
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6545/2020 (Β’ 2939) 
απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5632/2020 (Β’ 2238) 
απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    3088 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6545/2020 (Β’ 2939) 

απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Μακεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 412 απόφαση Συγκλήτου που αφορά 

στην έγκριση επανίδρυσης Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μη-
χανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με 
το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια» 
(Β’ 3716/2019).

2. Την υπ’ αρ. 6545 απόφαση Συγκλήτου που αφορά 
στον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συ-
νεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα 
Κτίρια» (Β’ 2939/2020).

3. Την υπ’ αρ. 3204 απόφαση Συγκλήτου που αφορά 
στην τροποποίηση του κανονισμού Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργει-
ας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια» (Β’ 1178/2021) 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με το Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας ως προς το άρθρο 8.

4. Τις διατάξεις του κεφ. Δ’ (Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) άρ-
θρο 16 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπές 
διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α΄ 70).

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45, του ν. 4485/
2017, σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος καταρτίζεται ο κανονισμός Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ, ο οποίος εγκρίνεται από 
τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος 
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» (Α΄ 114).

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της 
Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (συνεδρίαση 
υπ’αρ. 14/25-11-2021) που αφορά στην τροποποίηση 
Εσωτερικού Κανονισμού ΔΠΜΣ με τίτλο «Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια».

7. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση υπ’αρ. 21/14-12-2021).

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’αρ. 
152/22-12-2021).

9. Την απόφαση με υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού (προκαλείται για δωρεάν ΠΜΣ), 
αποφασίζει και εγκρίνει την τροποποίηση του κανο-
νισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με 
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το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια», με 
την προσθήκη παραγράφου στο τέλος του άρθρου 6, 
ως εξής:

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Δια-
χείριση Ενέργειας στα Κτίρια» έχει ως αντικείμενο την 
Ανάπτυξη, Σχεδίαση, Εγκατάσταση, Αξιολόγηση και Πα-
ρακολούθηση της Ενεργειακής συμπεριφοράς συστημά-
των που βασίζονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ) αλλά και στην Ορθολογική Χρήση της Ενέργειας 
(ΟΧΕ).

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:
(α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευ-

νας σε επιστημονικές περιοχές, οι οποίες αφορούν την 
ανάπτυξη και τη Βελτιστοποίηση συστημάτων και δια-
τάξεων παραγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας 
που προέρχεται από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον, 
με στόχο την προστασία του τελευταίου και την όσο το 
δυνατό μεγαλύτερη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδι-
ασμού.

(β) Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώ-
σεων για τον ενεργειακό σχεδιασμό αειφόρων κτιρίων 
ενσωματώνοντας «έξυπνες τεχνικές εξοικονόμησης» και 
καινοτόμες βιοκλιματικές λύσεις.

(γ) Η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού, που να 
υπηρετεί κεφαλαιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η αει-
φορία, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πε-
ριβάλλοντος με τη χρήση αναλυτικών, ερμηνευτικών 
και συνθετικών εργαλείων στον ευρύτερο τομέα της 
ενέργειας.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος παρέχεται από το Τμήμα Μη-
χανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στον τίτλο θα ανα-
φέρεται και το συνεργαζόμενο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ σύμφω-
να με τον ν. 4485/2017 είναι:

1. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ): Η Ε.Δ.Ε. έχει 
διετή θητεία, είναι επταμελής και συγκροτείται από πέντε 
(5) διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημά-
των και δύο (2) εκπροσώπους μεταπτυχιακών φοιτητών. 
Η κατανομή των μελών ανά συνεργαζόμενο φορέα και 
κατ' αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο 
ΔΠΜΣ έχει ως εξής:

- τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μη-
χανικών,

- δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και 

- δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών του ΔΠΜΣ.

Τα μέλη ΔΕΠ της Ε.Δ.Ε. εκλέγονται/επιλέγονται από 
τη Συνέλευση κάθε Τμήματος. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ 
και ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζονται/εκλέγονται 
κατά την πρώτη σύσταση της Ε.Δ.Ε. με ανοιχτή συζήτηση 
ή/και ψηφοφορία με διετή θητεία και δυνατότητα ανα-
νέωσης για άλλη μια θητεία. Η Ε.Δ.Ε. έχει τις αρμοδιότη-
τες που περιγράφονται της παρ. 36 περ. γ, δ, ε, στ στο 
άρθρο 31 του ν. 4485/2017, δηλ. ορίζει τα μέλη της Σ.Ε. 
κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων 
του ΔΠΜΣ, συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης 
των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, διαπιστώνει 
την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειμένου 
να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ, όπως και ο Διευθυντής του 
Προγράμματος, προέρχονται από το Τμήμα που έχει τη 
διοικητική στήριξη του Προγράμματος, το Τμήμα Μηχα-
νολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ. Ύστερα από αιτιολογημέ-
νη απόφαση της ΕΔΕ, Πρόεδρος ή/και Διευθυντής μπο-
ρεί να αναλάβει μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ΨΜΕ του TEI 
(της παρ. 4 το άρθρο 31 του ν. 4485/2017).

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: Η Συντο-
νιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΔΠΜΣ είναι πενταμελής 
αποτελούμενη από τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών και δύο (2) μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό 
έργο και ορίζονται/ εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε. για διετή 
θητεία. Ο Διευθυντής είναι μέλος και Πρόεδρος της Σ.Ε. 
έχει διετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης για άλλη 
μια θητεία. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση 
και τον συντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος 
και: - Εισηγείται στην ΕΔΕ την κατανομή του διδακτικού 
έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΔΠΜΣ. - Ορίζει τον 
επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέ-
τασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός της οποίας 
επικυρώνεται από την ΕΔΕ. - Εξετάζει φοιτητικά θέματα, 
όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης σπου-
δών, αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μετα-
πτυχιακή εκπαίδευση, αντικατάστασης μαθημάτων του 
παρόντος Προγράμματος με μαθήματα άλλων Μεταπτυ-
χιακών Προγραμμάτων, και εισηγείται σχετικά στην ΕΔΕ.

3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: 
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης Βαθ-
μίδας ή της Βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συ-
ναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικεί-
μενο του ΔΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της 
ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση 
της ΕΔΕ. Ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ θα 
προέρχονται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
ο Αναπληρωτής Διευθυντής από το Τμήμα Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και σε 
ειδικές περιπτώσεις, που επιβάλλεται για την εύρυθμη 
λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη 
απόφαση της Ε.Δ.Ε. μπορεί να οριστεί Πρόεδρος ή/και 
Διευθυντής με προέλευση από το Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών σύμφωνα με της παρ. 4 του άρθρου 31 του 
ν. 4485/2017. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρ-
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μόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά 
την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. 
Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 
δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέ-
ον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή.
Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του ΠΜΣ.

γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-
πών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού 
και του απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους 
υποβάλλει στην ΕΔΕ για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη Βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του ΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής 
ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκο-
ντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

Το ΔΠΜΣ υποστηρίζεται από Γραμματεία του Προ-
γράμματος που είναι εγκατεστημένη σε χώρο της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Η Γραμματεία του ΔΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμμα-
τειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ, όπως την προετοιμασία 
της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των 
οικονομικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμμα-
τειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση Βαθμολογιών 
κ.λπ.

Άρθρο 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πτυχιούχοι ΑΕΙ 
που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών και θετικών 
επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη 
των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Οι διδάσκοντες θα προέρχονται, σε ποσοστό τουλάχι-
στον 80% των διδασκόντων, από το Τμήμα Μηχανολό-
γων Μηχανικών και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Ηλεκτρονικών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας. Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών 
μαθημάτων δύναται να συμμετέχουν εκτός από μέλη 
Δ.Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων τμημάτων και διδάσκο-

ντες σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζε-
ται σε πενήντα (50) άτομα κατ' έτος με δυνατότητα τρο-
ποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των 
υποψηφίων και τις δυνατότητες του ΔΠΜΣ. Ο ακριβής 
αριθμός εισακτέων καθορίζεται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι 
οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.

Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τον 
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προς το τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊ-
κού έτους με απόφαση της ΕΔΕ δημοσιεύεται και αναρ-
τάται στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Τμημάτων 
Ιδρυμάτων προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών 
φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία 
του ΔΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προ-
κήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της ΕΔΕ. 
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης σπου-

δών
4. Δημοσιεύσεις -ερευνητικές εργασίες, εάν υπάρχουν
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές
και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα ενισχύσει την υπο-

ψηφιότητά τους.
Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 

προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας 
από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34
του ν. 4485/2017. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με 
μοριοδότηση των ακόλουθων κριτηρίων:

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων Βαρύτητα

Βαθμός πτυχίου - Βαθμός συναφών με την κατεύθυνση 
προπτυχιακών μαθημάτων 

35%

Δημοσιεύσεις - ερευνητικές εργασίες, εάν υπάρχουν 10%

Επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα 25%

Αξιολόγηση συστατικών επιστολών 10%

Αξιολόγηση συνέντευξης 20%

ΣΥΝΟΛΟ 100%

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον 
Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει 
προς έγκριση στην ΕΔΕ.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμμα-
τεία του ΔΠΜΣ εντός 10 (δέκα) ημερών από την απόφα-
ση της ΕΔΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι 
οι ισοβαθμίσαντες υποψήφιοι.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών, θα κληθούν, αν υπάρχουν, επιλαχόντες με Βάση 
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τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να 
εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) 
ορίζεται σε τρεις (3) περιόδους, στις οποίες περιλαμβάνε-
ται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΜΔΣ δεν 
μπορεί να υπερβαίνει, για κάθε περίπτωση, το προβλε-
πόμενο από το ΔΠΜΣ διάστημα, προσαυξανόμενο κατά 
πέντε (5) ακόμη διδακτικά εξάμηνα. Πέραν αυτών των 
χρονικών ορίων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν 
απόφασης της ΕΔΕ, ο μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/τρια 
θα έχει τη δυνατότητα παράτασης.

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
προβλέπεται, μετά από απόφαση της ΕΔΕ, η δυνατότη-
τα μερικής φοίτησης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής 
φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει απο-
δεδειγμένα να εργάζονται και να προσκομίσουν σχετική 
σύμβαση εργασίας ή Βεβαίωση εργοδότη. Σε ιδιαίτερες 
ή εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις (ασθένεια, σοβαρούς 
οικογενειακούς λόγους, λόγους ανωτέρας βίας κ.λπ.), 
για τις οποίες αποφασίζει η ΕΔΕ, προβλέπεται μερική 
φοίτηση και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές 
φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» 
φοίτησης.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγεί-
ται, με απόφαση της ΕΔΕ, άδεια αναστολής της φοίτησης 
για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Ο χρόνος αναστολής 
φοίτησης δεν προσμετράται στην ανώτατη διάρκεια 
φοίτησης. Μετά τη λήξη της αναστολής φοίτησης, ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να πα-
ρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές 
ασκήσεις κ.λπ. στα οποία δεν έχει αξιολογηθεί επιτυχώς 
πριν από την αναστολή φοίτησής του.

Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδη-
μαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήμα-
τα των δύο πρώτων περιόδων (Α και Β) ανά κατεύθυνση, 
καθώς και σε εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας στη Γ περίοδο σπουδών. Τα μαθήματα 
δύναται να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή 
διδασκαλία. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα/πε-
ριόδους, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία Βάση και 
οι παραδόσεις των μαθημάτων διεξάγονται στην ελληνι-
κή γλώσσα και το περιεχόμενο των μαθημάτων δύναται 
να περιλαμβάνει ελληνική και διεθνή Βιβλιογραφία. Το 
πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

α) Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
1η Περίοδος

Τίτλος μαθήματος 
Πιστωτικές 

μονάδες 
(ECTS)

Ενεργειακή Οικονομία και Aγορές Eνέργειας Energy 
Economics and energy markets 

7.0

Μετάδοση Θερμότητας Heat Transfer 7.0

Ηλεκτρικά Ενεργειακά Συστήματα Electrical Energy 
Systems 

5.0

Μηχανολογικά Ενεργειακά Συστήματα Mechanical 
Energy Systems 

5.0

Τεχνολογίες Aνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
Renewable Energy Technologies 

6.0

ΣΥΝΟΛΟ 30.0

2η Περίοδος

Τίτλος μαθήματος 
Πιστωτικές 

μονάδες
(ECTS)

Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας Solar Energy Systems 7.5

Συστήματα Αιολικής Ενέργειας Wind Energy Systems 7.5

Αναδυόμενες ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας 
Emerging RES and Energy Storage 

7.5

Έξυπνα Δίκτυα Smart Grids 7.5

ΣΥΝΟΛΟ 30.0

3η Περίοδος

Τίτλος μαθήματος 
Πιστωτικές 

μονάδες
 (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Master thesis 30.0

ΣΥΝΟΛΟ 30.0

β) Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια
1η Περίοδος

Τίτλος μαθήματος 
Πιστωτικές 

μονάδες 
(ECTS)

Ενεργειακή Οικονομία και Aγορές Eνέργειας Energy 
Economics and energy markets 

7.0

Μετάδοση Θερμότητας Heat Transfer 7.0

Ηλεκτρικά Ενεργειακά Συστήματα Electrical Energy 
Systems 

5.0

Μηχανολογικά Ενεργειακά Συστήματα Mechanical 
Energy Systems 

5.0

Τεχνολογίες Aνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
Renewable Energy Technologies 

6.0

ΣΥΝΟΛΟ 30.0

2η Περίοδος

Τίτλος μαθήματος 
Πιστωτικές 

μονάδες 
(ECTS)

Ενεργειακά Συστήματα Κτιρίων Building Energy 
Systems 

7.5
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Χρήση Παθητικών και Βιοκλιματικών Συστημάτων 
Passive and Bioclimatic Systems Use 

7.5

Αυτοματισμοί Συστημάτων εξοικονόμησης Ενέργειας 
Energy conservation systems Automation 

7.5

Σχεδιασμός Έξυπνων Κτιρίων Smart Buildings Design 7.5

ΣΥΝΟΛΟ 30.0

3η Περίοδος

Τίτλος μαθήματος 
Πιστωτικές 

μονάδες 
(ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Master thesis 30.0

ΣΥΝΟΛΟ 30.0

Οποιαδήποτε αλλαγή του προγράμματος σπουδών και 
ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα θα εγκρίνε-
ται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με 
σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά με 
ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυα-
στικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνο-
λογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με βάση τους 
περιορισμούς των κείμενων διατάξεων του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και το 
εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει δεκατρείς 
(13) εβδομάδες διδασκαλίας και εξετάσεων. Τα μαθή-
ματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζονται 
επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου. 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων κ.λπ. 
είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση κωλύματος διεξα-
γωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωση του. 
Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η 
επίδοση τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ πραγματοποιεί-
ται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές 
εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια 
του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον 
διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνε-
ται στην κλίμακα 1-10. Η Βαθμολογία των μαθημάτων 
κατατίθεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός είκοσι (20) 
ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση ΜΔΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς 
στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΔΠΜΣ 
και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, 
συγκεντρώνοντας έτσι ενενήντα (90) ECTS.

Στη Γ περίοδο του Προγράμματος προβλέπεται η εκ-
πόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η ΕΔΕ, 
ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγρά-
φεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας 
και ο προτεινόμενος επιβλέπων, ορίζει τον επιβλέποντα 
αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή 

για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποί-
ας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4 του άρθρου 34 του
ν. 4485/2017).

Για τις προδιαγραφές συγγραφής της διπλωματικής 
εργασίας εκδίδεται σχετικός βιβλιογραφικός οδηγός.

Για να εγκριθεί η εργασία, ο φοιτητής οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (της 
παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017). Οι μεταπτυ-
χιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από 
την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στα 
σχετικά αποθετήρια των συνεργαζόμενων Τμημάτων 
(της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώμα-
τα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
του Α’ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα Ιδρύματα υπο-
χρεούνται να εξασφαλίσουν στους φοιτητές με αναπηρία 
ή/ και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινό-
μενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (της παρ. 3 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017).

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις Βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επι-
σκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστι-
κό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ, διαλέξεις 
ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΔΠΜΣ κ.ά.

3. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές 
του ΔΠΜΣ οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 35 του ν. 4485/2017.

4. Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται 
στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ με την εγγραφή τους 
στο πρόγραμμα, εξακόσια (600) ευρώ πριν την έναρξη 
της β και πεντακόσια (500) ευρώ πριν την έναρξη της 
γ περιόδου, αντίστοιχα.

5. Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού του προγράμμα-
τος ERASMUS+ με τη συμμετοχή στο ΔΠΜΣ, σύμφωνα 
με τις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες των συνεργαζό-
μενων Τμημάτων.

6. Απόφοιτος του ΔΠΜΣ ή φοιτητής που έχει ολο-
κληρώσει τις υποχρεώσεις του σε προηγούμενο κύκλο, 
δύναται μετά από αίτησή του να παρακολουθήσει την 
κατεύθυνση σπουδών που δεν είχε ακολουθήσει. Σε 
περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης όλων των μα-
θημάτων του κύκλου λαμβάνει σχετική βεβαίωση ολο-
κλήρωσης. Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα (600) ευρώ.

Άρθρο 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, εξοπλισμένες με 
οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών και του Τμήματος Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
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2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
ΔΠΜΣ γίνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
του ΠΔΜ.

3. Η χρηματοδότηση του ΔΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 
από:

α) τον προϋπολογισμό του ΠΔΜ,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

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

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
ζ) από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτη-

τών τα οποία ανέρχονται σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) 
ευρώ, και

η) κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
Δεδομένης της παρούσας οικονομικής κατάστασης 

δεν προβλέπεται κατά την επόμενη πενταετία η δυνατό-
τητα χρηματοδότησης από τις πηγές α) έως η) (πλην της 
ζ) και κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαία η επιβολή τέλους 
φοίτησης για την κάλυψη των πάσης φύσεως παροχών 
προς τους φοιτητές.

4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο 
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Μ.Σ., ο οποίος 
κατατίθεται στα συνεργαζόμενα Τμήματα (παρ. 2 του 
άρθρου 44 του ν. 4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός 
με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα 
μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, του άρθρου 44, του ν. 4485/2017).

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ 
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 
ΣΤΟ ΔΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ προέρχονται, κατά 80%, από:
- μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κατόχους 

διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους 
αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδι-
αιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

- ομότιμους καθηγητές (άρθρο 69 του ν. 4386/2016) 
και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος,

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112), 
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 
διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες 
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να 
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση 
της ΕΔΕ για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού 
έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται 
μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη 
του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7 του άρθρο 29 του ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ ανατίθεται διδα-
σκαλία σε μέλη ΔΕΠ και άλλων Τμημάτων ή Ιδρυμάτων.

Για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την οργάνωση και λει-
τουργία του ΔΠΜΣ που δεν περιλαμβάνεται στα ανωτέ-
ρω αποφασίζει η ΕΔΕ.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Κοζάνη, 27 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   

I

Αριθμ. 3090 (2)
 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5632/2020 (Β’ 2238) 

απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Μακεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 2260 απόφαση Συγκλήτου που αφορά 

στην ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής σε συνεργασία με τα Τμήμα-
τα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης και 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας με τίτλο «Ενεργειακές επενδύσεις και περι-
βάλλον - Energy Investments and Environment - EN.I.EN» 
(Β’ 4678/2019).

2. Την υπ’ αρ. 5632 απόφαση Συγκλήτου που αφορά 
στον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχο-
λής με τα Τμήματα Περιφερειακής και Διασυνοριακής 
Ανάπτυξης και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας με τίτλο «Ενεργειακές επενδύσεις και περι-
βάλλον - Energy Investments and Environment - EN.I.EN» 
(Β’ 2238/2020).

3. Τις διατάξεις του κεφ. Δ’ (Ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) άρ-
θρο 16 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπές 
διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α΄ 70).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45, του ν. 4485/
2017, σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος καταρτίζεται ο κανονισμός Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ, ο οποίος εγκρίνεται από 
τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος 
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» (Α΄ 114).

5. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ει-
δικής Διατμηματικής Επιτροπής (συνεδρίαση υπ’αρ. 
20/1-12-2021) που αφορά στην τροποποίηση Εσωτερι-
κού Κανονισμού ΔΠΜΣ με τίτλο «Ενεργειακές επενδύσεις 
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και περιβάλλον - Energy Investments and Environment - 
EN.I.EN».

6. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση υπ’αρ. 21/14-12-2021).

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’αρ. 
152/22-12-2021).

8. Την απόφαση με υπ’αρ 137444/Ζ1/6-9-2019 του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 709) 
με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυ-
τάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού (προκαλείται για δωρεάν ΠΜΣ), 
αποφασίζει και εγκρίνει την τροποποίηση του κανο-
νισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής με τα 
Τμήματα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης 
και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με 
τίτλο «Ενεργειακές επενδύσεις και περιβάλλον - Energy 
Investments and Environment - EN.I.EN», με την προ-
σθήκη παραγράφου στο τέλος του άρθρου 4, ως εξής:

Άρθρο 1
Όργανα Δ.Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα λειτουργίας του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» (ENERGY 
INVESTMENTS AND ENVIRONMENT - EN.I.EN.) του Τμή-
ματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας, σε συνεργασία με τα Τμήματα Περιφερει-
ακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας και Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι:

α. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή στο εξής Ε.Δ.Ε: συ-
γκροτείται βάσει του άρθρου εδάφιου 4 του άρθρου 31 
του ν. 4485/2017 από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του προ-
γράμματος (3 από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, 2 από 
το Τμήμα Διασυνοριακής Ανάπτυξης, 2 από το Τμήμα 
Οικονομικών Επιστημών) και 2 μέλη των μεταπτυχιακών 
φοιτητών, και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και 
τον συντονισμό λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ..

β. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.: Προεδρεύει της Ε.Δ.Ε., 
ορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία με δυνα-
τότητα ανανέωσης. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. κάθε θέμα που αφορά στην 
αποτελεσματική λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. Από την Ε.Δ.Ε. 
ορίζεται και αναπληρωτής Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ..

Άρθρο 2
Οργάνωση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών

Η Ε.Δ.Ε. συντονίζει και οργανώνει το Δ.Π.Μ.Σ., το οποίο 
λειτουργεί σύμφωνα με τον Οργανισμό του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι ημερομηνίες των επιμέρους δραστηριοτήτων εκά-
στου προγράμματος, όπου και όσο είναι εφικτό, ακο-
λουθούν το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, ενώ 
παρεκκλίσεις από το γενικότερο ακαδημαϊκό ημερολό-
γιο αποφασίζονται από την Ε.Δ.Ε., έπειτα από εισήγηση 
του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ..

Το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την έναρξη 
των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, συντάσσεται 
από το Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την 
Ε.Δ.Ε., το πρόγραμμα μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ., το οποίο 
ανακοινώνεται με ευθύνη του Διευθυντή και το οποίο 
περιέχει: α) τα τυπικά προγράμματα σπουδών κάθε εξα-
μήνου, β) τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού που 
θα διδάξουν κάθε μάθημα του (τυπικού) προγράμματος 
και γ) την ημέρα, την ώρα και την αίθουσα ή το χώρο που 
θα πραγματοποιείται κάθε μάθημα.

Το Δ.Π.Μ.Σ. οργανώνεται με βάση το ευρωπαϊκό 
σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 
μονάδων, ώστε να μπορούν να περιγράφουν με την 
απόδοση πιστωτικών μονάδων, σε όλα τα αυτοτελή εκ-
παιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που 
τα συνθέτουν και να είναι επίσης δυνατή η μεταφορά και 
συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα 
προγράμματα σπουδών του ιδίου ή άλλου ανώτατου 
εκπαιδευτικού Ιδρύματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επί-
πεδο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών καταρτίζεται με βάση το 
περίγραμμα του προγράμματος σπουδών, το οποίο πε-
ριλαμβάνει:

α) 12 υποχρεωτικά μαθημάτων, διάρκειας 39 ωρών 
διδασκαλίας,

β) την εκπόνηση, παρουσίαση/υποστήριξη της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, 

γ) τις μορφές διδασκαλίας που κρίνονται κατάλληλες 
για κάθε μάθημα.

Η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει με βάση το περίγραμμα του προ-
γράμματος σπουδών για την μορφή διδασκαλίας κάθε 
μαθήματος (θεωρητική, εργαστηριακή ή μεικτή μορφή 
διδασκαλίας).

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και τού απο-
νέμεται τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών, όταν εξεταστεί 
επιτυχώς στα μαθήματα και στην μεταπτυχιακή του δια-
τριβή που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Σπουδών, 
σε συνδυασμό με την επιτυχή επίδοσή του στο σύνολο 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων και συγκεντρώσει 
τον απαιτούμενο αριθμό των 90 πιστωτικών μονάδων 
του προγράμματος.

Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των μαθημά-
των στην περίπτωση διδάσκοντα από τα Πανεπιστήμια 
Κύπρου με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης με τη χρήση 
ειδικού προγράμματος παρακολούθησης από τους φοι-
τητές μέσω Η/Υ που θα έχει ο κάθε φοιτητής και διαδρα-
στική επαφή με τον καθηγητή.

Κανόνες λειτουργίας
Το Δ.Π.Μ.Σ. λειτουργεί με βάση το ν. 4485/2017 (Α’ 114),

και το άρθρο 10 του ν. 3685/2008 (Α’ 148), τον παρόντα 
Κανονισμό και τον κανονισμό κάθε προγράμματος, ο 
οποίος εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε.. Ο κανονισμός κάθε 
προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών δεν μπορεί 
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να έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού αλλά θα αναφέρεται στις ιδιαιτερότητες του 
συγκεκριμένου προγράμματος.

Η λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να αποβαίνει 
σε βάρος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
του Τμήματος που το διοργανώνει, αυτόνομα ή σε δι-
ατμηματικό επίπεδο ή της λειτουργίας του Ιδρύματος 
γενικότερα. Στο πλαίσιο αυτό τα μέλη ΔΕΠ μπορούν να 
διδάσκουν στο Δ.Π.Μ.Σ., εφόσον έχουν καλύψει το εκ-
παιδευτικό έργο που υποχρεούνται στο προπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος τους.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και αγγλικό τίτλο (Master of ENERGY 
INVESTMENTS AND ENVIRONMENT-M.Sc. EN.I.EN.).
Ο ενιαίος τίτλος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Μ.Σ) του Δ.Π.Μ.Σ. υπογράφεται από τον Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Διευθυντή 
του Δ.Π.Μ.Σ.. Για τον τίτλο του Δ.Μ.Σ. χρησιμοποιείται ο 
ενιαίος τύπος διπλώματος σύμφωνα με τα πρότυπα του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ως έδρα του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται η πόλη της Κοζάνης.

Άρθρο 4
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα 
τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής 
ολοκλήρωση και αξιολόγηση της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριά-
ντα (30) διδακτικές πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο 
σπουδών.

Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλή-
ρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α/Α Κωδικός Εξάμηνο Α’ Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες/
εβδομάδα

Πιστωτικές 
Μονάδες

 (ECTS)

1 ΕN 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 3 7,5

2 EN 2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3 7,5

3 EN 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 3 7,5

4 EN 4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 3 7,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30

Α) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α/Α Κωδικός  Εξάμηνο Β’ Μαθήματα Υποχρεωτικά  Ώρες/
εβδομάδα

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 EN 5 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ - ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΕΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ  ΣΤΗΝ   ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 3 7,5

2 EN 6 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ -
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΩΝ 3 7,5

3 EN 7 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 3 7, 5

4 EN 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 7,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30

Β) ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α/Α Κωδικός Εξάμηνο Β’ Μαθήματα Υποχρεωτικά Ώρες/
εβδομάδα 

Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)

1 EN 9 ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3 7,5

2 EN 10 ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3 7,5

3 EN 11 ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 7,5

4 EN 12 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 3 7,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30
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Α/Α Κωδικός 
Εξάμηνο Γ’ 
Μαθήματα Υποχρεωτικά 

Πιστωτικές 
Μονάδες

 (ECTS)

ΕΝ 13 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία - Master Thesis 

30

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με 
σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση ή υβριδικά με 
ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυα-
στικά τη δια ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνο-
λογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με βάση τους 
περιορισμούς των κείμενων διατάξεων του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο πρόγραμμα ορίζε-
ται κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) φοιτητές. Ο αριθμός 
των εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση 
της Ε.Δ.Ε.. Ο αριθμός των εισακτέων θα πρέπει να περι-
λαμβάνει ποσοστό 30% μεταπτυχιακούς φοιτητές χω-
ρίς την καταβολή διδάκτρων. Σύμφωνα με το άρθρο 35 
του ν. 4485/2017 απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης 
οι φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισό-
δημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογε-
νειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν 
αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), 
το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του 
εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήμα-
τος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δη-
μοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοι-
τητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισά-
γονται στο Δ.Π.Μ.Σ..

Άρθρο 6
Αμοιβές

Η ωριαία αποζημίωση των διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. 
μπορεί να διαμορφώνεται ανάλογα με τη βαθμίδα στην 
οποία ανήκουν με απόφαση της Ε.Δ.Ε. και σύμφωνα με 
το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης κονδυλίων για την αποζημί-
ωση του το μέλος Δ.Ε.Π. δεσμεύεται να ολοκληρώσει τη 
διδασκαλία του (ων) μαθήματος (ων) που έχει αναλάβει 
μέχρι το πέρας του εξαμήνου.

Άρθρο 7
Διδασκαλία -
Επίβλεψη Μεταπτυχιακών φοιτητών

Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις του 
Προγράμματος μπορούν να αναλαμβάνουν βάσει του 
ν. 4485/2017: Οι διδάσκοντες στα διατμηματικά Π.Μ.Σ. 
προέρχονται κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) των διδα-
σκόντων από μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) 
ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011 ή αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Τα μέλη Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι 

εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το 
οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτο-
ρικής διατριβής.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, η Ε.Δ.Ε. αξιολογεί τις 
ανάγκες του Δ.Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφό-
σον τα υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και οι διδάσκοντες σύμ-
φωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του 
ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011 δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή 
της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκλη-
ση μελών Δ.Ε.Π. άλλων ημεδαπών ή αλλοδαπών Α.Ε.Ι 
ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α 
του ν. 4310/2014 (Α’ 258).

Άρθρο 8
Διαδικασίες αναστολής φοίτησης - Απουσίες

Η αδικαιολόγητη απουσία των φοιτητών πέραν του 
25% των συνολικών ωρών διδασκαλίας συγκεκριμένου 
μαθήματος έχει ως συνέπεια την υποχρέωση του φοιτη-
τή να επαναλάβει την παρακολούθηση του μαθήματος 
σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο. Αν και πάλι απουσιάσει 
αδικαιολόγητα πέραν του 25% των ωρών διδασκαλίας 
του συγκεκριμένου μαθήματος, ο φοιτητής διαγράφε-
ται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μετά 
από απόφαση της Ε.Δ.Ε., η οποία μπορεί να αποφασίσει 
και την μετάταξη του φοιτητή σε επόμενο αντίστοιχο 
πρόγραμμα που διοργανώνει το Δ.Π.Μ.Σ.. Σε περίπτωση 
συνέχισης αδικαιολόγητων απουσιών πέραν του 25% 
φοιτητής διαγράφεται μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.. 
Ο κάθε φοιτητής μπορεί να ζητήσει με αίτησή του προς 
την Ε.Δ.Ε. την αναστολή της φοίτησης για συνολικό χρο-
νικό διάστημα έως το 50% του τυπικού χρόνου φοίτη-
σης του Δ.Π.Μ.Σ. παραθέτοντας τους σχετικούς λόγους. 
Η αναστολή δίνεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.. Κατά τη χρο-
νική διάρκεια της αναστολής φοίτησης δεν καταβάλλο-
νται δίδακτρα.

Άρθρο 9
Διαδικασίες Διαγραφής

Σε περίπτωση υπέρβασης της ανώτατης διάρκειας 
φοίτησης ή ελλιπούς φοίτησης σύμφωνα με το άρθρο 8 
ο φοιτητής διαγράφεται. Στην περίπτωση αυτή τα κα-
ταβληθέντα δίδακτρα δεν επιστρέφονται. Ο μεταπτυ-
χιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει 
τις σπουδές του το αργότερο εντός δύο ακαδημαϊκών 
ετών πέραν της κανονικής διάρκειας του Δ.Π.Μ.Σ.. Μετά 
το τέλος της περιόδου αυτής ο φοιτητής διαγράφεται 
από το Δ.Π.Μ.Σ..

Άρθρο 10
Πειθαρχικά παραπτώματα

Περιπτώσεις παραπτωμάτων που συνιστούν παραβί-
αση της Ακαδημαϊκής δεοντολογίας, όπως ενδεικτικά 
αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών 
και στην επίλυση ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά 
κ.λπ. συνεπάγονται διαγραφή από το Πρόγραμμα μετά 
από απόφαση της Ε.Δ.Ε.. Μεταπτυχιακός φοιτητής του 
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Δ.Π.Μ.Σ. διαγράφεται, επίσης, από το Δ.Π.Μ.Σ. σε περί-
πτωση διαπίστωσης λογοκλοπής στη μεταπτυχιακή δι-
πλωματική εργασία. Για τα πειθαρχικά παραπτώματα και 
την αντιμετώπισή τους ισχύουν οι διατάξεις που προβλέ-
πονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας.

Άρθρο 11
Πρόγραμμα σπουδών - Πρόγραμμα Μαθημάτων

Ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας ανά εξάμηνο 
είναι δεκατρείς (13). Η Ε.Δ.Ε. σύμφωνα με τον ν. 3374/
2005, τον ν. 3685/2008, τον ν. 4485/2017 και την υπό 
στοιχεία  Φ5/89656/Β3/2007 υπουργική απόφαση περί 
εφαρμογής του συστήματος μεταφοράς και συσσώρευ-
σης πιστωτικών μονάδων, καθορίζει:

- τον αριθμό των ελάχιστων διδακτικών ωρών ανά 
εξάμηνο και τον τρόπο αναπλήρωσής τους,

- τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων,
- το αναλυτικό και το ωρολόγιο πρόγραμμα,
- το πρόγραμμα εξετάσεων και το ακαδημαϊκό ημε-

ρολόγιο που θα περιλαμβάνει την ημερομηνία έναρξης 
κάθε εξαμήνου, την ημερομηνία έναρξης κάθε μαθή-
ματος, την ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος, την 
ημερομηνία καταβολής διδάκτρων και την ημερομηνία 
λήξης του εξαμήνου.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα διανέμεται στους μετα-
πτυχιακούς φοιτητές με την έναρξη του αντίστοιχου εξα-
μήνου και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ..

Το Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολού-
θηση των 12 μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών 
και την εκπόνηση και εξέταση/παρουσίαση της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η Μεταπτυχιακή Δι-
πλωματική Εργασία εκπονείται σύμφωνα με τον «Οδηγό 
εκπόνησης της Μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας» 
που εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε..

Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να πραγματοποι-
ούνται εκτός εργάσιμων ημερών, κυρίως Παρασκευή 
και Σάββατο ή και Κυριακή, ανάλογα με τις ανάγκες του. 
Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμ-
ματος σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να πραγματοποι-
ούνται και παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
δραστηριότητες. Για την παρακολούθηση των παράλ-
ληλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Μ.Σ. 
χορηγείται βεβαίωση.

Άρθρο 12
Αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ., το αργότερο εντός δύο (2) ετών από την 
έναρξη λειτουργίας τους, αξιολογείται ως προς την ποι-
ότητα του διδακτικού και ιδιαίτερα του ερευνητικού του 
έργου, του προγράμματος σπουδών και των λοιπών 
υπηρεσιών που παρέχονται από αυτά, με διαδικασία 
ανάλογη με εκείνη που προβλέπεται για τις Προπτυχια-
κές Σπουδές στο ν. 3374/2005. Κάθε έτος συντάσσεται 
ετήσια έκθεση απογραφής των παραπάνω παραμέτρων 
αξιολόγησης στο πλαίσιο του Τμήματος και σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της ΑΔΙΠ.

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα συνεργαστεί απρόσκοπτα με τη Μονά-
δας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η ποιότητα των διδακτικών και ερευνητι-
κών υπηρεσιών.

Η διανομή και η συλλογή των ερωτηματολογίων όπως 
και η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ. 
θα πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση από επιτροπή 
που δεν θα έχει σχέση με καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με 
το Δ.Π.Μ.Σ..

Η αξιολόγηση, επίσης, θα γίνεται για κάθε καθηγητή 
- εισηγητή που απασχολείται στο Δ.Π.Μ.Σ., συμπεριλαμ-
βανομένου και των προσκεκλημένων εισηγητών που 
καλούνται έστω και για μια μόνο παρουσίαση.

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα συνεργαστεί με την ΜΟ.ΔΙ.Π. προκει-
μένου να συντάσσεται έκθεση στο τέλος κάθε εξαμή-
νου για τις ελλείψεις του κάθε Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τον 
κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του ιδρύματος και 
του εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ..

Η έκθεση θα υποβάλλεται στη Σύγκλητο και οι παρα-
βλέψεις και παρατυπίες θα συζητούνται με τους διευ-
θυντές ή εναλλακτικά με τις συντονιστικές επιτροπές 
των Δ.Π.Μ.Σ..

Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ., 
καθώς και η διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας, 
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 και 
τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 13
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων 
για το Δ.Π.Μ.Σ.

Η επιλογή των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και τις ρυθμίσεις 
του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπο-
βολή υποψηφιοτήτων στο Δ.Π.Μ.Σ. δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ., των συνεργαζόμενων Τμημά-
των και του Ιδρύματος ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο 
μαζικής επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.), εντός του Ιουνίου και 
περιέχει όλες τις πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής 
των αιτήσεων, τα απαραίτητα προσόντα, τα απαιτούμε-
να δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής. Οι αιτήσεις 
μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στην 
Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., σε προθεσμία που ορίζεται 
κατά την προκήρυξη και δύναται να παραταθεί με από-
φαση της Ε.Δ.Ε.. Οι αιτήσεις είναι έγκυρες αν υποβληθούν 
εντός της οριζόμενης προθεσμίας στη Γραμματεία του 
Δ.Π.Μ.Σ..

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
από κάθε υποψήφιο είναι ενδεικτικά τα εξής:

1. Αίτηση εγγραφής.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος 

ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών εφόσον υπάρχει 
κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης. Η προσκόμιση 
του συγκεκριμένου δικαιολογητικού είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εγγραφή υποψηφίου στο Δ.Π.Μ.Σ..

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν).
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν.
7. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας.
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8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
9. Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται 

στην αίτηση του υποψηφίου.
Η Ε.Δ.Ε. με απόφαση της δύναται να ορίσει πρόσθε-

το/α δικαιολογητικό/ά ή να τροποποιήσει τα ανωτέρω. 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων δύναται να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά και στη συνέχεια να προσκομίζονται τα 
πρωτότυπα έγγραφα στη γραμματεία του Τμήματος.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34, 
του ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επι-
τροπή μελών Δ.Ε.Π. (Επιτροπή Επιλογής), που είναι δι-
δάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. (εξαιρείται η απαίτηση για τον 
πρώτο χρόνο λειτουργίας) συγκροτείται με απόφαση 
της Ε.Δ.Ε. (εξαιρείται η απαίτηση της εισήγησης για τον 
πρώτο χρόνο λειτουργίας). Τα κριτήρια επιλογής γίνο-
νται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του 
Δ.Π.Μ.Σ. και είναι ενδεικτικά τα ακόλουθα:

1. Βαθμός πτυχίου.
2. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και επαγγελματικής 

ή/και ερευνητικής εμπειρίας.
3. Γνώση Αγγλικής γλώσσας.
4. Λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο βιογρα-

φικό σημείωμα.
5. Συνέντευξη.
Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να αποφασίσει, μετά από 

σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Ε., τη διεξαγωγή πρόσθετων 
(εσωτερικών) εξετάσεων για όλους ή για μερικούς υπο-
ψηφίους. Την ύλη και το χρόνο των εξετάσεων αυτών 
καθορίζει η Επιτροπή Επιλογής.

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται από την Επιτροπή 
Επιλογής, η οποία: α) καταρτίζει πλήρη κατάλογο όσων 
έχουν υποβάλει αίτηση, β) απορρίπτει τους υποψηφί-
ους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια, γ) καλεί σε 
συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασισθεί να κλη-
θούν, δ) οργανώνει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις για τους 
υποψηφίους που θα κριθεί απαραίτητο και ε) ιεραρχεί 
βαθμολογικά τους υποψηφίους και υποβάλλει πίνακα 
επιτυχόντων και επιλαχόντων προς έγκριση στην Ε.Δ.Ε. 
του Δ.Π.Μ.Σ..

Η Ε.Δ.Ε. αξιολογεί τις υποψηφιότητες οι οποίες υπο-
βλήθηκαν αφενός μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες 
και αφετέρου είναι πλήρεις με τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά. Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφί-
ων που καλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις είναι 
μικρότερος του οριζόμενου ορίου, τότε δεν απαιτείται 
μοριοδότηση, παρά μόνο ανακοίνωση της λίστας των 
επιτυχόντων.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμ-
ματεία του Δ.Π.Μ.Σ. εντός χρονικού διαστήματος που 
προσδιορίζεται σε απόφαση της Ε.Δ.Ε.. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας στην τελευταία θέση της κατάταξης του πίνα-
κα επιτυχόντων, έχουν δυνατότητα εγγραφής όλοι οι ισο-
βαθμήσαντες κατά παρέκκλιση του μέγιστου αριθμού.

Κατά την αρχική εγγραφή η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. 
δημιουργεί Δελτίο Μεταπτυχιακού Φοιτητή (ή ατομική 

μερίδα μεταπτυχιακού φοιτητή), η μορφή και το περιε-
χόμενο του οποίου είναι σύμφωνο με τις προβλέψεις του 
Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος για τη γραμμα-
τειακή υποστήριξη των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ..

Η μη πραγματοποίηση εκ μέρους του επιλεγέντος με-
ταπτυχιακού φοιτητή της αρχικής εγγραφής στο Α’ ακα-
δημαϊκό εξάμηνο εντός των προβλεπόμενων προθεσμι-
ών, ισοδυναμεί με μη αποδοχή της έγκρισης εισαγωγής 
του στο Δ.Π.Μ.Σ.. Στην περίπτωση αυτή η Γραμματεία 
αυτόματα προσκαλεί τον πρώτο επιλαχόντα. Επιτρέπεται 
σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η ανωτέρω, η καθυστερη-
μένη εγγραφή στο Δ.Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι δεν 
έχει παρέλθει περισσότερο από το 30% των ωρών των 
μαθημάτων του α εξαμήνου.

Η ανανέωση εγγραφής στα επόμενα δυο (2) ακα-
δημαϊκά εξάμηνα (Β’ και Γ’) γίνεται υποχρεωτικά στον 
πρώτο μήνα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, μέσα στις 
προθεσμίες που ορίζονται από τη Γραμματεία που έχει 
την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης του Δ.Π.Μ.Σ.. 
Μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος δεν ανανέωσε την εγ-
γραφή του, χάνει την ιδιότητά του αυτή και διαγράφεται 
από τα Μητρώα του Δ.Π.Μ.Σ..

Μέχρι την πρώτη εξεταστική περίοδο του Γ’ εξαμήνου 
ο μεταπτυχιακός φοιτητής δηλώνει τον τίτλο της διπλω-
ματικής του εργασίας.

Άρθρο 14
Όροι Φοίτησης-υποχρεώσεις 
και δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
του Α’ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παρο-
χής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υπο-
χρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία 
ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα 
συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3, του άρθρου 34,
του ν. 4485/2017).

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν και παρακο-
λουθούν σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, επισκέψεις 
εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό αντικεί-
μενο συναφές με αυτό του Δ.Π.Μ.Σ., διαλέξεις ή άλλες 
επιστημονικές εκδηλώσεις του Δ.Π.Μ.Σ..

Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να αποφασίσει τη δια-
γραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών,
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθη-

μάτων (πέραν των δύο εξεταστικών περιόδων) και δεν 
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,

- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 
Δ.Π.Μ.Σ., όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,

- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 
την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά όργανα,

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών,

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους,
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- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
Για τη συμμετοχή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης ανά εξάμηνο. 
Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου 
και πριν τη δήλωση μαθημάτων ή έναρξης εκπόνησης 
μεταπτυχιακής διατριβής. Σε ειδικές περιπτώσεις και 
αξιολογώντας τους ειδικούς λόγους που αναφέρονται 
στην αίτηση του φοιτητή, η Ε.Δ.Ε. μπορεί να αποφασίσει 
την τμηματική καταβολή μέρους των τελών φοίτησης.

Το Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να προσφέρει υποτροφίες ανά 
εξάμηνο, με τη μορφή απαλλαγής μέρους των τελών φοί-
τησης, στους επιτυχόντες φοιτητές, οι οποίοι δεν απαλ-
λάσσονται για άλλους λόγους (π.χ. κοινωνικά ή οικονο-
μικά κριτήρια κ.λπ.) από την καταβολή τελών φοίτησης.

Λοιπά θέματα σχετικά με τα τέλη φοίτησης ρυθμίζο-
νται σύμφωνα με το άρθρο 35, παρ. 2 του ν. 4485/2017, 
τη σχετική νομοθεσία, των σχετικών αποφάσεων και 
εγκυκλίων, των αποφάσεων της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ., και 
των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος και του Ιδρύμα-
τος.

Για κάθε μάθημα υπάρχει ανώτατο όριο απουσιών 
25%. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού ο φοι-
τητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό και οφείλει 
να το παρακολουθήσει στην επόμενη περίοδο. Το ανωτέ-
ρω όριο μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Ε.Δ.Ε..

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο καθώς και το ωρολόγιο 
πρόγραμμα καταρτίζονται με ευθύνη του Διευθυντή του 
Δ.Π.Μ.Σ. και εγκρίνονται από την Ε.Δ.Ε.. Στην αρχή κάθε 
περιόδου ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της 
περιόδου στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και ώρες 
διδασκαλίας των μαθημάτων, καθώς και οι ημερομηνίες 
άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων.

Θέματα που σχετίζονται με τη συμμετοχή των φοιτη-
τών σε προγράμματα κινητικότητας ή πρακτικής άσκη-
σης π.χ. Erasmus+ κ.λπ., ρυθμίζονται με απόφαση της 
Ε.Δ.Ε..

Κάθε υποψήφιος, πριν εγγραφεί, οφείλει να λαμβάνει 
γνώση αυτού του Κανονισμού και να δηλώνει εγγράφως 
ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ..

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί από 
το Δ.Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένοι:

- Να παρακολουθούν τις διαλέξεις των μαθημάτων 
και των σεμιναρίων, των ημερίδων ή/και τα συνέδρια τα 
οποία οργανώνει ή συμμετέχει το Δ.Π.Μ.Σ..

- Να υποβάλουν οπωσδήποτε στο eclass (και εγγρά-
φως στη Γραμματεία εφόσον το ζητήσει ο Καθηγητής-
Συντονιστής) μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις 
απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα.

- Να προσέρχονται στις εξετάσεις. Ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής που απέχει των εξετάσεων ενός ή περισσοτέ-
ρων μαθημάτων, χωρίς ιδιαιτέρως σοβαρό λόγο, διαγρά-
φεται του Δ.Π.Μ.Σ. μετά από εισήγηση του Διευθυντή 
στην Ε.Δ.Ε..

- Να καταβάλουν τα δίδακτρα πριν την έναρξη κάθε 
διδακτικού εξαμήνου στις ημερομηνίες που ορίζονται 
από τη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ..

- Να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των καθώς 
και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Ανάρμοστη συμπε-
ριφορά, στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, 

μεταπτυχιακού φοιτητή προς διδάσκοντα, εμπειρογνώ-
μονα ή επικουρικό, διοικητικό ή τεχνικό προσωπικό του 
Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Δ.Π.Μ.Σ., 
μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση της Ε.Δ.Ε. για πειθαρχι-
κή του δίωξη έως και τη διαγραφή του από το Δ.Π.Μ.Σ..

- Να συμπληρώνουν ανώνυμα τα ερωτηματολόγια 
αξιολόγησης (ν. 3374/2005) βάσει αντικειμενικής και 
ακαδημαϊκής κρίσης μετά το πέρας κάθε μαθήματος σε 
κάθε εξάμηνο και πριν την εξέταση του μαθήματος με 
σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του Δ.Π.Μ.Σ..

Άρθρο 15
Εξετάσεις - Έλεγχος Γνώσεων

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και 
το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει δεκατρείς 
εβδομάδες διδασκαλίας/μάθημα και δύο (2) εβδομάδες 
εξετάσεων. Σε περίπτωση αποτυχίας υπάρχει η δυνατό-
τητα επαναληπτικής εξέτασης με απόφαση του Διδάσκο-
ντος/Διδασκόντων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων 
είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση αναβολής διεξαγωγής 
μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερο-
μηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστο-
σελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. ή του μαθήματος. Μεταπτυχιακός 
φοιτητής που απουσίασε χωρίς σοβαρό λόγο πάνω από 
το 25% των ωρών που διδάχθηκαν δεν γίνεται δεκτός 
στις εξετάσεις και υποχρεούται να το παρακολουθήσει εκ 
νέου το επόμενο ακαδημαϊκό έτος με το ανάλογο κόστος 
δηλ. το 1/12 του συνολικού κόστους του Δ.Π.Μ.Σ.

Επίσης, υποχρεωτική είναι η παρακολούθηση σεμινα-
ρίων ή διαλέξεων ή Ημερίδων και Συνεδρίων τα οποία 
οργανώνει ή συμμετέχει το Δ.Π.Μ.Σ..

Η τελική αξιολόγηση και βαθμολογία στα επιμέρους 
μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. καθορίζεται από τον διδάσκο-
ντα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του 
γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις ή και να στηριχθεί 
σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. Η βαθμολόγηση 
γίνεται στην κλίμακα 0-10: ο φοιτητής θεωρείται από
0 έως και 4,99 αποτυχών και από 5 έως και 10 επιτυχών.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση/
εξετάσεις μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμ-
φωνα με όσο ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς 
το πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του, από 
τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Δ.Π.Μ.Σ., τα μέλη της 
οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξετα-
ζόμενο μάθημα και ορίζονται από την Ε.Δ.Ε.. Από την επι-
τροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

Αναβαθμολόγηση, «Ρήτρα»: Μεταπτυχιακός φοιτητής 
που επιθυμεί να βελτιώσει τον προβιβάσιμο βαθμό που 
πέτυχε το πολύ σε τρία (3) μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ., έχει 
το δικαίωμα να ζητήσει μία (1) μόνο φορά με αίτηση του 
στη Γραμματεία την επανεξέτασή του. Η αίτηση υποβάλ-
λεται μέσα στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος σε διάστημα 
το πολύ δεκαπέντε (15) ημερών μετά την ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου. Ο βαθ-
μός της επανεξέτασης είναι και ο τελικός βαθμός. Επίσης, 
με στόχο την αριστεία, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν 
το δικαίωμα να γράφουν στην κόλλα των εξετάσεων τους 
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ότι επιθυμούν βαθμό μεγαλύτερο της ορισθείσας από 
τον φοιτητή «ρήτρας». Έτσι, σε περίπτωση τέτοιας ρή-
τρας ο εξεταστής βαθμολογεί με τελικό βαθμό μικρότε-
ρο από πέντε (5), δηλ. μη-προβιβάσιμο, προκειμένου να 
επανεξεταστεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής με τον παρα-
πάνω στόχο αριστείας.

Άρθρο 16
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.)

Στο τρίτο εξάμηνο του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Η Ε.Δ.Ε., ύστερα από 
αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο προ-
τεινόμενος τίτλος της εργασίας, ο προτεινόμενος επι-
βλέπων και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης 
εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί 
την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της 
εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επι-
βλέπων. Ο επιβλέπων της Μ.Δ.Ε. μπορεί να είναι μέλος 
Δ.Ε.Π., εκ των διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ., οποιασδήποτε 
βαθμίδας και τα άλλα δύο (2) μέλη μπορεί να είναι μέλη 
Δ.Ε.Π. ή ερευνητές οποιασδήποτε βαθμίδας ή διδάσκο-
ντες στο Δ.Π.Μ.Σ., οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την 
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό 
αντικείμενο του προγράμματος. Ο μεταπτυχιακός φοι-
τητής οφείλει να την υποστηρίξει τη Μ.Δ.Ε. ενώπιον της 
εξεταστικής επιτροπής.

Η Ε.Δ.Ε. συντάσσει Οδηγό σύνταξης Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας, ο οποίος κοινοποιείται στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και περιλαμβάνει οδηγίες και 
πρότυπο συγγραφής της Μ.Δ.Ε..

Η Ε.Δ.Ε. οργανώνει σειρά διαλέξεων σχετικά με τη συγ-
γραφή επιστημονικών εργασιών.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ζη-
τήσει αλλαγή επιβλέποντος, καθώς επίσης και αντιστοί-
χως ο επιβλέπων μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή από 
τον ορισμό του. Η Ε.Δ.Ε. αποφασίζει σχετικά μετά από 
αιτιολογημένη πρόταση του ενδιαφερομένου.

Λογοκλοπή (plagiarism): Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτη-
τές είναι υποχρεωμένοι με την υποβολή των Μ.Δ.Ε. τους 
στο eclass, να υποβάλλουν και στη Γραμματεία υπεύθυ-
νη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου θα δηλώνουν ότι με 
γνώση των συνεπειών του νόμου περί λογοκλοπής, δεν 
έχουν αντιγράψει καθ' οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο. Εάν 
μεταπτυχιακός φοιτητής συλληφθεί να έχει αντιγράψει, 
εκτός του αυτονόητου μηδενισμού της εργασίας, του 
επιβάλλεται αυτόματα από την Ε.Δ.Ε. η πειθαρχική ποινή 
της επίπληξης, καταγράφεται στο φάκελο του, και σε 
περίπτωση επανάληψης διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ., με 
απόφαση της Ε.Δ.Ε. στην οποία εισηγείται ο Διευθυντής 
του Δ.Π.Μ.Σ.

Τα είδη των διπλωματικών εργασιών μπορεί να είναι:
(α) Συγκροτημένη βιβλιογραφική ανασκόπηση επίκαι-

ρου θέματος με αντίστοιχη συζήτηση, η οποία καταλήγει 
στη θεμελίωση ερευνητικών υποθέσεων για μελλοντική 
έρευνα, (β) εμπειρική - εργαστηριακή έρευνα η οποία 
προϋποθέτει συνοπτική βιβλιογραφική επισκόπηση, 
με επαλήθευση ή όχι της θεωρίας, (γ) ανάπτυξη νέου 

υποδείγματος, (δ) κάποιος περιορισμένος σε έκταση 
συνδυασμός των παραπάνω. Σε όλες τις περιπτώσεις η 
Μ.Δ.Ε. πρέπει να διακρίνεται από την επιστημονική της 
αρτιότητα και να στηρίζεται σε έγκυρη ελληνική και διε-
θνή βιβλιογραφία (σχετικά επιστημονικά περιοδικά, από 
τις γνωστές διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις-Εκδότες, πχ. 
Elsevier, Emerald, Taylor και Francis, Springer, Blackwell 
κ.λπ.), ενώ απαιτείται να παρουσιάζει στοιχεία πρωτο-
τυπίας.

Παράταση υποβολής μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας: Η Μ.Δ.Ε. εάν δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 
του Δ' Εξαμήνου, ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής υποβάλλει 
«Έκθεση Προόδου» στην Ειδική Διατμηματική Επιτρο-
πή, την οποία συνυπογράφει ο επιβλέπων καθηγητής. 
Εφόσον εγκριθεί η έκθεση προόδου, ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής συνεχίζει με το ίδιο θέμα και τον ίδιο επιβλέπο-
ντα στο επόμενο εξάμηνο, προκειμένου να ολοκληρώσει 
την εργασία του.

Εντούτοις, αν με τη λήξη του επόμενου εξαμήνου 
(πρώτη εξεταστική) δεν έχει ολοκληρώσει τη Μ.Δ.Ε. του, 
τότε υποβάλλει κατάλληλα τεκμηριωμένη αίτηση στην 
Ε.Δ.Ε. από την οποία να προκύπτει ο λόγος της καθυ-
στέρησης. Η Ε.Δ.Ε. εφόσον δεχτεί την τεκμηρίωση, δίνει 
τελευταία ευκαιρία στο μεταπτυχιακό φοιτητή στο μεθε-
πόμενο Εξάμηνο, να εκπονήσει τη Μ.Δ.Ε. με νέο θέμα με 
τον ίδιο ή διαφορετικό Επιβλέποντα. Αν ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής και στο τέλος του μεθεπομένου εξαμήνου δεν 
έχει υποβάλλει, όπως προβλέπεται, την εργασία του στη 
Γραμματεία, ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ., μετά από σχετική 
βεβαίωση της Γραμματείας, εισάγει ως θέμα στην Ε.Δ.Ε. 
τη διαγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή, χορηγώντας 
του Πιστοποιητικό Παρακολούθησης και Επιτυχούς εξέ-
τασης μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. (Diploma).

Διαδικασία Υποστήριξης μεταπτυχιακών διπλωματι-
κών εργασιών: Η υποστήριξη της Μ.Δ.Ε. γίνεται δημόσια 
και προγραμματισμένα στις τρεις (3) εξεταστικές περιό-
δους κάθε ακαδημαϊκού έτους (Ιανουάριος-Φεβρουάρι-
ος Α΄ εξεταστική Χειμερινού εξαμήνου, Ιούνιος Α΄ εξε-
ταστική Εαρινού εξαμήνου, Σεπτέμβριος Β΄ εξεταστική 
Χειμερινού και Εαρινού εξαμήνου), εκτός εξαιρετικών 
περιπτώσεων για τις οποίες αποφασίζει η Ε.Δ.Ε. κατόπιν 
τεκμηριωμένης αίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή η 
οποία συνυπογράφεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή. 
Η δημόσια υποστήριξη των Μ.Δ.Ε. εξασφαλίζεται από 
τις σχετικές ανακοινώσεις της Γραμματείας με ευθύνη 
του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. (Πίνακες Ανακοινώσεων και 
ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών). Η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται με τα παρακάτω 
βήματα:

• Αίτηση παρουσίασης Μ.Δ.Ε.: Ο μεταπτυχιακός φοι-
τητής συμπληρώνει το σχετικό έντυπο και το καταθέτει 
στη Γραμματεία.

• Ανακοίνωση της παρουσίασης: Η Γραμματεία μετά 
από συνεννόηση με τον Επιβλέποντα, ανακοινώνει στην 
ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. την ημερομηνία εξέτασης της 
Μ.Δ.Ε..

• Παρουσίαση/υποστήριξη Μ.Δ.Ε.: Κατά τη διάρκεια 
της παρουσίασης/υποστήριξης της Μ.Δ.Ε., ο μεταπτυχια-
κός φοιτητής αφού παρουσιάσει με κάθε πρόσφορο τρό-
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πο την εργασία του και στη συνέχεια δέχεται ερωτήσεις 
μόνο από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Μετά την 
υποστήριξη, η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή σε κλειστή 
συνεδρίαση βαθμολογεί τη Μ.Δ.Ε., συμπληρώνοντας και 
υπογράφοντας το σχετικό έντυπο Πρακτικού Αξιολό-
γησής της. Ο βαθμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας δίδεται ως μέσος αριθμητικός εκείνων της τρι-
μελούς εξεταστικής επιτροπής. Το πρακτικό υποβάλλει 
στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. ο Επιβλέπων Καθηγητής. 
Εάν από την υποστήριξη της Μ.Δ.Ε. προκύψουν θέματα 
προς διόρθωση ή βελτίωσή της, ο μεταπτυχιακός φοι-
τητής υποχρεούται να την υποβάλλει εκ νέου σύμφω-
να με τις υποδείξεις. Η διορθωμένη Μ.Δ.Ε. (χωρίς την 
ανάγκη δεύτερης υποστήριξης) εφόσον εγκριθεί από 
την τριμελή επιτροπή της αξιολογείται με τελικό βαθμό. 
Αν ο τελευταίος δεν είναι προαγωγικός, τότε απονέμεται 
στο μεταπτυχιακό φοιτητή πιστοποιητικό παρακολού-
θησης και επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων με τις αντί-
στοιχες πιστωτικές μονάδες (Diploma).

• Ο μεταπτυχιακός φοιτητής συμπληρώνει και κατα-
θέτει στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. έντυπο παράδοσης 
Μ.Δ.Ε.. και τη Μ.Δ.Ε. σε ηλεκτρονική μορφή.

Οι Μ.Δ.Ε., εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική επι-
τροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στο Ιδρυματικό Απο-
θετήριο της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας.

Άρθρο 17
Βαθμός Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

Ο τελικός βαθμός του Δ.Μ.Σ. στις «Ενεργειακές Επεν-
δύσεις και Περιβάλλον» προσδιορίζεται ως μέσος σταθ-
μικός αριθμητικός των βαθμών των 8 μαθημάτων του 
Δ.Π.Μ.Σ. και του βαθμού της μεταπτυχιακής διπλωμα-
τικής εργασίας (με στάθμιση τις αντίστοιχες πιστωτικές 
μονάδες), με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου. 
Η βαθμολογία των μεταπτυχιακών φοιτητών στα μαθή-
ματα κάθε εξαμήνου κατατίθεται από τον διδάσκοντα 
στη Γραμματεία του Τμήματος σε εύλογο χρονικό διά-
στημα από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Ο βαθμός 
του Δ.Π.Μ.Σ., με ευθύνη της Γραμματείας, καταχωρείται 
στον ατομικό φάκελο του φοιτητή.

Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια 
του διδάσκοντος για δύο (2) χρόνια. Μετά την πάροδο 
του χρόνου αυτού τα γραπτά παύουν να έχουν ισχύ και 
καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, 
πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία. 
Η καταστροφή τους είναι καλύτερα να γίνεται σε συ-
σκευές καταστροφής εγγράφων του Ιδρύματος και τα 
προϊόντα της καταστροφής να ανακυκλώνονται.

Άρθρο 18
Περάτωση Σπουδών - Ορκωμοσία

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η παρακολούθηση και η επι-
τυχής εξέταση των 8 υποχρεωτικών μαθημάτων, όπως 
αναφέρονται στον Κανονισμό και η εκπόνηση/επιτυχής 
εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, 
συγκεντρώνοντας συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS). Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν 
από την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ., απονέμεται Με-
ταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, το οποίο υπογράφεται 
από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδο-
νίας και το Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ..

Στον απόφοιτο του Δ.Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν 
από την τελετή απονομής του τίτλου, βεβαίωση ότι έχει 
περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμ-
ματος. Το Πρωτότυπο Δίπλωμα εκδίδεται σε ένα (1) μόνο 
αντίγραφο εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής καταβάλει 
παράβολο και δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλει-
ας ή καταστροφής από οποιαδήποτε αιτία. Ο κάτοχος 
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών δικαιούται 
να λάβει δωρεάν όσα Αντίγραφα Διπλώματος επιθυμεί.

Η απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών 
γίνεται με καθομολόγηση σε δημόσια τελετή. Για όσους 
δεν επιθυμούν να δώσουν όρκο θρησκευτικού τύπου, 
επιτρέπεται απλή επίκληση της τιμής και της συνείδη-
σής τους.

Για λόγους ανωτέρας βίας και με αίτηση του προς 
τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. ο/η απόφοιτος μπορεί να 
ζητήσει τη χορήγηση του τίτλου σπουδών χωρίς να 
συμμετάσχει στην τελετή ορκωμοσίας ή να ζητήσει να 
συμμετάσχει σε επόμενη τελετή ορκωμοσίας. Στις περι-
πτώσεις αποδεδειγμένης διαμονής στο εξωτερικό (σπου-
δές, εργασία, λόγους υγείας) ο/η απόφοιτος μπορεί να 
ζητήσει με αίτησή του προς τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. 
να ορκισθεί ενώπιον των ελληνικών προξενικών και πρε-
σβευτικών αρχών της χώρας που διαμένει.

Άρθρο 19
Λοιπές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Κανονι-
σμό, θα ρυθμίζονται με αποφάσεις των αρμοδίων ορ-
γάνων σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 27 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   
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*02066433112210016*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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