιομη-
χανία, ενέργεια, υγεία κ.ά.).

• Η σχεδίαση και ανάπτυξη ευφυών περιβαλλόντων 
σε δίκτυα νέας γενιάς απαιτεί τη συνθετική εφαρμογή 
γνώσεων που προέρχονται από διαφορετικά γνωστικά 
αντικείμενα.

• Ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και δυνατότητες 
επαγγελματικής εξέλιξης.

• Εξελίξεις σε τεχνολογικούς τομείς Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών και αύξηση της κρισιμότητας / ευαι-
σθησίας των προσφερόμενων υπηρεσιών.

• Ανάπτυξη γνωστικού υποβάθρου για διδακτορικές 
σπουδές.

Οι σκοποί του Π.Μ.Σ. «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευ-
φυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς», είναι ειδικό-
τερα οι ακόλουθοι:

• Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντι-
κείμενο του προγράμματος.

• Η προετοιμασία και εκπαίδευση εξειδικευμένων και 
ικανών επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθή-
σουν την ανάπτυξη της χώρας και των ελληνικών επιχει-
ρήσεων στην Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης.
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• Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδα-
κτορικού επιπέδου στο αντικείμενο του προγράμματος.

• Η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινό-
τητας και των επιχειρήσεων για την αποδοχή, χρήση, και 
διάδοση των πλέον προηγμένων τεχνολογιών Διαδικτύ-
ου των Πραγμάτων.

• Η συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διε-
θνείς επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με 
θέματα Διαδικτύου των Πραγμάτων.

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. Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχι-

ακών Φοιτητών/τριων
7. Η 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)

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 Διευθυντή/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..

- 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 
κ.λπ. και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος.

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

Ο/Η Δ/ντης/τρια είναι Μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας 
ή της βαθμίδας Αναπληρωτή/ώτριας Καθηγητή/ητριας 
του Τμήματος, του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με το 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., είναι επίσης Μέλος της 
Σ.Ε. και ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μαζί 
με τον Αναπληρωτή ή την Αναπληρώτριά, 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 Σ.Ε..
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.
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στ) Με ευθύνη του/της απερχόμενου/ης Δ/ντη/ριας, 
κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. συντάσσεται αναλυ-
τικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού 
έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτή-
των του, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την 
καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη 
βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την 
κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του 
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/ντη του ΠΜΣ (ή της ΣΕ), θα αποφασίζει 
ως προς την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως 
προς την έγκριση των δαπανών του προγράμματος και 
θα πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συ-
γκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες 
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 δικαιολογη-

τικών, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τα ακα-
δημαϊκά κριτήρια που τυχόν έχουν τεθεί σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 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.
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, μπορεί να συγκροτήσει επιπλέον Επιτροπές όπου 
αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι προτάσεις ή αποφάσεις 
των Επιτροπών εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμή-
ματος.

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 30 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες (βλ. ΦΕΚ 
ίδρυσης του Π.Μ.Σ.).

Επιπλέον, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών ανά διδάσκοντα/ουσα του Π.Μ.Σ ανέρχεται 
σε 30, ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος σε σχέση με τον αριθ-
μό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος 
είναι 0,125 (150/1193) και σε σχέση με τον αριθμό των 
διδασκόντων/ουσων του Τμήματος είναι 0,146 (22/150) 
(άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017). Τα ανωτέρω στοι-
χεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα 
δεδομένα του έτους σύνταξης του Κανονισμού.

Άρθρο 6. 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου 
κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πολυτεχνικών, Θετι-
κών Επιστημών, Τεχνολογικών Επιστημών ή αντίστοι-
χων, των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής 
ή ομοταγών αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, Ιδρυμά-
των της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 
από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατι-
ωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκί-
μων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 ν. 3883/2010 
ΦΕΚ 167/24.9.2010, τ.Α΄). Επιπλέον, γίνονται δεκτοί και 
πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας (άρθρο 38 ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄). Επίσης, 
γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των 
ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν 
προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία 
εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ..

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών 
πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει ανα-
γνωριστεί από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το ν. 3328/2005 
(Α’ 80) - σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του ν. 4485/2017-.
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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 ή τη διε-
ξαγωγή εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα 
των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή των μετα-
πτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.

Άρθρο 8. 
Διαδικασίες επιλογής

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

ση της Συνέλευσης δημοσιεύει, τουλάχιστον ένα (1) μήνα 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, 
προκήρυξη, σε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμβανομένης 
και της ιστοσελίδας του οικείου Τμήματος και του Ιδρύ-
ματος, σχετική με το Π.Μ.Σ., του οποίου η 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, η διαδικασία προφορικής συνέ-
ντευξης, τα κριτήρια επιλογής, οι προθεσμίες υποβολής 
αιτήσεων 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 κατατί-
θενται κατά την εγγραφή.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολο-

γίας προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο οποίο 
να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου ή του διπλώ-
ματος.

4. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση περά-
τωσης σπουδών.

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. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, 
επιπέδου τουλάχιστον Β2

(επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή απο-
τελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέ-
ραν 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 πρέ-
πει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης του 
τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών 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 20%.
- Μέσος όρος (Μ.Ο.) βαθμολογίας στα προπτυχιακά 

μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ. και το πλήθος πιστωτικών μονάδων που προ-
έρχονται από αυτά. Συγκεκριμένα, ο Μ.Ο. πολλαπλασιά-
ζεται με 0,5 ενώ το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων 
των ίδιων μαθημάτων διαιρείται με 7. Το άθροισμα των 
δύο επιμέρους αποτελεσμάτων σταθμίζεται με συντε-
λεστή 0,2, ήτοι 20%.

- Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προ-
βλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών σε ποσοστό 15%.

- Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιπέ-
δου τουλάχιστον Β2, σε ποσοστό 5%.

(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) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανε-
πιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN καθώς και πιστο-
ποιητικά αντίστοιχου επιπέδου που γίνονται δεκτά σε 
προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

γ) Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξέ-
νων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημε-
δαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,

δ) Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή 
διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου 
ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

ε) 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).

- Ερευνητική (π.χ., συμμετοχή σε ερευνητικά έργα) ή 
επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμε-
νο του Π.Μ.Σ., σε ποσοστό 5%.

- Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα σε 
ποσοστό 5%.

- Συστατικές επιστολές σε ποσοστό 5%.
- Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό 25%. Η διαδι-

κασία της συνέντευξης ενδέχεται να περιλαμβάνει την 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ47026 Τεύχος Β’ 3748/31.08.2018

εξέταση του υποψήφιου/φιας σε ερευνητικό άρθρο 
(paper), το οποίο ο/η υποψήφιος/α έχει προηγουμένως 
επιλέξει από σχετική λίστα και προετοιμάσει. Η λίστα με 
τα εν λόγω άρθρα ανακοινώνεται στους υποψήφιους/
φιες μέσω του ιστότοπου του Π.Μ.Σ. ή/και με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τουλάχιστον δύο εβδομά-
δες πριν τη διαδικασία επιλογής. Συνολικά, η διαδικασία 
της συνέντευξης ανιχνεύει και αδρομερώς αξιολογεί α) 
την αντιμετώπιση της διαδικασίας επιλογής από τον/
την υποψήφιο/α, β) τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά 
του, γ) το βαθμό κατανόησης του ερευνητικού άρθρου 
που προετοίμασε και της περιοχής που ανήκει το άρθρο 
αυτό, δ) τα τυχόν ερωτήματα του/της υποψηφίου/φιας 
σε σχέση με το άρθρο που προετοίμασε, ε) το ενδια-
φέρον του για την περιοχή του Π.Μ.Σ. και την έρευνα 
γενικότερα.

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:
1. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη 

κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.
2. Απορρίπτει τους/τις υποψηφίους/ες που δεν πλη-

ρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια, όπως αυτά έχουν τεθεί 
από την Συνέλευση του Τμήματος.

3. Καλεί σε συνέντευξη όσους/ες καλύπτουν τα ελά-
χιστα τυπικά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό (τίτλος 
σπουδών α’ κύκλου, επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον 
γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.). Η 
συνέντευξη πραγματοποιείται από τα μέλη της οικείας 
Επιτροπής Επιλογής.

4. Ιεραρχεί βαθμολογικά τους/τις υποψηφίους/ες 
σύμφωνά με τα κριτήρια του άρθρου 8, ενότητα 3, και 
εισηγείται την τελική επιλογή.

5. Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός 
πίνακας των επιτυχόντων/ουσων εγκρίνεται και επικυ-
ρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Αν υπάρχουν περισσότεροι/ες υποψήφιοι/ες με τον 
ίδιο συνολικό αριθμό μορίων, τότε για την τελική τους 
κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του διπλώματος 
ή του πτυχίου. Αν και σε αυτήν την περίπτωση προκύψει 
ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνε-
ται υπόψη το πλήθος των πιστωτικών μονάδων και ο 
Μ.Ο. των συγγενών μαθημάτων προς το Π.Μ.Σ., η γνώση 
δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας ή άλλων επιμέρους 
κριτηρίων επιλογής όπως αυτά παρατίθενται στο άρθρο 
8, ενότητα 3.

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.

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 ακα-
δημαϊκού έτους.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπό-
νησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

9.2 Μερική φοίτηση (άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 4485/2017)
Για τους/τις εργαζόμενους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοι-

τητές/τριες προβλέπεται η δυνατότητα μερικής φοίτη-
σης. Οι φοιτητές/τριες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει 
αποδεδειγμένα να εργάζονται τουλάχιστον 25 ώρες την 
εβδομάδα και να προσκομίσουν σχετική σύμβαση ερ-
γασίας ή βεβαίωση εργοδότη.

Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμε-
νους/ες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκρι-
θούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους 
υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας 
βίας κ.ά..

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν αίτημα προς τη 
Συνέλευση του Τμήματος, πριν την έναρξη των μαθη-
μάτων του Προγράμματος.

Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να ξεπερνάει 
τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

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

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια με αίτησή του 
μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης 
εντός του χρόνου κανονικής φοίτησης. Η αναστολή χο-
ρηγείται μόνο μία φορά και δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα ούτε να είναι μικρότερη 
του ενός εξαμήνου.

9.3.1 Διαδικασία αναστολής
Η διαδικασία αναστολής αναλύεται στα παρακάτω 

βήματα:
1. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης, στην αρχή του 

ακαδ. εξαμήνου στη Συνέλευση του Τμήματος, στην 
οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους αιτείται 
την αναστολή. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα σχετικά 
δικαιολογητικά (αν υπάρχουν).

2. Σχετική αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος, όπου θα αναφέρεται ότι κατά τη διάρ-
κεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική 
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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 φοιτη-
τές/τριες έχουν λάβει από τον Φορέα Εργασίας τους εκπαι-
δευτική άδεια για τη φοίτησή τους σε Π.Μ.Σ. δεν δικαιού-
νται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστολή φοίτησης.

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν 
προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια 
κανονικής φοίτησης.

9.4 Διαγραφή φοιτητή/τριας
Η Συνέλευση του Τμήματος , μετά την εισήγηση της 

Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριων εάν:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών
- 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.

2. Η διδασκαλία των μαθημάτων υλοποιείται σε τρία 
(3) διδακτικά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο μαθημάτων περι-
λαμβάνει κατ’ ελάχιστο δέκα (10) πλήρεις ενότητες εκ-
παίδευσης και μάθησης, που η καθεμία αντιστοιχεί σε 
δύο (2) ώρες διδασκαλίας. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 
τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, που το καθένα απο-
δίδει επτάμιση (7,5) πιστωτικές μονάδες (ΕCTS).

3. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται α) η συμ-
μετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά 
τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον παρό-
ντα κανονισμό, β) η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήμα-
τα του Α΄, Β’ και Γ’ εξαμήνου, όπως ακριβώς ορίζεται από 
το εγκύκλιο πρόγραμμα σπουδών, γ) η επιτυχής εκπόνη-
ση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.), 
δ) η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS), ε) η 
αποπληρωμή του συνόλου των τελών φοίτησης, και στ) 
η εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεών προς τη Φοιτητική 
Μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

4. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται 
ως εξής: 

Πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

4001 Μηχανική Μάθηση Υποχρεωτικό 7,5

4002 Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδοση Δικτύων Νέας Γενιάς Υποχρεωτικό 7,5

4003 Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού Υποχρεωτικό 7,5

4004 Αλγόριθμοι, Συνδυαστική Βελτιστοποίηση και Οικονομικές Εφαρ-
μογές Υποχρεωτικό 7,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

4005 Θέματα Εφαρμογών Τεχνολογιών Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ) Υποχρεωτικό 7,5

4006 Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠ Υποχρεωτικό 7,5

4007 Ενσωματωμένα Συστήματα και ΔτΠ Υποχρεωτικό 7,5

3008 Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο του Μέλλοντος Υποχρεωτικό 7,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

4008 Ρομποτική και Υπολογιστική Όραση Υποχρεωτικό 7,5

4009 Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ Υποχρεωτικό 7,5

4010 Σημασιολογικός Ιστός Υποχρεωτικό 7,5
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4011 Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων Υποχρεωτικό 7,5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS

4000 Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Υποχρεωτικό 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Η αναλυτική περιγραφή του κάθε μαθήματος παρέχεται στον ακόλουθο πίνακα.

Μάθημα Περιγραφή Μαθήματος

Μηχανική Μάθηση

Επαγωγική μάθηση: Μάθηση με επίβλεψη, χωρίς επίβλεψη και ενισχυτική μάθηση. Μάθηση 
εννοιών. Δέντρα απόφασης. Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Μάθηση κατά Bayes. Μάθηση με 
απομνημόνευση (k-nn, locally weighted regression, radial basis functions). Μηχανές διανυ-
σμάτων στήριξης (γραμμικά και μη-γραμμικά διαχωρίσιμα προβλήματα, μέθοδοι πυρήνων). 
Μέθοδοι δημιουργίας συνόλων ταξινομητών (bagging, boosting, random forests). Γενετικοί 
αλγόριθμοι και γενετικός προγραμματισμός. Μέθοδοι μάθησης με ημι-επίβλεψη. Ενισχυτική 
μάθηση (Q-learning, temporal difference learning). Πειραματική αξιολόγηση των μεθόδων 
ταξινόμησης (καμπύλες ROC, καμπύλες κόστους). Παραδείγματα εφαρμογών.

Σχεδιασμός, 
Ανάπτυξη 
και Επίδοση Δικτύων 
Νέας Γενιάς

Παρουσίαση των πιο προηγμένων δικτυακών τεχνολογιών και μεθοδολογιών (NAT, IP 
multicast, WEP, ΙΕΕΕ 802.1Χ, 802.21, κ.λπ.), αρχιτεκτονικών (MPLS, Diffserv, IntServ, κ.λπ.), 
πρωτοκόλλων (RSVP, Mobile IP, IPv6, OSPF, BGP, κ.λπ.) και υπηρεσιών (WebTV, IPTV, p2p, v2v, 
CDN). Θέματα ενεργών υπηρεσιών με δυνατότητες, όπως αυτο-οργάνωσης, περιβαλλοντικής 
ευφυΐας και προσαρμογής σε υποκείμενες δικτυακές υποδομές, επίγνωσης χωρικής θέσης 
και εξαγωγής πολυτροπικών διεπαφών για αλγορίθμους κοστολόγησης, προστασίας, κινη-
τικότητας και διασφάλισης ποιότητας υπηρεσίας. Μέθοδοι και εργαλεία για την εκτίμηση 
επίδοσης σύγχρονων ετερογενών συστημάτων. Αρχιτεκτονικές και Υπηρεσίες Διαδικτύου 
των Πραγμάτων. Ενσωμάτωση IoT σε υπάρχουσες δικτυακές υποδομές και ROI.

Συστήματα Διάχυτου 
Υπολογισμού

Εισαγωγή στον Διάχυτο Υπολογισμό και στα Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού (ΣΔΥ). 
Συστήματα έχοντα Επίγνωση Πλαισίου. Θέματα σχεδίασης ΣΔΥ. Αρχιτεκτονικές, Μοντέλα 
και Πλαίσια Προγραμματισμού. Αναγνώριση θέσης στο Διάχυτο Υπολογισμό. Επεξεργασία 
Ακολουθιακών Δεδομένων Αισθητήρων. Εφαρμογές ως συνεργασία έξυπνων αντικειμένων. 
Διεπαφές χρήστη στο Διάχυτο Υπολογισμό. Ανάπτυξη από Τελικούς Χρήστες εφαρμογών 
ΔτΠ.

Αλγόριθμοι, 
Συνδυαστική 
Βελτιστοποίηση 
και Οικονομικές 
Εφαρμογές

Η Συνδυαστική Βελτιστοποίηση (ΣΒ) μελετά αλγόριθμους εύρεσης της βέλτιστης λύσης 
μέσα από το σύνολο των δυνατών λύσεων ενός συνδυαστικού προβλήματος. Σταθμός στην 
θεωρία της ΣΒ ήταν η κατανόηση της επίλυσης των γραμμικών/κυρτών προβλημάτων. Τα 
συνδυαστικά προβλήματα έχουν την δύναμη να εκφράσουν ποσοτικά τα σημαντικότερα 
ερωτήματα που αφορούν την πολυπλοκότητα των υπολογισμών σε έναν ηλεκτρονικό υπο-
λογιστή. Έτσι, τα τελευταία 50 χρόνια η ΣΒ αποτέλεσε ισχυρό εργαλείο εξερεύνησης των 
δυνατότητων/περιορισμών των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ενώ η αρωγή της ΣΒ στην 
μακροχρόνια ωρίμανση/εξέλιξη των υπολογιστών ήταν καθοριστική, την τελευταία δεκαετία 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε σημαντικά μοντέρνα ερωτήματα που γενεσιουργός αιτία είναι 
η υπολογιστική ισχύς και η τεράστια ανάπτυξη του Διαδικτύου. Αφορούν την ανεξάρτητη 
και λογική αλληλεπίδραση νέφους υπολογιστών μέσω Διαδικτύου, που διαπνέονται από 
εγωιστική ή συνεργατική συμπεριφορά. Αυτά τα μοντέρνα προβλήματα αποτελούν διεπι-
στημονικό πεδίο έρευνας όπου, εκτός από την ΣΒ και την Θεωρία Υπολογιστών, σημαντικό 
ρόλο παίζουν η Θεωρία Παιγνίων και Οικονομική θεωρία. Η μελέτη μέσω ΣΒ των παίγνιων 
παικτών με πίνακες αμοιβών είναι σημαντική λόγω της ικανότητας της μοντελοποίησης της 
εγωιστικής συμπεριφοράς ανεξάρτητων και λογικών οντοτήτων. Επίσης, αντικείμενο μελέτης 
είναι οι εγωιστικές ροές χρηστών σε μεγάλα δίκτυα και ο υπολογισμός χαρακτηριστικών 
σημείων ισορροπίας. Είναι διαισθητικά & εμπειρικά προφανές ότι πολλές φορές ο εγωισμός 
των χρηστών μπορεί να οδηγήσει το Διαδίκτυο/Σύστημα σε μη αποδοτική κατάσταση. Για 
αυτό το λόγο, σημαντικό πεδίο μελέτης είναι ο σχεδιασμός μηχανισμών, όπου δίνουν στους 
χρήστες την αίσθηση της ελεύθερης και εγωιστικής συμπεριφοράς, αλλά ο στόχος τους είναι 
να οδηγήσουν το Διαδίκτυο/Σύστημα σε βέλτιστη κατάσταση.
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Μάθημα Περιγραφή Μαθήματος

Θέματα Εφαρμογών 
Τεχνολογιών ΔτΠ

Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονικές ΔτΠ. Αφηρημένα Μοντέλα Πληροφορίας (Abstract 
Information Models) και Μεσισμικές (Middleware) Τεχνολογίες. Κατανεμημένες Πειραματικές 
Υποδομές Μεγάλης Κλίμακας για ΔτΠ. Διαχείριση Φάσματος (TVWS), Ενέργειας και Διαπο-
μπών (Handovers) σε ΔτΠ. Επιχειρησιακοί Επιταχυντές (Accelerators) για ΔτΠ με έμφαση 
στην γεωργία. Σύγκριση Εφαρμογών ΔτΠ με μετρικές ευφυΐας και κατανάλωσης ενέργειας. 
Παραδείγματα εμπορικών εφαρμογών τύπου FarmBeats.

Τεχνολογίες 
Επικοινωνιών ΔτΠ

Φαινόμενα και μηχανισμοί διάδοσης, διαθέσιμα μοντέλα απωλειών διάδοσης, διαλείψεις, 
χαρακτηρισμός διαύλων και επίδραση στα συστήματα επικοινωνιών. Τεχνικές μετάδοσης 
και πολλαπλής πρόσβασης, τεχνικές εξάπλωσης φάσματος, CDMA, ΟFDM και OFDMA. 
Τεχνικές διαφορισμού (συστήματα SIMO και MISO) και χωρικής πολυπλεξίας (συστήμα-
τα MIMO). Ασύρματα τοπικά δίκτυα LANs ΙΕΕΕ 802.11, ασύρματα αδόμητα δίκτυα και δί-
κτυα αισθητήρων. Πρωτόκολλα χαμηλής ισχύος και κοντινής απόστασης (Bluetooth Low 
Energy, Zigbee, NFC, SigFox, NB-IoT και Low- Power Wide Area), καθώς και μακρινής από-
στασης (LTE έκδοση 12 και 13 - LTE-M2Μ). Τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές αναμεταδοτών 
(relays). Επικοινωνίες για δίκτυα μεταξύ συσκευών (Device-to-Device – D2D), μηχανών 
(Machine-to- Machine – M2M) και οχημάτων (Vehicle-to-Vehicle – V2V), καθώς και μελέτες
περιπτώσεων.

Ενσωματωμένα 
Συστήματα και ΔτΠ

Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με ζητήματα σχεδίασης, 
διασύνδεσης και αλληλεπίδρασης υλικού/ λογισμικού, σχεδίασης ρεαλιστικών συστημά-
των βασισμένων σε μικροεπεξεργαστές, σχεδίασης ψηφιακών μονάδων υλικού για εν-
σωματωμένα συστήματα με χρήση σύγχρονων εργαλείων λογικής σύνθεσης, καθώς και 
με την υλοποίηση ενσωματωμένων ψηφιακών συστημάτων χαμηλής κατανάλωσης που 
θα χρησιμοποιηθούν ως κόμβοι ενός δικτύου αισθητήρων τύπου Internet of Things (IoT). 
Συγκεκριμένα, στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνονται τα εξής: εισαγωγή στα ενσωμα-
τωμένα συστήματα, διεπαφές υλικού/ λογισμικού, πληκτρολόγιο PS/2, σειριακή επικοινωνία, 
USB, Ethernet, διαχείριση οθόνης, μνήμες και η χρήση τους σε ενσωματωμένα συστήματα, 
μικροεπεξεργαστές, μικροελεγκτές, ολοκληρωμένα FPGA και ASIC, προγραμματισμός εν-
σωματωμένων συστημάτων με χρήση λειτουργικού συστήματος για δικτυακές εφαρμογές, 
διασύνδεση μικροεπεξεργαστών και αισθητήρων, χρήση πρωτοκόλλων ανταλλαγής μηνυ-
μάτων σε δίκτυα ΙοΤ.

Ασφάλεια 
και Ιδιωτικότητα 
στο Διαδίκτυο 
του Μέλλοντος

Ασφάλεια στο Internet του μέλλοντος, Εννοιολογική Θεμελίωση Πληροφοριακής Ιδιωτικότη-
τας, Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας, Τεχνολογία RFID: Ασφάλεια και προστασία 
της ιδιωτικότητας, Ασφάλεια δικτύων αισθητήρων, Μοντέλα Νεφοϋπολογιστικής, Κίνδυνοι 
και επισφάλειες από τη χρήση της Νεφοϋπολογιστικής, Νέες τεχνολογίες ασφάλειας στη 
Νεφοϋπολογιστική, Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας σε έξυπνα περιβάλλοντα, 
εμφυτεύσιμες συσκευές και εμπεδωμένα συστήματα.

Ρομποτική 
και Υπολογιστική 
Όραση

Το μάθημα περιλαμβάνει βασικά στοιχεία ρομποτικής, ενώ παράλληλα μιλάει για υπολο-
γιστική όραση κατάλληλα προσαρμοσμένη για ρομποτικά συστήματα. Απλοποιημένοι 
αλγόριθμοι υπολογιστικής όρασης και επεξεργασίας εικόνας που μπορούν να τρέξουν σε 
πραγματικό χρόνο σε ένα ρομποτικό σύστημα δεδομένου των περιορισμών και την έλ-
λειψη ακρίβειας που συχνά υπάρχει. Οι φοιτητές μαθαίνουν να σχεδιάζουν, δημιουργούν, 
προγραμματίζουν και αξιολογούν συστήματα ρομποτικής όρασης.

Σύγχρονα Δίκτυα 
και Διασύνδεση ΔτΠ

Διαχείριση δικτυακών πόρων σε δίκτυα ευρείας ασύρματης κάλυψης τρίτης και τέταρτης 
γενιάς (UMTS, LTE, LTE-A). Στοιχεία ποιοτικής διαφοροποίησης H2H (Human-to-Human) και 
M2M (Machine-to-Machine) ροών δεδομένων. Αρχές διαχείρισης εισερχόμενου δικτυακού 
φορτίου, καθυστέρηση μετάδοσής δεδομένων, ποιότητα εξυπηρέτησης (Quality of Service 
– QoS) και χρονοδρομολόγηση ροών δεδομένων. Δίκτυα πέμπτης γενιάς και απτικό διαδί-
κτυο (Tactile Internet). Μετάδοση κιναισθητικής και απτικής ανάδρασης, πεδία εφαρμογής 
και τεχνολογικές προκλήσεις. Αναπτυσσόμενες τεχνικές διαχείρισης δικτυακών πόρων 
με χρήση τεχνολογιών εικονικοποίησης (Software-Defined-Networking – SDN, Network 
Function Virtualization – NFV, Network Slicing) και βελτίωση της πρόσβασης στο δίκτυο 
με πύκνωση των σημείων διασύνδεσης και ενοποιημένη χρήση ετερογενών δικτυακών
τεχνολογιών.
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Μάθημα Περιγραφή Μαθήματος

Σημασιολογικός 
Ιστός

Εισαγωγή στον Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web), όραμα και αρχές. Τεχνολογίες δομημέ-
νων εγγράφων, περιγραφών δεδομένων και αναπαράστασης γνώσης (XML, RDF, RDFS, OWL). 
Μηχανική Οντολογιών. Οντολογίες και εφαρμογές στον Σημασιολογικό Ιστό. Βασισμένη σε 
οντολογίες πρόσβαση σε, ενοποίηση και ανάκτηση (μεγάλου όγκου) ετερογενών δεδομένων 
και γνώσης (SPARQL, OBDA). Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (μεγάλου όγκου) (Linked Data). 
Σημασιολογικός Ιστός και Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet οf Things). Σημασιολογικός 
Ιστός των Πραγμάτων (Semantic Web of Things). Σημασιολογική Διαλειτουργικότητα στο 
ΔτΠ. Σημασιολογική μοντελοποίηση εμπιστοσύνης στο ΔτΠ.

Μεγάλα Δεδομένα 
και Εξόρυξη 
Δεδομένων

Δεδομένα μεγάλου όγκου και αναγνώριση κοινωνικής συμπεριφοράς, Μείωση διάστασης 
σε δεδομένα μεγάλου όγκου, Τεχνολογίες απόκτησης και διαχείρισης δεδομένων μεγάλου 
όγκου από το διαδίκτυο, Εξόρυξη Γνώμης: Συναισθηματική Ταξινόμηση, Εξόρυξη γνώμης με 
βάση τα γνωρίσματα και κατασκευή σύνοψης, Συγκριτικές προτάσεις και εξόρυξη σχέσεων. 
Ενσωμάτωση Πληροφορίας: Προεπεξεργασία Σχήματος, Ταίριασμα περιοχής και ταίριασμα 
σε επίπεδο στιγμιοτύπων, Ενσωμάτωση διεπαφών διαδικτυακών ερωτημάτων. Δομημένη 
Εξαγωγή Δεδομένων - Δημιουργία Wrapper. Web Crawling: Γενικοί crawlers, Εστιασμένοι 
crawlers, Τοπικοί Crawlers. Ανάλυση Συνδέσμων: Σύζευξη βιβλιογραφικών ετεροαναφορών,
Αλγόριθμοι Ανάκτησης Πληροφορίας. Εξόρυξη με μερική επίβλεψη: Ο αλγόριθμος 
Expectation Maximization, Μεταγωγικές Support Vector Machines, Κατηγοριοποιηση και 
παλινδρομηση με σύγχρονες τεχνικές μαθησης υπο επίβλεψης, Εξόρυξη από θετικά και 
μη επισημαινόμενα παραδείγματα. Μη επιβλεπόμενη Μάθηση: Γεωμετρικές μέθοδοι, Γε-
νικευμένα Μοντέλα, Οπτικοποίηση μέσω Ενσωμάτωσης (SOMs, Multidimensional Scaling, 
Προβολές), Collaborative Filtering, Ακολουθιακά Πρότυπα.

Μαθησιακά αποτελέσματα
Με την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης, ο κάτοχος θα: Γνωρίζει:
• τους πόρους και τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα για 

την ανάπτυξη ενός συστήματος Διαδικτύου των Πραγ-
μάτων, τόσο σε επίπεδο υλικού, όσο και σε επίπεδο λογι-
σμικού, διασύνδεσης δικτύου και ανάλυσης δεδομένων,

• να οργανώνει και να σχεδιάζει συστήματα που βασί-
ζονται στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων,

• τις αρχές που διέπουν την ανάλυση, το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση ευφυών περιβαλλόντων σε δίκτυα 
νέας γενιάς,

• να διαχειρίζεται την πληροφορία και τη γνώση που 
βρίσκονται διάσπαρτες, σε διάφορες μορφές και με διά-
φορες δομές σε περίπλοκα και δυναμικά περιβάλλοντα,

• να οργανώνει και να σχεδιάζει σύγχρονα συστήματα 
δικτύων και επικοινωνιών καθώς και τη διασύνδεσή τους 
με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων,

• να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται καινοτόμες ψηφι-
ακές αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες σε διάφορα πεδία 
εφαρμογών.

Κατανοεί:
• τη θέση και τον ρόλο του Διαδικτύου των Πραγμάτων 

στην ευρύτερη βιομηχανία Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών και τις πιθανές μελλοντικές εξελίξεις,

• τον ρόλο του υλικού και των διασυνδεόμενων αισθη-
τήρων σε ένα σύστημα Διαδικτύου των Πραγμάτων,

• τον ρόλο των μεγάλων δεδομένων, της εξόρυξης δε-
δομένων και του υπολογιστικού νέφους σε ένα τυπικό 
σύστημα Διαδικτύου των Πραγμάτων,

• τον ρόλο της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας στο 
Διαδίκτυο του Μέλλοντος,

• τις δυνατότητες των τεχνικών και εργαλείων μηχανι-
κής μάθησης στην υλοποίηση ευφυών περιβαλλόντων,

• τους περιορισμούς της ασύρματης και τοπικής πρό-
σβασης και κατά πόσο αυτοί οι περιορισμοί θα επηρεά-
σουν την επίδοση του Διαδικτύου των Πραγμάτων.

Μπορεί:
• να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να αξιολογήσει συ-

στήματα Διαδικτύου των Πραγμάτων που μπορεί να πε-
ριλαμβάνουν αισθητήρες, επεξεργαστικά συστήματα 
μικρής, μέσης και μεγάλης επεξεργαστικής ισχύος, ασύρ-
ματη δικτύωση, διασύνδεση με εξωτερικές πλατφόρ-
μες (π.χ. δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, υπηρεσίες ιστού, 
επιχειρηματικά συστήματα), ανάλυση και απεικόνιση 
δεδομένων σε διάφορα πεδία εφαρμογών,

• να δραστηριοποιηθεί σε περιβάλλον έρευνας και 
ανάπτυξης στην περιοχή των Πληροφοριακών και Επι-
κοινωνιακών Συστημάτων, με σκοπό την παραγωγή νέας 
γνώσης,

• να συγκρίνει και να αξιολογεί δικτυακά προϊόντα 
και υπηρεσίες, έχοντας ισχυρή γνώση των σύγχρονων 
τεχνολογιών των δικτύων, καθώς και να διαχειρίζεται 
και να επιβλέπει πολύπλοκα και απαιτητικά τηλεπικοι-
νωνιακά έργα,

• να αποκτά νέα γνώση μέσω διαδικασιών μάθησης, 
ώστε να προσαρμόζεται σε περίπλοκα και δυναμικά πε-
ριβάλλοντα και χρήστες.

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

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Ελλη-
νική με εξειδικευμένη ορολογία στα Αγγλικά. Ορισμένες 
διαλέξεις σε ειδικά θέματα, καθώς και μέρος της ύλης 
προς μελέτη δύναται να είναι στην Αγγλική γλώσσα.

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 
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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 κλπ. Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του 
προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών εναρμονίζε-
ται 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 κλπ.

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/τριών, 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 δέκα 
ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης ανά μάθημα και η 
διάρκεια εκάστης ενότητας ορίζεται σε δύο 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, εκτός της Κυριακής.

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. ή/και αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στους φοιτητές/τριες.

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

Ο συνολικός αριθμός των ωρών διδασκαλίας όλων των 
μαθημάτων του Π.Μ.Σ. είναι 240 (= 12 μαθήματα επί 10 
ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης επί 2 ώρες διδασκα-
λίας ανά ενότητα εκπαίδευσης και μάθησης). Η κατανομή 
των ωρών διδασκαλίας με φυσική παρουσία (65%) και με 
μέσα εξ αποστάσεως (35%) για κάθε εξάμηνο και για τα 4 
μαθήματα του Π.Μ.Σ. αναλύεται στους πίνακες που ακο-
λουθούν. Συγκεκριμένα, οι ώρες δια ζώσης διδασκαλίας 
στην έδρα του Τμήματος κατανέμονται σε 5 ενότητες 
εκπαίδευσης και μάθησης (εβδομάδες των 4 ημερών) 
και περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων με φυσική 
παρουσία για οκτώ (8) ή επτά (7) ώρες ημερησίως.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Εξάμηνο Πλήθος 
μαθημάτων

Πλήθος 
ωρών/

εβδομάδα

Πλήθος 
Εβδομάδων 
Διδασκαλίας

Σύνολο 
για 10 

εβδομάδες

Σύνολο 
ωρών 

διδασκαλίας 
του Π.Μ.Σ. 

(100%)

Ποσοστό 
65% διά 
ζώσης 

διδασκαλία

Α’
Εξάμηνο 4 2 10 80

240 156

Β’
Εξάμηνο 4 2 10 80

Γ’
Εξάμηνο 4 2 10 80

Δ’
Εξάμηνο 1 0 0 0

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΩΡΩΝ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Πλήθος 
ημερών

Πλήθος 
ωρών 

διδασκαλίας 
ανά ημέρα

Μερικό 
σύνολο

Σύνολο 
ωρών

Χρονικό 
Διάστημα

4,0 8,0 32,0 32,0 ΟΚΤΩΒΡΗΣ

4,0 8,0 32,0 32,0 ΓΕΝΑΡΗΣ

4,0 8,0 32,0 32,0 ΙΟΥΝΙΟΣ

4,0 8,0 32,0 32,0 ΟΚΤΩΒΡΗΣ

4,0 7,0 28,0 28,0 ΓΕΝΑΡΗΣ

156 ΣΥΝΟΛΟ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ47032 Τεύχος Β’ 3748/31.08.2018

Το πρόγραμμα συνολικά υλοποιείται με πρότυπες 
μορφές εκπαίδευσης που συνδυάζουν: (α) μαθήματα, 
η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική και 
(β) πρότυπες (ηλεκτρονικές) διαδικασίες εκπαίδευσης 
και μάθησης από απόσταση. Στις δια ζώσης διαλέξεις 
αναπτύσσονται θεωρητικοί προβληματισμοί, διασαφη-
νίζονται έννοιες και προωθείται η ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης και η συνεργατική μάθηση και υλοποιείται μέρος 
της αξιολόγησης των μαθημάτων, ενώ με τις διαδικασίες 
ηλεκτρονικής μάθησης εξασφαλίζεται η διαρκής συμμε-
τοχή, η σύγχρονη και ασύγχρονη διαρκής επικοινωνία 
μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, καθώς και μετα-
ξύ διδασκομένων, η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό 
και στη βιβλιογραφία και η αναλυτικότερη αξιολόγηση 
των διδασκομένων. Η σύγχρονη διαρκής επικοινωνία 
μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων στις ενότητες 
εκπαίδευσης και μάθησης που διεξάγονται εξ αποστά-
σεως επιτυγχάνεται με χρήση αφιερωμένης πλατφόρμας 
τηλεδιάσκεψης που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου. Για την άρτια λειτουργία και την εξασφάλιση της 
διαθεσιμότητας της πλατφόρμας προβλέπεται συνεχής 
τεχνική υποστήριξη που χρηματοδοτείται από τα έσοδα 
του Π.Μ.Σ..

10.9 Όρια απουσιών
Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοι-

τητριών στην εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες της τις 
μορφές και στις λοιπές δραστηριότητες είναι υποχρεω-
τική. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή μία μεταπτυχιακή 
φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο 
μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις 
εξετάσεις) μόνον αν έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον 
το 75% των ωρών της διδασκαλίας του μαθήματος. Σε 
κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και παρακολούθηση δι-
απιστώνεται με ευθύνη των διδασκόντων και διδασκου-
σών των μαθημάτων.

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

Σε κάθε περίπτωση, οι διδακτικές ανάγκες του 
Π.Μ.Σ. καλύπτονται σε ποσοστό τουλάχιστον 60% από 
τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ του Τμήματος (βλ. αρ. 36 του 
ν. 4485/2017). Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν/μία ή 
περισσότερους/ες διδάσκοντες/ουσες. Σε κάθε μάθημα 
ορίζεται από τη Συνέλευση ένας/μια διδάσκων/ουσα ως 
υπεύθυνος/η / συντονιστής/τρια του μαθήματος.

Η ανάληψη διδασκαλίας μαθήματος στο Π.Μ.Σ. γί-
νεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 
ν. 4485/2017. Με απόφαση της Συνέλευσης ορίζονται 
οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλη-
σης από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς και οι 
ειδικότεροι όροι απασχόλησης και κάθε θέμα σχετικό 
με τους επισκέπτες/τριες διδάσκοντες/ουσες, οι οποίοι 
δύναται να είναι καταξιωμένοι/ες επιστήμονες που έχουν 
θέση ή προσόντα καθηγητή/τριας ή ερευνητή/τριας σε 
ερευνητικό κέντρο, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύ-
ρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (άρθρο 36 παρ. 5 του 
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.

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

Ο τρόπος αξιολόγησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 
και φοιτητριών σε κάθε μάθημα θα μπορεί να περιλαμ-
βάνει γραπτή εξέταση, προφορική εξέταση, εκπόνηση 
και παρουσίαση εργασίας ή άλλη μέθοδο ή συνδυασμό 
μεθόδων.

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-
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ταστική που έχει δικαίωμα να συμμετέχει, βάσει του 
Κανονισμού, ούτως ώστε σύμφωνα με τον παρόντα Κα-
νονισμό να θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
το Πρόγραμμα, εξετάζεται ύστερα από αίτησή του, στην 
ίδια εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτροπή μελών 
Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/ες έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο/α μάθημα/
μαθήματα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήμα-
τος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της 
εξέτασης του κάθε μαθήματος διδάσκων/ουσα (παρ. 6 
άρθρο 34 ν. 4485/2017). Το αίτημα επανεξέτασης από 
Τριμελή Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμμα-
τεία του Π.Μ.Σ. εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου. Εάν ο 
φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν υποβάλει αίτηση εντός των 
προβλεπόμενων από το Τμήμα χρονικών ορίων ή εάν 
αποτύχει στην εξέταση από την τριμελή επιτροπή, τότε 
διαγράφεται από το Π.Μ.Σ..

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

Στο Δ’ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η 
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
(Μ.Δ.Ε.). Η ανάληψη Μ.Δ.Ε. προϋποθέτει την επιτυχή ολο-
κλήρωση τουλάχιστον δέκα (10) μαθημάτων των τριών 
πρώτων εξαμήνων. Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια 
υποβάλλει αίτηση ανάθεσης θέματος σε διάστημα μέ-
χρι και δύο μηνών πριν τη λήξη του Γ’ εξαμήνου στην 
οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Μ.Δ.Ε., 
ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται 
περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, στη Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ. Η Γραμματεία προωθεί την αίτηση στη Σ.Ε..

14.1 Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από την αίτηση του/

της ενδιαφερόμενου/ης στην οποία αναγράφεται, ο προ-
τεινόμενος τίτλος της Μ.Δ.Ε., ο/η προτεινόμενος/η επι-
βλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινό-
μενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής 
και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική 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).

Κάθε διδάσκων/ουσα του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναλαμβά-
νει την επίβλεψη έως πέντε (5) διπλωματικών εργασιών 
ανά έτος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο μέγιστος αριθμός 
μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Σ.Ε..

Ο/Η Επιβλέπων/ουσα της Μ.Δ.Ε. και τα λοιπά δύο 
Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι διδά-
σκοντες/ουσες που δύναται να αναλάβουν αυτοδύναμο 
διδακτικό έργο σε Π.Μ.Σ. σύμφωνα 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, ηΣ.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 γνώμη του/
της προτεινόμενου/νης Επιβλέποντος/ουσας ή Μέλους.

Το αντικείμενο της Μ.Δ.Ε. πρέπει να έχει ερευνητικό χα-
ρακτήρα και να είναι πρωτότυπο. Ο τρόπος συγγραφής 
της Μ.Δ.Ε. έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, περιλαμ-
βάνεται σε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και 
είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ..

Ο σχεδιασμός της Μ.Δ.Ε. κάθε φοιτητή/τριας γίνεται 
με ευθύνη του/της Επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται 
επίσης ότι με ευθύνη του/της Επιβλέποντος/ουσας και 
του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας όλες οι μετα-
πτυχιακές εργασίες θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές 
Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας του 
Ιδρύματος.

14.2 Γλώσσα συγγραφής (άρθρο 32 παρ. 2 περιπτ. στ’ 
του ν. 4485/2017)

Η γλώσσα εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. είναι η Ελληνική. Με 
τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος/σας καθηγητή/
τριας και του φοιτητή/τριας, η Μ.Δ.Ε. μπορεί να εκπο-
νηθεί στην Αγγλική γλώσσα.

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

Η εξέταση της Μ.Δ.Ε. είναι δυνατή, εφόσον ο/η μετα-
πτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει ολοκληρώσει με επιτυχία 
όλα τα μαθήματα των τριών πρώτων εξαμήνων.

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

Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της Μ.Δ.Ε., και 
έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/
ουσας, οι φοιτητές/τριες παραδίδουν ηλεκτρονικώς ή 
εντύπως αντίτυπό της στα Μέλη της Εξεταστικής Επι-
τροπής. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της Μ.Δ.Ε. στα 
Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 
15 ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Σε 
αντίθετη περίπτωση, τα Μέλη της Εξεταστικής Επιτρο-
πής 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 Μ.Δ.Ε. προϋποθέτει τη δημόσια υπο-
στήριξή της ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (παρ. 4 
άρθρο 34 ν. 4485/2017). Ακολουθείται η εξής διαδικασία 
(απόφαση της υπ’ αριθμ. 10/5.11.2015/θέμα 2.1.8 Συνε-
δρίασης της Συγκλήτου):

Α) Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για 
την εξέταση της Μ.Δ.Ε.. Συνεδριάζει νομίμως, μόνο όταν 
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παρευρίσκονται και τα τρία Μέλη της (εδάφιο 5 παρ. 1 
άρθρο 14 ν. 2690/1999). Κατά την ημέρα της συνεδρία-
σης, τα Μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ανταλλάσσουν 
απόψεις, υποβάλλουν ερωτήσεις στον εξεταζόμενο ή την 
εξεταζόμενη, ακολούθως αποφαίνονται για τον τελικό 
αξιολογικό βαθμό, συντάσσουν το σχετικό έντυπο αξι-
ολογικής κρίσης, το υπογράφουν και σε επόμενο χρόνο 
το παραδίδουν στη Γραμματεία. Η ημέρα της εξέτασης 
καθορίζεται από την Τριμελή Επιτροπή. Για την έγκριση 
της Μ.Δ.Ε. 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 Μ.Δ.Ε. βαθμολογεί-
ται από μηδέν (0,00) έως δέκα (10,00).

Β) Για τη δημόσια παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. απαιτείται 
υποχρεωτικά και τα τρία (3) μέλη της εξεταστικής επι-
τροπής να είναι παρόντες/παρούσες την ώρα της εξέ-
τασης- παρουσίασης. Σε περίπτωση δε που σε αυτήν 
μετέχουν Εξωτερικά Μέλη (μέλη άλλων Ιδρυμάτων), 
δίνεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για τη διευκό-
λυνση των Εξωτερικών Μελών (σχετική η υπ’ αριθμ. 
φ122.1/42/23076/β2/24-2-2011, κοινή υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 433/17.3.2011, τ.Β΄).

Η εγκεκριμένη Μ.Δ.Ε., μετά το πέρας των ενδεχομένων 
διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, και πριν την κα-
θομολόγηση 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, παράγρα-
φος 5, νόμος 4485/2017). Ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο 
κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ..

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνατό-
τητα επανυποβολής της, μετά από δύο (2) μήνες, αφού 
βελτιώσει την εργασία ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/
τρια σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής.

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης μετά τη 2η υποβολή, 
ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποκλείεται από τη 
χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 15. 
Πρακτική Άσκηση

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοι-
τήτριες δύνανται να πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση 
σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών τους και την κεί-
μενη νομοθεσία.

Ο Δ/ντής ή η Δ/ντρια του Π.Μ.Σ. εγκρίνει την υποβολή 
υποψηφιότητας συμμετοχής φοιτητή/τριας σε προγράμ-
ματα Erasmus+ στα οποία τυχόν συμμετέχει το ίδρυμα.

Άρθρο 16. 
Τελικός Βαθμός

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. καθορίζεται από τους βαθμούς 
των μαθημάτων του Προγράμματος και το βαθμό της 
Μ.Δ.Ε.. Συγκεκριμένα, ο τελικός βαθμός υπολογίζεται 
ως εξής:

Α. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: συντελεστής 
βαρύτητας 30%.

Β. Υποχρεωτικά μαθήματα: συντελεστής βαρύτητας 
70% επί του μέσου όρου της βαθμολογίας των μαθη-
μάτων.

Άρθρο 17. 
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 Ιδρύματος, με τη λήξη κάθε 
μαθήματος αξιολογούν συνολικά το μάθημα ως προς το 
περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόμενα 
συγγράμματα κ.λπ. (άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4485/2017).

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., 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 Ε.Σ.Ε. (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).

Έχει θεσπιστεί στο Ίδρυμα η ακόλουθη διαδικασία τα-
κτικής εσωτερικής αλλά και εξωτερικής αξιολόγησης: Οι 
φοιτητές/τριες με τη λήξη κάθε μαθήματος αξιολογούν 
συνολικά το μάθημα ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο 
διδασκαλίας, τα προτεινόμενα συγγράμματα μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος διασφάλισης ποιότητας 
της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Π.Α.. Σύμφωνα 
με τη συγκεκριμένη διαδικασία, οι φοιτητές/τριες λαμ-
βάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) με τη λίστα των 
μαθημάτων που έχουν δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο. 
Κάθε μάθημα είναι ένας σύνδεσμος (link) προς το ερω-
τηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος. Η συλλογή και η 
διαχείριση των ερωτηματολογίων του φοιτητικού δυνα-
μικού υλοποιείται σε ένα μοντέρνο, φιλικό και ασφαλές 
ηλεκτρονικό περιβάλλον, το οποίο διασφαλίζει την απα-
ραίτητη ανωνυμία. Σημειώνεται ότι τα ερωτηματολόγια 
είναι απολύτως ανώνυμα και η διαδικασία Αξιολόγησης 
Διδασκόντων από τους/τις Φοιτητές/τριες δεν είναι υπο-
χρεωτική.

Στο πληροφοριακό σύστημα έχουν πρόσβαση ο/η Δι-
ευθυντής/τρια και όλοι οι Διδάσκοντες/ουσες των Π.Μ.Σ. 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς μέσω αυτού έχουν 
διαρκή ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αξιολόγησης των μαθημάτων τους.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα (διετία ή τριετία) και 
με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. συλλέ-
γονται 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.
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Άρθρο 18. 
Πόροι και δαπάνες - Τέλη φοίτησης - 
υποτροφίες και βραβεία

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

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

18.2 Δαπάνες (άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4485/2017)
Η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον 

Ε.Λ.Κ.Ε. και κατανέμεται ως εξής:
(α) Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα 

του προγράμματος τα οποία κατανέμονται σε δαπάνες 
διδασκαλίας, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, 
μετακινήσεων, εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων, 
χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες αποζημίωσης του τακτικού 
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των 
Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που υπερβαίνει τις κατά 
νόμο υποχρεώσεις τους.

β) Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων του Ιδρύματος, με προτεραιότητα στην κάλυψη 
των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη 
φοίτησης (άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4485/2017).

Η παραπάνω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση 
δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο 
σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις (άρθρο 37 
παρ. 5 του ν. 4485/2017).

Το Τμήμα οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, με ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων - εξόδων, με 
αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, 
και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών 
των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και του αριθμού των δι-
δασκόντων που τις εισέπραξαν (άρθρο 37 παρ. 6 του 
ν. 4485/2017).

18.3 Τέλη φοίτησης (άρθρο 35 του ν. 4485/2017)
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται 

στην καταβολή τελών φοίτησης.
Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το 

σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των 
3.000 €.

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις: 
500,00 € καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ενη-
μέρωση των επιτυχόντων, 1.000,00 € κατά την εγγραφή 
στο 1ο εξάμηνο (αρχές Οκτωβρίου) 1.000,00€ κατά την 
έναρξη του 2ου εξαμήνου (Φεβρουάριος) και 500,00 € 
κατά την εγγραφή στο 3ο εξάμηνο. Σημειώνεται ότι, σε 
περίπτωση μη εγγραφής ή διαγραφής το μέρος των δι-
δάκτρων, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέ-
φεται.

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.

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 
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.

18.4 Υποτροφίες και βραβεία
Το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει έναν αριθμό υποτροφι-

ών βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων σε φοιτητές και φοι-
τήτριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της 
Συνέλευσης στην οποία καθορίζεται, το ύψος των υπο-
τροφιών, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης 
υποτροφιών και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 
υποτρόφων (παρ. 4 άρθρο 35 ν. 4485/2017).
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Οι υποτροφίες χορηγούνται βάσει αντικειμενικών 
κριτηρίων και εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπο-
λογισμό του Π.Μ.Σ.. Κριτήρια χορήγησής τους μπορεί να 
είναι ο μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμή-
νου, η δημοσίευση άρθρου σε συνέδριο με το σύστημα 
των κριτών ως αποτέλεσμα εξαιρετικής μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας, οι πρώτες θέσεις σε αναγνωρι-
σμένους διαγωνισμούς στην περιοχή του Π.Μ.Σ., κ.λπ..

Το Π.Μ.Σ. δύναται επίσης να χορηγεί βραβεία σε φοιτη-
τές και φοιτήτριες με εξαιρετικές επιδόσεις, σύμφωνα με 
κριτήρια και διαδικασία που προβλέπεται με απόφαση 
της Συνέλευσης.

Άρθρο 19. 
Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. έχει την ιστοσελίδα του στην Ελληνική και 
Αγγλική γλώσσα. Η επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ενη-
μερώνεται διαρκώς και παρέχει όλες τις πληροφορίες 
του Προγράμματος. Αποτελεί τον επίσημο χώρο ενη-
μέρωσης των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. 
Στην ιστοσελίδα αναρτάται και το Ακαδημαϊκό Ημερο-
λόγιο του Π.Μ.Σ..

Άρθρο 20. 
Καθομολόγηση και Απονομή 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

20.1 Καθομολόγηση
(Σχετικά με το κείμενο καθομολόγησης των αποφοί-

των του Π.Μ.Σ. βλέπετε Παράρτημα -2-).
20.2 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στο πλαίσιο του παρόντος Π.Μ.Σ. απονέμεται Δ.Μ.Σ. 

στο «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα 
σε Δίκτυα Νέας Γενιάς».

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 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 Π.Μ.Σ. μπορεί 
να χορηγείται, πριν από την απονομή, βεβαίωση ότι έχει 
περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμ-
ματος.

Ο/Η κάτοχος Δ.Μ.Σ. δικαιούται να πάρει δωρεάν 2 
αντίγραφα του Διπλώματος καθώς και Παράρτημα Δι-
πλώματος (βλ. παρακάτω περιπτ. - 20.3-).

Το Δ.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται και σε Περγαμηνή, αν 
τούτο ζητηθεί από τον ίδιο ή την ίδια με την καταβολή 
της αξίας της, η οποία καθορίζεται κάθε φορά αρμοδίως.

Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν 
ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις ακαδημαϊκές υπο-
χρεώσεις του Προγράμματος και να έχουν εξοφλήσει 
όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου 
να λάβουν το Δ.Μ.Σ. ή το πιστοποιητικό ολοκλήρωσης 
σπουδών καθώς και τυχόν υποχρεώσεις τους προς τη 
Φοιτητική Μέριμνα και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

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

την υπουργική απόφαση Φ5/89656/Β3/13.8.2007 (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 Δ.Μ.Σ. που χορηγείται από το Π.Μ.Σ. 
επισυνάπτεται υποχρεωτικά το προβλεπόμενο Παράρ-
τημα Διπλώματος, το οποίο αποτελεί επεξηγηματικό έγ-
γραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το 
επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχό-
μενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκλη-
ρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο 
τίτλο σπουδών ή την αναλυτική 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.

20.4 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 
συγχρόνως με την απονομή των πτυχίων του α’ κύκλου 
σπουδών του Τμήματος. Κατά την τελετή, οι απόφοιτοι 
και απόφοιτες του Π.Μ.Σ. προηγούνται των πτυχιούχων 
του Τμήματος. Τα ονόματα των διπλωματούχων εγκρίνο-
νται από τη Συνέλευση του Τμήματος, που διαπιστώνει 
την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να 
απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ. (παρ. 3 άρθρο 31 ν. 4485/2017). Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας φυσικής παρουσίας 
για σοβαρούς λόγους υγείας, δύναται να τροποποιηθεί 
η διαδικασία καθομολόγησης/απονομής πτυχίου απο-
κλειστικά 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 21. 
Ανάκληση Τίτλου

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που χορηγήθηκε 
είναι δυνατόν να ανακληθεί ή ακυρωθεί αν αποδειχθεί 
ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι 
εκ του νομικού και θεσμικού πλαισίου προϋποθέσεις 
κτήσης του. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται μετά από 
απόφαση της οικείας Συνέλευσης, η οποία κοινοποιείται 
στον/στην Πρύτανη/ι του Ιδρύματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: 
ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 22. 
Άλλες Ρυθμίσεις

22.1 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.).

Συγκεκριμένα, για τις ανάγκες διδασκαλίας των μα-
θημάτων υπάρχει επάρκεια μικρών αιθουσών (χωρητι-
κότητας έως 30 ατόμων) στα διάφορα κτίρια που αξιο-
ποιούνται από το Τμήμα. Όλες οι διαθέσιμες αίθουσες 
διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό συμπεριλαμβα-
νομένων συσκευών βιντεοπροβολής και πινάκων μαρ-
καδόρου για τις ανάγκες των διαλέξεων.

Επιπλέον, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και 
Επικοινωνιακών Συστημάτων διαθέτει 4 εκπαιδευτικά 
εργαστήρια. Τα δύο από αυτά διαθέτουν πλειάδα σύγ-
χρονων προσωπικών υπολογιστών και θεωρούνται ερ-
γαστήρια γενικής χρήσης, ενώ τα υπόλοιπα δύο διαθέ-
τουν ειδικό εξοπλισμό για τη διδασκαλία μαθημάτων 
που έχουν σχέση με τις τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα επι-
κοινωνιών, το υλικό υπολογιστών, κ.ά. Ένα εργαστήριο 
διατίθεται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Π.Μ.Σ..

22.2 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 Σ.Ε., την καταχώριση βαθμολογιών κλπ.

22.3 Βραβεία Αριστείας
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει θεσπίσει Βραβεία Αρι-

στείας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και μεταπτυχια-
κές φοιτήτριες, τα οποία προκηρύσσει περιοδικά και 
καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που 
θεραπεύει το Ίδρυμα. Σκοπός είναι η ενθάρρυνση ερευ-
νητικών προσπάθειών και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, οι 
οποίες οδηγούν είτε σε ανακοινώσεις σε αναγνωρισμένα 
διεθνή συνέδρια, είτε σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα επι-
στημονικά περιοδικά και οι οποίες συμβάλλουν κατα-

λυτικά στην ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα του 
Ιδρύματος.

22.4 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 παρο-
χής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα Ιδρύματα 
υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους φοιτητές με ανα-
πηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προσβασιμό-
τητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία.» 
Συγκεκριμένα, για την εξυπηρέτηση των φοιτητών με 
αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όλες οι 
αίθουσες στις οποίες διεξάγονται μαθήματα/εργαστήρια/
εξετάσεις του Π.Μ.Σ. καθώς και η βιβλιοθήκη (παράρτημα 
Σάμου) είναι εφοδιασμένες με ειδικές ράμπες πρόσβασης.

22.5 Θέματα Δεοντολογίας
Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές εργασίες εκπονούνται 

αποκλειστικά από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
τις μεταπτυχιακές φοιτήτριες που τις έχουν αναλάβει, 
διαφορετικά ο φοιτητής ή η φοιτήτρια διαγράφεται. Σε 
περίπτωση, που έχει ήδη λάβει τον σχετικό τίτλο σπου-
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 23. 
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, 27 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
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*02037483108180020*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


		2018-09-03T11:51:46+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




