
  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 45 
   Έγκριση Κανονισμού του ΠΜΣ ‘’Τεχνολογίες και 

Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής 

και Τηλεπικοινωνιών” του Τμήματος Ηλεκτρολό-

γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 177η)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70) και ειδικότερα τα άρθρα 45, 
46 και 55.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄114).

3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

4. Τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 
(Α’ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ’ της 
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής:

«Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργα-
νισμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτε-
ρικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε 
αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

6. Την υπό στοιχεία 210838/Z1/01.12.2017 (ΥΟΔΔ 647) 
Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται ο διο-
ρισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του Τμήματος 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη θητεία, 
από της εκδόσεως της διαπιστωτικής πράξης.

7. Την υπ’ αρ. 8237/08.12.2017 (Β΄ 4835) απόφαση Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Τμή-
ματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπο-
λογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου (22η, 11/05/2020).

9. Την υπ’ αρ. 38/27.07.2020 απόφαση της 173ης Συνε-
δρίασης Συγκλήτου με τίτλο: Έγκριση επανίδρυσης του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Τεχνολογί-
ες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών (Technologies and Services of Smart 
Informatics and Communication Systems)».

10. Το γεγονός ότι από με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Τεχνολο-
γίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής 
και Τηλεπικοινωνιών” του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου, ως ακολούθως:

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.).

Στον παρόντα Κανονισμό παρουσιάζονται η δομή και 
οι κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσί-
ες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών» 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(ΠΑ.ΠΕΛ.), το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες 
Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» 
και ειδικεύσεις μια εκ’ των: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα 
και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογί-
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ες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης 
των Δεδομένων, με έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊ-
κό έτος 2020 - 2021 και διάρκεια λειτουργίας οκτώ (8) 
ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2027 - 2028.

Το παρόν Π.Μ.Σ. αποτελεί μετεξέλιξη του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών» του Τμήματος Μηχα-
νικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που 
ιδρύθηκε με την απόφαση 13926 της Συγκλήτου του ΤΕΙ 
Δυτικής Ελλάδας (Β’ 1753/2018) και λειτούργησε κατά τo 
ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, όπως αυτές 
αναλύονται στα επόμενα άρθρα, εξειδικεύουν και συ-
μπληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις μετα-
πτυχιακές σπουδές, και συγκεκριμένα τις διατάξεις του 
ν.4485/2017 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, ρυθμίζουν 
επίσης με ενιαίο τρόπο, θέματα λειτουργίας του Π.Μ.Σ., 
τα οποία δε ρυθμίζονται από την κείμενη νομοθεσία, 
αλλά είτε παρέχονται γι’ αυτά σχετικές εξουσιοδοτήσεις 
από το νόμο, είτε ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρ-
μοδίων οργάνων του Π.Μ.Σ. Ο Κανονισμός Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών δύναται να τροποποιηθεί με πρόταση 
της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του 
Ιδρύματος.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά αποτελέσματα του Π.Μ.Σ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Τε-
χνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληρο-
φορικής & Επικοινωνιών» εντάσσεται στον στρατηγικό 
σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έχει ως 
αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και 
μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχεί-
ριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, 
την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης 
αποφάσεων σε κρίσιμους εθνικούς και περιφερειακούς 
τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, 
στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις - οργανισμούς. 
Επίσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση και εφαρμογή 
της επιχειρηματικότητας και ανοικτής καινοτομίας.

Ολοκληρώνοντας το Π.Μ.Σ, ο απόφοιτος θα έχει τη 
δυνατότητα:

• Να αναλύσει τις ανάγκες των τελικών χρηστών και να 
σχεδιάσει με αποδοτικό τρόπο ευφυή κυβερνοφυσικά 
συστήματα

• Να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ενσωματωμένα συ-
στήματα και επιταχυντές υλικού

• Να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιήσει αποδοτικά, 
τα σύγχρονα κατανεμημένα συστήματα και βάσεις δε-
δομένων ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων ευρείας 
κλίμακας.

• Να σχεδιάσει και να προτείνει αποδοτικές επιχειρη-
ματικές λύσεις βασιζόμενος στα εργαλεία της μηχανικής 
μάθησης, της εξόρυξης γνώσης και της επιχειρηματικής 
ευφυΐας.

• Να εφαρμόζει στην πράξη τα αποτελέσματα ερευνών 
και καινοτομιών που σχετίζονται με την αξιοποίηση της 
τεχνολογίας στη διδασκαλία.

• Να παρακολουθεί τα αποτελέσματα ερευνών και τις 
τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία.

• Να εφαρμόζει ψηφιακές δεξιότητες για την αντιμετώ-
πιση καθημερινών προβλημάτων, π.χ. αξιολόγηση μαθη-
τών και προγραμμάτων, διοίκηση και λήψη αποφάσεων, 
καθοδήγηση, επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη.

• Να ενεργεί ως φορέας αλλαγής και καινοτομίας στο 
επαγγελματικό του περιβάλλον.

Άρθρο 3
Αρμόδια Όργανα/Επιτροπές για την 
ίδρυση-λειτουργία του Π.Μ.Σ.

Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια 
όργανα/επιτροπές είναι:

3.1 Σύγκλητος
Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα 

ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού 
χαρακτήρα του Π.Μ.Σ. και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχε-
τικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς 
σε άλλα όργανα.

3.2 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται από 

τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, που εκτελεί 
χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος, ως 
μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην 
παρ. 5 του άρθρου 32 του ν.4485/2017

3.3 Συνέλευση του Τμήματος
Η Συνέλευση του Τμήματος, έχει τις εξής αρμοδιότη-

τες:
1. ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής,
2. κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του Π.Μ.Σ.,
3. συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υπο-

ψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών,
4. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών,

5. αποφασίζει για τα θέματα που άπτονται της ακα-
δημαϊκής λειτουργίας του Π.Μ.Σ. όπως ο ορισμός των 
ημερομηνιών και των προθεσμιών που αφορούν το 
Π.Μ.Σ., ο ορισμός των ημερομηνιών έναρξης και λήξης 
μαθημάτων και εξετάσεων του χειμερινού και του εαρι-
νού εξαμήνου σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, 
συγκροτεί την επιτροπή για την επιλογή των εξωτερικών 
διδασκόντων, εγκρίνει το ωρολόγιο πρόγραμμα διδα-
σκαλίας και εξετάσεων, εγκρίνει τα θέματα των προσφε-
ρόμενων διπλωματικών εργασιών, εγκρίνει την ανάθεσή 
τους στους φοιτητές του Π.Μ.Σ., διαπιστώνει την ορθή 
ολοκλήρωση των μαθημάτων του εξαμήνου,

6. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ του ν.4485/2017 όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3.4 Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)
Η Συντονιστική Επιτροπή 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-
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νέλευση για διετή θητεία. Σε περίπτωση αποχώρησης 
μέλους ή μελών της Συντονιστικής Επιτροπής η Συνέ-
λευση ορίζει νέα μέλη ως αντικαταστάτες, καθώς και τη 
θητεία τους. Η θητεία του Προέδρου της Συντονιστικής 
Επιτροπής μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Πρόεδρος 
της Συντονιστικής Επιτροπής είναι ο Διευθυντής του 
Π.Μ.Σ. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του 
προγράμματος και ειδικότερα:

(α) Παρακολουθεί τη ροή εκτέλεσης του Π.Μ.Σ. και 
εισηγείται δια του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. στη Συνέλευση 
επί όλων των ακαδημαϊκών θεμάτων που αφορούν στη 
λειτουργία του Π.Μ.Σ. και ειδικότερα εισηγείται:

• τις ημερομηνίες και τις προθεσμίες κατάθεσης αιτή-
σεων και άλλες ημερομηνίες και προθεσμίες που αφο-
ρούν τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.,

• τις ημερομηνίες έναρξης - λήξης μαθημάτων και 
εξετάσεων του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου, 
σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Ιδρύματος.

• το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και εξετάσεων,
• την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των δι-

δασκόντων,
• τη σύνθεση επιτροπών που αφορούν στη λειτουργία 

του Π.Μ.Σ., όπως για την επιλογή των φοιτητών και για 
την επιλογή των εξωτερικών διδασκόντων,

• την εφαρμογή των διατάξεων διασφάλισης ποιότητας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α’ 189)

• τα θέματα των προσφερόμενων μεταπτυχιακών δι-
πλωματικών εργασιών,

• την ανάθεση των μεταπτυχιακών διπλωματικών ερ-
γασιών στους φοιτητές του Π.Μ.Σ.

(β) Υποβάλλει στη Συνέλευση δια του Διευθυντή προ-
τάσεις και εισηγήσεις σχετικές με:

• το περιεχόμενο των προσφερόμενων μαθημάτων και 
ενδεχόμενες προϋποθέσεις για την επιλογή τους, π.χ. προ 
απαιτούμενα μαθήματα

• τις ακολουθητέες τακτικές και τη στρατηγική ανά-
πτυξης του Π.Μ.Σ.

(γ) Μεριμνά για τη δημόσια προβολή του Π.Μ.Σ.
(δ) Ορίζει τον επιβλέποντα και την τριμελή επιτροπή 

εξέτασης της διπλωματικής εργασίας,
(ε) Αποφασίζει και εκτελεί για κάθε άλλο θέμα για το 

οποίο της έχει εκχωρηθεί σχετική αρμοδιότητα από τη 
Συνέλευση.

3.5 Ο Διευθυντής Π.Μ.Σ.
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος της Συντονιστικής 

Επιτροπής και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με 
απόφαση της Συνέλευσης, για διετή θητεία. Προεδρεύει 
της Συντονιστικής Επιτροπής, είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης 
βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, είναι του 
ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστι-
κό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα που 
ορίζονται στο Κεφάλαιο Στ’ του ν.4485/2017 και στον 
παρόντα Κανονισμό. Ο Διευθυντής εισηγείται στα αρ-
μόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά 
στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο 
Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) 
συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή 
για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής. Πιο συγκεκρι-

μένα, ο Διευθυντής συντάσσει τον προϋπολογισμό του 
Π.Μ.Σ., εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για κάθε 
θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του 
Π.Μ.Σ. και έχει αρμοδιότητες σχετικές με την προώθηση 
της αποτελεσματικής λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Όταν στις 
ψηφοφορίες που συμμετέχει ο Διευθυντής σημειωθεί 
ισοψηφία η ψήφος του Διευθυντή υπερισχύει. Σε πε-
ρίπτωση αποχώρησης του Διευθυντή αρμόδια για την 
αντικατάστασή του είναι η Συνέλευση του Τμήματος.

3.6 Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.)

Η Ε.Σ.Ε. είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή 
αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. Τα πέντε (5) μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι 
μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων των Ερευνητικών 
Κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ή 
επιστήμονες της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, οι οποίοι 
έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τους επισκέ-
πτες διδάσκοντες στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, 
του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου, και με την προ-
ϋπόθεση ότι δεν υπηρετούν ως διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. 
της Σχολής. Το έκτο μέλος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής 
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 4
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 
σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες κατ’ 
έτος. Σε κάθε περίπτωση, ο ακριβής αριθμός των ει-
σακτέων καθορίζεται από τη Συνέλευση και μπορεί να 
μεταβάλλεται για κάθε κύκλο σπουδών, χωρίς όμως να 
υπερβαίνει το ανωτέρω όριο, με σκοπό τη διασφάλιση 
της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών του Τμήματος.

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται 
σε 3-4. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών 
στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος είναι περίπου 40 ανά έτος σε 
σχέση με τον αριθμό των 240 εισακτέων προπτυχιακών 
φοιτητών του Τμήματος ανά έτος και των 30 διδασκό-
ντων του Τμήματος.

Άρθρο 5
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ-
του κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα πτυχιούχοι:
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(α) Πολυτεχνείων, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Θε-
τικών Επιστημών, Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας των 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων 
της αλλοδαπής, 

(β) Τμημάτων Τ.Ε.Ι. των οποίων το αντικείμενο είναι 
συναφές με το αντικείμενο της Επιστήμης των Υπολογι-
στών, της Πληροφορικής, της Ηλεκτρονικής, των Δικτύ-
ων, των Τηλεπικοινωνιών, της Διοίκησης και Οικονομίας.

Εντός του συνολικού αριθμού των εισακτέων μπορούν 
να γίνουν δεκτοί και απόφοιτοι άλλων Σχολών και Τμη-
μάτων των Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή της ημεδαπής όπου 
δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες και σε ποσοστό 
20%. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί ώστε να καλυ-
φθεί και ο αριθμός θέσεων των ανωτέρω κατηγοριών, εφ’ 
όσον δεν υπάρχουν αρκετοί υποψήφιοι των κατηγοριών 
αυτών.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι και φοιτητές προπτυχια-
κών προγραμμάτων, οι οποίοι βρίσκονται στο τελευταίο 
εξάμηνο υποχρεωτικής φοίτησης και οι οποίοι θα προ-
σκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους 
από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι τέλος της 
περιόδου εγγραφών στο Π.Μ.Σ.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν.4485/2017, 
μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπε-
ράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος και ανά Π.Μ.Σ., σύμ-
φωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται 
στον Κανονισμό, μόνο σε Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε 
Τμήμα του Ιδρύματος όπου υπηρετούν, το οποίο είναι 
συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του 
έργου που επιτελούν στο Ίδρυμα.

Άρθρο 6
Διαδικασία και Κριτήρια επιλογής εισακτέων

6.1. Προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος

Το Τμήμα σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Συνέ-
λευση μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, 
αποφασίζει για τον χρόνο δημοσίευσης στον τύπο, στο 
διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες του Π.Μ.Σ., του Τμήματος 
και του Ιδρύματος καθώς και στις ανακοινώσεις της 
Γραμματείας σχετικής ανακοίνωσης - πρόσκλησης εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους 
υποψήφιους .

Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισα-
γωγής στην οποία προσδιορίζει:

• Τα απαραίτητα προσόντα για την εισαγωγή στο 
Π.Μ.Σ., στα οποία περιλαμβάνονται οι γλώσσες των 
οποίων απαιτείται η γλωσσομάθεια,

• Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
• Την προθεσμία και τη διεύθυνση υποβολής των δι-

καιολογητικών,
• Τον αριθμό των θέσεων στο Π.Μ.Σ.,
• Τη γενική διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων
Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, η Συνέλευ-

ση συγκροτεί Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτελεί-
ται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και έργο της είναι η 
αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
κατατίθενται εντός της προθεσμίας υποβολής των δι-
καιολογητικών, στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος 
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

6.2 Υποβολή αιτήσεων - Δικαιολογητικά
Οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται 

από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την 
προκήρυξη.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Ηλεκτρονική αίτηση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρο-

νικά στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., εκτυπώνεται από τον 
υποψήφιο και υποβάλλεται και σε έντυπη μορφή μαζί 
με τα λοιπά υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων, στην οποία αναφέ-

ρονται τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέρο-
ντα του υποψηφίου και μια τεκμηρίωση των λόγων για 
τους οποίους ενδιαφέρεται ο υποψήφιος για το Π.Μ.Σ.

4. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος πρώτου κύκλου 
σπουδών.

5. Αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας προπτυχιακών 
και μεταπτυχιακών σπουδών.

6. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ 
(όπου απαιτείται).

7. Αναγνωρισμένους μεταπτυχιακούς τίτλους σπου-
δών (εάν υπάρχουν).

8. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχι-
στον καλής γνώσης (Β2).

9. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές.
10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν 

υπάρχουν).
11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρ-

χουν).
12. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δύο όψεων, 

ή Διαβατηρίου.
Αλλοδαποί που υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχι-

ακές σπουδές καταθέτουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
επικυρωμένα και μεταφρασμένα από τις κατά τόπους 
προξενικές αρχές, πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών. 
Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλ-
λονται στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από το Τμήμα. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
αποφαίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα 
(60) ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου. Μετά 
την επιστροφή τους στο Τμήμα γίνεται η οριστική απο-
δοχή του ενδιαφερόμενου.

6.3 Κριτήρια επιλογής
Μετά τη λήξη της προθεσμίας η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

προωθεί τις αιτήσεις των υποψηφίων στην τριμελή Επι-
τροπή Αξιολόγησης του εδαφίου 6.1. Η Επιτροπή Αξιολό-
γησης εξετάζει τον πλήρη φάκελο κάθε υποψηφίου και 
δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά 
που δεν έχουν υποβληθεί ή συμπληρωματικά στοιχεία.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει τα τυπικά προσόντα 
των υποψηφίων, καλεί τους υποψήφιους σε συνέντευξη 
και προχωρά στην κατάρτιση πίνακα αξιολόγησης σύμ-
φωνα με την παράγραφο 6.4, με αναλυτική βαθμολογία 
των επιτυχόντων και επιλαχόντων του Π.Μ.Σ. συνεκτιμώ-
ντας τα παρακάτω κριτήρια:
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• Τον γενικό βαθμό πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας 
30%,

• Τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που εί-
ναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., με 
συντελεστή βαρύτητας 20%,

• Τις ενδεχόμενες δημοσιευμένες ερευνητικές εργασί-
ες, τα πρόσθετα πτυχία ή τους μεταπτυχιακούς τίτλους 
του υποψηφίου, με συντελεστή βαρύτητας 10%,

• Την τυχόν επαγγελματική δραστηριότητα, με συντε-
λεστή βαρύτητας 10%,

• Την απόδοση κατά τη διάρκεια της προφορικής συ-
νέντευξης, με συντελεστή βαρύτητας 30%.

6.4 Διαδικασία επιλογής
Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Αξιο-

λόγησης καταρτίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υπο-
ψηφίων σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης καλεί τους υποψήφιους σε 
προφορική συνέντευξη διά ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη, 
η οποία αποβλέπει:

• Στη διαπίστωση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χα-
ρακτηριστικών και γενικότερα της συγκρότησης της 
προσωπικότητας του υποψηφίου.

• Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων 
τα οποία διαθέτει ο υποψήφιος και τα οποία μπορεί να 
παίξουν ρόλο στην ομαλή ένταξή του στο Π.Μ.Σ.

2. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης αξιολογούν 
χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν στην 
κλίμακα 0 έως 10. Η απόδοση του υποψηφίου στην 
προφορική συνέντευξη προκύπτει από τον μέσο όρο 
των βαθμολογιών των μελών της Επιτροπής.

3. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει 
από το άθροισμα του γινομένου κάθε κριτηρίου με τον 
αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, επιλέγεται ο υποψήφιος 
με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου βασικών σπουδών.

5. Η επιτροπή αξιολόγησης υποβάλλει τον Πίνακα Αξι-
ολόγησης προς έγκριση στη Συνέλευση.

6. Με μέριμνα της Γραμματείας του Π.Μ.Σ αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. ο εγκεκριμένος από τη Συνέ-
λευση πίνακας αξιολόγησης. Τυχόν ενστάσεις των υπο-
ψηφίων κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός 
πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των 
αποτελεσμάτων.

7. Τις ενστάσεις εξετάζει τριμελής επιτροπή ενστάσεων 
αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π., την οποία ορίζει η Συνέ-
λευση. Η επιτροπή ενστάσεων εισηγείται στη Συνέλευση 
σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις.

8. Η Συνέλευση αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι των 
εισηγήσεων, ανακηρύσσει τους εισακτέους (επιτυχόντες) 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους επιλαχόντες και η 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μεριμνά για την ανάρτηση του 
τελικού πίνακα στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

9. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 
την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες 
καλούνται να απαντήσουν γραπτά στη Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. σχετικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξής τους 
στο Π.Μ.Σ., καταθέτοντας σχετική δήλωση ένταξης. Η μη 
ανταπόκριση από επιλεγέντα υποψήφιο εντός της προ-
βλεπόμενης προθεσμίας, ισοδυναμεί με παραίτηση από 

την υποψηφιότητά του. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που 
πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς από τον επιλεγέντα, 
η Συνέλευση μπορεί να αποδεχθεί καθυστερημένη δή-
λωση ένταξης φοιτητή στο Π.Μ.Σ. εφόσον προσκομίσει 
τεκμήρια για συνθήκες που αντικειμενικά τον εμπόδισαν 
να υποβάλει έγκαιρα τη δήλωση ένταξης στο Π.Μ.Σ. Στην 
περίπτωση παραιτήσεων ή μη έγκαιρης υποβολής της 
δήλωσης ένταξης, η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει 
τους αμέσως επόμενους (επιλαχόντες) στη σειρά αξιο-
λόγησης του σχετικού καταλόγου, οι οποίοι καταλαμβά-
νουν τις κενές θέσεις.

Άρθρο 7
Διάρκεια Σπουδών

7.1 Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. για τη λήψη 

Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται 
σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβά-
νεται και ο χρόνος εκπόνησης και υποβολή προς κρίση 
διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα ολοκληρώνονται 
εντός των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων ενώ στο 
τρίτο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία.

Μετά από αίτηση του φοιτητή η Συνέλευση μπορεί 
να επιτρέπει την παράταση του ανώτατου χρόνου ολο-
κλήρωσης σπουδών για διάστημα που δεν υπερβαίνει 
το ήμισυ της κανονικής διάρκειας φοίτησης του Π.Μ.Σ. 
και μόνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, 
δηλαδή μέχρι ένα (1) εξάμηνο επιπλέον των τριών (3) 
εξαμήνων της κανονικής διάρκειας.

Ένας κύκλος σπουδών του Π.Μ.Σ. μπορεί να αρχίζει το 
χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

7.2 Μερική φοίτηση
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εργάζονται τουλάχι-

στον 20 ώρες την εβδομάδα και προσκομίζουν σχετική 
σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη, μπορούν να 
εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα 
από αίτησή τους που εγκρίνεται από τη Συνέλευση. Οι 
φοιτητές μερικής φοίτησης δικαιούνται τον διπλάσιο 
χρόνο για την ολοκλήρωση των σπουδών τους και την 
απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης 
από εκείνον που αναφέρεται στο εδάφιο 7.1 (κανονική 
διάρκεια φοίτησης). Μερική φοίτηση προβλέπεται και 
για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να αντα-
ποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης (απο-
φασίζει η Συνέλευση του Τμήματος π.χ. για λόγους υγεί-
ας, οικογενειακούς, στράτευσης, λόγοι ανωτέρας βίας 
κ.ά. Επισημαίνεται ότι η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής διάρ-
κειας φοίτησης, δηλαδή τα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

7.3 Προσωρινή Αναστολή Σπουδών
Μετά από αίτηση του φοιτητή η Συνέλευση μπορεί 

να χορηγεί άδεια προσωρινής αναστολής σπουδών, η 
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα 
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτη-
τικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη 
ανώτατη διάρκεια φοίτησης.
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Άρθρο 8
Εγγραφή Μεταπτυχιακού Φοιτητή

1. Για την αρχική εγγραφή των μεταπτυχιακών φοι-
τητών στο Π.Μ.Σ. εντός προθεσμίας που ανακοινώνει η 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ., αυτοί καταθέτουν επιπλέον των 
δικαιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους και 
τα εξής:

• Δήλωση ατομικών στοιχείων σε έντυπο (και ηλεκτρο-
νικό αρχείο) της Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

• Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν ότι δεν 
φοιτούν σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

• Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
2. Κατά την αρχική εγγραφή, η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

δημιουργεί Δελτίο Μεταπτυχιακού Φοιτητή, η μορφή 
και το περιεχόμενο του οποίου έχουν καθορισθεί από 
τη Συνέλευση.

3. Η μη πραγματοποίηση, εκ μέρους επιλεγέντων με-
ταπτυχιακών φοιτητών, της αρχικής εγγραφής εντός της 
προθεσμίας του εδαφίου 1, ισοδυναμεί με μη-αποδοχή 
της έγκρισης εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. και οι θέσεις τους 
διατίθεται στους επιλαχόντες φοιτητές.

4. Η ανανέωση εγγραφής γίνεται υποχρεωτικά στην 
αρχή κάθε εξαμήνου, μέσα στην προθεσμία που ορίζει η 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Κατά την ανανέωση της εγγραφής 
ο μεταπτυχιακός φοιτητής εγγράφεται στα μαθήματα 
του εξαμήνου και δηλώνει τα μαθήματα επιλογής που θα 
παρακολουθήσει. Για τον έγκαιρο προγραμματισμό του 
Π.Μ.Σ. η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μπορεί να ζητά από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές να δηλώσουν τα μαθήματα 
επιλογής σε χρόνο προγενέστερο έως δύο (2) μήνες της 
προθεσμίας ανανέωσης εγγραφής.

5. Μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος δεν ανανεώνει 
εμπρόθεσμα την εγγραφή του χάνει την ιδιότητά του 
αυτή και διαγράφεται από τα μητρώα του Π.Μ.Σ.

6. Στην αίτηση ανανέωσης εγγραφής του Γ’ εξαμήνου, 
ο μεταπτυχιακός φοιτητής δηλώνει τον τίτλο της διπλω-
ματικής εργασίας. Οι ειδικότερες διατάξεις για τη διπλω-
ματική εργασία αναφέρονται στο άρθρο 14.

Άρθρο 9
Δικαιώματα και παροχές

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
πρώτου κύκλου σπουδών έως και τη λήξη τυχόν χορη-
γηθείσας παράτασης φοίτησης, πλην του δικαιώματος 
παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.

2. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίζει στους φοι-
τητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και 
τη διδασκαλία.

3. Όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα είναι εξαμηνιαία, 
έχουν τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων και προσφέ-
ρονται είτε στο χειμερινό είτε στο εαρινό εξάμηνο. Η 
διδασκαλία κάθε μαθήματος διαρκεί δεκατρείς (13) 
εβδομάδες με τρεις (3) ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα 
και μπορεί να συνοδεύεται από τη διεξαγωγή φροντιστη-
ριακών μαθημάτων, εργαστηρίων, συζητήσεων και την 
ανάθεση ασκήσεων ή εργασιών όπου αυτό απαιτείται.

4. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) διδακτικές πιστω-

τικές μονάδες (ECTS) και περιλαμβάνει την παρακολού-
θηση παραδόσεων, φροντιστηριακών, εργαστηριακών 
ασκήσεων, σεμιναρίων, την ανεξάρτητη μελέτη, την εκ-
πόνηση εργασιών και τη συμμετοχή σε εξετάσεις.

5. Η παρακολούθηση των παραδόσεων, φροντιστη-
ριακών ασκήσεων, εργαστηριακών ασκήσεων και λοι-
πών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική. Η 
παρακολούθηση διαπιστώνεται με την υπογραφή πα-
ρουσιολογίου τόσο από τους φοιτητές όσο και από τους 
διδάσκοντες.

6. Τη διδασκαλία των μαθημάτων ακολουθεί αντί-
στοιχη εξεταστική περίοδος. Όλες οι υποχρεώσεις των 
μαθημάτων, όπως εκτέλεση και παράδοση ασκήσεων 
και εργασιών, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως 
εντός της διάρκειας του εξαμήνου (μέχρι τη λήξη των 
εξετάσεων).

Άρθρο 10
Πρόγραμμα Σπουδών

10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων
1. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό/ή το εαρινό εξάμηνο 

εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
2. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. και την απο-

νομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο μετα-
πτυχιακός φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει και να 
εξεταστεί επιτυχώς σε δέκα (10) συνολικά μεταπτυχιακά 
μαθήματα, πέντε (5) στο Α’ εξάμηνο και πέντε (5) στο Β’ 
εξάμηνο, καθώς επίσης να συγγράψει και να εξεταστεί 
επιτυχώς στη διπλωματική εργασία (Γ’ εξάμηνο).

3. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο αντιστοιχεί σε τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

4. Στο Β’ εξάμηνο σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
καλούνται να επιλέξουν μία από τις τρεις ειδικεύσεις του 
Π.Μ.Σ. Μια ειδίκευση προσφέρεται εφόσον έχει επιλεχθεί 
από τουλάχιστον πέντε (5) φοιτητές. Η Συνέλευση με 
απόφασή της μπορεί να τροποποιεί το κατώτερο όριο 
φοιτητών για τη λειτουργία κάθε ειδίκευσης.

5. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τα μεταπτυ-
χιακά μαθήματα που προσφέρει το Π.Μ.Σ διαμορφώνε-
ται ως εξής:

Πίνακας μαθημάτων ανά εξάμηνο:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ - Βασικές Γνώσεις

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός ECTS Τίτλος

ΠΜΣ- 101 6 Διαδίκτυο των Πραγμάτων

ΠΜΣ- 102 6 Κατανεμημένα Συστήματα

ΠΜΣ- 103 6 Δίκτυα Επόμενης Γενιάς

ΠΜΣ- 104 6 Τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης

ΠΜΣ- 105 6 Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα

Σύνολο 30
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Στο Α’ εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε πέντε (5) μα-
θήματα, όλα υποχρεωτικά, με σύνολο τριάντα (30) ECTS 
(5 μαθήματα x 6 ECTS/μάθημα = 30 ECTS).

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ - Ειδικεύσεις

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός ECTS Τίτλος

ΠΜΣ-201 6 Προηγμένα Συστήματα Ασφάλειας

ΠΜΣ-202 6 Τεχνολογίες Υπολογιστικού 
Νέφους

ΠΜΣ-203 6 Συστήματα Διαχείρισης 
Δεδομένων Μεγάλου Όγκου

Μαθήματα Επιλογής

Τα μαθήματα της ειδίκευσης 
που θα επιλέξει ο φοιτητής:

Ειδίκευση 1: Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες

ΠΜΣ-211 6 Ευφυή Κυβερνοφυσικά Συστήματα

ΠΜΣ-212 6 Σχεδιασμός Διεπαφών για Ευφυείς 
Υπηρεσίες

Ειδίκευση 2: Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

ΠΜΣ-221 6 Συστήματα Προηγμένων 
Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών

ΠΜΣ-222 6 Ψηφιακές Δεξιότητες για Επιστήμες 
STEM

Ειδίκευση 3: Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της 
Επιστήμης των Δεδομένων

ΠΜΣ-231 6 Επιχειρησιακή Ευφυία

ΠΜΣ-232 6 Προηγμένες Τεχνικές Εξόρυξης 
Γνώσης

Σύνολο 30

Στο B’ εξάμηνο ο φοιτητής εγγράφεται σε πέντε (5) 
μαθήματα, τρία (3) υποχρεωτικά και δύο (2) επιλογής 
ανάλογα με την ειδίκευση που θα επιλέξει. Σύνολο τριά-
ντα (30) ECTS (5 μαθήματα x 6 ECTS/μάθημα = 30 ECTS).

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός ECTS Τίτλος

ΠΜΣ- ΜΔΕ 30 Διπλωματική εργασία

Σύνολο 30

6. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτικών 
μονάδων: 60 ECTS από τα 10 μαθήματα που παρέχονται 
στο Π.Μ.Σ. και 30 ECTS από τη διπλωματική εργασία.

10.2 Γλώσσα διδασκαλίας
Η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελ-

ληνική. Στην περίπτωση κατά την οποία το ένα τρίτο (1/3) 
τουλάχιστον των φοιτητών είναι αλλοδαποί, η διδασκα-
λία διεξάγεται στην Αγγλική γλώσσα. Το εκπαιδευτικό 
υλικό μπορεί να είναι είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά. 
Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην ελληνική ή 
την 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 ωρολόγιο πρόγραμμα της περιόδου, στο 
οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλί-
ας των μαθημάτων, οι ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων 
ή υποχρεώσεων, ημερομηνίες έναρξης και λήξης των 
διδακτικών περιόδων, οι περίοδοι εξετάσεων, οι αργίες 
κ.λπ.

Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ., διδασκα-
λία και εξέταση μαθημάτων, ανάθεση υποβολή και εξέ-
ταση μεταπτυχιακών εργασιών) πραγματοποιούνται στο 
χρονικό πλαίσιο του ετήσιου ακαδημαϊκού ημερολογίου 
που ορίζεται από τη Σύγκλητο.

10.4 Ημερομηνίες εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων
Στην αρχή κάθε ακαδ. εξαμήνου, και πριν από την 

έναρξη των μαθημάτων, καθορίζονται και αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ./Τμήματος οι ημερομηνίες 
εγγραφής των φοιτητών, καθώς και η διαδικασία δη-
λώσεων των μαθημάτων που θα επιλέγονται σε κάθε 
εξάμηνο.

10.5 Αναπληρώσεις μαθημάτων
Οι αναπληρώσεις τυχόν χαμένων διδακτικών ωρών, 

προγραμματίζονται, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα 
του μαθήματος και πραγματοποιούνται από τον υπεύ-
θυνο καθηγητή σε χρόνο που εξυπηρετεί τις ανάγκες 
των φοιτητών και τον προγραμματισμό του Τμήματος.

10.6 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Το Π.Μ.Σ. δύναται να αξιοποιεί τη δυνατότητα που 

προσφέρουν οι κείμενες διατάξεις για εξ αποστάσεως 
διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών 
σύμφωνα με τα ακόλουθα:

1. Οι ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας ανά μάθημα 
δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ανώτατο ποσοστό όπως 
αυτό προβλέπεται από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις 
νόμου.

2. Οι συντονιστές των μαθημάτων του Π.Μ.Σ που εν-
διαφέρονται να προσφέρουν μαθήματα από απόσταση 
θα πρέπει να έχουν υποβάλει έγκαιρα (πριν την αρχή του 
εξαμήνου) προς τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ αναλυτικό πρόγραμμα 
διδασκαλίας του μαθήματός τους όπου να φαίνεται σα-
φώς το ποσοστό διδακτικών ωρών και του εργασιακού 
φόρτου των φοιτητών/-τριών (ECTS) που αντιστοιχούν 
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ένα μάθημα θα μπορεί 
να προσφέρεται μερικώς από απόσταση υιοθετώντας 
κάποιο ή συνδυασμό μοντέλων εξ αποστάσεως διδα-
σκαλίας όπως αυτά που περιγράφονται στο εδάφιο 4.

3. Η Σ.Ε. αξιολογεί τις προτάσεις με βάση την πρακτι-
κή εφαρμοσιμότητά τους σε σχέση και με τους πόρους 
και υποδομή του Π.Μ.Σ και εγκρίνει ή απορρίπτει την 
πρόταση πάντοτε με την προϋπόθεση πως ο αριθμός 
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ωρών διδασκαλίας εξ αποστάσεως του μαθήματος που 
θα εγκριθεί δεν θα υπερβαίνει το ανώτατο ποσοστό 
όπως αυτό προβλέπεται από τις εκάστοτε κείμενες δι-
ατάξεις νόμου.

4. Τα μοντέλα εξ αποστάσεως διδασκαλίας που μπο-
ρούν να ακολουθήσουν οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ (χωρίς 
να αποκλείονται και άλλα) είναι τα εξής:

• Μοντέλο ‘σάντουιτς’: το μάθημα οργανώνεται εναλ-
λάσσοντας συνεδρίες ‘δια ζώσης’ διδασκαλίας και εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση π.χ. μία συνεδρία στην έναρξη του 
μαθήματος (αρχή του εξαμήνου), επόμενη συνεδρία δια 
ζώσης στη μέση του εξαμήνου, στη συνέχεια και πάλι 
εκπαίδευση από απόσταση και τέλος ολοκλήρωση με 
μία τελική συνεδρία δια ζώσης. Η εκπαίδευση από από-
σταση θα πραγματοποιείται με χρήση μέσων σύγχρονης 
τηλε-εκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης. Αναφορικά με τα 
χρησιμοποιούμενα μέσα, αυτά θα βασίζονται κατά προ-
τεραιότητα στις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται από 
το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

• Μοντέλο MOOC: ο διεθνής όρος ‘MOOC’ (Massive 
Open Online Courses’ στα ελληνικά: ‘Μαζικά Ανοικτά 
Διαδικτυακά Μαθήματα’) αναφέρεται σε διαδικτυακά 
μαθήματα με τη χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού βίντεο. 
Ο διδάσκων ενός μαθήματος αναπτύσσει ψηφιακό εκ-
παιδευτικό βίντεο σχετικό με ενότητα του μαθήματός 
του και το καθιστά προσβάσιμο στους φοιτητές/-τριες 
μέσω του ιστοτόπου του Π.Μ.Σ με τη μορφή MOOC (δηλ. 
συνοδευόμενο από ασκήσεις και εργασίες σχετικές με το 
αντικείμενο που παρουσιάζει το εκπαιδευτικό βίντεο).

10.7 Όρια απουσιών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να παρα-

κολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες του 
Π.Μ.Σ. Το όριο απουσιών ανά μάθημα είναι το 25% των 
παραδόσεων του μαθήματος. Σε περίπτωση που ένας 
μεταπτυχιακός φοιτητής υπερβεί το όριο απουσιών 25% 
των παραδόσεων τότε αποκλείεται από τις εξετάσεις του 
μαθήματος αυτού στην κανονική περίοδο εξετάσεων 
και έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο στην επαναληπτική 
περίοδο εξετάσεων. Σε περίπτωση που οι απουσίες του 
μεταπτυχιακού φοιτητή στο μάθημα υπερβούν το 40% 
των παραδόσεων τότε αποκλείεται από τις εξετάσεις του 
μαθήματος στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος και οφείλει να 
παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα.

Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και παρακολούθηση 
διαπιστώνεται με ευθύνη των διδασκόντων και διδα-
σκουσών των μαθημάτων με τη συμπλήρωση παρουσι-
ολογίου το οποίο κατατίθεται στη γραμματεία του Π.Μ.Σ 
πριν τη διενέργεια των εξετάσεων του μαθήματος.

Άρθρο 11
Διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ - Ανάθεση διδασκαλίας 
και Υποχρεώσεις Διδασκόντων

1. Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξήντα 
τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
(Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την 
παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011. Όλοι οι διδάσκο-
ντες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, 

εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετι-
κής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο 
δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής.

2. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αναθέτει 
μη αυτοδύναμη διδασκαλία μέρους μαθήματος ή σε-
μιναρίου ή εργαστηρίου σε μη κατόχους διδακτορικού 
διπλώματος υπό την επίβλεψη άλλου μέλους Δ.Ε.Π. δι-
δάσκοντος του Π.Μ.Σ., υπό την προϋπόθεση ότι τηρεί-
ται η αναλογία διδασκόντων της παραγράφου 1 και ότι 
οι αναθέσεις τους παρόντος δεν ξεπερνούν συνολικά 
ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών ωρών 
διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων ή εργαστηρίων, 
αντίστοιχα, του Π.Μ.Σ.

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, η Συνέλευ-
ση του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε 
διδακτικό προσωπικό και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη 
Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. και οι διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
(Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την 
παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, 
με αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση 
διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του 
Ιδρύματος ή την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι 
ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των 
ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του 
Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας 
Αθηνών ή νέες προσλήψεις/ συμβάσεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις των εδαφίων 9 και 10.

4. Η συμμετοχή σε Π.Μ.Σ. σε καμία περίπτωση δεν συ-
νιστά επιχειρηματική δραστηριότητα ή άσκηση ελευ-
θέριου επαγγέλματος κατά την έννοια της περίπτωσης 
θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 και του 
άρθρου 99 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

5. Με απόφαση της Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται 
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., καλού-
νται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, 
καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες 
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμέ-
νες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του 
Π.Μ.Σ.

6. Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. διδάσκουν στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 
και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και υπά-
γονται στις διατάξεις των παρ. 3 και 4.

7. Το ωράριο απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος στο Π.Μ.Σ. εντάσσεται στο κανονικό τους ωράριο 
εφόσον δεν αμείβονται για την απασχόληση τους αυτή. 
Η αντιστοίχιση του ωραρίου μπορεί να γίνει στο μέσα 
στο ίδιο ή άλλο ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε κάθε, όμως, 
περίπτωση μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος.

8. Η ανάθεση της διδασκαλίας σε εξωτερικούς συ-
νεργάτες, οι οποίοι είναι επιστήμονες ή επαγγελματίες 
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
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σχετική εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ. γίνεται με ει-
δικά αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης. Η επιλογή 
εξωτερικών συνεργατών γίνεται έπειτα από πρόσκληση 
ενδιαφέροντος που εκδίδεται από τον Διευθυντή και με 
βάση τα παρακάτω κριτήρια:

• Το γνωστικό αντικείμενο του υποψηφίου, σύμφωνα 
με το βιογραφικό του σημείωμα, θα πρέπει να έχει συνά-
φεια με αυτό που απαιτείται για τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.

• Κατά προτεραιότητα θα προτιμώνται οι υποψήφιοι 
που έχουν περισσότερες δημοσιεύσεις κατά τα τελευταία 
τρία (3) χρόνια σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή/
και συνέδρια διεθνούς κύρους και η τυχόν διδακτική 
εμπειρία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών συ-
νεκτιμάται κατά την κρίση της Επιτροπής του εδαφίου 9.

9. Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής η Συνέ-
λευση συγκροτεί Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία αποτε-
λείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και έργο της είναι η 
αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων εξωτερικών 
συνεργατών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει και 
αναρτά τον πίνακα αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του 
Π.Μ.Σ. Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται 
στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός τριών (3) ημερών. Οι 
ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης η 
οποία εισηγείται στη Συνέλευση. Η Συνέλευση αποφασί-
ζει και διαμορφώνει τον τελικό πίνακα αξιολόγησης των 
εξωτερικών συνεργατών του Π.Μ.Σ.

10. Κάθε μάθημα διαθέτει συντονιστή, οποίος είναι 
μέλος Δ.Ε.Π. του τμήματος και ορίζεται από τη Σ.Ε. στην 
έναρξη κάθε κύκλου σπουδών του Π.Μ.Σ. Ο συντονιστής 
κάθε μαθήματος οφείλει να συντονίζει την εκπαιδευ-
τική ομάδα του μαθήματος ως προς (α) την αποφυγή 
επικαλύψεων μεταξύ των διδασκόντων, (β) το συνολικό 
χρονοδιάγραμμα του μαθήματος, (γ) τις υποχρεώσεις 
των φοιτητών (π.χ. πλήθος εργασιών, ημερομηνίες πα-
ράδοσης, κ.λπ), (δ) την αναλογική κατανομή του φόρτου 
εργασίας σε περίπτωση συνδιδασκαλίας, (ε) τις διαδικα-
σίες αξιολόγησης του μαθήματος, (στ) την τήρηση του 
ανώτατου ποσοστού ωρών εξ αποστάσεως διδασκαλίας 
όπως αυτό προβλέπεται από τις εκάστοτε κείμενες δι-
ατάξεις νόμου, σε περίπτωση που στο μάθημα γίνεται 
χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα 
με το άρθρο 10.6, και γενικά να μεριμνά για οποιοδή-
ποτε άλλο θέμα επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του 
μαθήματος.

11. Κάθε διδάσκων μαθήματος στο Π.Μ.Σ είναι υπο-
χρεωμένος:

• Να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το 
ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος.

• Να αναρτά το σύνολο του εκπαιδευτικού υλικού του 
μαθήματός του (διαφάνειες διαλέξεων, εργαστηριακές 
ασκήσεις, εργασίες, υλικό αυτοαξιολόγησης, βιβλιογρα-
φία και οποιοδήποτε πρόσθετο υλικό κρίνεται αναγκαίο 
για την υποστήριξη των φοιτητών) στην ιδρυματική 
πλατφόρμα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης.

• Να ενημερώνει τους φοιτητές για οποιοδήποτε θέμα 
αφορά στο μάθημα του χρησιμοποιώντας τα εργαλεία 
επικοινωνίας της ιδρυματικής πλατφόρμας ασύγχρονης 
τηλε-εκπαίδευσης (ανακοινώσεις, μηνύματα, κ.λπ.).

• Να συνεργάζεται με το συντονιστή του μαθήματος 
και με τα υπόλοιπα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας του 
μαθήματος για την εύρυθμη λειτουργία του μαθήματος.

• Να ελέγχει αν οι φοιτητές που είναι παρόντες και μόνο 
αυτοί έχουν υπογράψει στο παρουσιολόγιο. Σε περίπτω-
ση εξ αποστάσεως παραδόσεων ο διδάσκων διαπιστώνει 
την παρουσία των φοιτητών και ενημερώνει κατάλληλα 
το παρουσιολόγιο.

• Να καθορίζει το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού μα-
θήματος με τρόπο που αυτό να είναι έγκυρο και σύμ-
φωνο με τις τρέχουσες εξελίξεις. Να χρησιμοποιούνται 
διεθνώς καθιερωμένα και σύγχρονα, μεταπτυχιακού και 
όχι προπτυχιακού επιπέδου, συγγράμματα και επιστη-
μονικά άρθρα στα πλαίσια της ύλης του μαθήματος. Σε 
καμιά περίπτωση προπτυχιακού επιπέδου συγγράμμα-
τα δεν υποκαθιστούν τα ενδεικνυόμενα μεταπτυχιακού 
επιπέδου.

• Να φροντίζει για τη συσχέτιση του θεωρητικού μέ-
ρους της διδασκαλίας με την υψηλού επιπέδου πρακτι-
κή, όπως αυτή εφαρμόζεται σε σύγχρονες επιχειρήσεις 
και οργανισμούς. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται με τη 
χρήση μελέτης περιπτώσεων, με αξιοποίηση προσκε-
κλημένων ομιλητών αναγνωρισμένων για την πείρα και 
ειδικές γνώσεις τους ή με συνδυασμό των δύο. Σε καμιά 
όμως περίπτωση ο διδάσκων δεν επιτρέπεται να υποκα-
θιστά την ευθύνη για την προετοιμασία των δικών του 
παραδόσεων με προσκεκλημένους ομιλητές ή εργασίες 
βιβλιοθήκης.

• Να τηρεί τουλάχιστον δύο ώρες γραφείου την εβδο-
μάδα, που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία 
των φοιτητών μαζί του για θέματα που άπτονται των 
σπουδών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος.

• Οι διδάσκοντες υποχρεούνται, κατά την έναρξη του 
εξαμήνου, να υποβάλλουν προς διανομή στη Γραμματεία 
του ΠΜΣ το αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus), που θα 
καλύπτει σ' εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε ενότητα 
του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων, και τη σχετική 
σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

• Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργά-
νων του ΠΜΣ καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία 
(π.χ. μη χρησιμοποιώντας μεταπτυχιακούς φοιτητές για 
ιδίους σκοπούς).

• Κάθε μέλος ΔΕΠ που έχει τουλάχιστον 3 χρόνια προ-
ϋπηρεσίας στο ΠΜΣ έχει την υποχρέωση να αποδέχε-
ται τον ορισμό του από τη Συνέλευση ως Συμβούλου 
Σπουδών για έναν αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών. Ο 
Σύμβουλος Σπουδών έχει την ευθύνη της παροχής συμ-
βουλών προς τους φοιτητές σχετικά με τις σπουδές, την 
επιλογή μαθημάτων, τη διπλωματική εργασία και συνα-
φή θέματα. Ο ορισμός πραγματοποιείται με την έναρξη 
κάθε νέου κύκλου και διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια φοί-
τησης του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση επίδοσης μεταπτυχιακών φοιτητών

1. Οι εξετάσεις των μαθημάτων διενεργούνται στο τέ-
λος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου σύμφωνα με το πρό-
γραμμα που καταρτίζει η Συντονιστική Επιτροπή και το 
οποίο ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην 
ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
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2. Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος καθορίζεται 
από τον διδάσκοντα (π.χ. γραπτά, προφορικά, εργασία, 
κ.λπ.), αναφέρεται στο οδηγό σπουδών και ανακοινώ-
νεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος και του Π.Μ.Σ. με 
ευθύνη του διδάσκοντα.

3. Οι βαθμοί εκδίδονται το αργότερο εντός είκοσι (20) 
ημερών μετά το πέρας κάθε εξεταστικής περιόδου.

4. Οι βαθμοί επιτυχίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα 
καταγράφονται στην κλίμακα 0- 10, με ακρίβεια δύο δε-
καδικών ψηφίων. Επιτυχής (προβιβάσιμη) βαθμολογία 
θεωρείται το έξι (6) για τα μεταπτυχιακά μαθήματα και 
το επτά (7) για τη διπλωματική εργασία.

5. Ο βαθμός αντανακλά τη γενική επίδοση του φοιτητή 
στην οποία μπορεί να συνυπολογίζονται:

• Συμμετοχή στις διδασκαλίες/παρακολούθηση των 
μαθημάτων.

• Βαθμολογία από την εκπόνηση εργασιών/ασκήσεων 
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

• Συμμετοχή στη διαμόρφωση εργαστηριακών ασκή-
σεων.

• Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του Π.Μ.Σ. στα γνω-
στικά αντικείμενα του μαθήματος.

• Βαθμολογία τελικής εξέτασης.
6. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα επανεξέ-

τασης στην επαναληπτική εξέταση.
7. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέτα-

ση μαθήματος ή μαθημάτων σε δύο διαδοχικές εξετα-
στικές περιόδους, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, 
από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι 
έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξε-
ταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της 
εξέτασης διδάσκων.

8. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επί-
δοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από 0,00 
έως 10,00 ως εξής: Άριστα 8,50 έως 10, Λίαν Καλώς 7,00 
έως 8,50 μη συμπεριλαμβανομένου, Καλώς 6 έως 7,00 
μη συμπεριλαμβανομένου.

9. Ο τελικός βαθμός του μεταπτυχιακού φοιτητή προσ-
διορίζεται από τους βαθμούς των μαθημάτων (Β.Μ.) με 
βάση τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.), και από 
τον βαθμό της διπλωματικής εργασίας (Β.Δ.Ε.) με βάση 
τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.Δ.Ε.) καθώς και 
άλλων υποχρεώσεων που έχουν προβλεφθεί στον οικείο 
Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ, με ακρίβεια δεύτερου δε-
καδικού ψηφίου. Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) υπολογίζεται σύμφωνα 
με το τύπο:

 

10. Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν 
ολοκληρώσει τις σπουδές του εντός του ανώτατου επι-
τρεπόμενου χρόνου ολοκλήρωσης των σπουδών, όπως 
αυτός ορίζεται στο άρθρο 7.1, τότε οι σπουδές του δι-
ακόπτονται με απόφαση της Συνέλευσης ύστερα από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Στην περίπτωση 
αυτή χορηγείται βεβαίωση για τα μαθήματα που παρα-
κολούθησε επιτυχώς κατά τη διάρκεια της φοίτησής του.

Άρθρο 13
Εξεταστικές περίοδοι (χρόνος διενέργειας 
και διάρκεια εξεταστικών περιόδων)

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι χειμερινού, εαρινού εξα-
μήνου καθώς και η επαναληπτική εξεταστική περίοδος 
του Σεπτεμβρίου και ταυτίζονται με τις εξεταστικές πε-
ριόδους των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, 
όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό Ημε-
ρολόγιο του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που φοιτητής ή 
φοιτήτρια αποτύχει σε ένα μάθημα, μπορεί να επανεξε-
τασθεί στο μάθημα αυτό στην (επαναληπτική) εξεταστι-
κή περίοδο του Σεπτεμβρίου.

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

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εγγράφονται στο Γ’ 
Εξάμηνο σπουδών αναλαμβάνουν να εκπονήσουν δι-
πλωματική εργασία σε συνεργασία με διδάσκοντα του 
Π.Μ.Σ. Η διπλωματική εργασία μπορεί να είναι ερευνητι-
κού ή τεχνικού περιεχομένου και πρέπει να έχει επαρκή 
βαθμό πρωτοτυπίας ή να αποδεικνύει καλή γνώση και 
σε βάθος κατανόηση ενός ειδικού θέματος με τρέχον 
ερευνητικό ή τεχνικό ενδιαφέρον.

2. Κατά τη διάρκεια του Β’ εξαμήνου σπουδών η Γραμ-
ματεία του Π.Μ.Σ. ανακοινώνει κατάλογο προτεινόμενων 
θεμάτων διπλωματικών εργασιών, ο οποίος δημιουργεί-
ται από εισηγήσεις των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. και στις 
οποίες περιγράφονται θέματα τρέχοντος ερευνητικού 
ενδιαφέροντος, συναφή με το επιστημονικό τους αντι-
κείμενο. Κάθε διδάσκων του Π.Μ.Σ. οφείλει να προτείνει 
δύο (2) τουλάχιστον θέματα ανά κύκλο σπουδών.

3. Με την ανανέωση εγγραφής του Γ’ εξαμήνου ο με-
ταπτυχιακός φοιτητής επιλέγει και δηλώνει ένα (1) από 
τα θέματα του εδαφίου 2 στη Συντονιστική Επιτροπή 
προς έγκριση.

4. Ο επιβλέπων καθηγητής και τα άλλα δύο μέλη της 
Επιτροπής Εξέτασης πρέπει να ανήκουν στο διδακτικό 
προσωπικό του Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να 
έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το 
γνωστικό αντικείμενο που πραγματεύεται η διπλωματική 
εργασία.

5. Κάθε μέλος του διδακτικού προσωπικού του Π.Μ.Σ. 
μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη μέχρι τεσσάρων (4) δι-
πλωματικών εργασιών ή και περισσότερων με απόφαση 
της Συνέλευσης.

6. Προϋπόθεση για την αξιολόγηση της διπλωματικής 
εργασίας είναι η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των μαθη-
μάτων του Π.Μ.Σ., δηλαδή αυτών που προσφέρονται στα 
Α’ και Β’ εξάμηνα φοίτησης.

7. Οι διπλωματικές εργασίες υποβάλλονται για αξιολό-
γηση δύο φορές ανά ακαδημαϊκό έτος σε ημερομηνίες 
που ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης. Η αξιολό-
γηση γίνεται σε δημόσια παρουσίαση, η οποία ανακοι-
νώνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στην ιστοσελίδα 
του Π.Μ.Σ.

8. Οι διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από 
την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον 
διαδικτυακό τόπο της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύματος.
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9. Άλλα θέματα που αφορούν την Διπλωματική Ερ-
γασία μπορούν να εξειδικευθούν με προσάρτημα στον 
παρόντα Κανονισμό.

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

του ενδιαφερόμενου στην οποία αναγράφεται, ο προ-
τεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προ-
τεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της 
προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής 
και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την 
έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι 
και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμί-
ας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό χρονικό 
διάστημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Συντονι-
στική Επιτροπή, εκτιμώντας τις περιστάσεις, δύναται να 
προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην 
αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους 
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Οδηγίες συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας π.χ. εξώφυλλο, γραμματοσειρά, ελάχιστος-μέ-
γιστος αριθμός λέξεων και οτιδήποτε άλλο σχετικό με τη 
δομή της αναφέρονται στο Παράρτημα.

14.2 Γλώσσα συγγραφής
Η διπλωματική εργασία συγγράφεται στην Ελληνική ή 

την Αγγλική γλώσσα κατά τα καθιερωμένα ακαδημαϊκά 
πρότυπα και μπορεί να συνοδεύεται από το υποστηρι-
κτικό υλικό που κρίνεται απαραίτητο.

14.3 Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Για την αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας ο 

μεταπτυχιακός φοιτητής μετά το πέρας της περιόδου 
συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος, 
υποβάλει τρία (3) αντίγραφα της εργασίας του στην τρι-
μελή Επιτροπή Εξέτασης.

Για να εγκριθεί η εργασία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να την υποστηρίξει δημοσίως ενώπιον της Τρι-
μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας στα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει 
να γίνεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη της 
εξεταστικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα μέλη 
της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα παρα-
πομπής της εξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης, ο μεταπτυχιακός φοι-
τητής έχει δικαίωμα να ζητήσει επανεξέταση της διπλω-
ματικής εργασίας του μετά την παρέλευση διαστήματος 
τουλάχιστον ενός (1) μήνα και εφόσον έχει προβεί στις 
διορθώσεις που πρότεινε η Εξεταστική Επιτροπή.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον 
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται 
υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής 
(Τμήματος).

Άρθρο 15
Υποχρεώσεις για τη λήψη του Δ.Μ.Σ.

Για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής ολοκλή-
ρωση των πέντε (5) υποχρεωτικών μαθημάτων του Α’ 
εξαμήνου, των τριών (3) υποχρεωτικών μαθημάτων του 

Β’ εξαμήνου, των δύο (2) μαθημάτων επιλογής της ειδί-
κευσης σπουδών που θα επιλέξει ο φοιτητής, η επιτυχής 
ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας καθώς και η 
εξόφληση των τελών φοίτησης.

Άρθρο 16
Διαδικασίες αξιολόγησης μαθημάτων/
διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

1. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου πραγματο-
ποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκο-
ντα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Η αξιολόγηση 
του Π.Μ.Σ. εντάσσεται στη διαδικασία εσωτερικής αξιο-
λόγησης του Τμήματος, η οποία διενεργείται σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που έχει θεσπίσει το ίδρυμα υπό την 
εποπτεία της ΜΟΔΙΠ.

2. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό 
ερωτηματολόγιο που καλύπτει το μάθημα ως προς το 
περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τον βαθμό συσχέ-
τισής του με την πράξη και τις αρχές του Π.Μ.Σ. Η αξιολό-
γηση του διδάσκοντα γίνεται με κριτήρια τις γνώσεις και 
την ικανότητα μετάδοσης τους, την προετοιμασία του, 
τη χρησιμοποίηση της πλέον σύγχρονης βιβλιογραφίας, 
την προθυμία του να απαντά σε ερωτήσεις, την έγκαι-
ρη βαθμολόγηση και επιστροφή εργασιών και γραπτών 
εξετάσεων και την τήρηση των ωρών διδασκαλίας του 
μαθήματος και των ωρών γραφείου, κλπ, όπως αυτά πε-
ριλαμβάνονται στις οδηγίες της Α.ΔΙ.Π.

3. Η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές καθώς και η ανάλυση των αποτελε-
σμάτων γίνεται με την ευθύνη της Ομάδας Εσωτερικής 
Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος. Τα αποτελέσματα 
κοινοποιούνται στον Διευθυντή ο οποίος ενημερώνει 
κάθε διδάσκοντα για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 
που τον αφορά, μετά την υποβολή της καταστάσεως 
βαθμολογίας για το μάθημα.

4. Εάν ο ίδιος διδάσκων αξιολογείται για τρεις συνεχό-
μενες φορές, σε οποιοδήποτε μάθημα, με βαθμολογία 
χαμηλότερη του μέσου όρου, και μικρότερη από το 40% 
του ανώτατου βαθμού, ο Διευθυντής μπορεί να απο-
φασίσει τη στέρηση του δικαιώματος διδασκαλίας στο 
Π.Μ.Σ. για ένα (1) έτος, μετά από εισήγηση της Συντονι-
στικής Επιτροπής.

5. Με βάση τους πίνακες αξιολόγησης η ΟΜ.Ε.Α. συ-
ντάσσει σε ετήσια βάση την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολό-
γησης του Π.Μ.Σ., η οποία κοινοποιείται στη Συνέλευση 
και στη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του 
Ιδρύματος.

6. Κατά τη λήξη της θητείας της Συντονιστικής Επιτρο-
πής, με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσ-
σεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υπο-
δομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσι-
μων πόρων του Π.Μ.Σ. Ο απολογισμός κατατίθεται στο 
Τμήμα.

7. Το Π.Μ.Σ. υπόκειται στη διαδικασία αξιολόγησης της 
παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 17
Λόγοι και διαδικασία διαγραφής από το Π.Μ.Σ.

Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, μετά την εισήγηση της Σ.Ε., δύναται να 
αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

• υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης 
στο Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του παρόντος 
Κανονισμού

• παράβαση κανόνων ακαδημαϊκής δεοντολογίας, 
όπως π.χ. η λογοκλοπή

• αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών.

Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής αποφασί-
σει να διακόψει την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., υποχρε-
ούται να ενημερώσει εγγράφως τον Διευθυντή.

Άρθρο 18
Χρηματοδότηση-Οικονομική διαχείριση Π.Μ.Σ.

18.1 Πόροι
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχεται 

από:
• τέλη φοίτησης, που καταβάλλονται από τους φοι-

τητές
• τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμε-

νων του φορέων,
• τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων,
• 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,

• πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
•  πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
•  μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.,
• κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
18.2 Δαπάνες
1. Η διαχείριση των εσόδων και εξόδων του Π.Μ.Σ. 

γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ιδρύματος.

2. Τα έσοδα του Π.Μ.Σ. κατανέμονται ως εξής:
• Εβδομήντα τοις εκατό (70%) λειτουργικά έξοδα του 

Π.Μ.Σ., τα οποία αφορούν σε δαπάνες διδασκαλίας, διοι-
κητικής και τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλι-
σμού, λογισμικού, αναλώσιμων, χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, και λοιπές δαπάνες, όπως 
ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαι-
δευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, εγγραφής σε 
επιστημονικό συνέδριο, δημοσίευσης άρθρου σε επι-
στημονικό περιοδικό, ενίσχυσης έρευνας, διεκδίκησης 
έρευνας, δαπάνες εργασιών πεδίου. Οι δαπάνες αποζη-
μίωσης του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητι-
κού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία που 
υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

• Τριάντα τοις εκατό (30%) για κάλυψη λειτουργικών 
εξόδων του Ιδρύματος.

• Η παραπάνω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση 
δωρεάς, κληροδοτήματος ή χορηγίας για συγκεκριμένο 
σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις.

3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύ-
νταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του Π.Μ.Σ. 
τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση, την

παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
και την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών 
δαπανών.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή καταβάλλει κάθε προσπά-
θεια ελαχιστοποίησης του λειτουργικού κόστους του 
Π.Μ.Σ. αξιοποιώντας στο έπακρο το ανθρώπινο δυναμι-
κό του Τμήματος και τις υποδομές του Ιδρύματος, ώστε 
να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Π.Μ.Σ. σε επίπεδο 
κύκλου σπουδών.

5. Το κόστος της δημοσίευσης σε έγκριτο επιστημονι-
κό περιοδικό ή της παρουσίασης σε διεθνές επιστημο-
νικό συνέδριο των ερευνητικών αποτελεσμάτων που 
προέκυψαν στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. καλύπτονται από τον 
προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. έως του ποσού των 700 ευρώ.

6. Σε περίπτωση που τα αναμενόμενα έσοδα δεν 
επαρκούν για να καλύψουν το κόστος λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ., ο Διευθυντής μπορεί να προτείνει εναλλακτικούς 
τρόπους χρηματοδότησης οι οποίοι πρέπει εγκριθούν 
από τη Συνέλευση προκειμένου να εφαρμοστούν. Το ίδιο 
ισχύει και για την περίπτωση που μειωθεί η επιχορήγηση 
από την πλευρά του Ιδρύματος.

7. Με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής συντάσ-
σεται ο ετήσιος απολογισμός εσόδων - εξόδων, με ανα-
γραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, των 
αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού 
των διδασκόντων που τις εισέπραξαν, ο οποίος υποβάλ-
λεται στη Συνέλευση και στη Σύγκλητο και δημοσιεύεται 
στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

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 διδα-
σκόντων που τις εισέπραξαν.

Ο προϋπολογισμός κάθε Π.Μ.Σ. δύναται να αναμορ-
φώνεται με απόφαση της Συνέλευσης, κατόπιν εισήγη-
σης του Διευθυντή του οικείου Π.Μ.Σ., στο σύνολο του 
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαφοροποίηση στα 
έσοδα, ή ανά κατηγορία δαπάνης υπό την προϋπόθε-
ση ότι οι πόροι που μεταφέρονται δεν υπερβαίνουν το 
είκοσι τοις εκατό (20%) του προϋπολογισμού, και υπό 
τον όρο τήρησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής 
ουδετερότητας του προϋπολογισμού κάθε Π.Μ.Σ.

Άρθρο 19
Τέλη φοίτησης

1. Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με την καταβολή τελών φοίτη-
σης από τους φοιτητές, που αποσκοπούν στην κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών του Προγράμματος. Για την 
ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους του Π.Μ.Σ. 
επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υποδο-
μών του Ιδρύματος και του ανθρώπινου δυναμικού του 
Τμήματος.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40435Τεύχος B’ 3910/14.09.2020

2. Για την περίοδο αρχικής λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το 
ύψος των τελών φοίτησης διαμορφώνεται σε 1.800 € 
για κάθε φοιτητή για το σύνολο του κύκλου σπουδών 
(3 εξάμηνα).

3. Το ύψος των τελών φοίτησης αναπροσαρμόζεται με 
απόφαση της Συνέλευσης και της Συγκλήτου.

4. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται από τους φοιτητές 
σε τρεις (3) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις στην αρχή του 
αντίστοιχου εξαμήνου.

5. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές 
των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν 
ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο 
εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό 
το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδο-
μήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσι-
μου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον 
πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή 
παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

6. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές 
δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο Π.Μ.Σ.

7. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προ-
ηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης 
ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισό-
δημα. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου 
λαμβάνονται υπόψη, από Επιτροπή που συγκροτείται 
από τη Συνέλευση, τα εισοδήματα του τελευταίου φο-
ρολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλο-
γής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος.

8. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υπο-
βάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατά-
σταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 
λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

9. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν 
δικαιούνται απαλλαγή.

10. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υπο-
χρεώσεων από την πλευρά του φοιτητή, για χρονικό 
διάστημα που υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, ο Διευθυ-
ντής οφείλει να τον ενημερώσει εγγράφως για το ύψος 
της οφειλής του και να ζητήσει την άμεση τακτοποίηση 
της οφειλής. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπό-
κριση από τον φοιτητή, τότε ο Διευθυντής ενημερώνει 
τη Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για τις περαιτέρω 
ενέργειες, οι οποίες μπορεί να είναι έγγραφη ενημέρωση 
του φοιτητή και σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, μπορεί 
να αποφασίσει την αναστολή της φοίτησης του φοιτητή 
μέχρι την εξόφληση των οφειλών.

Άρθρο 20
Υποτροφίες

1. Το Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες και βραβεία 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με βάση τις επιδόσεις τους 
στα μαθήματα και στη διπλωματική εργασία.

2. Με εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και από-
φαση της Συνέλευσης ορίζονται ανά εξάμηνο το πλήθος 
και το ύψος των υποτροφιών που χορηγούνται στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές.

3. Για τον καθορισμό του πλήθους των υποτροφιών, η 
Συνέλευση συνεκτιμά τη δυνατότητα χρηματοδότησής 
τους από τον προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.

4. Προϋπόθεση για τη διεκδίκηση υποτροφίας από 
μεταπτυχιακό φοιτητή είναι να έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς το σύνολο των υποχρεώσεων του προηγούμενου 
εξαμήνου.

5. Η ανάληψη υποτροφίας μπορεί να συνεπάγεται την 
ανάθεση επικουρικού ερευνητικού ή διδακτικού έργου 
στους υποτρόφους, όπως η διδασκαλία φροντιστηρια-
κών ή εργαστηριακών ασκήσεων στους προπτυχιακούς 
φοιτητές ή άλλο εκπαιδευτικό/ερευνητικό έργο που θα 
προσδιορίσει η Συνέλευση.

6. Στους φοιτητές του Π.Μ.Σ. που έχουν αριστεύσει στη 
διπλωματική εργασία χορηγούνται βραβεία, τα οποία 
δεν έχουν οικονομικό περιεχόμενο.

Άρθρο 21
Τελετουργικό αποφοίτησης και τύπος 
απονεμόμενου διπλώματος (Δ.Μ.Σ.)

Στους απόφοιτους του Π.Μ.Σ. που έχουν ολοκληρώ-
σει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους απονέμεται Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνολογίες 
και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών» και ειδικεύσεις μια εκ’ των: (α) Ευφυή Κυ-
βερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαι-
δευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων 
και της Επιστήμης των Δεδομένων.

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης υπογράφεται 
από τον Πρύτανη του Ιδρύματος και από τον Διευθυ-
ντή του Προγράμματος. Οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού 
τίτλου μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την 
απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος με βάση τις κείμε-
νες διατάξεις.

Στους απόφοιτους του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, 
πριν από την τελετή απονομής του τίτλου, βεβαίωση 
ότι έχουν περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του 
Π.Μ.Σ.

Πρωτότυπο Δ.Μ.Σ. εκδίδεται μόνον ένα (1) και δεν 
αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής 
από οποιαδήποτε αιτία.

Κάτοχοι του Δ.Μ.Σ. δικαιούνται να λάβουν δωρεάν 
όσα πιστοποιητικά σπουδών και αντίγραφα διπλώμα-
τος επιθυμούν.

Η απονομή των Δ.Μ.Σ. γίνεται με καθομολόγηση σε 
δημόσια τελετή, η οποία μπορεί να γίνει συγχρόνως με 
την απονομή των πτυχίων Προπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος.

Κατά την τελετή οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. προηγούνται 
των πτυχιούχων Προπτυχιακών Σπουδών.

Το τελετουργικό της τελετής απονομής ρυθμίζεται με 
απόφαση της Συγκλήτου. Για όσους δεν επιθυμούν να 
δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, επιτρέπεται απλή 
επίκληση της τιμής και της συνείδησής τους.
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Τα ονόματα των διπλωματούχων εγκρίνονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος που διαπιστώνει την επιτυχή 
ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί 
το Δ.Μ.Σ.

Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής 
δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανι-
σμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρη-
σης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

Άρθρο 22
Παράρτημα Διπλώματος

Στο Δ.Μ.Σ. επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος 
(Diploma Supplement), που παρέχει πληροφορίες σχετι-
κά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαί-
δευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών 
που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από τον εκάστοτε απο-
φοιτήσαντα, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3374/2005 
και της υπ’ αρ. Φ5/89656/Β3/13-8-2007 υπουργικής από-
φασης (Β’ 1466).

Άρθρο 23
Διοικητική Υποστήριξη-Υλικοτεχνική υποδομή

23.1 Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση των στόχων του Π.Μ.Σ. συμβάλουν 

ειδικότερα:
• Τα Ερευνητικά Εργαστήρια
• Οι Βιβλιοθήκες
• Το Υπολογιστικό κέντρο
Τμήμα των εσόδων από το Π.Μ.Σ. υποστηρίζει την 

επιχειρησιακή λειτουργία ή και αναβάθμιση των υπο-
δομών αυτών.

23.2 Διοικητική Υποστήριξη του Προγράμματος
Το διοικητικό έργο του Π.Μ.Σ. θα υποστηρίζεται από 

τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Κάθε επιτροπή του Π.Μ.Σ. θα 
επικουρείται στο έργο της από μέλος της Γραμματείας 
του Π.Μ.Σ. με απόφαση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 24
Πειθαρχικά Θέματα

Σε περίπτωση που ανακύψουν πειθαρχικά θέματα, 
εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στον Εσωτερικό Κανο-
νισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος.

Άρθρο 25
Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

1. Ο Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 
ενημερώνεται σε ετήσια βάση και περιλαμβάνει το πρό-
γραμμα μαθημάτων, τα ονόματα των διδασκόντων, τα 
δικαιώματα των φοιτητών (π.χ. υποτροφίες και βραβεία, 
βοηθήματα κ.ά.), πληροφορίες για τη λειτουργία των 
εργαστηρίων και των βιβλιοθηκών του Ιδρύματος, κα-
θώς και κάθε άλλη πρόβλεψη του παρόντος Κανονισμού.

2. Ο συγκεντρωτικός κατάλογος και το περιεχόμενο 
των προσφερόμενων μαθημάτων, μαζί με τον παρόντα 
Κανονισμό καθώς και χρήσιμες πληροφορίες για τη δι-
ευκόλυνση των φοιτητών περιλαμβάνονται στον Οδηγό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ο.Μ.Σ.) του Π.Μ.Σ.

3. Ο Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών αναρτάται 
σε ηλεκτρονική μορφή στους δικτυακούς τόπους του 
Π.Μ.Σ. και του Τμήματος.

Άρθρο 26
Λοιπές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονι-
σμό, θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 31 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   
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*02039101409200016*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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,
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