
Βασικές Επισημάνσεις Κανονισμού ΠΜΣ «RESEARCH IN MARINE SCIENCES (Έρευνα στις 

Θαλάσσιες Επιστήμες)»  (ΦΕΚ 4379/02.10.2018, τ.Β)  

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (σχετικό το άρθρο 9, παρ.9.1) 

 Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.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 

ημερομηνία 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 δυνατότητα παράτασης, η οποία δεν υπερβαίνει το ήμισυ της 

κανονικής διάρκειας φοίτησης του Π.Μ.Σ». Μετά το πέρας και του παραπάνω χρονικού 

ορίου, θα πραγματοποιείται διαγραφή του/της φοιτητή/τριας από το Π.Μ.Σ. 

 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ (σχετικό το Άρθρο 9 παρ. 9.3) 

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια με αίτησή του/της στην αρχή του ακαδ. εξαμήνου και  

εντός του χρόνου της κανονικής διάρκειας φοίτησης, δηλ εντός των τριών (3) πρώτων 

ακαδημαϊκών εξαμήνων, μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης, η οποία 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου, ούτε να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα 

εξάμηνα. 

Κατά τη διάρκεια 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 

φοιτητές/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 ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη 

ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. 

 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ/ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (σχετικό το άρθρο 9 παρ.4) 

Η Συνέλευση του Τμήματος  μετά την εισήγηση της Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών εάν: 

- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει 

επιτυχώς το πρόγραμμα, 



- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στην πρώτη 

παράγραφο του παρόντος εγγράφου, 

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας 

(ν.2121/1993) κατά τη συγγραφή των εργασιών τους, 

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης το αργότερο εντός τριμήνου από τις 

καθορισμένες ημερομηνίες καταβολής των διδάκτρων.,  

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. 

 

ΌΡΙΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ (σχετικό το άρθρο 10 παρ.9)  

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες υποχρεούνται να 

παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής ή μία 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως 

έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνον αν έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον το 

75% των ωρών της διδασκαλίας του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και 

παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των διδασκόντων και διδασκουσών των 

μαθημάτων. 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ (σχετικό το άρθρο 13)  

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο (Φεβρουαρίου και Ιουνίου).  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 μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από 

την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης του μαθήματος διδάσκων/ουσα . Το 

αίτημα επανεξέτασης από Τριμελή Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία του 

ΠΜΣ εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση του αποτελέσματος της εξεταστικής του 

Σεπτεμβρίου. Εάν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν υποβάλει αίτηση εντός των προβλεπόμενων 

από το Τμήμα χρονικών ορίων ή εάν αποτύχει στην εξέταση από την τριμελή επιτροπή, τότε 

διαγράφεται. 

(β) ο /η φοιτητής/τρια μπορεί να επιλέξει να επαναπαρακολουθήσει το ή τα 

μάθημα/μαθήματα στο/α οποία απέτυχε κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος έναντι 



διδάκτρου 200,00 € ανά μάθημα, εφόσον δεν υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου χρονικού 

ορίου φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που αποτύχει, μετά την επαναπαρακαλούθηση, 

στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ισχύουν οι όροι εξέτασης που αναφέρονται 

παραπάνω υπό (α). 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σχετικό το άρθρο 14)  

Στο δεύτερο και τρίτο εξάμηνο του ΠΜΣ προβλέπεται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας. 

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια έχει δικαίωμα υποβολής θέματος εφόσον έχει 

ολοκληρώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου. 

Για να εγκριθεί η εργασία ο/η  μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια θα πρέπει Α) να υποβάλει την 

εργασία του/της υπό μορφή άρθρου σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές και Β) να 

την υποστηρίξει ενώπιον  Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Η δημόσια παρουσίαση και 

εξέταση της διπλωματικής εργασίας είναι υποχρεωτική. 

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (σχετικό το άρθρο 20.2) 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια 

του/της  οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει 

αναγνωριστεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος 


