
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8144 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

με τίτλο «Research in Marine Sciences (Έρευνα 

στις Θαλάσσιες Επιστήμες)» του Τμήματος Επι-

στημών της Θάλασσας της Σχολής Περιβάλλο-

ντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
[Συνεδρία 106 (επαναληπτική)/20.07.2018)

Αφού έλαβε υπόψη: 
• Τις διατάξεις του π.δ. 83/84 (ΦΕΚ Α’ 31) «Ίδρυση Πα-

νεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπι-
στημίου 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/03.11.2008) και με τις διατάξεις 
των άρθρων 13 -15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας», 

• Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε και του άρ-
θρου 33, παραγρ. 2, και 45 τουν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017, 
τ. Α’), 

• Την υπ΄ αριθμ. 2806/27.04.2018 απόφαση της Συ-
γκλήτου (αριθμ. συνεδρίας 34/25.04.2018) με θέμα 
«Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Research in Marine Sciences (Έρευνα στις Θα-
λάσσιες Επιστήμες)», Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, 
Σχολή Περιβάλλοντος», 

• Την υπ΄ αριθμ. 9η/19.04.2018 Συνέλευση του Τμήμα-
τος Επιστημών της Θάλασσας με την οποία καταρτίσθη-
κε ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών «Research in 
Marine Sciences (Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)», 

• Το υπ’ αριθμ 106(επαναληπτική)/20.07.2018 πρακτι-
κό της έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 6.1. 
«Έγκριση Κανονισμών 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 2965/24.07.2018, τ. Β΄, στο οποίο δημοσιεύ-

θηκε η ανωτέρω απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπι-

στημίου Αιγαίου που αφορά στην ίδρυση του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Research in 
Marine Sciences  (Έρευνα στις Θαλάσσιες Επιστήμες)»,  
αποφασίζει: 

και εγκρίνει τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Research in Marine Sciences (Έρευνα 
στις Θαλάσσιες Επιστήμες)», όπως αυτός καταρτίσθηκε 
στην υπ΄ αριθμ. 9η/19.04.2018 Συνέλευση του Τμήματος 
Επιστημών της Θάλασσας, της Σχολής Περιβάλλοντος, 
ως ακολούθως: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΟΥ Π.Μ.Σ «RESEARCH IN MARINE SCIENCES 
(ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Άρθρο 1. 
Γενικές Αρχές 

Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρα-
κολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) όπως ορίζεται σχετικά 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν.4485/2017-. 

1.1 Αποστολή Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών 

Tα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Π.Α. 
οδηγούν στην απόκτηση Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) που είναι ακαδημαϊκοί τίτλοι υψηλού 
επιπέδου. Μέσω της συστηματικής μελέτης, της ανάπτυ-
ξης της κριτικής σκέψης και της έρευνας επιδιώκουν την 
παραγωγή νέας γνώσης και την προώθηση της έρευνας 
και της καινοτομίας. 

1.2 Στόχοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών 

Το Π.Α. διοργανώνει προγράμματα μεταπτυχιακών 
σπουδών τα οποία στοχεύουν, σύμφωνα με την παρ. 1 
άρθρο 30 ν. 4485/2017: 

• στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυ-
ξη της έρευνας και των τεχνών, καθώς και την ικανο-
ποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, 
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•  στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι-
μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες 
ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του 
πρώτου κλάδου σπουδών των οικείων Τμημάτων. Επι-
πλέον, τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών 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 περιο-
χή εξειδίκευσης, αφετέρου, δε, να εμπνευστούν, για να 
παραγάγουν και να εφαρμόσουν νέες θεωρίες και νέες 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις· 

•  στην ανάπτυξη και τη διεύρυνση συνεργασιών σε 
εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με εκπαιδευτικά 
και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδα-
πής, με προσφορά ικανού αριθμού προγραμμάτων και 
σε άλλες (εκτός της ελληνικής) γλώσσες· 

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

Άρθρο 2.
Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Π.Α. ιδρύει, οργανώνει και λειτουργεί τα προγράμ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών και απονέμει Διπλώματα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» όπως κάθε φορά ισχύουν. 

2.1 Διαδικασία Ίδρυσης νέου Π.Μ.Σ. 
Το νομικό πλαίσιο ίδρυσης/επανίδρυσης μονοτμηματι-

κού Π.Μ.Σ. περιγράφεται στο άρθρο 32 τουν. 4485/2017 
και το νομικό πλαίσιο ίδρυσης/επανίδρυσης Διατμημα-
τικού/Διιδρυματικού Π.Μ.Σ. περιγράφεται στα άρθρα 32 
και 43 του ν.4485/2017. Διευκρινίσεις, επί των ως άνω 
διαδικασιών, αποτυπώνονται στις σχετικές τυποποιηθεί-
σες 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 
45ν.4485/2017). Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και 
στις περιπτώσεις τροποποίησης του Κανονισμού. Στον 
παρόντα Κανονισμό παρουσιάζονται η δομή και οι κα-
νόνες λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Research in Marine Sciences» 
του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (Τ.Ε.Θ.) του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου (Π.Α.) το οποίο απονέμει Δίπλω-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Οι διατάξεις του 
εξειδικεύουν και συμπληρώνουν το νομικό πλαίσιο που 
διέπει τις μεταπτυχιακές σπουδές και συγκεκριμένα τις 
διατάξεις του ν.4485/2017. Ειδικότερα, στον Κανονισμό 
του Π.Μ.Σ. καθορίζονται όλα τα θέματα που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του προαναφε-
ρόμενου νόμου. 

Κάθε υποψήφιος/α, που επιλέγει για να φοιτήσει στο 
Π.Μ.Σ., θα πρέπει να λαμβάνει εγκαίρως γνώση του πα-
ρόντος Κανονισμού και να αποδέχεται τους κανόνες 
λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Ο παρών Κανονισμός αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του τμήματος. 

Άρθρο 3. 
Σκοπός του Π.Μ.Σ. 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Research in Marine Sciences» εντάσσεται στον στρα-
τηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται 
από συνεκτική διεπιστημονική προσέγγιση και απο-
σκοπεί (i) στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης μέσω 
της παροχής θεωρητικού υποβάθρου στον τομέα του 
σχεδιασμού, υλοποίησης και αντιμετώπισης ιδιαιτερο-
τήτων κατά τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου εξειδικευ-
μένης έρευνας στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον, 
σε αντικείμενα που αφορούν σε φυσικές και οικολογικές 
διεργασίες, στις θαλάσσιες βιοεπιστήμες, στην προστα-
σία των οικοσυστημάτων και την ορθολογική διαχείρι-
ση των πόρων τους καθώς και τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
(ii) στην ανάπτυξη ακαδημαϊκών ικανοτήτων και δεξιοτή-
των των αποφοίτων, και (iii) στην ικανοποίηση των εκπαι-
δευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών 
αναγκών της χώρας. Η προσέγγιση αυτή ακολουθεί το 
πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα διεθνών εκπαιδευτι-
κών οργανισμών και ανάλογων Π.Μ.Σ. διεθνώς. 

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

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

1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος. 
2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ) 
3. Η Συνέλευση του Τμήματος 
4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. 
5. Ο Διευθυντής ή η Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. (και ο/η 

Αναπληρωτής/τρια του/της Διευθυντή/ντριας) 
6. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών/τριών 
7. Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 

(Ε.Σ.Ε.), 
4.1 Πρυτανικό Συμβούλιο (παρ. 5 άρθρο 30 του 

ν. 4485/2017) 
Επιπλέον των αρμοδίων οργάνων, και σύμφωνα με την 

παρ. 5 άρθρο 30 ν. 4485/2017, «το Πρυτανικό Συμβούλιο 
του οικείου Ιδρύματος έχει την ευθύνη της τήρησης του 
νόμου, σε ό,τι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των 
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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/ντή συντάσσεται απολογισμός 
του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. 
καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του. Η θητεία 
του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. 
Ο/Η Πρόεδρος της Σ.Ε. έχει ταυτόχρονα και το ρόλο του/
της Διεθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για 
την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας 
του προγράμματος και: 

- Δύναται να εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή 
του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων/ουσων 
του Π.Μ.Σ. και την αναμόρφωση του προγράμματος 
σπουδών. 

- Ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα μέλη της 
τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών 
(άρθρο 34 παρ. 4 ν. 4485/17) 

- 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/ντής/τρια είναι Μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας 
ή της βαθμίδας Αναπληρωτή/ώτριας Καθηγητή/ητριας 
του τμήματος, του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με το 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., είναι επίσης Μέλος της 
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. 

στ) Με ευθύνη του/της απερχόμενου/ης Δ/ντή/ντριας, 
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/ντρια του Π.Μ.Σ., κατόπιν απόφασης 
της Συνέλευσης, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πλη-
ρωμής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις 
συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμέ-
νο προϋπολογισμό. Η Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν 
εισήγησης του Δ/ντή του Π.Μ.Σ. (ή της Σ.Ε.), θα αποφα-
σίζει ως προς την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα 
ως προς την έγκριση των δαπανών του προγράμματος 
και θα πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του 
συγκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμε-
νες δαπάνες. 

Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. 
είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια 
και εκπληρώνει τα καθήκοντα του/της Διευθυντή/τριας 
σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του/της. 

4.7 Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μετα-
πτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών (άρθρο 31, παρ. 3δ 
του ν. 4485/2017) 
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Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία Μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Θ. και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος, Έργο της Επιτροπής αποτελούν τα 
παρακάτω: 

• Αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητι-
κών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα ακαδη-
μαϊκά κριτήρια που τυχόν έχουν τεθεί σύμφωνα με την  
παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ν. 4485/17. (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 επικύ-
ρωση στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση του 
Τμήματος, μπορεί να συγκροτήσει επιπλέον Επιτροπές 
όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι προτάσεις ή απο-
φάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος. 

4.8 Εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.), (άρθρο 44 παρ. 3 επομ. του ν. 4485/2017). 

Η Ε.Σ.Ε. είναι αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή 
αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. Τα πέντε  (5) Μέλη της Ε.Σ.Ε. είναι 
Μέλη Δ.Ε.Π. α’ βαθμίδας, αναπληρωτή και επίκουρου 
άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του 
άρθρου 13Α 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/τις επι-
σκέπτες/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 μετα-
πτυχιακός/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 δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. 

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών 
φοιτητών και φοιτητριών καθορίζεται στο Φύλλο Εφη-
μερίδας της Κυβερνήσεως ίδρυσης του Π.Μ.Σ. (βλέπετε 
και παρακάτω άρθρο 8, περιπτ. 8.5 για τα Μέλη των κα-
τηγοριών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.) 

Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/τριών ανά διδάσκοντα/ουσα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται 
σε 0.67 (=10/15), ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος σε σχέση με 
τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμή-
ματος είναι 0.086 (=10/812) και σε σχέση με τον αριθ-
μό των διδασκόντων/ουσων του Τμήματος είναι 0.37 
(10/27) (άρθρο 45 παρ. 1β του ν. 4485/2017). Τα ανωτέρω 
στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται 
στα δεδομένα του έτους σύνταξης του κανονισμού. 

Άρθρο 6. 
Κατηγορίες Πτυχιούχων 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες πτυχιούχοι Τμημάτων 
Επιστημών της Θάλασσας, Περιβάλλοντος, Ωκεανογρα-
φίας, Θαλάσσιας Βιολογίας, Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, 
Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας ή άλλων συνα-
φών γνωστικών αντικειμένων Πανεπιστημίων καθώς 
και πτυχιούχοι Τμημάτων Μηχανικών της ημεδαπής και 
ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ες και πτυχιούχοι Τμημάτων 
ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται 
δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες, κατά τα ανω-
τέρω οριζόμενα, 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 Με-
ταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια 
του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από 
ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διε-
πιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊ-
κών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 
3328/2005 (Α’ 80) -σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του ν. 4485/17-. 

Άρθρο 7. 
Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων 

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής 
γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας 
διεξαγωγής του ΠΜΣ, δηλαδή πέραν της αγγλικής. Το 
επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται, αναφέρεται 
στον παρόντα Κανονισμό. Στα ακαδημαϊκά κριτήρια που 
συνεκτιμώνται, περιλαμβάνονται ιδίως, ο βαθμός του 
πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά 
με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε δι-
πλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο 
κύκλο σπουδών, καθώς και η σχετική ερευνητική ή επαγ-
γελματική δραστηριότητα του υποψηφίου (παρ. 2 άρθρο 
34 ν.4485/2017). Η Συνέλευση του Τμήματος, δύναται να 
καθορίσει με απόφασή της τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
των κριτηρίων, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων, 
τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την 
επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών. 

Συγκεκριμένα, για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοι-
τητών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. η Επιτροπή 
Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτη-
τών/τριών συνεκτιμά: (α) Τον γενικό βαθμό του πτυχίου 
και τη συνάφεια του με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., τη βαθ-
μολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά 
με τα μαθήματα που Π.Μ.Σ., την επίδοση σε διπλωματική 
εργασία όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπε-
δο και την τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστη-
ριότητα του υποψηφίου (παρ. 2, άρθρο 34 ν.4485/2017). 
(β) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προ-
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κύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί 
στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τέτοια προσόντα είναι το 
επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων που 
είναι δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, 
το συγγραφικό έργο, η κατοχή και άλλων πανεπιστημια-
κών πτυχίων πέραν του πρώτου, η γνώση περισσότερων 
από μια ξένη γλώσσα, συστατικές επιστολές κ.λπ., όπως 
αυτά παρουσιάζονται αναλυτικά στην επόμενη παράγρα-
φο αυτού του άρθρου. (γ) Την απόδοση των υποψηφίων 
κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης. 

Ειδικά προσόντα των υποψηφίων: Τα ειδικά προσόντα 
των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαι-
ολογητικά που οι ίδιοι/ες έχουν καταθέσει στο Τμήμα, 
καταγράφονται και στη συνέχεια αξιολογούνται από την 
Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχια-
κών Φοιτητών/τριών. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφί-
ων που μπορούν να αξιολογηθούν είναι τα εξής: 

• Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία του/της υπο-
ψηφίου/ας 

• Το ερευνητικό - επιστημονικό και συγγραφικό έργο 
του υποψηφίου: Αυτό αξιολογείται μόνο όταν αυτό είναι 
δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε 
πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, ή προκύπτει από 
βεβαιωμένη προϋπηρεσία ενασχόλησης αυτού/αυτής 
σε ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα και σε αντικείμενα 
συναφή με την κατεύθυνση σπουδών που επέλεξε. Η 
εξακρίβωση της συνάφειας του ερευνητικού - επιστη-
μονικού έργου του/της υποψηφίου/ας γίνεται από την 
Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχια-
κών Φοιτητών/τριών. 

• Συστατικές επιστολές 
• Πρόσθετα πτυχία Α.Ε.Ι. Αυτά αφορούν σε πτυχία/δι-

πλώματα που κατέχει ο/η υποψήφιος/α, πέραν του πρώ-
του, ή του συναφούς με το αντικείμενο του προγράμ-
ματος μεταπτυχιακών σπουδών από πανεπιστήμια της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Τα πτυχία πανεπιστημίων 
της αλλοδαπής συνυπολογίζονται μόνον όταν είναι ανα-
γνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ - ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα με τα 
πτυχία που χορηγούνται από τα ελληνικά Πανεπιστήμια. 

• Η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπε-
δο Β2. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί πιστοποιητικό 
επάρκειας γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 δύνα-
ται το Τμήμα να οργανώσει ειδική εξέταση από επιτροπή 
αποτελούμενη από Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος (βλέπετε 
ανωτέρω 4.7) και μέλος ΕΔΙΠ με γνωστικό αντικείμενο 
τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, για τη διαπίστωση 
της επάρκειας γνώσης της ξένης γλώσσας. 

• Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υπο-
ψηφίων (π.χ. επαγγελματική εμπειρία) 

Προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων: Για την επι-
λογή των υποψηφίων Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται προφο-
ρική συνέντευξη. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη 
διάρκεια της προφορικής συνέντευξης συνεκτιμάται για 
την επιλογή τους στο Π.Μ.Σ. Η προφορική συνέντευξη 
γίνεται σε γενικότερα και σε ειδικά θέματα επιστημονι-
κού ενδιαφέροντος σχετικά με την κατεύθυνση που έχει 
επιλέξει ο/η υποψήφιος/α, και αποβλέπει: 

• Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτι-
σης του/της υποψήφιου/ας και τη συγκρότηση της προ-

σωπικότητάς του/της. • Στη διαπίστωση των κινήτρων 
και της ωριμότητας του/της υποψηφίου/ας για μεταπτυ-
χιακές σπουδές στην κατεύθυνση που επέλεξε • Στην 
επισήμανση ειδικών δεξιοτήτων και άλλων χαρακτηρι-
στικών και δραστηριοτήτων του/της υποψηφίου/ας 

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

Η προφορική συνέντευξη των υποψηφίων πραγματο-
ποιείται από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψη-
φίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών. 

Άρθρο 8. 
Διαδικασίες επιλογής 

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

φαση της Συνέλευσης δημοσιεύει, τουλάχιστον έναν 
(1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων, προκήρυξη, σε πρόσφορο μέσο συμπεριλαμ-
βανομένης και της ιστοσελίδας του οικείου Τμήματος 
και του Ιδρύματος, σχετική με το Π.Μ.Σ, του οποίου η 
έναρξη έχει προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο σπουδών. Στην προκήρυ-
ξη αναφέρονται οι κατηγορίες πτυχιούχων, ο αριθμός 
εισακτέων, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και δικαι-
ολογητικών καθώς και τα κριτήρια / διαδικασία επιλογής 
των μεταπτυχιακών φοιτητών, και συγκεκριμένα: (α) όλα 
τα δικαιολογητικά που απαιτείται να κατατεθούν, (β) η 
απαιτούμενη εξέταση επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα 
και (γ) η απαίτηση υποβολής των υποψηφίων σε προ-
φορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης/
Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών, (δ) οι ημερο-
μηνίες διενέργειας των εξετάσεων στην Αγγλική γλώσσα 
και της συνέντευξης, (ε) ο τρόπος βαθμολόγησης. Για την 
συνέντευξη του / της υποψηφίου, είναι δυνατή η χρήση 
μέσων τηλεπικοινωνίας ή/και τηλεκπαίδευσης. 

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 υποψηφιότητας (από τη Γραμματεία ή από 
την ιστοσελίδα: http://www.aegean.gr/marine. 

2. Φωτοτυπία τίτλων σπουδών, ή Βεβαίωση Περάτωσης 
Σπουδών. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέ-
μεται σε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτ-
λος σπουδών 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). άρ-
θρο 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017). Συνεπώς οι κάτοχοι 
τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκο-
μίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

3. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολο-
γίας μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός 
πτυχίου.. 
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4. Βιογραφικό σημείωμα που θα αναφέρονται οι σπου-
δές και τυχόν επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία. 

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

στηριότητας, εάν υπάρχουν. 
7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής (τουλάχιστον επι-

πέδου Β2) και άλλων γλωσσών, εάν υπάρχουν. 
8. Τεκμηρίωση γνώσης μιας γλώσσας, πέραν της αγ-

γλικής. (Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας 
αποδεικνύεται με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστο-
ποιητικό του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003, β) Πτυχίο 
της πρόσθετης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων 
Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή 
αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Πτυχίο, 
προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό 
δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Απολυτήριο 
τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανο-
νική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Η 
άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν απο-
δεικνύει 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). 

9. Δύο συστατικές επιστολές, αν υπάρχουν. 
10. Φωτοτυπία των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυ-

τότητας. 
11. Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε 

άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη τους θα συνέβαλε 
ώστε η Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών/τριών να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκλη-
ρωμένη άποψη. 

Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την επιλογή αποτε-
λεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν 
της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρ-
θρο 34 παρ. 2 του ν. 4485/17. 

8.3 Κριτήρια επιλογής 
Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται με βάση 

τα ακόλουθα κριτήρια: 
- Βαθμός πτυχίου (30/100).
- Βαθμός δεύτερου πτυχίου ή διπλώματος μεταπτυχι-

ακών σπουδών (5/100). 
- Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, 

που είναι σχετικά με το γνωστ. αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
(μέσος όρος βαθμολογίας) (10/100). 

- Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προ-
βλέπεται στον πρώτο κύκλο  σπουδών (5/100). 

- Συστατικές επιστολές (5/100). 
- Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα 

(10/100). 
- Γλωσσομάθεια (εφόσον η επάρκεια στα Αγγλικά είναι 

επιπέδου C1 τουλάχιστον)  (5/100). 
- Ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα σχετική 

με το αντικείμενο του ΠΜΣ  (5/100). 
- Προφορική συνέντευξη (25/100). 
8.4 Κατάρτιση Πίνακα Αξιολόγησης 

Με βάση τα θεσπισθέντα κριτήρια, η Επιτροπή Εξέτα-
σης/Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών καταρ-
τίζει τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων και τον 
καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση. 

Ειδικότερα: 
(α) Η Επιτροπή καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλο-

γο όσων έχουν υποβάλει αίτηση. 
(β) Απορρίπτει τους/τις υποψηφίους/ες που δεν πλη-

ρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια (σε περίπτωση που 
έχουν τεθεί τέτοια). 

(γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους/ες υποψηφίους/ες πλη-
ρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται 
από τις ισχύουσες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό 
(τίτλος σπουδών α’ κύκλου, γνώση αγγλικής γλώσσας 
επιπέδου Β2 και άνω, επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον 
γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. 
κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στο άρθρο 7). Η συνέντευξη 
πραγματοποιείται από τα Μέλη της οικείας Επιτροπής. 

(δ) Υποβάλλει τους υποψηφίους σε εξέταση της απαι-
τούμενης επάρκειας στην Αγγλική γλώσσα, εάν δεν έχουν 
πιστοποιημένη γνώση (βλ. παραπάνω) της γλώσσας. 

(ε) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους/τις υποψηφίους/ες και 
εισηγείται την τελική επιλογή. 

(στ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός 
πίνακας των επιτυχόντων/ουσών εγκρίνεται και επικυρώ-
νεται από τη Συνέλευση 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 λαμβά-
νεται υπόψη ο μέσος όρος των συγγενών μαθημάτων 
προς το Π.Μ.Σ. ή άλλων επιμέρους κριτηρίων επιλογής. 

8.5 Εγγραφή επιλεγέντων/εισων στο Π.Μ.Σ. 
Οι επιλεγέντες/είσες 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/τριών, θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες/
ούσες, 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 εκάστου ακαδ. Έτους. Η 
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χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη 
λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας. 

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών, ορίζεται στα 2 ακαδημαϊκά έτη από την ημε-
ρομηνία εγγραφής. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έπειτα από εισήγηση της 
ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης δίδεται η δυνατότητα 
παράτασης του χρόνου αυτού, κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 42, παραγρ. 3 του ν. 4521/18, ΦΕΚ 38/2-3-2018, τ. 
Α΄ σύμφωνα με το οποίο «μπορεί να παρέχεται και η δυ-
νατότητα παράτασης, η οποία δεν υπερβαίνει το ήμισυ 
της κανονικής διάρκειας φοίτησης του Π.Μ.Σ». Μετά το 
πέρας και του παραπάνω χρονικού ορίου, θα πραγματο-
ποιείται διαγραφή του/της φοιτητή/τριας από το Π.Μ.Σ. 

9.2 Μερική φοίτηση (άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 4485/2017) 
Στο Π.Μ.Σ. «Research in Marine Sciences» δεν προβλέ-

πεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης των μεταπτυχια-
κών φοιτητών/τριών. Προβλέπεται όμως, η διεξαγωγή 
των μαθημάτων τις απογευματινές ώρες και των ασκή-
σεων/εργασιών πεδίου ακόμη και κατά τη διάρκεια του 
Σαββατοκύριακου, ώστε να διευκολυνθούν εργαζόμενοι 
φοιτητές/τριες. 

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

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

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 εάν υπάρχουν. 

2. Σχετική αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος, όπου θα αναφέρεται ότι κατά τη διάρ-
κεια της αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική 
ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα 
του/της φοιτητή/τριας. 

Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται ξανά αυτομάτως μετά 
τη λήξη της αναστολής. Όσοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοι-
τητές/τριες έχουν λάβει από τον Φορέα Εργασίας τους 
εκπαιδευτική άδεια για τη φοίτησή τους σε Π.Μ.Σ. δεν 
δικαιούνται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστολή 
φοίτησης. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιό-
τητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη 
διάρκεια κανονικής φοίτησης. 

9.4 Διαγραφή φοιτητή/τριας 
Η Συνέλευση του Τ.Ε.Θ., μετά την εισήγηση της Σ.Ε., 

δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών 
φοιτητών/τριών εάν: 

- 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 εξαιρετικοί 
λόγοι, (σχετ. άρθρο 42, παραγρ. 3 του ν. 4521/2018, ΦΕΚ 
38/2-3-2018, τ. Α΄ σύμφωνα με το οποίο ορίζεται ότι: 
«μπορεί να παρέχεται και η δυνατότητα παράτασης, η 
οποία δεν υπερβαίνει το ήμισυ της κανονικής διάρκειας 
φοίτησης του Π.Μ.Σ») και μετά από σχετική απόφαση 
της Συνέλευσης. 

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

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτη-
σης το αργότερο εντός τριμήνου από τις καθορισμένες 
ημερομηνίες καταβολής των διδάκτρων., -αυτοδίκαια 
κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. 

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. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής 
εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπου-
δών, η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών 
μονάδων (ECTS). 

3. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται 
ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε ECTS

Foundation of Quantitative Analysis 
(Βασική Ποσοτική Ανάλυση)

Y 10

Field methods, data analysis, and 
models in Marine Sciences (Μέθο-
δοι πεδίου, ανάλυση δεδομένων και 
μοντέλα στις θαλάσσιες επιστήμες)

Y 10

Research Methods (Μεθοδολογία 
Έρευνας) 

Y 10

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε ECTS

Starting the dissertation thesis - 
developing the research questions 
- extended literature review (Έναρ-
ξη της διατριβής - καθορισμός των 
ερευνητικών ερωτημάτων - εκτετα-
μένη βιβλιογραφική ανασκόπηση)

Y  15

Thesis: Research design - 
methodological framework (Δια-
τριβή: Σχεδιασμός έρευνας - μεθο-
δολογικό πλαίσιο)

Y 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 30
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Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε ECTS
Thesis: Implementation - data 
analysis (Διατριβή: Υλοποίηση έρευ-
νας - ανάλυση δεδομένων)

Y 15

Writing of a scientific paper (Συγ-
γραφή επιστημονικού άρθρου)

Y 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

30

i. Το Π.Μ.Σ. «Research in Marine Sciences» δε διαθέ-
τει Ειδικεύσεις. Λόγω όμως των απαιτήσεων του Π.Μ.Σ. 
(συγγραφή και υποβολή επιστημονικής εργασίας) τα 
μαθήματα του Β’ και Γ’ εξαμήνου προσαρμόζονται ανά-
λογα με το ερευνητικό θέμα που θα επιλεγεί από τον 
υποψήφιο και τον επιβλέποντα καθηγητή και μπορεί να 
εμπίπτουν σε οποιοδήποτε από τα γνωστικά αντικείμενα 
που θεραπεύει το Τ.Ε.Θ.

ii. Τα μαθήματα, τα οποία καλούνται οι φοιτητές να πα-
ρακολουθήσουν επιτυχώς, παρατίθενται στον παραπά-
νω πίνακα. Η ανάλυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, 
του περιεχομένου και των πιστωτικών μονάδων ECTS 
του κάθε μαθήματος παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
του παρόντος Κανονισμού.

iii. Το αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 
δεν περιλαμβάνει Πρακτικές Ασκήσεις.

iv. Όπως φαίνεται και στον πίνακα του αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών, οι φοιτητές καλούνται να πα-
ρακολουθήσουν επιτυχώς τρία (3) υποχρεωτικά μαθή-
ματα στο πρώτο, χειμερινό εξάμηνο. Η ολοκλήρωση του 
δεύτερου (εαρινού) εξαμήνου και του τρίτου (χειμερινού) 
εξαμήνου απαιτούν την παρακολούθηση δύο (2) υπο-
χρεωτικών μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο. Επίσης, στα 
πλαίσια του εαρινού εξαμήνου προβλέπεται η έναρξη 
της διπλωματικής εργασίας. Η ολοκλήρωση και δημό-
σια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας οφείλει να 
λάβει χώρα εντός της διάρκειας φοίτησης, όπως αυτή 
προβλέπεται περιγραφόμενη στην παράγραφο 9.1 του 
παρόντος Κανονισμού και προϋποθέτει τη συγγραφή 
διπλωματικής υπό μορφή ενός επιστημονικού άρθρου 
το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί σε διεθνές επιστημο-
νικό περιοδικό με κριτές.

v. Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων στα οποία μπορεί 
να εγγραφεί ανά εξάμηνο κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτη-
τής/τρια ταυτίζεται με τον αριθμό των διδασκόμενων 
μαθημάτων στο εκάστοτε εξάμηνο.

vi. Οι ελάχιστες διδακτικές ώρες των μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, αλλά και ο φόρτος εργασίας που καλείται 
να καταβάλει κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής ή φοιτήτρια 
περιγράφονται αναλυτικά στην περιγραφή των μαθημά-
των στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.

vii. Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. «Research in Marine 
Sciences» απαιτείται η παρακολούθηση με φυσική πα-
ρουσία των φοιτητών και φοιτητριών στις εγκαταστάσεις 
του Τ.Ε.Θ. στη Μυτιλήνη κατά το πρώτο ακαδημαϊκό εξά-
μηνο. Η συμμετοχή των φοιτητών κατά τα επόμενα δύο 
εξάμηνα μπορεί να γίνεται με φυσική παρουσία αλλά 
και μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης του Π.Μ.Σ., 

ανάλογα με το αντικείμενο του ερευνητικού θέματος 
που θα επιλεγεί από κάθε φοιτητή.

viii. Κατά τη διάρκεια του πρώτου ακαδημαϊκού εξα-
μήνου λαμβάνουν χώρα εκπαιδευτικές ασκήσεις πεδί-
ου στο πλαίσιο του μαθήματος «Field methods, data 
analysis, and models in Marine Sciences», στις οποίες η 
συμμετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική.

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

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η Αγ-
γλική. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας καθώς 
και η υποβολή δημοσίευσης σε διεθνές επιστημονικό 
περιοδικό γίνονται υποχρεωτικά στην Αγγλική γλώσσα. 

10.3 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος 
Στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν την έναρξη των μα-

θημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή του 
Π.Μ.Σ. το ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμ-
ματος, το οποίο έχει επιμεληθεί ο Διευθυντής ή η Διευθύ-
ντρια του Π.Μ.Σ. και έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση και το 
οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης 
των διδακτικών περιόδων, τις περιόδους εξετάσεων, τις 
αργίες κ.λ.π. Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Π.Μ.Σ. εναρ-
μονίζεται κατά το δυνατόν με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 
των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύμα-
τος. Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το ωρολό-
γιο πρόγραμμα της περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνονται 
οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι 
ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων κ.λπ. 

10.4 Ημερομηνίες εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων 
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, πριν την 

έναρξη των μαθημάτων καθορίζονται και αναρτώνται 
στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ./Τμήματος οι ημερομηνίες 
εγγραφής των φοιτητών και φοιτητριών, καθώς και η 
διαδικασία δηλώσεων των μαθημάτων που θα επιλέγο-
νται 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 ολοκλή-
ρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα 
έως δεκατρείς ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης (συ-
μπεριλαμβάνονται σε αυτές διαλέξεις, θεωρητικές ειση-
γήσεις, εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα 
πεδίου κ.λπ.). Το Π.Μ.Σ. «Research in Marine Sciences» 
περιλαμβάνει μαθήματα με 11 ενότητες εκπαίδευσης και 
μάθησης ανά εξάμηνο, με τρίωρη διάρκεια ανά ενότητα. 

10.6 Ημέρες Μαθημάτων 
Για την υποβοήθηση μεταπτυχιακών φοιτητών και 

φοιτητριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική απα-
σχόληση, μαθήματα δύναται να διεξάγονται όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας, καθώς και σε απογευματινές ή 
βραδινές ώρες. 

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 
εκάστοτε μαθήματος. 

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

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και 
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με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σε ποσοστό όχι 
μεγαλύτερο του 35% συνολικά) κατά τη διάρκεια των 
εξαμήνων όπως περιγράφεται στον ακόλουθο Πίνακα. 

Πίνακας: Διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
(κατανομή ωρών)

Τίτλος Μαθήματος
Δια ζώσης 

(φυσική 
παρουσία)

%
Εξ 

αποστά-
σεως

%

Α΄Εξάμηνο

Foundation of 
Quantitative Analysis 33 100 0 0
Field methods, data 
analysis, and models in 
Marine Sciences 33 100 0 0
Research Methods 33 100 0 0

Σύνολο Α΄ Εξαμήνου: 100  0
Β΄Εξάμηνο
Starting the 
dissertation thesis - 
developing the 
research questions - 
extended literature 
review 24 72,73 9 27,27
Thesis: Research 
design – 
methodological 
framework 24 72,73 9 27,27

Σύνολο Β΄ Εξαμήνου: 72,73 27,27
Γ΄Εξάμηνο
Thesis: 
Implementation – data 
analysis 24 72,73 9 27,27
Writing of a scientific 
paper 24

 
72,73 9 27,27

Σύνολο Γ΄ Εξαμήνου: 72,73 27,27

Η δια ζώσης εκπαίδευση κατά το πρώτο εξάμηνο λαμ-
βάνει χώρα κατά τη διάρκεια 11 εβδομάδων διδασκαλί-
ας. Η δια ζώσης εκπαίδευση κατά το δεύτερο και τρίτο 
εξάμηνο λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 
εντατικής διδασκαλίας διάρκειας περίπου 10 ημερών 
κατά την έναρξη και το τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξα-
μήνου. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα λαμβάνει χώρα 
σε εβδομαδιαίες ενότητες, τρίωρης διάρκειας για κάθε 
μάθημα, με δυνατότητα των φοιτητών να συμμετέχουν 
είτε με φυσική παρουσία στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Θ. 
στη Μυτιλήνη, είτε μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης 
διδασκαλίας eclass / Big Blue Button, η οποία χρησιμο-
ποιείται ευρέως από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

10.9 Όρια απουσιών 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοι-

τήτριες υποχρεούνται να παρακολουθούν όλες τις δρα-
στηριότητες του Π.Μ.Σ. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή 
μία μεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει παρακο-
λουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα 
συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνον αν έχει παρακολου-
θήσει τουλάχιστον το 75% των ωρών της διδασκαλίας 
του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και 

παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των διδασκό-
ντων και διδασκουσών των μαθημάτων. 

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

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

Η ανάληψη διδασκαλίας μαθήματος στο Π.Μ.Σ. γί-
νεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 
ν. 4485/2017. Κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του 
Τμήματος και στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας θα 
οριστούν οι ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία 
πρόσκλησης 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 ερευνη-
τή/τριας σε ερευνητικό κέντρο, επιστήμονες αναγνω-
ρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (άρθρο 
36 παρ. 5 του ν. 4485/2017). 

Επίσης, κατόπιν απόφασης Συνέλευσης και στο πλαί-
σιο της κείμενης νομοθεσίας θα οριστούν οι ειδικότεροι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής ομοτίμων καθη-
γητών ή αφυπηρεσάντων μελών ΔΕΠ σε ΠΜΣ (άρθρο 36 
παρ. 6 του ν. 4485/2017). 

Σημειώνεται ότι: 
1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 8 του 

ν. 4009/2011 «Οι συνταξιούχοι καθηγητές που απασχο-
λούνται στα προγράμματα του προηγούμενου εδαφίου 
αμείβονται μόνο από ίδιους πόρους του ιδρύματος». 

2. Άρθρο 69 του ν. 4386/2016, όπως ισχύει σήμερα το 
οποίο αναφέρεται σε ομότιμους καθηγητές για διδασκα-
λία χωρίς αμοιβή. 

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

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

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

Άρθρο 12. 
Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθήματα 

Η αξιολόγηση των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με γρα-
πτή ή προφορική εξέταση, εργασία, ή συνδυασμό των 
παραπάνω, καθώς επίσης και με απαλλακτική εργασία. 

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 
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κάθε μάθημα γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα 
μαθήματα και αποτελεί παράγωγο της αντικειμενικής 
εκτίμησης της απόδοσης του φοιτητή ή της φοιτήτριας 
στο συγκεκριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις, κ.λπ.). 
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς προσδιορισμένα, 
γνωστοποιούνται στην αρχή του ακαδ. εξαμήνου από 
τον /την διδάσκοντα/ουσα-υπευθύνου/συντονιστή του 
μαθήματος και αναγράφονται επίσης στην φόρμα πε-
ριγραφής (περίγραμμα) του κάθε μαθήματος που είναι 
αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. και παρατίθεται 
στο Παράρτημα 3 του παρόντος Κανονισμού. Ο τελικός 
βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το σύνολο των 
επιδόσεων του φοιτητή ή της φοιτήτριας σε συγκεκρι-
μένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφωνα με τις 
οδηγίες που παρέχει ο διδάσκων ή η διδάσκουσα στην 
αρχή του εξαμήνου. Ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός μα-
θήματος είναι το πέντε (5,0), με ανώτερο το δέκα (10,0). 

Στην αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών σε κάθε 
μάθημα είναι δυνατόν να συνυπολογίζεται περιοδικά, 
εκτός των εξεταστικών περιόδων, η επίδοσή τους σε 
εξεταστικές προόδους, που μπορούν να εφαρμόζονται 
είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω της πλατφόρμας 
ασύγχρονης διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. 

Άρθρο 13. 
Εξεταστικές περίοδοι 

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο (Φεβρουαρίου και 
Ιουνίου) και εναρμονίζονται κατά το δυνατόν με τις 
εξεταστικές περιόδους των προπτυχιακών προγραμ-
μάτων σπουδών, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στο 
Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος. Σχετικά με 
την προθεσμία κατάθεσης αποτελεσμάτων εξέτασης 
μαθημάτων από τους/τις Διδάσκοντες/ουσες ισχύουν 
τα προβλεπόμενα κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό Ημερο-
λόγιο του Ιδρύματος. Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια 
αποτύχει σε ένα μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί στο 
μάθημα αυτό στην (επαναληπτική) εξεταστική περίοδο 
του Σεπτεμβρίου. Αν ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/
τρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων 
και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, 
τότε του/της δίνονται δύο επιλογές: 

(α) δύναται να εξετασθεί ύστερα από αίτησή του/της, 
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 μά-
θημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέ-
τασης του μαθήματος διδάσκων/ουσα (παρ. 6 άρθρο 
34 ν.4485/2017). Το αίτημα επανεξέτασης από Τριμελή 
Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του 
ΠΜΣ εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση του απο-
τελέσματος 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 
προτείνεται η οριστική διαγραφή του/της. 

(β) ο /η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει να επαναπαρα-
κολουθήσει το ή τα μάθημα/μαθήματα στο/α οποία απέ-
τυχε κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος έναντι διδάκτρου 
200,00 € ανά μάθημα, εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του 

ανώτατου χρονικού ορίου φοίτησης στο Π.Μ.Σ. (άρθρο 
9.1). Σε περίπτωση που αποτύχει, μετά την επαναπαρακα-
λούθηση, στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ισχύουν 
οι όροι εξέτασης που αναφέρονται παραπάνω υπό (α). 

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

Στο δεύτερο και τρίτο εξάμηνο του Π.Μ.Σ. προβλέπεται 
η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 
Ο/Η μεταπτυχιακός /ή φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα υπο-
βολής θέματος, εφόσον έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλα 
τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου. Ο/Η μεταπτυχιακός 
/ή φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση κατά την έναρξη του 
δεύτερου (εαρινού) εξαμήνου, στην οποία αναγράφεται ο 
προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προ-
τεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη 
της προτεινόμενης εργασίας, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. προωθεί την αίτηση στην Σ.Ε. 

14.1 Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας 
Η Σ.Ε., εξετάζει την αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/

ης στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της 
διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέ-
πων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμε-
νης 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 αναλαμ-
βάνει την επίβλεψη έως τριών (3) διπλωματικών εργα-
σιών ανά έτος. Ο επιβλέπων και τα λοιπά δύο μέλη της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας δύνανται να προέρχονται από 
όλες τις κατηγορίες που μπορούν να αναλάβουν αυτο-
δύναμο διδακτικό έργο σε ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 
36 του ν. 4485/17. Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημο-
νική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., 
και επιλέγονται με βάση την εγγύτητα του αντικειμένου 
τους με το θέμα της διπλωματικής εργασίας. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η πλειοψηφία των μελών της Τριμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής οφείλει να είναι διδακτικό προσωπικό 
του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας 
άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό χρονικό διά-
στημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Σ.Ε., δύναται 
να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην 
αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους της 
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν αίτησης του/
της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας και γνώμη του/της 
προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας ή Μέλους.. Το 
αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
πρέπει να έχει είτε ερευνητικό χαρακτήρα, είτε να ανα-
φέρεται σε θέματα διαχείρισης του θαλάσσιου και παρά-
κτιου περιβάλλοντος και να είναι πρωτότυπο. Οι προδια-
γραφές και η μορφή της διπλωματικής εργασίας (καθώς 
επίσης και οδηγίες για τη συγγραφή της) δίνονται μέσω 
της πλατφόρμας ασύγχρονης διδασκαλίας e-class και εί-
ναι διαθέσιμες και μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος. 
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Ο σχεδιασμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας κάθε φοιτητή/τριας γίνεται με ευθύνη του/της 
Επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται επίσης ότι με ευθύνη 
του/της Επιβλέποντος/ουσας και του/της μεταπτυχια-
κού/ής φοιτητή/τριας όλες οι μεταπτυχιακές εργασίες 
θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές Ακαδημαϊκής Δεο-
ντολογίας και ηθικής της έρευνας του Ιδρύματος. 

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

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας είναι η Αγγλική. 

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

Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτη-
τής/τρια θα πρέπει (i) να υποβάλλει την εργασία του υπό 
μορφή άρθρου σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με 
κριτές και (ii) να την υποστηρίξει ενώπιον της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής. 

Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και έπειτα από τη 
σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας, οι φοι-
τητές/τριες παραδίδουν ηλεκτρονικό αντίτυπό της στα 
Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής μέσω της πλατφόρμας 
e-class. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της Μεταπτυχια-
κής Διπλωματικής Εργασίας στα Μέλη της Επιτροπής θα 
πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την έναρξη 
της εξεταστικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα 
Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα 
παραπομπής της εξέτασης σε επόμενη εξεταστική περί-
οδο. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες υποχρεούνται 
επίσης να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πριν 
την υποστήριξη, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα ανα-
φέρουν τα ακόλουθα: «Είμαι συγγραφέας αυτής της Με-
ταπτυχιακής 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 χρή-
ση δεδομένων ή ιδεών, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς 
είτε παραφρασμένες. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η ερ-
γασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά, ειδικά για 
τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία». 
Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει 
την υποστήριξή της ενώπιον της Εξεταστικής Επιτρο-
πής (παρ. 4 άρθρο 34 ν.4485/2017). Ακολουθείται η εξής 
διαδικασία (απόφαση της υπ’ αριθμ. 10/05.11.2015/θέμα 
2.1.8 Συνεδρίασης της Συγκλήτου): 

• Η δημόσια παρουσίαση και εξέταση της διπλωματι-
κής εργασίας είναι υποχρεωτική.

• Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αποστέλλει ενημερωτικό 
μήνυμα (e-mail) για το θέμα την ώρα και την αίθουσα 
της δημόσιας παρουσίασης της Διπλωματικής Εργασίας. 

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για την 
εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας. Συνεδριάζει νομί-
μως, μόνο όταν παρευρίσκονται κατά την ώρα της εξέτα-
σης -παρουσίασης και τα τρία Μέλη της (εδάφιο 5 παρ. 1 
άρθρο 14 ν.2690/1999). Σε περίπτωση δε, που σε αυτήν 
μετέχουν Εξωτερικά Μέλη (μέλη άλλων Τμημάτων του 
ιδίου ή άλλου ΑΕΙ), δίνεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 
για τη διευκόλυνση των Εξωτερικών Μελών (σχετική η 
υπ’αρίθμ. φ122.1/42/23076/β2/24-2-2011, κοινή υπουρ-

γική απόφαση (ΦΕΚ 433/17-3-2011,τ. Β΄). Κατά την ημέ-
ρα της συνεδρίασης, τα Μέλη της Τριμελούς Επιτροπής 
ανταλλάσσουν απόψεις, υποβάλλουν ερωτήσεις στον 
εξεταζόμενο ή την εξεταζόμενη, ακολούθως αποφαί-
νονται για τον τελικό αξιολογικό βαθμό, συντάσσουν το 
σχετικό έντυπο αξιολογικής κρίσης, το υπογράφουν και σε 
επόμενο χρόνο το παραδίδουν στη Γραμματεία. Η ημέρα 
της εξέτασης καθορίζεται από την Τριμελή Επιτροπή. Για 
την έγκριση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
απαιτείται σωρευτικά: α) η σύμφωνη γνώμη των 2/3 των 
Μελών της Επιτροπής και β) ο μέσος όρος της βαθμο-
λογίας των τριών μελών της επιτροπής να είναι ίσος ή 
μεγαλύτερος του πέντε (5). Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία βαθμολογείται από μηδέν (0,00) έως δέκα (10,00). 

Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργα-
σία, μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που 
προτείνει η Επιτροπή, και πριν την καθομολόγηση του 
φοιτητή ή της φοιτήτριας κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη 
του Π.Α. σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής 
Πύλης της Βιβλιοθήκης και αναρτάται στον ιστότοπο 
της οικείας Σχολής (άρθρο 34, παράγραφος 5, Νόμος 
4485/2017). Ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο κατατίθεται στη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης υπάρχει η δυνα-
τότητα επανυποβολής της, μετά από δύο μήνες, αφού 
ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια βελτιώσει την ερ-
γασία 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 

Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. οι φοιτητές/τριες μπορούν να 
συμμετέχουν μόνο σε προγράμματα Erasmus+, μετά το 
πρώτο εξάμηνο σπουδών και για χρονική διάρκεια έως 
3 μήνες, μεταξύ των περιόδων εντατικής διδασκαλίας 
του δεύτερου και τρίτου εξαμήνου. Σημειώνεται ότι η 
συμμετοχή αφορά μόνο στην απόκτηση ερευνητικής/
επαγγελματικής εμπειρίας και δεν σχετίζεται με την πα-
ρακολούθηση μαθημάτων και την αντιστοίχιση τους με 
μαθήματα του Π.Μ.Σ. Ο Δ/ντής ή η Δ/ντρια του ΠΜΣ 
εγκρίνει την υποβολή υποψηφιότητας συμμετοχής φοι-
τητή/τριας σε προγράμματα Erasmus+ στα οποία συμ-
μετέχει το ίδρυμα. 

Άρθρο 16. 
Τελικός Βαθμός 

Στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες που ολο-
κλήρωσαν με επιτυχία τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις 
στο Π.Μ.Σ. απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.). Η τελική βαθμολογία των αποφοίτων προκύπτει 
με βάση τις βαθμολογίες των μαθημάτων (ΒΜ) του Προ-
γράμματος Σπουδών πολλαπλασιασμένες επί τον αριθμό 
των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του κάθε μαθήματος, 
όπως αναφέρονται στο Άρθρο 10.1 του Κανονισμού. 

Ο τύπος υπολογισμού του Τελικού Βαθμού (ΤΒ) είναι 
ΤΒ = (∑ΒΜ x ECTS)/Ν 
όπου Ν το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων των 

μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 
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Άρθρο 17. 
Αξιολόγηση του ΠΜΣ 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται συνολι-
κή αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος/
ουσας (περιεχόμενο, τρόπος διδασκαλίας, προτεινόμενα 
συγγράμματα κ.τ.λ. (άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4485/2017), 
από τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο εσωτερικό σύστημα διασφά-
λισης ποιότητας του Ιδρύματος. 

Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχό-
μενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός 
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 υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στο Τμήμα (άρ-
θρο 44 παρ.2 του ν.4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός με 
ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται 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 λαμβάνουν 
ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) με τη λίστα των μαθημάτων 
που έχουν δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο. Κάθε μάθημα 
είναι ένας σύνδεσμος (link) προς το ερωτηματολόγιο αξι-
ολόγησης μαθήματος. Η συλλογή και η διαχείριση των 
ερωτηματολογίων του φοιτητικού δυναμικού υλοποιείται 
σε ένα μοντέρνο, φιλικό και ασφαλές ηλεκτρονικό περι-
βάλλον, το οποίο διασφαλίζει την απαραίτητη ανωνυμία. 
Στο πληροφοριακό σύστημα έχουν πρόσβαση ο/η Διευ-
θυντής/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 (π.χ. διετία ή τριετία) 
και με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. συλ-
λέγονται στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση του 
προγράμματος μαθημάτων και του περιεχομένου τους 
μεταξύ του οικείου Π.Μ.Σ. και άλλων αντίστοιχων Π.Μ.Σ. 
που προσφέρονται από Ιδρύματα του εσωτερικού και 
εξωτερικού γνωστά για την πρωτοπορία τους. 

Άρθρο 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 συνεργα-
ζόμενων 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 
οριοθετείται 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 Λογα-
ριασμών Κονδυλίων 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). 

Η μόνη σταθερή πηγή εσόδων του ΠΜΣ «Research in 
Marine Sciences» είναι τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών 
φοιτητών. 

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 εκα-
τό (70%) λειτουργικά έξοδα του προγράμματος τα οποία 
κατανέμονται σε δαπάνες διδασκαλίας, διοικητικής και 
τεχνικής υποστήριξης, μετακινήσεων, εξοπλισμού, λο-
γισμικού, αναλώσιμων, και λοιπές δαπάνες. Οι δαπάνες 
αποζημίωσης του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορά σε εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους. 

Οι πόροι του Π.Μ.Σ. «Research in Marine Sciences” δι-
ατίθενται για τις πιο κάτω κατηγορίες δαπανών: 

1 Δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού 
2 Δαπάνες αναλωσίμων 
3 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών/τριών του Π.Μ.Σ. 

για εκπαιδευτικούς σκοπούς 
4 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. 

που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 
5 Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότητας-προβο-

λής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρί-
ου, δαπάνες εργασιών πεδίου 

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 παρα-
πάνω 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 ετησίως δημοσιεύει, με ανάρτηση στην ιστο-
σελίδα του, απολογισμό εσόδων εξόδων, με αναγραφή 
της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία, και ιδίως 
του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδα-
σκόντων του Π.Μ.Σ. και του αριθμού των διδασκόντων 
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 προβλεπό-
μενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος 
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καθορίζεται στο ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900 €). 
Προβλέπεται η δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους 
ως εξής: 300 € κατά την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο, 300 
€ κατά την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου και 300 € στην 
έναρξη του τρίτου εξαμήνου. Η καταβολή των διδάκτρων 
γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή τους. 
Σε περίπτωση διαγραφής, το μέρος των τελών φοίτησης 
που έχει καταβληθεί, δεν επιστρέφεται. Οι μεταπτυχιακοί/
ες φοιτητές/τριες οφείλουν να εξοφλούν εγκαίρως όλες 
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις (το αργότερο εντός 
τριμήνου από τις καθορισμένες ημερομηνίες καταβολής 
των διδάκτρων). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, 
όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των 
οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερ-
βαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε 
οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού 
διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφω-
να με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοι-
χεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή 
παρέχεται 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 τριάντα τοις εκατό 
(30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που 
εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 
ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκι-
νώντας από αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα. 
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνο-
νται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει 
της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του 
ν.4485/2017 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογι-
κού 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 φοιτητών/
τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/
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 υποχρεώ-
σεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης ή η 
διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το Πρόγραμ-
μα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

18.4 Υποτροφίες και βραβεία 
Στο Π.Μ.Σ. «Research in Marine Sciences” δεν προβλέ-

πεται η χορήγηση υποτροφιών ή βραβείων προς τους 
φοιτητές/τριες. 

Άρθρο 19. 
Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 

Το Π.Μ.Σ. διατηρεί την ιστοσελίδα του στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα. Η επίσημη ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 
ενημερώνεται διαρκώς και παρέχει όλες τις πληροφο-
ρίες του Προγράμματος. Αποτελεί τον επίσημο χώρο 
ενημέρωσης των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτη-
τριών. Στην ιστοσελίδα αναρτάται και το Ακαδημαϊκό 
Ημερολόγιο του Π.Μ.Σ. 

Άρθρο 20. 
Καθομολόγηση και Απονομή Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών 

20.1 Καθομολόγηση 
(Σχετικά με το κείμενο καθομολόγησης των αποφοί-

των του ΠΜΣ βλέπετε Παράρτημα 2-) 
20.2 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Research in Marine Sciences» 

απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Research in Marine Sciences». Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών δεν απονέμεται σε μεταπτυχιακό/η φοιτητή/
τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από 
ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του 
καθορίστηκε σύμφωνα με την απόφαση της υπ’ αριθμ. 
95/09.03.2018 (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 ΠΜΣ, βλέπετε Παράρτημα 1-το οποίο θα εκδί-
δεται και στην αγγλική γλώσσα) Στον απόφοιτο ή στην 
απόφοιτη του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν από την 
απονομή, Βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση του Προγράμματος. Ο/Η κάτοχος Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών δικαιούται να πάρει 
δωρεάν 2 αντίγραφα του Διπλώματος καθώς και Παράρ-
τημα Διπλώματος.(βλέπετε παρακάτω περιπτ. -20.3-) Το 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 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 είτε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
είτε 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, στα Διπλώματα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών που χορηγούνται από το Π.Α. επι-
συνάπτεται υποχρεωτικά το προβλεπόμενο Παράρτημα 
Διπλώματος το οποίο αποτελεί επεξηγηματικό έγγραφο 
που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπε-
δο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο 
και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθη-
καν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο 
σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που 
χορηγούν τα Ιδρύματα. Το εν λόγω έγγραφο εκδίδεται 
αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην 
ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. 
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20.4 Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Η καθομολόγηση και απονομή των Διπλωμάτων Μετα-

πτυχιακών Σπουδών γίνεται δημόσια σε ειδική τελετή ενώ-
πιων 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 ονό-
ματα των διπλωματούχων εγκρίνονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος, που διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση 
της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ. (παρ. 3 
άρθρο 31 ν.4485/2017). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυ-
ναμίας φυσικής παρουσίας για σοβαρούς λόγους υγείας, 
δύναται να τροποποιηθεί η διαδικασία καθομολόγησης/
απονομής διπλώματος αποκλειστικά και μόνο με απόφαση 
του/της Πρυτάνεως του Ιδρύματος. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21/19-1-2017, θέμα 7.4 
απόφαση της Συγκλήτου, ή όπως κάθε φορά ισχύει, δί-
νεται 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 του Ιδρύματος. 

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 Τ.Ε.Θ. 
και συνολικά του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία και τους κανονισμούς του Ιδρύ-
ματος (Βιβλιοθήκη, Εργαστήρια κ.λπ.). 

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 γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ., 
την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφί-
ων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του Προ-
γράμματος, 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 μεταπτυχιακές 
φοιτήτριες, τα οποία προκηρύσσει περιοδικά και καλύ-
πτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θερα-
πεύει το Ίδρυμα. Σκοπός είναι η ενθάρρυνση ερευνητι-
κών προσπαθειών και σε μεταπτυχιακό επίπεδο οι οποίες 
οδηγούν είτε σε ανακοινώσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή 
συνέδρια, είτε σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά 
περιοδικά και οι οποίες συμβάλλουν καταλυτικά στην 
ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα του Ιδρύματος. 

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 
παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα Ιδρύ-
ματα υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στους φοιτητές 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες προ-
σβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη 
διδασκαλία.» Η πρόσβαση φοιτητών με αναπηρία η/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές υποδομές του Π.Μ.Σ. «Research in Marine 
Sciences» εξασφαλίζεται από το Τ.Ε.Θ. Συγκεκριμένα: 

• Όλοι οι χώροι του Τ.Ε.Θ. είναι προσβάσιμοι σε άτομα 
με αναπηρία, καθώς το Κτίριο είναι εξαρχής σχεδιασμένο 
ώστε να συμμορφώνεται με τις σχετικές προδιαγραφές. 

• Η εξέταση φοιτητών με μαθησιακές/λεκτικές δυσκο-
λίες γίνεται όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. 

• Η μόνη υποδομή που δεν είναι άμεσα προσβάσιμη 
σε φοιτητές / φοιτήτριες με αναπηρία είναι το σκάφος 
παράκτιας έρευνας και εκπαίδευσης «Αμφιτρίτη», στο 
οποίο όμως η πρόσβαση μπορεί να εξασφαλισθεί κατά 
περίπτωση. 

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 είναι πρωτότυπα. Οι προσφυγές σε 
έργα άλλων συγγραφέων πρέπει να τυγχάνουν ανάλο-
γης παραπομπής και να ακολουθούνται οι καθιερωμένοι 
κανόνες αξιοποίησης εξωτερικών πηγών στη συγγραφή 
επιστημονικών εργασιών. Σημειώνεται ότι η οποιαδή-
ποτε αντιγραφή έργου άλλου/ης συγγραφέα ή δημι-
ουργού θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα, 
αντίκειται στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας (βλ. 
ν.2121/1993) και υπόκειται στις προβλεπόμενες ρυθμί-
σεις περί εννόμου προστασίας (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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -1-

       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ : ….
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤ.:  ……

O/H…(ονοματεπώνυμο) 
του ..(πατρώνυμο) και της …(μητρώνυμο) 

από τ… (πόλη γέννησης)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΟΝ (τριών εξαμήνων) ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«RESEARCH IN MARINE SCIENCES (ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΆΣΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ)» 
ΤΗΝ ……..(ημερομηνία ανακήρυξης)

ΜΕ ΒΑΘΜΟ   …..
(Χαρακτηρισμός)

(Πόλη Πανεπιστημιακής Μονάδας), (ημερομηνία ορκωμοσίας)

Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ/ΙΣ           Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο/Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ       
                                                             ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
                                                    

          ………………….                              …………………..                       ………………………….        
   (υπογραφή/ονοματεπώνυμο)            (υπογραφή/ονοματεπώνυμο)         (υπογραφή/ονοματεπώνυμο)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -2-

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Κάτοχος από σήμερα του Διπλώματος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«RESEARCH IN MARINE SCIENCES (ΈΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΆΣΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ)» 

 του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο όνομα της 
τιμής και της συνείδησής μου καθομολογώ, ενώπιον του/της Πρύτανη/εως του 
Πανεπιστημίου, του/της Προέδρου του Τμήματος, του/της Διευθυντή/τριας του ΠΜΣ, της 
ακαδημαϊκής κοινότητας του Αιγαίου και της κοινωνίας, ότι θα θεραπεύω την επιστήμη, 
θα επιδιώκω την προαγωγή και την αρτιότητα της επιστημονικής γνώσης με ευρύνοια 
και κριτικό πνεύμα, με αίσθημα ευθύνης και ελεύθερο φρόνημα, σύμφωνα με τις αρχές 
και τις γνώσεις που διδάχθηκα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Κατά τη σταδιοδρομία μου, θα ασκώ τα δικαιώματα και θα εκπληρώνω τις υποχρεώσεις 
που συνεπάγεται η ιδιότητα του/της διπλωματούχου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με 
ευσυνειδησία, ήθος, αξιοπρέπεια, όπως επιτάσσουν η επιστημονική δεοντολογία και η 
ακαδημαϊκή ελευθερία.
 
Θα συνυπηρετώ την προσωπική μου πρόοδο και την κοινωνική ευημερία. 
Θα αποφεύγω κάθε άδικη και άνομη πράξη, θα προασπίζω τη  δημοκρατία, την 
ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη. 
Θα υπερασπίζομαι πάντοτε τα δικαιώματα των συνανθρώπων μου  και θα ενεργώ  με 
γνώμονα το σεβασμό της φύσης. 
Θα προσβλέπω ως ενεργός/ή και δημιουργικός/ή πολίτης και επιστήμονας σε μια 
κοινωνία δίχως έμφυλες, φυλετικές, θρησκευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και 
πολιτικές διακρίσεις και διαχωρισμούς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -3-

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Foundation of Quantitative Analysis
(Βασική Ποσοτική Ανάλυση)

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ Επιστημών της Θάλασσας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Βασική Ποσοτική Ανάλυση

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών 

μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Θεωρία 3
Εργαστήριο/φροντιστήριο 2

Σύνολο μονάδων 10
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων

Γενικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Αγγλικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (προσφέρεται εξ αρχής στην αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
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Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης και το Παράρτημα Β
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να 
είναι σε θέση να:
• Να επιδεικνύει την ικανότητα να εφαρμόσει τις θεμελιώδεις έννοιες στη 

διερευνητική ανάλυση δεδομένων.
• Να σχεδιάζει μελέτες για τη λήψη δεδομένων, αποφεύγοντας κοινές ατέλειες 

σχεδιασμού που προκαλούν μεροληψία, αναποτελεσματικότητα και επίδραση μη 
ελεγχόμενων παραγόντων.

• Κατανόηση των βασικών εννοιών των πιθανοτήτων και τυχαίων μεταβλητών.
• Κατανόηση της έννοιας της δειγματικής κατανομής στατιστικών και ιδιαίτερα της 

περιγραφής της συμπεριφοράς του δειγματικού μέσου.
• Κατανόηση των βάσεων της Στατιστικής Συμπερασματολογίας που περιέχουν τα 

διαστήματα εμπιστοσύνης και τον έλεγχο υποθέσεων.
• Εφαρμογή μεθόδων Συμπερασματολογίας που σχετίζονται με τους μέσους 

κανονικών κατανομών.
• Εφαρμογή και ερμηνεία βασικών περιληπτικών και τεχνικών μοντελοποίησης 

διμεταβλητών δεδομένων και χρήση μεθόδων Συμπερασματολογίας στο πλαίσιο 
απλών γραμμικών μοντέλων με κανονικά κατανεμημένα σφάλματα.

• Κατανόηση της ανάλυσης διακύμανσης με ένα παράγοντα
Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

•  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 

• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εισαγωγή στα δεδομένα
Βασικά για τα δεδομένα, επισκόπηση των αρχών συλλογής δεδομένων, μελέτες 
παρατήρησης και στρατηγικές δειγματοληψίας, πειράματα, εξέταση 
αριθμητικών δεδομένων, εξέταση κατηγορικών δεδομένων, γραφική απεικόνιση 
δεδομένων
Συμπερασματολογία
Έλεγχος υποθέσεων, Κεντρικού Οριακό Θεώρημα, Κανονική κατανομή, 
Εφαρμογή του κανονικού μοντέλου, Διαστήματα εμπιστοσύνης
Συμπερασματολογία για κατηγορικά δεδομένα
Συμπερασματολογία για μια αναλογία, Διαφορά δύο αναλογιών, Δοκιμές για 
καλή προσαρμογή χρησιμοποιώντας Χ2, Δοκιμές για ανεξαρτησία σε πίνακες
Συμπερασματολογία για αριθμητικά δεδομένα
Μέσοι ενός δείγματος με την κατανομή t, Εξαρτημένα δείγματα, Διαφορά δύο 
μέσων, Σύγκριση πολλών μέσων με την Ανάλυση Διακύμανσης
Εισαγωγή στη γραμμική παλινδρόμηση
Προσαρμογή ευθείας, κατάλοιπα, συσχέτιση, Προσαρμογή ευθείας με 
παλινδρόμηση ελαχίστων τετραγώνων, Τύποι ακραίων τιμών στη γραμμική 
παλινδρόμηση, Συμπερασματολογία για γραμμική παλινδρόμηση
Πολλαπλή και λογιστική παλινδρόμηση
Εισαγωγή στην πολλαπλή παλινδρόμηση, Επιλογή μοντέλου, Έλεγχος 
παραδοχών μοντέλου χρησιμοποιώντας γραφήματα, Λογιστική παλινδρόμηση
Πίνακες και διανύσματα
Διάφοροι ορισμοί και λειτουργίες πινάκων
Πολυπαραγοντικά δεδομένα
Περιγραφικές Στατιστικές, Γραμμές (Αντικείμενα) έναντι Στηλών (Μεταβλητές), 
Συνδιασπορές, Συσχετίσεις και Απόσταση, Η Πολυμεταβλητή Κανονική 
Κατανομή, Διαγράμματα διασποράς, Γραφήματα με πάνω από δύο μεταβλητές 
Μέτρα κεντρικής τάσης, διασποράς και συσχέτισης
Μέτρα Κεντρικής Τάσης, Μέτρα Διασποράς, Μέτρα συσχέτισης, Πρόσθετα Μέσα 
διασποράς
Ταξινόμηση χωρίς περιορισμούς
Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, Ανάλυση αντιστοιχιών, Πολυδιάστατη 
προσαρμογή κλίμακας
Ομάδες
Εύρεση ομάδων (Ανάλυση κατά συστάδες), Έλεγχος ομάδων (ANOSIM), 
Διαχωρισμός μεταξύ ομάδων (Διαχωριστική Ανάλυση)
Ταξινόμηση χωρίς περιορισμούς
Κανονική ανάλυση αντιστοιχιών

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο, ασύγχρονη εκπαίδευση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση ειδικού στατιστικού λογισμικού (R) στην 
διδασκαλία και στα εργαστήρια. Χρήση της 
πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης open 
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Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 
στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 

στην Επικοινωνία με τους 
φοιτητές

eclass για την επικοινωνία με τους φοιτητές – 
σημειώσεις, εργασίες. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου

Διαλέξεις 33 ώρες

Εργαστηριακές 
ασκήσεις

22 ώρες

Προσωπική μελέτη 120 ώρες

Τελική εργασία 90 ώρες

Τελική εξέταση 3 ώρες

Σύνολο Μαθήματος 268

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα Αξιολόγησης:  Αγγλικά

Μέθοδος Αξιολόγησης: 
Τελική γραπτή εργασία: επίλυση προβλημάτων 
μέσω λογισμικού. (20%)
Τελική γραπτή εξέταση: επίλυση προβλημάτων. 
(80%)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

• Verzani J. 2014. Using R for Introductory Statistics. Taylor & Francis
• Crawley MJ. 2012. The R Book. Wiley
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• Diez DM, Barr CD, Cetinkaya-Rundel M. 2012. OpenIntro Statistics. 
http://www.openintro.org/stat/

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Environmental and Ecological Statistics.
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Field methods, data analysis, and models in Marine 

Sciences (Μέθοδοι πεδίου, ανάλυση δεδομένων και μοντέλα στις θαλάσσιες επιστήμες)

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ Επιστημών της Θάλασσας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μέθοδοι πεδίου, ανάλυση δεδομένων και μοντέλα 
στις θαλάσσιες επιστήμες

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών 

μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Θεωρία 2
Εργαστήριο/φροντιστήριο 2

Σύνολο μονάδων 10
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων

Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Αγγλικά ή Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (προσφέρεται εξ αρχής στην αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
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• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης

• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης και το Παράρτημα Β
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να 
είναι σε θέση να:
• Συμμετέχει στο σχεδιασμό έρευνας για τη λήψη δεδομένων, αποφεύγοντας κοινές 

ατέλειες σχεδιασμού, αναποτελεσματικότητα και επίδραση μη ελεγχόμενων 
παραγόντων, σε ποικίλα ωκεανογραφικά πεδία

• Γνωρίζει και να υλοποιεί με ασφάλεια ένα εύρος εργασιών πεδίου για τη συλλογή 
ωκεανογραφικών δεδομένων

• Εφαρμόζει τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων πεδίου με διάφορα λογισμικά ανάλογα 
με τα πρωτογενή στοιχεία και να αναλύει / αξιολογεί τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν

• Γνωρίζει τις βασικές αρχές της ανάλυσης χρονοσειρών, να  χρησιμοποιεί κατάλληλα 
τις τεχνικές της για να εξάγει επιστημονικά συμπεράσματα από συλλεχθέντα 
δεδομένα

• Να γνωρίζει τις βασικές αρχές αριθμητικής προσομοίωσης φυσικών φαινομένων και 
να είναι σε θέση να εξελίσσει απλά μοντέλα περιγραφής διεργασιών

• Χρησιμοποιεί με τον κατάλληλο τρόπο τα δεδομένα ως στοιχεία εσόδου σε διάφορα 
μοντέλα 

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

•  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών

• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις (συνθήκες εργασιών πεδίου)
• Λήψη αποφάσεων
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
• Ερευνητικοί πλόες για τη συλλογή ωκεανογραφικών δεδομένων (φυσικοχημικών 

παραμέτρων υδάτινης στήλης και ιζήματος, βυθομετρίας και μορφολογίας του 
πυθμένα, γεωλογικής υποδομής πυθμένα, πλαγκτονικών και βενθικών 
οργανισμών κλπ)

• Επεξεργασία φυσικών παραμέτρων της υδάτινης στήλης
• Ανάλυση χημικών παραμέτρων υδάτινης στήλης και ιζήματος
• Επεξεργασία δειγμάτων βένθους
• Επεξεργασία και ανάλυση κοκκομετρικών και γεωμορφολογικών δεδομένων 

(βυθομετρίας, μορφολογίας, γεωλογικής υποδομής) με τη χρήση εξειδικευμένων 
λογισμικών και παραγωγή χαρτών σε GIS

• Προ-επεξεργασία παράκτιων ωκεανογραφικών δεδομένων (κυμάτων, 
ρευμάτων) 

• Χρήση τεχνικών ανάλυσης χρονοσειρών για την επεξεργασία μετεωρολογικών 
ή/και ωκεανογραφικών δεδομένων

• Πρόβλεψη παράκτιας κυκλοφορίας και μεταβολών του παραλιακού προφίλ με 
τη χρήση μοντέλων

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές

Χρήση εξειδικευμένων λογισμικών στην διδασκαλία 
και στα εργαστήρια. Χρήση της πλατφόρμας 
ασύγχρονης εκπαίδευσης open eclass για την 
επικοινωνία με τους φοιτητές – σημειώσεις, 
εργασίες. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου

Διαλέξεις 22 ώρες

Ασκήσεις πεδίου, 
εργαστηριακές ασκήσεις, 
φροντιστηριακές 
ασκήσεις

22 ώρες

Προσωπική μελέτη 104 ώρες

Τελική εργασία 90 ώρες

Τελική εξέταση 3 ώρες
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Σύνολο Μαθήματος 241

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 
προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα Αξιολόγησης:  Αγγλικά ή Ελληνικά

Μέθοδος Αξιολόγησης: 
Τελική γραπτή εργασία: επεξεργασία και ανάλυση 
δεδομένων μέσω λογισμικού (50%)
Τελική γραπτή εξέταση: βασικές αρχές σχεδιασμού 
δειγματοληψίας, ανάλυσης και προσομοίωσης (50%)

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
• Ποικίλη ανάλογα με το αντικείμενο της ωκεανογραφικής έρευνας
• Emery, W. J. and Thomson, R. E., 2014: Data Analysis Methods in Physical 

Oceanography, 3rd Edition, Elsevier, ISBN: 9780123877833
• Εγχειρίδια χρήσης ωκεανογραφικών οργάνων

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
• Ποικίλα, ανάλογα με το αντικείμενο της ωκεανογραφικής έρευνας. Παραδείγματα:
• Journal of Atmospheric and Oceanic Technology
• Measurement
• Methods in Oceanography (discontinued in 2017)
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Research Methods (Μεθοδολογία Έρευνας)

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ Επιστημών της Θάλασσας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μεθοδολογία Έρευνας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες 

απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. 
Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι 
πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το 

σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες 
ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών 

μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Θεωρία (10 Διαλέξεις) 2
Εκπαιδευτικά εργαστήρια 1

Σύνολο μονάδων 10
Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση 
διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που 
χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γενικού υποβάθρου, 

ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης 
γενικών γνώσεων, ανάπτυξης 

δεξιοτήτων

Γενικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Αγγλικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Ναι (προσφέρεται εξ αρχής στην αγγλική)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, 
δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την 
επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.
Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α 
• Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο 
σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης 
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Εκπαίδευσης
• Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου 
Μάθησης και το Παράρτημα Β
Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
- αναγνωρίζουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις μεθοδολογίας έρευνας καθώς και 

τις ευκαιρίες και προκλήσεις που τις συνοδεύουν
- να αναπτύσσουν σκοπούς και στόχους στην έρευνα καθώς και κατάλληλο 

μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας 
- να είναι εξοικειωμένοι με τις αρχές σύνταξης επιστημονικού κειμένου

Γενικές Ικανότητες
Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος 
(όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε 
ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση 
δεδομένων και πληροφοριών, με τη 
χρήση και των απαραίτητων 
τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Ομαδική εργασία 
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών 

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην 
πολυπολιτισμικότητα 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και 
ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε 
θέματα φύλου 
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και 
επαγωγικής σκέψης
……
Άλλες…
…….

 Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία 
Άσκηση κριτικής
Εργασία σε διεθνές περιβάλλον 
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
    Εισαγωγή στην έρευνα
    Τι είναι έρευνα, τύποι έρευνας και διαφορά μεταξύ μελέτης και έρευνας 
    Μεθοδολογίες συγγραφής επιστημονικού κειμένου 
    Ο ρόλος του επιχειρήματος στην κριτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας
    Σκοπός, στόχοι και υποθέσεις εργασίας 
    Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας
    Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας
   Μελέτης περίπτωσης 
    Παρουσίαση αποτελεσμάτων και προσεγγίσεις στη συζήτηση

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
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ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο, ασύγχρονη εκπαίδευση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, 

στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, 
στην Επικοινωνία με τους 

φοιτητές

Χρήση Power Point, eclass, moodle, Big Blue Button 
(BBB), e-learning environment. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Περιγράφονται αναλυτικά ο 
τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.
Διαλέξεις, Σεμινάρια, 
Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση 
Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση 
βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, 
Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική 
Άσκηση, Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο, Διαδραστική 
διδασκαλία, Εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης 
(project), Συγγραφή εργασίας / 
εργασιών, Καλλιτεχνική 
δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης 
του φοιτητή για κάθε μαθησιακή 
δραστηριότητα καθώς και οι ώρες 
μη καθοδηγούμενης μελέτης 
σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα
Φόρτος Εργασίας 

Εξαμήνου

Διαλέξεις 33

Ατομικές Εργασίες 
βασιζόμενες στη 
μελέτη της διεθνούς 
βιβλιογραφίας

115

Ατομικές Εργασίες 
βασιζόμενες στην 
ανάπτυξη πρότασης 
έρευνας

115

Σύνολο Μαθήματος 263

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Περιγραφή της διαδικασίας 
αξιολόγησης

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι 
αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή 
Συμπερασματική, Δοκιμασία 
Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις 
Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις 
Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση 
Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, 
Έκθεση / Αναφορά, Προφορική 
Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, 
Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική 
Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική 
Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

Αναφέρονται ρητά 
προσδιορισμένα κριτήρια 
αξιολόγησης και εάν και που είναι 

Γλώσσα Αξιολόγησης:  Αγγλικά

Ατομική εργασία επισκόπησης βιβλιογραφίας (50% 
συνολικού βαθμού)
Ατομική εργασία σύνταξης πρότασης έρευνας (50% 
συνολικού βαθμού)
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προσβάσιμα από τους φοιτητές.

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

    Creswell J (2014) Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, 
Thousand Oaks, SAGE
    Riley, M., Wood, R. C., Clark, M. A., Wilkie, E. and Szivas, E., (2000) Researching and Writing 
Dissertations in Business and Management, Thomson Learning, London. 
Πηγές διαδικτύου: 
http://www.methodspace.com
http://www.ncrm.ac.uk/
http://caw.ceu.edu/online-writing-resources
http://www.writing.utoronto.ca/advice

    http://www.criticalthinking.org/
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Starting the dissertation thesis – developing the research 
questions – extended literature review (Έναρξη της διατριβής – καθορισμός των 

ερευνητικών ερωτημάτων – εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση)

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ Επιστημών της Θάλασσας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ B

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Έναρξη της διατριβής – καθορισμός των 
ερευνητικών ερωτημάτων – εκτεταμένη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διδασκαλία/Καθοδήγηση 6 15

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδίκευσης γενικών γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Αγγλικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
• Κατανοεί τις έννοιες του επιστημονικού/ερευνητικού τομέα που θα επιλέξει
• Κατανοεί σε βάθος την υπάρχουσα γνώση, τα προβλήματα και τα γνωσιακά κενά 

του ειδικού αντικειμένου της διατριβής του
• Χρησιμοποιεί βιβλιογραφικές διαδικτυακές βάσεις για αναζήτηση επιστημονικών 

άρθρων
• Εφαρμόζει μεθόδους συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης
• Αναλύει με συστηματικό τρόπο μεγάλο όγκο πληροφορίες από πολλές 

διαφορετικές πηγές
• Κοινοποιεί τα αποτελέσματα μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
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Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το θέμα της εργασίας και η εκπόνησή της γίνονται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ.
Θα γίνει εκμάθηση μεθόδων συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης και εμβάθυνση 
στο αντικείμενο της εργασίας.

 
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Εξαρτάται από το θέμα της διατριβής

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Εξαρτάται από το θέμα της διατριβής

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Power Point, eclass, διαδικτυακών 
βιβλιογραφικών βάσεων (π.χ. scopus, web of science), 
λογισμικού διαχείρισης βιβλιογραφίας (π.χ. Zotero, 
Mendeley),  MsOffice.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διδασκαλία μεθόδων 10

Βιβλιογραφική 
ανασκόπηση

300

Συγγραφή αναφοράς 20

Σύνολο Μαθήματος 330

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Γλώσσα Αξιολόγησης:  Αγγλικά
Αναφορά βιβλιογραφικής ανασκόπησης (100%)
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Thesis: Research design – methodological framework 
(Διατριβή: Σχεδιασμός έρευνας – μεθοδολογικό πλαίσιο)

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ Επιστημών της Θάλασσας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ B

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διατριβή: Σχεδιασμός έρευνας – μεθοδολογικό 
πλαίσιο

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διδασκαλία/Καθοδήγηση 6 15

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδίκευσης γενικών γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Αγγλικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
• Κατανοεί τις εφαρμοζόμενες μεθόδους του επιστημονικού/ερευνητικού τομέα που 

θα επιλέξει
• Κατανοεί σε βάθος τη μεθοδολογία σχεδιασμού της έρευνας (οργάνωση εργασιών 

πεδίου, εργαστηριακών πειραμάτων κλπ) 
• Σχεδιάζει μια ερευνητική προσπάθεια προκειμένου να απαντήσει σε 

συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα
Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
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Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το θέμα της εργασίας και η εκπόνησή της γίνονται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ. 
Θα γίνει εκμάθηση της μεθοδολογίας έρευνας στο αντικείμενο της διπλωματικής 
εργασίας.

 
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Εξαρτάται από το θέμα της διατριβής

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Εξαρτάται από το θέμα της διατριβής

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Power Point, eclass, διαδικτυακών 
βιβλιογραφικών βάσεων (π.χ. scopus, web of science), 
MsOffice

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διδασκαλία μεθόδων 30

Βιβλιογραφική μελέτη 70

Σχεδιασμός 
μεθοδολογίας

150

Συγγραφή αναφοράς 50

Σύνολο Μαθήματος 300

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Γλώσσα Αξιολόγησης:  Αγγλικά
Αναφορά μεθοδολογικής προσέγγισης (100%)
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Thesis: Implementation – data analysis (Διατριβή: 
Υλοποίηση έρευνας – ανάλυση δεδομένων)

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ Επιστημών της Θάλασσας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διατριβή: Υλοποίηση έρευνας – ανάλυση δεδομένων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διδασκαλία/Καθοδήγηση 6 15

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδίκευσης γενικών γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Αγγλικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
• Κατανοεί τις εφαρμοζόμενες μεθόδους του επιστημονικού/ερευνητικού τομέα που 

θα επιλέξει
• Κατανοεί σε βάθος τη μεθοδολογία υλοποίησης της έρευνας (υλοποίηση εργασιών 

πεδίου, εργαστηριακών πειραμάτων κλπ) 
• Υλοποιεί μια ερευνητική προσπάθεια προκειμένου να απαντήσει σε 

συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, καταρτίζοντας πρωτόκολλα εργασιών και 
εφαρμόζοντας συγκεκριμένες διαδικασίες και μεθόδους.

• Αναλύει πραγματικά δεδομένα εφαρμόζοντας ποσοτικές μεθόδους
• Κοινοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
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Αυτόνομη εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον 
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το θέμα της εργασίας και η εκπόνησή της γίνονται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ. 
Θα γίνει εκμάθηση της υλοποίησης έρευνας στο αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας.

 
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:
Εξαρτάται από το θέμα της διατριβής

- Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Εξαρτάται από το θέμα της διατριβής

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Power Point, eclass, διαδικτυακών 
βιβλιογραφικών βάσεων (π.χ. scopus, web of science), 
MsOffice

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διδασκαλία μεθόδων 10

Υλοποίηση διπλωματικής 
εργασίας

300

Συγγραφή αναφοράς 20

Σύνολο Μαθήματος 330

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Γλώσσα Αξιολόγησης:  Αγγλικά
Αναφορά ερευνητικών αποτελεσμάτων (100%)
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Writing of a scientific paper (Συγγραφή επιστημονικού 
άρθρου)

(1) ΓΕΝΙΚΑ
ΣΧΟΛΗ Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ Επιστημών της Θάλασσας

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Μεταπτυχιακό
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συγγραφή επιστημονικού άρθρου

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ

Διδασκαλία/Καθοδήγηση 6 15

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Αγγλικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ 

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS 

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2) ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
• Εξάγει συμπεράσματα και να αξιολογεί τα αποτελέσματα της έρευνας
• Κατανοεί τη διαδικασία του peer-review και της σύνταξης και υποβολής ενός 

επιστημονικού άρθρου
• Συγγράφει επιτυχώς ένα επιστημονικό άρθρο
• Κοινοποιεί τα αποτελέσματα της έρευνας

Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των 
απαραίτητων τεχνολογιών 
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις 
Λήψη αποφάσεων 
Αυτόνομη εργασία
Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής 
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
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(3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το θέμα της εργασίας, η εκπόνησή της και η συγγραφή του επιστημονικού άρθρου 
γίνονται υπό την επίβλεψη ενός μέλους ΔΕΠ. Θα γίνει εκμάθηση καλών πρακτικών 
συγγραφής επιστημονικών άρθρων.

 
(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(5) ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. Kalwij JM, Smit C (2013) How authors can maximize the chance of manuscript acceptance and 
article visibility. Learned Publishing 26: 28–31. https://doi.org/10.1087/20130106 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Power Point, eclass, διαδικτυακών 
βιβλιογραφικών βάσεων (π.χ. scopus, web of science), 
MsOffice

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας 
Εξαμήνου

Διδασκαλία 10

Συγγραφή και υποβολή 
επιστημονικού άρθρου

320

Σύνολο Μαθήματος 330

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Γλώσσα Αξιολόγησης:  Αγγλικά
Υποβληθέν επιστημονικό άρθρο (100%)



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 53619Τεύχος Β’ 4379/02.10.2018

2. Silver P (2016) Advice for early-career peer reviewers and authors responding to peer reviews. 
Freshwater Science 35: 1073–1075. https://doi.org/10.1086/688968 

3. Grossman GD (2017) Coping with the editorial process: considerations for early–career biologists. 
Animal Biodiversity and Conservation 40: 269-276. Available at 
http://abc.museucienciesjournals.cat/files/ABC_40-2_pp_269-276.pdf 

4. Taylor BW (2016) Writing an effective response to a manuscript review. Freshwater Science 35: 
1082–1087. https://doi.org/10.1086/688886 

5. Cassey P, Blackburn TM (2003) Publication rejection among ecologists. Trends in Ecology and 
Evolution 18: 375-376. https://doi.org/10.1016/S0169-5347(03)00160-5 (free copy is available at 
ResearchGate).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 6 Σεπτεμβρίου 2018

Η Πρυτάνισσα 

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
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*02043790210180040*

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,
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