
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Π.Μ.Σ. "ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ" 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

 

 

Άρθρο 1 

Γενικές Διατάξεις 

 

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το 

ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Γλωσσολογία 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου», σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 107330/Β7/2014 

(Φ.Ε.Κ. 1930/τ.Β΄/17.07.2014) και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως τροποποιή-

θηκε και ισχύει. 

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο − Σκοπός 

 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η ανάπτυξη βασικής και 

εφαρμοσμένης έρευνας στη Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με βάση τα πορίσματα της 

σύγχρονης επιστήμης σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, στοχεύει στην προώθηση της διεπιστημονικής 

συζήτησης σε γλωσσικά θέματα που σχετίζονται με την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στη 

δημιουργική αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού του Τμήματος, στην παροχή υψηλού επιπέδου 

εκπαίδευσης που θα συνδυάζει θεωρητικό υπόβαθρο και ανάπτυξη δεξιοτήτων για βελτιστοποίηση των 

επαγγελματικών ικανοτήτων των αποφοίτων και τέλος στην ανάπτυξη, καλλιέργεια και εμβάθυνση του 

επιστημονικού διαλόγου με ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής και της αλλοδαπής όπου 

θεραπεύονται συναφείς πειθαρχίες. 

 

Άρθρο 3 

Όργανα λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
 
 

 

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. σε επίπεδο Τμήματος είναι:  

 

Α. Η Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και 

δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών (Μ.Φ.). Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια για την 

κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων σχετικά με το Π.Μ.Σ., τον ορισμό μελών συμβουλευτικών 

επιτροπών, τον ορισμό μελών των εξεταστικών επιτροπών για την απονομή μεταπτυχιακών 

διπλωμάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών 

φοιτητών-φοιτητριών, καθώς και με κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επιμέρους διατάξεις. Στη 

Γ.Σ.Ε.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και εισηγείται ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

 

Β. Η Συντονιστική Επιτροπή (στο εξής: Σ.Ε.) απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος τα οποία 

έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται 

από την Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του 

Π.Μ.Σ. Λειτουργεί ως Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) των Μ.Φ. Η θητεία των μελών 

της Σ.Ε. είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης.  

 

Γ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος είναι καθηγητής/τρια από τις δύο ανώτερες βαθμίδες 

(Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής), ορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. για διετή θητεία, με 

δυνατότητα ανανέωσης. Ο ∆ιευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει των εργασιών του Π.Μ.Σ. και της Σ.Ε. 

και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος κάθε θέμα που αφορά το Π.Μ.Σ. και εφαρµόζει τις 

αποφάσεις και υποδείξεις των ανωτέρω συλλογικών οργάνων του Προγράµµατος.  

 

Την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Π.Μ.Σ. εποπτεύει η Επιτροπή Μεταπτυχιακών  

Σπουδών  του  Πανεπιστηµίου  Αιγαίου,  αρµόδια  για  κάθε  θέµα διοικητικού ή οργανωτικού 

χαρακτήρα, που σχετίζεται µε τις µεταπτυχιακές σπουδές. 



 

 

Άρθρο 4 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 
 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τον τίτλο «Γλωσσολογία 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου». Η αγγλόφωνη αντιστοίχιση του τίτλου σπουδών είναι “Master of Arts 

(M.A.) in Linguistics of the Southeastern Mediterranean”.   

 

Άρθρο 5 

Χρονική Διάρκεια Σπουδών Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
 

Α. Η τυπική διάρκεια του Π.Μ.Σ. για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα δύο είναι διδακτικά εξάμηνα, με 

παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων και συμμετοχή σε κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., και το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Το Μ.Δ.Ε. απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δυο 

(2) διδακτικών εξαμήνων και την επιτυχή υποστήριξη της προβλεπόμενης Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας. Η κατάθεση των μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών γίνεται μέχρι το 

πέρας της διδακτικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου. Η υποστήριξή της γίνεται κατά τη διάρκεια 

της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου. 

  

Β. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα. Μετά τη λήξη του 

ανώτατου αυτού χρονικού διαστήματος ο/η Μ.Φ. διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. μετά από απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. του Tμήματος.  
 

Άρθρο 6 

Εισακτέοι στο Π.Μ.Σ. –Κριτήρια και Διαδικασία επιλογής 
 

Α. Κατηγορίες εισακτέων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών, 

Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών, Πολιτικών, Πολιτισμικών Επιστημών, Οικονομικών και 

Περιφερειακών Σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου.   

 

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35) μεταπτυχιακούς/ες 

φοιτητές/τριες.    

 

Β. Αιτήσεις 
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων στο Π.Μ.Σ. δημοσιεύεται 

κάθε χρόνο στον ημερήσιο τύπο μετά από σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και περιέχει όλες τις 

πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων, τα απαραίτητα προσόντα, τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.  

 

Οι αιτήσεις είναι έγκυρες, αν συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία και τα οποία αναφέρονται στην προκήρυξη του Π.Μ.Σ. και αν υποβληθούν ή 

ταχυδρομηθούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός της ορισθείσας προθεσμίας.  

 

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία 

υποβάλλουν οι υποψήφιοι Μ.Φ. μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται από την προκήρυξη.  

 

Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών κάθε υποψηφίου τα οποία και 

διαβιβάζει στην Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) των Μ.Φ.  

 

Η πρόταση επιλογής των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται από την Ε.Ε.Α. των Μ.Φ. 

 

Γ. Κριτήρια επιλογής  

1. Για την επιλογή των Μ.Φ. που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. ισχύουν τα προβλεπόμενα 

από το Νόμο (Ν. 3685/08, άρθρο 4 παρ. 1α, εδαφ. 2) κριτήρια. Επίσης συνεκτιμόνται τα 



ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν 

κατατεθεί από τους/τις ίδιους/ες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τέτοια προσόντα είναι η κατοχή 

και άλλων πανεπιστημιακών τίτλων (μεταπτυχιακών και προπτυχιακών) πέραν του πρώτου, 

το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, η κατοχή περισσότερων από μιας ξένων γλωσσών, το 

επίπεδο γνώσεων στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η απόδοση των 

υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης. 

2. Η αξιολόγηση των ειδικών προσόντων των υποψηφίων γίνεται από την Ε.Ε.Α. με βάση σειρά 

κριτηρίων επιλογής. Η Ε.Ε.Α. αποτελείται από Καθηγητές/τριες και Λέκτορες του Τμήματος 

και ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, καταχωρίζονται από τη 

Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και στη συνέχεια αξιολογούνται και μοριοδοτούνται από την Ε.Ε.Α.. 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ειδικών προσόντων, κάθε υποψήφιος/α συγκεντρώνει 

συγκεκριμένο αριθμό μορίων στη βάση κλίμακας από 0 μέχρι 100. Τα προσόντα που είναι 

δυνατόν να μοριοδοτηθούν είναι τα εξής:  

i. Ο βαθμός του πτυχίου που έχει καταθέσει ο/η υποψήφιος/α (έως πέντε (5) 

μόρια).  

ii. Η συνάφεια του προπτυχιακού τίτλου σπουδών ή η παρακολούθηση 

προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (έως δέκα 

(10) μόρια). 

iii. Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία του/ης υποψηφίου/ας και η συνάφειά της 

με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (έως πέντε (5) μόρια). Η εξακρίβωση της 

συνάφειας της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εξασφαλίζεται από την 

Ε.Ε.Α. Η προπτυχιακή διπλωματική εργασία που κρίνεται ότι δεν είναι συναφής 

με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. μπορεί, στη συνέχεια, να αξιολογηθεί 

και να μοριοδοτηθεί ως επιστημονική εργασία δημοσιευμένη.  

iv. Το ερευνητικό-επιστημονικό και συγγραφικό έργο του/της υποψηφίου/ας μπορεί 

να λάβει έως και δέκα (10) μόρια. Το ερευνητικό-επιστημονικό έργο του/της 

υποψηφίου/ας αξιολογείται και μοριοδοτείται, μόνο όταν αυτό είναι 

δημοσιευμένο σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών 

συνεδρίων και σε συνάρτηση με τη συνάφειά του με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. 

Η εξακρίβωση της συνάφειας εξασφαλίζεται από την Ε.Ε.Α. 

v. Οι πρόσθετοι, πέραν του πρώτου, μεταπτυχιακοί ή προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 

Α.Ε.Ι. από πανεπιστήμια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μπορούν να λάβουν 

έως δέκα (10) μόρια ως εξής: Πέντε (5) μόρια αντιστοιχούν σε ένα Μ.Δ.Ε. και 

από τρία (3) και δύο (2) μόρια για κάθε δεύτερο και τρίτο πτυχίο Α.Ε.Ι. 

αντίστοιχα. Τα πτυχία πανεπιστημίων της αλλοδαπής μοριοδοτούνται, μόνον 

όταν είναι αναγνωρισμένα από το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμα με τα πτυχία 

που χορηγούνται από τα ελληνικά Πανεπιστήμια.  

vi. Η επάρκεια γνώσης ξένων γλωσσών πέραν της υποχρεωτικής (η επάρκεια 

γνώσης μίας ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική και ΔΕΝ μοριοδοτείται) 

λαμβάνει έως 10 μόρια (πέντε (5) μόρια ανά γλώσσα). Για τη μοριοδότηση 

είναι αναγκαία η πιστοποίηση επάρκειας γνώσης της ξένης γλώσσας (το ίδιο 

ισχύει και για την υποχρεωτική γλώσσα). Η επάρκεια πιστοποιείται με 

επικυρωμένο αποδεικτικό Ξένης Γλώσσας, σύμφωνα το παράρτημα Τίτλων 

Γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π. το οποίο επισυνάπτεται πάντα στην πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ή εάν υπάρχει, αποδεικτικό λήψης πτυχίου από 

Ξενόγλωσσο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Ξενόγλωσσων Φιλολογιών.  

vii. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων (π.χ. 

επαγγελματική εμπειρία) μπορεί να λάβει έως πέντε (5) μόρια.  

Το σύνολο των μορίων που είναι δυνατό να συγκεντρώσει ένας/μια υποψήφιος/α από τη διαδικασία 

αξιολόγησης των ειδικών προσόντων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) μόρια. 

 

Δ. Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων  

Για την ολοκλήρωση της επιλογής των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται προφορική 

συνέντευξη από την Ε.Ε.Α. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης εκτιμάται η γενικότερη συγκρότηση 

του υποψηφίου και άλλα πρόσθετα προσόντα, πέραν των ειδικών, όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω, 

μεταξύ των οποίων, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η επιστημονική κατάρτιση κυρίως στα γνωστικά 

πεδία του Π.Μ.Σ., η κριτική και δημιουργική του/ της ικανότητα, η λοιπή ερευνητική δραστηριότητα, 

καθώς και τα κίνητρά του/της για την επιλογή του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. 

Ο ανώτατος αριθμός μορίων ο οποίος μπορεί να αποδοθεί σε ένα/μια υποψήφιο/α από την προφορική 

συνέντευξη, ανέρχεται στα πενήντα (50).  



 

Η προφορική συνέντευξη αποβλέπει στη διαπίστωση:  

i. Της επαρκούς εξοικείωσης του/της υποψήφιου/ας, σε γνωστικά πεδία σχετικά με το αντικείμενο του 

Π.Μ.Σ.  

ii. Της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του/της υποψήφιου/ας και της συγκρότησης της 

προσωπικότητάς του.  

iii. Της κατοχής ειδικών δεξιοτήτων και χαρακτηριστικών ή της ανάληψης άλλων δραστηριοτήτων από 

τη μεριά του/της υποψηφίου/ας, στοιχεία τα οποία είναι δυνατό να διαδραματίσουν ρόλο στην ομαλή 

ένταξή του στο Π.Μ.Σ. 

 

Ε. Διαδικασία επιλογής 

Η Ε.Ε.Α. έχει την ευθύνη και τη γενική εποπτεία όλων των φάσεων της διαδικασίας επιλογής των 

Μ.Φ. για το Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα έχει την ευθύνη και την εποπτεία των παρακάτω:  

1. Της παραλαβής από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. των φακέλων των υποψηφίων. Ελέγχει εάν τα 

δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί είναι πλήρη, με βάση όσα προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη, 

και πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Tέλος έχει την ευθύνη της σύνταξης του 

τελικού πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία αξιολόγησης.  

 

2. Της οργάνωσης της γραπτής εξέτασης των υποψήφιων Μ.Φ. του Π.Μ.Σ., σε μια ξένη γλώσσα 

(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, κ.λ.π), εφόσον δεν είναι κάτοχοι των αντίστοιχων διπλωμάτων 

επάρκειας διδασκαλίας, σύμφωνα το παράρτημα Τίτλων Γλωσσομάθειας του Α.Σ.Ε.Π., 

Απαλλάσσονται, ωστόσο, της εξέτασης οι πτυχιούχοι των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών 

των Πανεπιστημίων της χώρας (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θα 

πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ - ΔΟΑΤΑΠ).  

 

3. Της διαδικασίας της συνέντευξης.  

 

4. Της μοριοδότησης.  

 

5. Της κατάρτισης του πίνακα των επιτυχόντων/ουσών. Ο πίνακας, μετά την επικύρωση των 

αποτελεσμάτων από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Τμήματος 

και στο διαδίκτυο.  

Οι επιτυχόντες/ούσες ειδοποιούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το 

οποίο καθορίζεται από το Τμήμα. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω 

προθεσμία ισοδυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητά του. 

Σε περίπτωση παραίτησης επιτυχόντος/ούσας Μ.Φ., μέχρι και την πρώτη εβδομάδα της έναρξης των 

μαθημάτων, καλείται να συμμετέχει στο Π.Μ.Σ. ο πρώτος/η επιλαχών/ούσα.  

Σε καμία περίπτωση αποχώρησης από το Π.Μ.Σ. δεν γίνεται επιστροφή του καταβληθέντος μέχρι 

εκείνη τη στιγμή ποσού διδάκτρων. 

 

Άρθρο 7 

Εγγραφές, Διδασκαλία, Φοίτηση, Εξετάσεις 

 

Α. Για την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. απαιτούνται:  

 

-Έντυπη αίτηση (παραλαμβάνεται από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ.)  

-Δύο φωτογραφίες.  

- Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους).  

-Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.)  

 

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.  

 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές – φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. «Γλωσσολογία της Νοτιοανατολικής Μεσογείου» 

του Τ.Μ.Σ. θεωρούνται όσοι/ες έχουν εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. για την απονομή Μ.Δ.Ε..  

 

Ένας/Μια Μ.Φ. που έχει εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. διατηρεί την ιδιότητα του/της Μεταπτυχιακού/ής 

Φοιτητή/τριας για όσο διάστημα βρίσκεται εντός των θεσμικά προβλεπομένων χρονικών ορίων για την 

απόκτηση των προϋποθέσεων για την απονομή του Μ.Δ.Ε..  

 



Β. Τα μαθήματα στο Π.Μ.Σ. αρχίζουν σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, συνήθως το πρώτο δεκαπενθήμερο Οκτωβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και το δεύτερο 

δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο. Ολοκληρώνονται στο τέλος Ιανουαρίου και 

το πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουνίου αντίστοιχα.  

 

Γ. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δέκα (10) έως δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και 

δύο (2) εβδομάδες για εξετάσεις. Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: Φεβρουαρίου, Ιουνίου και η 

επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.  

 

 

Για την ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα (10) έως δεκατρείς (13) ενότητες 

εκπαίδευσης και μάθησης (συμπεριλαμβάνονται διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, εργαστηριακές 

δράσεις, συμμετοχή σε έρευνα πεδίου κ.λ.π.). Σε κάθε μάθημα αποδίδονται πιστωτικές μονάδες, οι 

οποίες εκφράζουν τον φόρτο εργασίας των φοιτητών/τριών στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας. 

 

Τα μαθήματα διεξάγονται κατά κύκλους (modules), ενώ γίνονται και βιντεοδιαλέξεις, μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας του δικτύου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η χρήση της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας αποτελεί κομβικό χαρακτηριστικό του Π.Μ.Σ., καθώς μέσα από αυτή 

εξασφαλίζεται α) η διαρκής πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και τη βιβλιογραφία β) η συμμετοχή σε 

επιμέρους μαθησιακές δραστηριότητες, ασκήσεις, συνεδρίες και γ) η σύγχρονη και ασύγχρονη διαρκής 

επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων/ διδασκουσών και μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. 

 

Αν η διδασκαλία κάποιου εξαμηνιαίου μαθήματος διαρκέσει λιγότερο από δέκα (10) τέτοιες συνεδρίες, 

το μάθημα θεωρείται ότι δε διδάχθηκε επαρκώς και οι Μ.Φ. είναι υποχρεωμένοι/νες να το 

παρακολουθήσουν εκ νέου σε αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.  

 

 

Δ. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του προγράμματος είναι υποχρεωτική για τους Μ.Φ.  

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις 

δραστηριότητες του ΠΜΣ. Μέρος του εκπαιδευτικού έργου του ΜΠΣ δύναται να πραγματοποιείται 

αξιοποιώντας μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης με τη χρήση ψηφιακών μέσων, στο πλαίσιο των 

κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και παρακολούθηση 

διαπιστώνεται με ευθύνη των Συντονιστών και Συντονιστριών των μαθημάτων.  

 

Για την υποβοήθηση μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική 

απασχόληση, μπορεί να αποφασίζεται τα μαθήματα να διεξάγονται όλες τις μέρες της εβδομάδας.  

 

Ο/Η Μ.Φ. που απουσίασε αδικαιολόγητα από δύο παραδόσεις οποιουδήποτε μαθήματος ανά εξάμηνο 

θεωρείται αποτυχών/ούσα στο μάθημα αυτό και υποχρεούται να το παρακολουθήσει εκ νέου σε 

αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, καταβάλλοντας τα αντίστοιχα δίδακτρα.  

 

Ο/H Μ.Φ. που δεν παρακολούθησε κανένα μάθημα του Α’ ή του Β’ εξαμήνου φοίτησης διαγράφεται 

από το Π.Μ.Σ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε., η οποία εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και δεν 

επιστρέφονται τα καταβληθέντα δίδακτρα.  

 

Η παραπάνω διαδικασία αποδεικνύεται με την τήρηση παρουσιολογίων, τα οποία συμπληρώνονται με 

την ευθύνη των διδασκόντων-διδασκουσών.  

 

Ο/Η Μ.Φ. μπορεί να ζητήσει μετά από αίτηση, αναστολή της φοίτησης του/της μια φορά κατά τη 

διάρκεια των σπουδών στο Π.Μ.Σ. Το διάστημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Το 

χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο/η Μ.Φ. βρίσκεται σε αναστολή της φοίτησής του με απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. δεν υπολογίζεται για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου φοίτησης που προβλέπεται στην 

παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Μετά το πέρας ακαδημαϊκού εξαμήνου δεν χορηγούνται αναδρομικά 

αναστολές φοίτησης για το εξάμηνο που ολοκληρώθηκε. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της 

φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα του. Η 

φοιτητική ιδιότητα αποκτάται αυτόματα μετά την λήξη της αναστολής. Ο/Η Μ.Φ. μετά τη λήξη της 

αναστολής φοίτησής του είναι υποχρεωμένος/η να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, 

σεμινάρια κ.λπ., τα οποία δεν είχε ολοκληρώσει επιτυχώς πριν από την αναστολή. Μετά τη λήξη 

αναστολής φοίτησής του/της, ο/η Μ.Φ. υπάγεται στο όποιο νέο καθεστώς φοίτησης έχει τυχόν 



προκύψει από αλλαγές του προγράμματος σπουδών και λοιπών προβλεπομένων προαπαιτούμενων και 

διαδικασιών.  

 

Οριστική διακοπή φοίτησης μπορεί να γίνει κατόπιν υποβολής σχετικού γραπτού αιτήματος του/της 

Μ.Φ. προς το Π.Μ.Σ, πράξη η οποία είναι αμετάκλητη.  

 

Διαγραφή Μ.Φ. από το Π.Μ.Σ. μπορεί να γίνει για τους ακόλουθους λόγους: α) λόγω πλημμελούς 

εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του/της Μ.Φ., όπως αυτές περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό, β) 

λόγω μη καταβολής των προβλεπόμενων διδάκτρων και γ) λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων του/της 

Μ.Φ., σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού. Η διαγραφή γίνεται με απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ., σε συνέχεια εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής. Η σχετική Απόφαση κοινοποιείται 

εντός 15 ημερών στον/στην ενδιαφερόμενο/η Μ.Φ. και αυτός/ή έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης 

εντός μηνός από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής Απόφασης. Η ένσταση κρίνεται τελεσίδικα από 

τα ανωτέρω όργανα. 

 

Σε περίπτωση οριστικής διακοπής φοίτησης ή διαγραφής Μ.Φ., για οποιοδήποτε λόγο, τα ήδη 

καταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.  

 

Ε.  Κάθε διδάσκων αποφασίζει τον τρόπο αξιολόγησης και τον κοινοποιεί στους Μ.Φ. κατά την 

έναρξη του μαθήματος. Στον τελικό βαθμό μπορεί να συνυπολογίζεται, κατά την κρίση του 

διδάσκοντος, ο βαθμός σε ενδεχόμενη υποχρεωτική ή προαιρετική εργασία στο πλαίσιο του 

μαθήματος.  

Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφορικά, γραπτά, με εκπόνηση εργασιών.  

 

Στ. Κάθε Μ.Φ. μπορεί να εξεταστεί σε κάθε μάθημα μέχρι δύο φορές. Αν απορριφθεί και τη δεύτερη 

φορά, ο Μ.Φ. παραπέμπεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η. Γ.Σ.Ε.Σ., αφού εξετάσει τη γενική απόδοση του/της Μ.Φ. 

αποφασίζει:  

i. τη δυνατότητα μιας επιπλέον εξέτασης, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι υγείας που 

δικαιολογούν τη μειωμένη απόδοσή του/της.  

ii. την επανάληψη του μαθήματος από τον/την μ.φ. εκ νέου σε αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου 

ακαδημαϊκού έτους, καταβάλλοντας τα αντίστοιχα δίδακτρα ή  

iii. τη διαγραφή του/της Μ.Φ. από το Π.Μ.Σ.  

 

Σε περίπτωση επαναφοίτησης σε μάθημα καταβάλλονται αναλογικά τα αντίστοιχα δίδακτρα, ενώ σε 

περίπτωση οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα δίδακτρα. 

 

Ζ. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε διδακτικού εξαμήνου οι Μ.Φ. του Π.Μ.Σ. θα πρέπει με αίτησή 

τους να δηλώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής τα οποία σκοπεύουν να παρακολουθήσουν και 

στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν. Η δήλωση αυτή, μέσα στη συγκεκριμένη προθεσμία, μπορεί να 

γίνει διά ζώσης, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα (φαξ) ή με συστημένη 

επιστολή.  

 

Η. Μετά το τέλος του Β’ και πριν από την έναρξη του τρίτου εξαμήνου, εφόσον έχει εξετασθεί 

επιτυχώς σε οκτώ (8) από τα δέκα (10) μαθήματα των δύο εξαμήνων, ο/η Μ.Φ. μπορεί να υποβάλει 

αίτηση για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Thesis)  

 

Θ. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Ορισμένες διαλέξεις, ιδίως 

προσκεκλημένων ομιλητών/τριών, μπορεί να γίνονται στην αγγλική.  

 

Ι. Οι Μ.Φ. του προγράμματος αποκτούν γνώσεις για την ιστορία, τη δομή και τη χρήση γλωσσών της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου όπως τα αραβικά, τα εβραϊκά, τα ελληνικά και τα τουρκικά. Ταυτόχρονα 

εξοικειώνονται με διάφορες γλωσσολογικές προσεγγίσεις και ερευνητικές μεθοδολογίες. Στο πλαίσιο 

αυτό, οι Μ.Φ. είναι δυνατόν να συμμετάσχουν σε έρευνα πεδίου, σε εμπειρικές έρευνες και σε 

πρακτική άσκηση (σε εθελοντική μη αμειβόμενη βάση). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι 

Μ.Φ. αναμένεται να έχουν διαμορφώσει το προφίλ ενός σύγχρονου ερευνητή.  

 

ΙΑ. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. 

ανέρχονται σε ενενήντα (90) ECTS. Στο Α΄ και στο Β΄ εξάμηνο απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 

τριών (3) Υποχρεωτικών και δύο (2) Κατ' Επιλογήν μαθημάτων, σε σύνολο τριών (3) προσφερόμενων 



ανά εξάμηνο, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS). To τρίτο 

εξάμηνο αφιερώνεται στη συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS). 

 

Άρθρο 8 

Πρόγραμμα μαθημάτων 
 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:   

 Α' ΕΞΑΜΗΝΟ  

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Π.Μ. (ECTS) 

Y-1 Γραμματικές και γραμματικά φαινόμενα των γλωσσών της Μεσογείου 6 

Υ-2 Διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας και εκπαιδευτική τεχνολογία 6 

Υ-3 Γλωσσική πολιτική και γλωσσικός προγραμματισμός 6 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ΑΠΟ ΤΑ 3)  

Ε-1 Γλωσσικές επαφές της τουρκικής 6 

Ε-2 Τυπολογία και θέματα σημασιοσύνταξης 6 

Ε-3 Λεξικογραφία 6 

 Σύνολο: 30 

 

 

 

 

Άρθρο 9 

Αξιολόγηση και Βαθμολογία για το Μ.Δ.Ε. 

 

1. Η συμμετοχή στο Π.Μ.Σ. προϋποθέτει τη συστηματική παρακολούθηση και την επιτυχή 

ολοκλήρωση όλων των προαπαιτούμενων σε κάθε Μάθημα και στο Πρόγραμμα Σπουδών 

συνολικά. Η αξιολόγηση στα επιμέρους μαθήματα διεξάγεται με πολλαπλές εναλλακτικές και 

συμπληρωματικές μεθόδους συνεχούς αξιολόγησης, ανάλογα με τη φύση και το περιεχόμενο του 

μαθήματος.  

 

2. Για την απονομή Μ.Δ.Ε. απαιτείται ο/η Μ.Φ. να έχει πετύχει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση 

(5/10) σε κάθε Μάθημα Εξαμήνου και στην Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, και να έχει 

συμμετάσχει στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα και στην κείμενη Νομοθεσία. Οι προθεσμίες ολοκλήρωσης και κατάθεσης όλων των 

αξιολογούμενων εργασιών, δραστηριοτήτων, κλπ, στα πλαίσια κάθε μαθήματος, είναι 

δεσμευτικές. Υπέρβαση των προθεσμιών είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και μετά 

από συνεννόηση με τον/την διδάσκοντα/ουσα. Σε αντίθετη περίπτωση η σχετική εργασία, 

δραστηριότητα κλπ μηδενίζεται. Σε περίπτωση που ο/η Μ.Φ. δεν περάσει τη βαθμολογική βάση 

(5/10) σε κάποιο Μάθημα Εξαμήνου, τότε η Σ.Ε., ύστερα από εισήγηση του/της συντονιστή/ριας 

του Μαθήματος, μπορεί να του/της επιτρέψει να επανεγγραφεί ή/και επαναξιολογηθεί στο 

συγκεκριμένο Μάθημα, καταβάλλοντας σε κάθε περίπτωση, εκ νέου, τα οριζόμενα ανά μάθημα 

δίδακτρα.  

 

3. Οι βαθμολογίες των φοιτητών κατατίθενται από τους διδάσκοντες εντός τριών εβδομάδων από τη 

λήξη της εξεταστικής περιόδου. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μεριμνά για την κοινοποίηση των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στους/στις Μ.Φ.. Δεν επιτρέπεται αναβαθμολόγηση. 

 Β' ΕΞΑΜΗΝΟ  

Κωδικός Τίτλος μαθήματος Π.Μ. (ECTS) 

Y-4 Κείμενα και ταυτότητες 6 

Υ-5 Επεξεργασία και εφαρμογές σωμάτων κειμένων 6 

Υ-6 Διαλεκτικές ποικιλίες και μορφοφωνολογικά φαινόμενα 6 

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2 ΑΠΟ ΤΑ 3)  

Ε-4 Πολιτικές γραμματισμού και εκπαίδευση 6 

Ε-5 Ζητήματα αραβικής γλώσσας 6 

Ε-6 Ζητήματα εβραϊκής γλώσσας 6 

 Σύνολο: 30 

 Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ  

 Συγγραφή διπλωματικής εργασίας 30 ECTS 



 

Άρθρο 10  

Προσωπικό  

 

Α. Τη διδασκαλία των μαθημάτων το Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλαμβάνουν Καθηγητές/τριες, Λέκτορες 

και μέλη Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. (σύμφωνα με τις 

διατάξεις του αρθρ.5 του N. 3685/2008.), αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές/τριες 

(αποχωρήσαντες λόγω συνταξιοδότησης βάσει του άρθρου 34 παρ. 1 Ν. 4115/2013), επισκέπτες 

καθηγητές/τριες, ειδικοί επιστήμονες, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν 

επαρκές δημοσιευμένο έργο. Ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής 

ή αλλοδαπής, οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική 

συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα. Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι/ες 

διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Η 

διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του Π.Μ.Σ. ανατίθεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. με απόφασή 

της. Οι Καθηγητές/τριες και Λέκτορες, που πληρούν απόλυτα τις υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά 

προγράμματα δύνανται να αποζημιώνονται όταν παρέχουν τις υπηρεσίες τους (διδασκαλία, 

προετοιμασία και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, συμμετοχή σε συνέδρια και άλλες) στο Π.Μ.Σ. Το 

ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται και εισηγείται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ., 

τυγχάνει της τελικής έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ. Η σχετική αποζημίωση βαρύνει αποκλειστικά τον 

προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ.  

Β. Για κάθε Μ.Φ., ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., ένας Καθηγητής/τρια ή 

Λέκτορας ως επιβλέπων της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ερευνητές αναγνωρισμένων 

ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή Καθηγητές/τριες, 

Λέκτορες και Ε.Π. άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων, μπορεί να ορίζονται συνεπιβλέποντες του/της Μ.Φ. 

Για την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 

τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλοι Καθηγητές/τριες, 

Λέκτορες, ερευνητές των βαθμίδων Α, Β ή Γ οι οποίοι/ες είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Τα 

μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το αντικείμενο του 

ΠΜΣ 

 

Άρθρο 11 

Υλικοτεχνική Υποδομή  

 

Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ καλύπτονται από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και 

ηλεκτρονική υποδομή και υπηρεσίες του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος (εργαστήρια, 

βιβλιοθήκη κλπ). 

 

Άρθρο 12  

Δίδακτρα – Υποτροφίες – Έπαθλα  

 

1. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση Μ.Δ.Ε. προβλέπονται δίδακτρα συνολικού 

ύψους 2.800 Ευρώ. Τα επιμέρους θέματα σχετικά με τη διαχείριση των διδάκτρων ρυθμίζονται από 

τον/τη Διευθυντή/ρια του Π.Μ.Σ. και τη Σ.Ε., και εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.  

 

2. Η διαδικασία καταβολής και διαχείρισης των διδάκτρων για το Π.Μ.Σ. γίνεται μέσω του Ειδικού 

Λογαριασμού Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα δίδακτρα χρησιμοποιούνται από το Π.Μ.Σ. για 

τις πάσης φύσης δαπάνες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των Μ.Φ., τη στήριξη της σχετικής 

έρευνας και γενικά για την εύρυθμη λειτουργία και συνεχή αναβάθμιση του Π.Μ.Σ. Ο τρόπος 

υλοποίησης των δαπανών καθορίζεται από τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τις 

κείμενες διατάξεις.   

 

3. Με βάση τα ανωτέρω, και έχοντας υπόψη τη βέλτιστη υλοποίηση του Π.Μ.Σ. και την 

αποτελεσματική διαχείριση των πόρων του, ο τρόπος εξόφλησης των ως άνω διδάκτρων, ορίζεται, ως 

εξής: ▪
 
Εγγραφή:

 
 1000 Ευρώ ▪ Έναρξη Β΄εξαμήνου: 900 Ευρώ ▪ Έναρξη Γ΄εξαμήνου: 900 Ευρώ  

 

4. Ορίζεται κόστος εγγραφής 190 Ευρώ για κάθε Μάθημα του Π.Μ.Σ. στο οποίο, επανεγγράφονται οι 

Μ.Φ. για την απόκτηση Μ.Δ.Ε., για λόγους που καθορίζονται ανωτέρω στον παρόντα Κανονισμό.  

 



5. Η εμπρόθεσμη καταβολή καθεμιάς εκ των παραπάνω δόσεων των διδάκτρων, καθώς και η 

αποστολή αντιγράφου του εντύπου κατάθεσης στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., αποτελούν προϋπόθεση 

για την ένταξη ή συνέχιση των σπουδών, κατά περίπτωση.  

 

6. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., με αιτιολογημένη απόφασή 

της, μπορεί να απαλλάσσει, ολικά ή μερικά, M.Φ. από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, για 

ιδιαίτερα σοβαρούς οικονομικούς λόγους. Η απαλλαγή αυτή γίνεται μετά από υποβολή σχετικού 

αιτήματος εκ μέρους του/της ενδιαφερόμενου/ης φοιτητή/ριας και κατάθεση των απαραιτήτων 

δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις εξετάζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή και σε περίπτωση θετικής 

εισήγησης εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., πάντα με βάση τα ταμειακά διαθέσιμα του Προγράμματος.  

 

7. Επίσης, εφόσον αυτό καθίσταται δυνατόν από τα ταμειακά διαθέσιμα του Προγράμματος, το Π.Μ.Σ. 

κάθε χρόνο θα χορηγεί χρηματικά έπαθλα σε δύο (2) Μ.Φ ανά ακαδημαϊκό έτος, στον πρωτεύσαντα 

στη διαδικασία εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. και στον αριστεύσαντα απόφοιτο του Π.Μ.Σ. 

 

Άρθρο 13 

Αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.  

 

Το Π.Μ.Σ. προσαρμόζεται στις διατάξεις περί αξιολόγησης, κατά τα προβλεπόμενα του Ν. 3685/2008 

και συντάσσει κάθε τρία χρόνια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

3374/2005.  

 

Άρθρο 14 

Διατάξεις φοιτητικής μέριμνας 
 

Οι Μ.Φ., πλέον των κατά το νόμο προβλεπομένων δικαιωμάτων τους, δικαιούνται να κάνουν χρήση, 

για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου, όλων των εγκαταστάσεων και των 

μέσων με τα οποία είναι εξοπλισμένα το Τμήμα, η Σχολή και το Πανεπιστήμιο γενικότερα.  

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργεί Υπηρεσία αρμόδια για την παροχή στους/στις Μ.Φ. 

πληροφοριών σχετικών με τις σπουδές, τη διευκόλυνσή τους στην εξεύρεση εργασίας, τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό και την επαγγελματική αποκατάσταση, καθώς και την παροχή 

κοινωνικής μέριμνας σε όσους/ες έχουν τη σχετική ανάγκη.  

 

Άρθρο 15 

Θέματα Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και Πνευματικών Δικαιωμάτων 
 

Οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας, παραπέμπεται στη Σ.Ε. 

του Π.Μ.Σ. για κρίση και λήψη σχετικών αποφάσεων. Σε περιπτώσεις παραπτώματος ιδιάζουσας 

βαρύτητας, η Σ.Ε. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τ.Μ.Σ. προτάσεις για την αντιμετώπιση του θέματος. 

Ως τέτοια θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή λογοκλοπής και γενικότερα κάθε 

παράβασης των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από Μ.Φ., κατά τη συγγραφή εργασιών στα 

πλαίσια των μαθημάτων ή την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.  

 

Ειδικότερα, κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις ή τη συγγραφή 

των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, απαγορεύεται με ποινή ακύρωσης ή/και διαγραφής. Οι 

Μ.Φ. υποχρεούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. κατά την υποβολή των εργασιών τους 

και πριν την υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, Υπεύθυνη Δήλωση ότι: “είμαι 

αποκλειστικός/ή συγγραφέας της παρούσας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και ότι κάθε 

βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην 

εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή 

λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία 

προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τη συγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική 

Εργασία».  

 

Σε περίπτωση όπου Μ.Φ. εν γνώσει του/της δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, διαγράφεται, με 

εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

 

Άρθρο 16 

Παράρτημα Διπλώματος 

 



Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 3374/2005, το Π.Μ.Σ. οφείλει να οργανώσει το πρόγραμμά του με 

βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του νόμου 3374/2005, στο Μ.Δ.Ε. που χορηγείται από το Π.Μ.Σ. 

επισυνάπτεται υποχρεωτικά παράρτημα διπλώματος. Το παράρτημα διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως 

και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα. Πρόκειται για 

επεξηγηματικό έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική 

βαθμολογία των μαθημάτων που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Το παράρτημα 

επισυνάπτεται στους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και 

το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται 

ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται το παράρτημα. Στο παράρτημα δεν 

γίνονται αξιολογικές κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας ή προτάσεις σχετικά 

με την αναγνώριση του τίτλου στο εξωτερικό.  

 

Το πρωτότυπο του παραρτήματος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας που απαιτούνται για 

το χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Η ημερομηνία έκδοσης του παραρτήματος δεν συμπίπτει υποχρεωτικά 

με την ημερομηνία χορήγησης του τίτλου σπουδών, αλλά δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από 

αυτή. Το βασικό περιεχόμενο του παραρτήματος διπλώματος τυπώνεται σε ειδικό ομοιόμορφο χαρτί 

(μεμβράνη) σύμφωνα με το υπόδειγμα, τον τύπο και τις διαστάσεις που καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι τομείς που 

περιλαμβάνονται στο παράρτημα και οι πληροφορίες που αναγράφονται σε αυτούς.  

 

Άρθρο 17 

Μεταβατικές-Λοιπές Διατάξεις 

 

Οποιοδήποτε θέμα τυχόν προκύπτει που δεν καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό του Π.Μ.Σ. ή 

από την Υ.Α., αντιμετωπίζεται με αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. ή/και της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του 

Ιδρύματος, ανάλογα με την περίπτωση.  

 Η ισχύουσα νομοθεσία, η Υ.Α. και ο Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος είναι 

ισχυρότερες του Εσωτερικού Κανονισμού Σπουδών του ΠΜΣ. 

 

 


