
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4702 
  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «ΕΦΑΡ-

ΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» του Τμήματος Μηχα-

νικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

   Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθ. 4 του ν. 1404/1983 «Δομή και 

λειτουργία των ΤΕΙ» (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/1983).
2. Τις διατάξεις του αριθμ. 102/5.6.2013 π.δ. (ΦΕΚ 136/τ.

Α΄/2013) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρι-
κής Μακεδονίας - Συγχώνευση - Κατάργηση Τμημάτων 
- Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αριθμ. 
127/2013 π.δ. (ΦΕΚ 190/τ.Α΄/2013)» και το άρθρο 13 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2018).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ 112 /τ.Α΄/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικό-
τερα του άρθρου 13 «Σύγκλητος», του άρθ. 32 «Ίδρυση 
Π.Μ.Σ.», του άρθρου 45 παρ. 1 «Εξουσιοδοτικές διατά-
ξεις» και του άρθ. 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 
Κεφαλαίου ΣΤ΄».

5. Την αριθμ. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
642/4-12-2017) υπουργική απόφαση, με την οποία δια-
πιστώθηκε η εκλογή του Δημητρίου Χασάπη ως Πρύτανη 
του Ιδρύματος και των Δαυΐδ Κωνσταντίνου, Θεοδωρί-
δου Σωτηρίου Μυροφόρα Ευαγγελίας, Στρουθόπουλου 
Χαράλαμπου και Μωϋσιάδη Αναστάσιου ως Αντιπρυτά-
νεων του Ιδρύματος.

6. Την αριθμ. 2889/25.06.2018 (παρ. i της αριθμ. 
139/16/19-4-2018 απόφασης Συγκλήτου, ΦΕΚ Β΄/2826/

16-7-2018, ΑΔΑ: 72ΔΗ469143-ΔΘΨ) απόφαση του Προ-
έδρου της Συγκλήτου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με 
θέμα:«Eπανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Πληροφορική», του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κε-
ντρικής Μακεδονίας», από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 
2019.

7. Το αριθμ. 18/3-10-2018 πρακτικό της Συνέλευσης 
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., περί έγκρι-
σης του Κανονισμού Προγράμματος Μεταπτυχιακών με 
τίτλο: «Εφαρμοσμένη Πληροφορική».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

εγκρίνουμε τον Κανονισμό του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληρο-
φορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο:

«Εφαρμοσμένη Πληροφορική», σύμφωνα με τα πα-
ρακάτω άρθρα:

ΑΡΘΡΟ 1ο: 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, που οργα-
νώνει και λειτουργεί το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορι-
κής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
αριθ. 2889/25-6-2018 απόφασης του Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας (Επανίδρυση Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληρο-
φορική» του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του 
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας) (ΦΕΚ 2826/τ.Β΄/16-7-2018) 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις», είναι η παροχή εκπαίδευσης 
μεταπτυχιακού επιπέδου στην Πληροφορική, μέσω της 
παραγωγής και μετάδοσης εξειδικευμένης γνώσης, τε-
χνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και 
ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο 
της εφαρμοσμένης πληροφορικής.

2. Σκοποί του προγράμματος είναι:
(α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευ-

νας σε επιστημονικές περιοχές του τομέα της εφαρμο-
σμένης πληροφορικής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(β) Η συνθετική προσέγγιση μεθοδολογιών, λογι-
σμικού και υλικού για την παραγωγή ολοκληρωμένων 
εφαρμογών.

(γ) Η παροχή των απαραίτητων γνώσεων υψηλού επι-
πέδου για την παραγωγή εξειδικευμένων επιστημόνων 
και διοικητικών στελεχών, ικανών να στελεχώσουν τον 
ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

3. Ο βασικός στόχος του Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει 
στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις εξειδικευμένες γνώ-
σεις, μεθόδους και τεχνολογίες πληροφορικής με εφαρ-
μογή σε επιστημονικά πεδία των θετικών, τεχνολογικών 
και οικονομικών επιστημών που θα τους καταστήσουν 
ικανούς για επιστημονική και επαγγελματική εξέλιξη σε 
ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

ΑΡΘΡΟ 2ο: 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ

1. Το Π.Μ.Σ. απονέμει: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (ΜΔΕ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.

2. Οι προϋποθέσεις για την απονομή του εν λόγω Με-
ταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, συμπεριλαμβανο-
μένων και των οργανωτικών λεπτομερειών που αφορούν 
στη χρονική διάρκεια των σπουδών, στο περιεχόμενο και 
στη λειτουργία του Π.Μ.Σ., τις εξετάσεις και τη βαθμολο-
γία των φοιτητών, περιγράφονται αναλυτικά στα άρθρα 
7 έως 13 του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 3ο:
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με τα διοικητικά όργανα που προ-
βλέπει ο ν. 4485/2017 για τις μεταπτυχιακές σπουδές, δη-
λαδή, (α) τη Συνέλευση του Τμήματος, (β) τη Συντονιστική 
Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. και (γ) το Διευθυντή του Π.Μ.Σ..

2. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τη συνολική ευ-
θύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Π.Μ.Σ., η οποία με 
βάση την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017, είναι 
αρμόδια για την σύνταξη προτάσεων ίδρυσης ΠΜΣ και 
την εισήγησή τους προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος 
(διαμέσου της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών), 
τον ορισμό του Διευθυντή του Προγράμματος και του 
Αναπληρωτή αυτού, τον ορισμό των μελών της Συντονι-
στικής Επιτροπής, την κατανομή του διδακτικού έργου 
μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ., τη συγκρότηση 
κατά περίπτωση Επιτροπής Επιλογής των υποψήφιων 
μεταπτυχιακών φοιτητών, την απονομή Μεταπτυχιακών 
Διπλωμάτων Ειδίκευσης, καθώς και για κάθε άλλο θέμα 
που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) είναι πενταμελής και 
απαρτίζεται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., τον Αναπληρω-
τή του και τρία μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, τα οποία έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό της καθημερινής λει-
τουργίας του Προγράμματος. Τα μέλη της Σ.Ε. εκλέγονται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία.

4. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε. και ορί-
ζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος μαζί με τον Ανα-
πληρωτή του για διετή θητεία. Ο Διευθυντής είναι μέλος 
Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του Αναπληρωτή, 

είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το 
γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και ασκεί τα καθήκοντα 
που ορίζει ο νόμος και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπου-
δών. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται 
στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που 
αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ. Ο Δι-
ευθυντής του Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να έχει περισσότερες από 
δύο συνεχόμενες θητείες και κατά το νόμο δεν δικαιούται 
επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.

5. Για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή του Π.Μ.Σ., 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος συγκροτείται 
η άμισθη Επιτροπή Επιλογής. Η Επιτροπή Επιλογής απαρ-
τίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος και είναι αρμόδια για 
την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων και για τη 
σύνταξη του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων φοιτητών.

6. Τεχνική υποστήριξη μπορεί να παρέχεται από ορι-
ζόμενα από τη Σ.Ε. μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. του τμή-
ματος, μετά από έγκριση της Συνέλευσης.

7. Για τη γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. λει-
τουργεί ιδιαίτερη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στο πλαίσιο 
της Γραμματείας του Τμήματος, που επιλαμβάνεται των 
διαφόρων θεμάτων της λειτουργίας του μεταπτυχιακού 
προγράμματος. Την ευθύνη της λειτουργίας την έχει ο/η 
γραμματεύς του Τμήματος. Πρόσθετο υποστηρικτικό 
έργο μπορεί να παρέχεται από οριζόμενα από τη Σ.Ε. 
μέλη του Ιδρύματος ή εξωτερικούς συνεργάτες, μετά 
από έγκριση της Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 4ο: 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1. Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται 
κατ’ ανώτατο όριο τριάντα πέντε (35) φοιτητές. Η τελική 
επιλογή των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος 
κανονισμού και με βάση τη σειρά κατάταξής τους σε 
πίνακα επιτυχόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψη-
φίων στις τελευταίες θέσεις, που οδηγεί σε υπέρβαση του 
αριθμού εισακτέων, διενεργείται δημόσια κλήρωση με-
ταξύ των υποψηφίων αυτών, στην οποία θα κληθούν και 
θα μπορούν να παρακολουθήσουν οι ισοβαθμίσαντες. 
Οι κάτοχοι υποτροφιών σε αντικείμενο σχετικό με αυτό 
του Π.Μ.Σ., εγγράφονται αυτόματα στο Π.Μ.Σ., χωρίς να 
ξεπεραστεί ο συνολικός αριθμός των εισακτέων. Μέλη 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π του Ιδρύματος, που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 6 του 
παρόντος κανονισμού εγγράφονται μετά από αίτησή 
τους ως υπεράριθμοι και μόνον ένας κατ' έτος, εφόσον 
ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Ίδρυμα 
έχουν συνάφεια με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ..

ΑΡΘΡΟ 5ο: 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΔΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πα-
νεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ανα-
γνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των 
οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό 
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη-
ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
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2. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοι-
τοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν πάρει το 
πτυχίο τους ή θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους 
πριν από την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους 
απομένει η ορκωμοσία. Για τους υποψήφιους αυτής της 
περίπτωσης, η αξιολόγηση της αίτησής τους θα γίνει 
λαμβάνοντας υπόψιν τον τρέχοντα μέσο όρο της ανα-
λυτικής βαθμολογίας που θα υποβάλουν. Ο υποψήφιος 
που αξιολογείται με αυτήν την διαδικασία δεν έχει δικαί-
ωμα να ζητήσει επαναξιολόγηση της αίτησής του αφού 
καταθέσει την τελική αναλυτική βαθμολογία, εφόσον 
αυτό γίνει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της 
διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 34 (παρ. 2) του ν. 4485/2017, 
προϋπόθεση για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής εί-
ναι η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο 
γλωσσομάθειας ορίζεται σε επαρκή δυνατότητα ανάγνω-
σης και κατανόησης επιστημονικού κειμένου. Η επαρκής 
γνώση της Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με κατάλλη-
λη αξιολόγηση, η οποία καθορίζεται κατάλληλα από τη 
Σ.Ε.. Εάν ο υποψήφιος διαθέτει επίσημη πιστοποίηση επι-
πέδου τουλάχιστο Β2 (Lower Cambridge, Michigan, IELTS, 
TOEFL) ή έχει ζήσει, εργαστεί ή σπουδάσει σε αγγλόφωνη 
χώρα απαλλάσσεται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

4. Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. συνεκτι-
μώνται τα ειδικά προσόντα τους, όπως αυτά προκύπτουν 
από τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί μέσα στις 
προβλεπόμενες προθεσμίες με το φάκελο της υποψη-
φιότητάς τους, στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Η διαδικασία 
υποβολής των αιτήσεων και αξιολόγησης των υποψη-
φίων μεταπτυχιακών φοιτητών περιγράφεται αναλυτικά 
στο άρθρο 6, που ακολουθεί.

ΑΡΘΡΟ 6ο: 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. αποφασίζει για τον χρόνο δημοσίευ-
σης στον Τύπο, στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμμα-
τείας και στο Διαδίκτυο, σχετικής ανακοίνωσης προς τους 
ενδιαφερόμενους υποψήφιους, η οποία προσδιορίζει: τον 
αριθμό των θέσεων στο πρόγραμμα, το ύψος των τελών 
φοίτησης, τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για 
εισαγωγή στο Π.Μ.Σ., τη γενική διαδικασία αξιολόγησης 
των υποψηφίων, όπως επίσης την προθεσμία και τη διεύ-
θυνση υποβολής των δικαιολογητικών.

2. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα, που δι-
αθέτει η Γραμματεία. Μέσα στην προθεσμία που ανακοι-
νώνεται, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τον φάκελο της 
υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να καταθέσουν 
οι υποψήφιοι είναι: έντυπη αίτηση, αναλυτικό βιογρα-
φικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με την 
αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εάν προέρχεται 
από πανεπιστήμιο του εξωτερικού), πιστοποιητικό ανα-
λυτικής βαθμολογίας (για όλα τα πτυχία) ή Παράρτημα 
Διπλώματος, δύο συστατικές επιστολές, επιστημονικές 
δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν), αποδεικτικά 
επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), αποδεικτικό 
γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, αποδεικτικό συμμετοχής 
σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρ-
χουν), βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, 
όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέ-
ποντες καθηγητές, αντίγραφο διπλωματικής εργασίας. 
Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι 
πρωτότυπα ή αντίγραφα κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

3. Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στην οποία υποβάλλονται 
οι αιτήσεις από υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές, 
προωθεί το σύνολο των αιτήσεων με το συνοδευτικό 
υλικό στην Επιτροπή Επιλογής των υποψηφίων, που συ-
γκροτείται από τη Συνέλευση του Τμήματος ειδικά για 
το σκοπό αυτό, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 
3 του παρόντος κανονισμού.

4. Η πληρότητα των φακέλων των υποψηφίων μετα-
πτυχιακών φοιτητών ελέγχεται από την Επιτροπή Επι-
λογής. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης είναι μικρό-
τερος ή ίσος του αριθμού των εισακτέων, όπως ορίζεται 
από το άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
συντάσσει κατάλογο επιτυχόντων με αλφαβητική σειρά.

5. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι 
μεγαλύτερος του αριθμού των εισακτέων, η Επιτροπή 
προβαίνει στην αξιολόγηση των υποψηφίων. Κατά την 
φάση της αξιολόγησης των υποψηφίων, η αρμόδια επι-
τροπή συντάσσει κατάλογο, στον οποίο κατατάσσονται 
οι υποψήφιοι ανάλογα με τον αριθμό αξιολογικών μο-
ρίων, που συγκέντρωσαν. Τα κριτήρια αξιολόγησης με 
την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό 
αξιολογικών μορίων, έχουν ως εξής:

Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Αριθμός μορίων

1 Συνάφεια βασικού πτυχίου σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. έως 30

2 Συνάφεια Διπλωματικής - Πτυχιακής εργασίας σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ.

έως 10

3 Διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία, που είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του 
Π.Μ.Σ.

έως 20

4 Επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών 
ή/και επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων

έως 20

5 Επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας έως 10

6 Συστατικές Επιστολές έως 10

ΣΥΝΟΛΟ 100
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Ο αριθμός αξιολογικών μορίων του ανωτέρω πίνακα 
αποτελούν τον μέγιστο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί, 
σύμφωνα με τη κρίση της Επιτροπής Επιλογής, σε κάθε 
περίπτωση κριτηρίου αξιολόγησης. Για το πρώτο κριτή-
ριο αξιολόγησης, η βαθμολογία θα προκύπτει με βάση 
τον βαθμό του πτυχίου, στην κλίμακα από μηδέν μόρια 
(για βαθμό πτυχίου πέντε) μέχρι τον μέγιστο αριθμό των 
αξιολογικών μορίων του κριτηρίου αυτού (για βαθμό 
πτυχίου άριστα δέκα) πολλαπλασιασμένο με τον βαθμό 
συνάφειας. Για το δεύτερο κριτήριο αξιολόγησης, η βαθ-
μολογία θα προκύπτει από τον βαθμό της διπλωματικής 
εργασίας, σταθμισμένο κατά την κρίση της Επιτροπής 
Επιλογής με το επίπεδο και τη συνάφεια του γνωστικού 
αντικειμένου, στην κλίμακα από μηδέν μόρια μέχρι τον 
μέγιστο αριθμό των αξιολογικών μορίων του κάθε κρι-
τηρίου. Για το τρίτο κριτήριο αξιολόγησης, η βαθμολο-
γία θα προκύπτει από τη διάρκεια της επαγγελματικής 
εμπειρίας, σταθμισμένης κατά την κρίση της Επιτροπής 
Επιλογής με το επίπεδο (Διευθυντικό ή όχι) και τα καθή-
κοντα της θέσης, στην κλίμακα από μηδέν μόρια (για 
μηδενική εμπειρία) μέχρι τον μέγιστο αριθμό των αξιο-
λογικών μορίων του κριτηρίου (και για μέγιστη διάρκεια 
απασχόλησης τα πέντε έτη). Ο μέγιστος αριθμός των 
δυνατών μορίων από την αξιολόγηση είναι ίσος με 100.

Με βάση την παραπάνω βαθμολογία, η Επιτροπή Επι-
λογής καταρτίζει τον πίνακα των επιτυχόντων. Ο πίνακας 
των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 
και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία στην ιστοσελίδα 
του Π.Μ.Σ..

6. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται γραπτώς και μέσω 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ. Οι επιτυχόντες καλούνται να απαντήσουν 
γραπτώς εντός 10 ημερών εάν αποδέχονται ή όχι την 
ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχό-
μενοι τους όρους λειτουργίας του και καταβάλλοντας 
την πρώτη δόση των τελών φοίτησης, στην περίπτωση 
που έχουν καθοριστεί τέλη φοίτησης. Η μη απάντηση ή 
η μη καταβολή της πρώτης δόσης των τελών φοίτησης 
από επιλεγέντα υποψήφιο μέσα στην παραπάνω προ-
θεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρ-
ξουν αρνήσεις η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως 
επόμενους υποψηφίους από τον πίνακα επιλαχόντων 
(εάν υπάρχουν).

ΑΡΘΡΟ 7ο: 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ.

1. Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοί-
τησης και ως πρόγραμμα μερικής φοίτησης. Η μερική 
φοίτηση αφορά κυρίως σε εργαζόμενους φοιτητές. Μη 
εργαζόμενοι φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν 
το πρόγραμμα της μερικής φοίτησης, θα πρέπει να λά-
βουν έγκριση από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., αφού εξηγήσουν 
τους λόγους που τους οδηγούν στην επιλογή της μερικής 
φοίτησης. Τέτοιοι λόγοι μπορεί να είναι η μεγάλη από-
σταση του τόπου διαμονής από την έδρα διεξαγωγής του 
ΠΜΣ, προβλήματα υγείας ή σοβαροί οικογενειακοί λόγοι.

2. Η κανονική διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ πλήρους 
φοίτησης είναι τρία εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 90 διδα-
κτικές μονάδες (ΔΜ ή μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των 

μαθημάτων λαμβάνει χώρα κατά τα δυο πρώτα εξάμηνα, 
ενώ το τελευταίο εξάμηνο (το τρίτο) διατίθεται για την 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Για το πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης η κανονική διάρκεια επεκτείνεται κατά 
δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

3. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης 
των σπουδών στο ΠΜΣ πλήρους φοίτησης ορίζεται στα 
τρία ακαδημαϊκά έτη, ενώ στο ΠΜΣ μερικής φοίτησης 
ορίζεται στα τέσσερα έτη. Μετά την παρέλευση του πα-
ραπάνω χρόνου, ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. 
με απόφαση της Συνέλευσης, έπειτα από εισήγηση της 
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ..

4. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να χορηγήσει προ-
σωρινή αναστολή της φοίτησης, η διάρκεια της οποίας 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. 
Η αναστολή δίνεται με εισήγηση της Σ.Ε. κατόπιν αιτήμα-
τος του φοιτητή και ο χρόνος που διαρκεί δεν προσμε-
τράται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια σπουδών.

ΑΡΘΡΟ 8ο: 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορ-
φωθεί λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τάσεις στην 
έρευνα και την επιστήμη, τις εξελίξεις στην εκπαίδευση 
στελεχών σε θέματα πληροφορικής και τις ανάγκες τους 
στην άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, τις γε-
νικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων 
ελληνικών και ξένων Α.Ε.Ι. και την ανάγκη προσαρμογής 
του περιεχομένου και της λειτουργίας του προγράμμα-
τος στα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας.

2. Το Π.Μ.Σ. αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μα-
θημάτων και εργασιών, που περιγράφονται στη συνέχεια 
με πλαίσιο αναφοράς το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης:

(α) Μαθήματα υποχρεωτικά/κορμού. Είναι συνολικά 
τέσσερα (4) μαθήματα, που διαμορφώνουν το υπόβα-
θρο του προγράμματος ειδίκευσης στη εφαρμοσμένη 
πληροφορική. Κάθε υποχρεωτικό μάθημα ισοδυναμεί 
με 7,5 μονάδες ECTS.

(β) Μαθήματα κατεύθυνσης/επιλογής. Είναι τα υπόλοι-
πα τέσσερα (4) μαθήματα του προγράμματος σπουδών. 
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν τέσσερα (4) 
από τα έξι (6) διατιθέμενα μαθήματα. Κάθε μάθημα επι-
λογής ισοδυναμεί με 7,5 μονάδες ECTS.

Oι φοιτητές έχουν δικαίωμα να επιλέξουν ένα επι-
πρόσθετο μάθημα από τα υπόλοιπα διατιθέμενα, για το 
οποίο η παρακολούθηση και η εξέταση είναι προαιρετι-
κή. Σε περίπτωση επιτυχούς εξέτασης, το επιπρόσθετο 
μάθημα θα περιλαμβάνεται στην αναλυτική βαθμολογία 
αλλά δε θα προσμετράται στον υπολογισμό του βαθμού 
πτυχίου. Η επιλογή των τεσσάρων μαθημάτων είναι ανε-
ξάρτητη από πιθανή επιλογή επιπρόσθετου μαθήματος.

(γ) Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία. Εκπονείται 
από όλους τους φοιτητές υποχρεωτικά στο τελευταίο 
(τρίτο ή πέμπτο για τους φοιτητές πλήρους ή μερικής 
φοίτησης, αντίστοιχα) εξάμηνο σπουδών και ισοδυναμεί 
με 30 μονάδες ECTS.

3. Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος σπου-
δών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης έχει ως εξής:
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Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΥΠ/Ε ΩΔ ΔΜ
11 Βάσεις Δεδομένων ΥΠ 3 7,5
12 Προηγμένα Δίκτυα Η/Υ ΥΠ 3 7,5
13 Ανάπτυξη Λογισμικού ΥΠ 3 7,5
14 Προγραμματισμός Επιστημονικών Εφαρμογών ΥΠ 3 7,5

Σύνολο 12 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ :

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΥΠ/Ε ΩΔ ΔΜ
21 Εργαλεία Στατιστικής Ανάλυσης Ε 3 7,5
22 Συστήματα Τηλεκπαίδευσης Ε 3 7,5
23 Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Κινητές Συσκευές Ε 3 7,5
24 Παράλληλος Προγραμματισμός Ε 3 7,5
25 Νοήμονα Συστήματα Ε 3 7,5
26 Ασφάλεια Πληροφοριών και Δικτύων Ε 3 7,5

Σύνολο 12 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ:

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος ΥΠ/Ε ΩΔ ΔΜ

31 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΥΠ - 30

Σύνολο - 30

ΥΠ : Μαθήματα υποχρεωτικά ΩΔ: Ώρες Διδασκαλίας
Ε : Μαθήματα επιλογής ΔΜ: Διδακτικές Μονάδες

4. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων για το Π.Μ.Σ. 
μερικής φοίτησης είναι το ίδιο με το αντίστοιχο πρό-
γραμμα πλήρους φοίτησης, με τη διαφορά ότι ο μετα-
πτυχιακός φοιτητής μερικής φοίτησης παρακολουθεί 
και εξετάζεται σε 2 μαθήματα από τα προσφερόμενα, 
αντίστοιχα, στο Α’ και Β’ εξάμηνο του προγράμματος 
σπουδών πλήρους φοίτησης. Η διπλωματική εργασία για 
τον φοιτητή μερικής φοίτησης αντιστοιχεί στο πέμπτο 
εξάμηνο φοίτησης του.

5. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται 
μετά την επιτυχή συμπλήρωση 90 μονάδων ECTS.

6. Σε κάθε κύκλο σπουδών η Συνέλευση του Τμήματος, 
μετά από τεκμηριωμένη πρόταση της Σ.Ε., καθορίζει τα 
μαθήματα επιλογής που θα διδάσκονται στο Β’ εξάμηνο.

7. Η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., μετά από εισήγηση του Διευθυντή 
του Π.Μ.Σ., εξετάζει τον Μάιο κάθε έτους τον εκσυγχρο-
νισμό του περιεχομένου των μαθημάτων του προγράμ-
ματος σπουδών και προτείνει τις αναγκαίες μεταβολές 
στη Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση του Τμήμα-
τος αποφασίζει για τις αλλαγές του περιεχομένου των 
μαθημάτων του προγράμματος σπουδών πριν από την 
έναρξη κάθε νέου κύκλου του προγράμματος σπουδών.

ΑΡΘΡΟ 9ο:
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Η ημερομηνίες έναρξης και η λήξης των μαθημάτων 
του Π.Μ.Σ., το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι ημερομηνίες των 
εξετάσεων και γενικά όλα τα ζητήματα τα σχετικά με τη 
διεξαγωγή των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. αποφασίζονται 
από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μετά από εισήγηση της 

Σ.Ε., με κριτήρια την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοι-
τητών, τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Τμήματος.

2. Η διδασκαλία κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος διαρ-
κεί 13 πλήρεις εβδομάδες, από τις οποίες η τελευταία 
διατίθεται για τις διαδικασίες της γραπτής αξιολόγησης.

3. Η διδασκαλία του θεωρητικού μέρους όλων των μα-
θημάτων διαρκεί τρεις ώρες ανά εβδομάδα και μπορεί να 
περιλαμβάνει χρήση εργαστηρίου Η/Υ, όπου απαιτείται. 
Πρόσθετη διδασκαλία πρακτικού ή εργαστηριακού μέ-
ρους κάποιου μαθήματος είναι δυνατή και εκτός του τυ-
πικού ωρολογίου προγράμματος, σε ειδικές περιπτώσεις 
μαθημάτων και μετά από συνεννόηση του διδάσκοντος 
με τους φοιτητές.

4. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται 
στην ελληνική γλώσσα. Η βιβλιογραφία και αρθρογραφία 
θα καλύπτει ελληνικές και διεθνείς πηγές.

5. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι : (α) να 
παρακολουθούν κανονικά και ανελλιπώς τα μαθήματα του 
ισχύοντος προγράμματος σπουδών, υπογράφοντας στο πα-
ρουσιολόγιο, (β) να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες 
προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθη-
μα, (γ) να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις, (δ) 
να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης στις ημερομηνίες που 
ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του προγράμματος και 
(ε) να σέβονται και να τηρούν τις αποφάσεις των οργάνων 
καθώς και την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Η μη τήρηση αδι-
καιολόγητα των ανωτέρω, στα χρονικά όρια του προγράμ-
ματος, οδηγεί σε απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
για τη διαγραφή του φοιτητή από το πρόγραμμα Π.Μ.Σ., 
έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.
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6. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να απουσιά-
σουν από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες κάθε μαθή-
ματος για το πολύ δυο διαλέξεις. Στην περίπτωση που ο 
φοιτητής υπερβεί το παραπάνω όριο, η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 
αποφασίζει για τις κυρώσεις που θα επιβάλει, οι οποίες 
μπορεί να έχουν τη μορφή υποβολής συμπληρωματικής 
εργασίας (σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα), υποχρεω-
τικής επανάληψης της παρακολούθησης του μαθήματος 
στο επόμενο έτος ή εισήγησης στη Συνέλευση για δια-
γραφή του φοιτητή από το Π.Μ.Σ., σε συνδυασμό με όσα 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Η δυνατότητα 
συμπληρωματικής εργασίας ή αυτή της υποχρεωτικής 
επανάληψης της παρακολούθησης του μαθήματος το 
επόμενο έτος παρέχεται για δύο κατά μέγιστο μαθήματα. 
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που δικαιολογημένα 
δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις για λόγους υγείας ή 
ανωτέρας βίας, η Σ.Ε. μπορεί να δεχθεί να ενταχθούν στο 
Π.Μ.Σ. την επόμενη χρονιά με την υποχρέωση να επα-
νακαταβάλουν τα ανάλογα τέλη φοίτησης. Η διαγραφή 
φοιτητή από το πρόγραμμα δεν συνεπάγεται επιστροφή 
των τελών φοίτησης.

7. Κάθε διδάσκων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωμένος : 
(α) να τηρεί πιστά και επακριβώς το πρόγραμμα και το 
ωράριο των παραδόσεων του μαθήματος, (β) να ελέγχει 
εάν οι φοιτητές που είναι παρόντες έχουν υπογράψει 
στο παρουσιολόγιο, (γ) να καθορίζει το περιεχόμενο 
του μεταπτυχιακού μαθήματος με τρόπο ώστε το τε-
λευταίο να είναι έγκυρο και σύμφωνο με τις τρέχουσες 
εξελίξεις, όπως αυτό προκύπτει από τη χρήση διεθνώς 
καθιερωμένων και συγχρόνων, μεταπτυχιακού και όχι 
προπτυχιακού επιπέδου, συγγραμμάτων και επιστημο-
νικών άρθρων από τη διεθνή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο 
της ύλης του μαθήματος, (δ) να φροντίζει για τη συσχέ-
τιση του θεωρητικού μέρους της διδασκαλίας με την 
υψηλού επιπέδου πρακτική, όπως αυτή εφαρμόζεται σε 
σύγχρονες επιχειρήσεις. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται 
με τη χρήση μελέτης περιπτώσεων, με αξιοποίηση προ-
σκεκλημένων ομιλητών αναγνωρισμένων για την πείρα 
και τις ειδικές γνώσεις τους ή με συνδυασμό των δύο. 
Σε καμία όμως περίπτωση ο διδάσκων δεν επιτρέπεται 
να υποκαθιστά την ευθύνη για την προετοιμασία των 
δικών του παραδόσεων με προσκεκλημένους ομιλητές 
ή εργασίες βιβλιοθήκης, (ε) να τηρεί τουλάχιστον δύο 
ώρες γραφείου την εβδομάδα, που θα επιτρέπουν την 
απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών μαζί του για θέ-
ματα που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκρι-
μένου μαθήματος, (στ) να υποβάλλει στη Γραμματεία 
του Π.Μ.Σ. το αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus), που θα 
καλύπτει σε εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε ενότητα 
του μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων και τη σχετική 
σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

8. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη Σ.Ε. 
ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. ως Σύμβουλος Σπουδών. Η Σ.Ε. 
και ο Σύμβουλος Σπουδών έχουν την ευθύνη της παρα-
κολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών 
του μεταπτυχιακού φοιτητή.

9. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να 
εκπονήσουν προαιρετικά Πρακτική Άσκηση σε εταιρία 
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, της οποίας το αντικείμε-

νο είναι συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ.. 
Η Πρακτική Άσκηση δεν συνδέεται με υποχρεώσεις για 
τη λήψη του μεταπτυχιακού διπλώματος.

ΑΡΘΡΟ 10ο:
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Σε κάθε μάθημα διενεργούνται εξετάσεις μετά την 
ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθημάτων. Στο Π.Μ.Σ. 
προβλέπονται δύο εξεταστικές περίοδοι, στο τέλος κάθε 
εξαμήνου. Για όσους φοιτητές αποτύχουν σε εξετάσεις 
κάποιου μαθήματος, προβλέπεται μία επαναληπτική εξε-
ταστική περίοδος τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

2. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών σε κάθε 
μάθημα γίνεται με συνεκτίμηση του βαθμού της τελι-
κής εξέτασης και του βαθμού σε ερευνητικές ή άλλες 
εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. Ο ακριβής τρόπος 
αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών, τα είδη της αξι-
ολόγησης και η βαρύτητα καθενός στον τελικό βαθμό, 
προσδιορίζεται από τον διδάσκοντα, που είναι υποχρε-
ωμένος να γνωστοποιεί στους φοιτητές με την έναρξη 
των μαθημάτων τον ακριβή τρόπο αξιολόγησης της επί-
δοσής τους και να τους παρέχει διευκρινήσεις.

3. Οι διδάσκοντες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν 
αρχείο με τις επιδόσεις των φοιτητών σε όλες τις εργα-
σίες που αξιολογούνται και να ενημερώνουν τους φοι-
τητές σχετικά με την επίδοσή τους σε αυτές σε εύλογο 
χρονικό διάστημα μετά τη διεξαγωγή των εργασιών ή 
των λοιπών δραστηριοτήτων. Σε κάθε μάθημα ορίζεται 
υπεύθυνος καθηγητής, που διατηρεί το συνολικό αρχείο 
της βαθμολογίας και το κοινοποιεί στον Διευθυντή του 
Προγράμματος.

4. Μετά την διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων, οι 
υπεύθυνοι των μαθημάτων είναι υποχρεωμένοι να εκ-
δίδουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της επίδο-
σης των φοιτητών μέσα σε διάστημα 7 ημερών από την 
ημερομηνία της τελικής εξέτασης στο Πληροφοριακό 
Σύστημα της Γραμματείας.

5. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση των 
επιδόσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από 
το 0 ως το 10 και με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων ως 
εξής: (α) 8,50 έως 10,00 «Άριστα», (β) 6,50 έως 8,49 «Λίαν 
καλώς», (γ) 5 έως 6,49 «Καλώς» και (δ) 0,00 έως 4,99 «Κα-
κώς». Βαθμολογία μικρότερη του 5,00 (πέντε) θεωρείται 
ανεπαρκής επίδοση στο συγκεκριμένο μάθημα.

6. Αν κάποιος φοιτητής αποτύχει σε μία εξεταστική 
περίοδο σε κάποιο μάθημα, εγγράφεται μεν στο επό-
μενο εξάμηνο αλλά είναι υποχρεωμένος να εξεταστεί 
στο μάθημα αυτό τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος ακα-
δημαϊκού έτους.

Απορριπτικός βαθμός σε οποιοδήποτε επανεξετα-
ζόμενο μάθημα κατά την εξεταστική περίοδο του Σε-
πτεμβρίου, υποχρεώνει τον φοιτητή να επαναλάβει το 
μάθημα στο οποίο απορρίφθηκε στον επόμενο Κύκλο 
του Προγράμματος, καταβάλλοντας τα αναλογούντα 
τέλη φοίτησης.

7. Σε περίπτωση αντιγραφής στις εξετάσεις ή λογοκλο-
πής στις εργασίες των μαθημάτων, ο φοιτητής θεωρείται 
ότι απέτυχε στο μάθημα και ακολουθεί τη διαδικασία 
που περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Σε 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 61133Τεύχος Β’ 5138/16.11.2018

περίπτωση που ο φοιτητής είναι υπότροπος, διαγράφε-
ται οριστικά από το Π.Μ.Σ. με απόφαση της Συνέλευσης, 
μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ..

8. Αν κάποιος μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει κατά 
την εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμ-
φωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται ύστερα από αίτησή 
του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι 
οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με 
το εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυ-
νος της εξέτασης διδάσκων, σύμφωνα με το άρθρο 34, 
παράγραφος 6 του ν. 4485/2017.

9. Ο τελικός βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος 
του τελικού βαθμού σε κάθε μάθημα και την μεταπτυχια-
κή διπλωματική εργασία επί τον αριθμό των διδακτικών 
μονάδων του μαθήματος και της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας, αντίστοιχα.

ΑΡΘΡΟ 11ο:
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

1. Κατά την 11η εβδομάδα διδασκαλίας, οι μεταπτυχια-
κοί φοιτητές αξιολογούν κάθε μάθημα που διδάσκονται, 
με βάση ερωτηματολόγιο που συμπληρώνουν. Τα έντυ-
πα των ερωτηματολογίων συμπληρώνονται ανώνυμα και 
σφραγίζονται σε ειδικό φάκελο. Η διαδικασία εκτελείται 
με ευθύνη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και 
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος, που αναλαμβάνουν τη διανομή 
των ερωτηματολογίων στους φοιτητές, τη συλλογή τους 
και την επεξεργασία των στοιχείων. Εναλλακτικά, η δι-
αδικασία αξιολόγησης μπορεί να γίνει μέσω του Πλη-
ροφοριακού Συστήματος της ΜΟ.ΔΙ.Π του Ιδρύματος.

2. Το σχετικό ερωτηματολόγιο καλύπτει το μάθημα ως 
προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας και τις αρ-
χές και τη φιλοσοφία του μεταπτυχιακού προγράμματος. 
Η αξιολόγηση του διδάσκοντα από τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές γίνεται με γενικά κριτήρια, όπως αυτά που πε-
ριλαμβάνονται στις οδηγίες της Α.ΔΙ.Π. αναφορικά με τις 
γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής τους στους φοιτη-
τές, την προετοιμασία του, την προθυμία του να απαντά 
σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επιστροφή 
εργασιών και γραπτών εξετάσεων, την τήρηση των ωρών 
διδασκαλίας του μαθήματος και των ωρών γραφείου, 
κλπ., και ειδικά κριτήρια, όπως η χρησιμοποίηση της πλέ-
ον σύγχρονης διεθνώς καθιερωμένης βιβλιογραφίας για 
αυτό το επίπεδο σπουδών, κλπ.

3. Τα αποτελέσματα της αποδελτίωσης της αξιολόγησης 
κοινοποιούνται στον κάθε διδάσκοντα με ευθύνη του Διευ-
θυντή του Προγράμματος και γίνονται αντικείμενο συζή-
τησης στο σύνολό τους στη Σ.Ε., όπου δίδονται οι απαραί-
τητες υποδείξεις και λαμβάνονται διορθωτικές αποφάσεις.

4. Ο διδάσκων και η Σ.Ε. αξιολογούν το κάθε μάθημα 
στο τέλος του εξαμήνου διδασκαλίας του, ως προς την 
επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Ως αποτέλεσμα 
αυτής της αξιολόγησης δίνονται οι απαραίτητες κατευ-
θύνσεις ή αποφασίζονται τροποποιήσεις στη διδασκα-
λία, για την καλύτερη επίτευξη των στόχων.

5. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ενημερώνει σχετικά κάθε 
διδάσκοντα και του παραδίδει αντίγραφο των αποτελε-
σμάτων της αξιολόγησης που αφορούν τον ίδιο.

6. Σε περίπτωση σημαντικής υστέρησης του διδάσκοντος 
σε αρκετά κριτήρια αξιολόγησης της εκπαιδευτικής επίδο-
σης του, η Σ.Ε. αποφασίζει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί.

7. Για τις περιπτώσεις με σοβαρά παράπονα φοιτητών, 
η Σ.Ε. έχει την υποχρέωση να λάβει ή να εισηγηθεί στον 
Διευθυντή του Π.Μ.Σ. τα ενδεδειγμένα μέτρα (σύσταση, 
παρακράτηση μέρους ή ολόκληρης της αποζημίωσης, 
αφαίρεση του δικαιώματος διδασκαλίας) για τη θεραπεία 
των προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί. Για τις περι-
πτώσεις στις οποίες συνεχίζεται η διεξαγωγή μαθήματος 
με τρόπο που δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη 
λειτουργία του προγράμματος σπουδών, η Σ.Ε. μπορεί να 
εισηγηθεί στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. την αντικατάστα-
ση του διδάσκοντα, ανεξαρτήτως αν αυτός είναι μέλος 
Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή εξωτερικός συνεργάτης.

8. Στο τέλος της θητείας της Συντονιστικής Επιτροπής, 
συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός, σύμφωνα με την 
παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017. Ο απολογισμός 
κατατίθεται στο οικείο Τμήμα.

9. Το Π.Μ.Σ. αξιολογείται από την εξαμελή Επιστημο-
νική Συμβουλευτική Επιτροπή που διενεργεί την εξω-
τερική αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. του Τμήματος, σύμφωνα 
με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 44 
του ν. 4485/2017.

ΑΡΘΡΟ 12ο:
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Κατά τη διάρκεια του Γ΄/Ε΄ Εξάμηνου Σπουδών, ο 
κάθε φοιτητής πλήρους/μερικής φοίτησης του προγράμ-
ματος εκπονεί Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Το 
θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας συνδι-
αμορφώνεται από τους διδάσκοντες και τους φοιτητές. 
Ο φοιτητής πρέπει να προετοιμάσει ένα προκαταρκτικό 
περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της Μεταπτυχια-
κής Διπλωματικής Εργασίας του και να επιλέξει τον αντί-
στοιχο επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος θα πρέπει να 
είναι διδάσκων στο Π.Μ.Σ., λαμβάνοντας και τη σύμφωνη 
γνώμη του τελευταίου. Το προκαταρκτικό περίγραμμα 
έρευνας που αφορά στην εκπόνηση της μεταπτυχια-
κής διπλωματικής εργασίας συμπληρώνεται σε ειδικό 
έντυπο, που διανέμεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 
Σε αυτό, θα πρέπει να προσδιορίζεται το πρόβλημα που 
θα μελετηθεί, η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί και η 
βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Οι μεταπτυχιακές 
διπλωματικές εργασίες διενεργούνται ατομικά.

2. Οι προτάσεις για εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας εξετάζονται και εγκρίνονται από τη 
Σ.Ε. Η αποδοχή της πρότασης για εκπόνηση μιας τέτοιας 
εργασίας γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με 
το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τα αναμενόμενα οφέλη και 
τυχόν στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση. Ο επιβλέ-
ποντας της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και η 
τριμελή εξεταστική επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο 
επιβλέπων καθηγητής μαζί με δύο άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή/και 
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άλλους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ., οι οποίοι είναι απαραίτη-
τα κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ορίζεται από την 
Σ.Ε.. Η ανάθεση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
επικυρώνεται από το Διευθυντή του ΠΜΣ.

3. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία εκπονείται 
μετά το πέρας της διδασκαλίας των μαθημάτων (Γ' εξά-
μηνο σπουδών για τους φοιτητές του προγράμματος 
πλήρους φοίτησης και Ε' εξάμηνο σπουδών για τους φοι-
τητές του προγράμματος μερικής φοίτησης). Η μεταπτυ-
χιακή διπλωματική εργασία θα πρέπει να είναι αντίστοι-
χης ποιότητας με το επίπεδο σπουδών. Οι προδιαγραφές 
της αναφέρονται στον οδηγό εκπόνησης μεταπτυχιακών 
διπλωματικών εργασιών, που εγκρίνεται με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

4. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να 
συναντάται συχνά με τον επιβλέποντα καθηγητή ώστε 
να τον ενημερώνει και να τον συμβουλεύεται.

5. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποστηρίζεται 
δημόσια ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής. 
Ο φοιτητής παρουσιάζει τα κύρια σημεία της εργασίας 
και τα συμπεράσματα της μελέτης. Στη συνέχεια η εξετα-
στική επιτροπή αξιολογεί την εργασία σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στον οδηγό εκπόνησης μεταπτυχιακών δι-
πλωματικών εργασιών, που εγκρίνεται με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Κάθε μέλος αξιολογεί ξεχω-
ριστά την εν λόγω εργασία και στο τέλος υπολογίζεται ο 
μέσος όρος βαθμολογίας των τριών μελών.

6. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λογοκλοπή στο 
κείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ο 
φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραμμα.

7. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που βρίσκονται στο στά-
διο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους 
εργασίας, και εφόσον έχουν αποδεδειγμένη δυσκολία 
στην ολοκλήρωση της εργασίας τους, έχουν δικαίωμα να 
αιτηθούν τεκμηριωμένα για αλλαγή του θέματος ή του 
επιβλέποντα καθηγητή. Η αλλαγή θέματος ή επιβλέπο-
ντα καθηγητή εξετάζεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και η 
Σ.Ε. λαμβάνει απόφαση κατά περίπτωση. Σε περίπτωση 
έγκρισης αλλαγής θέματος ή επιβλέποντα καθηγητή, ο 
φοιτητής υποχρεώνεται να καταβάλει τα τέλη φοίτησης 
ενός επιπλέον εξαμήνου σπουδών.

ΑΡΘΡΟ 13ο:
ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

1. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακο-
λούθηση και η επιτυχής εξέταση στα οκτώ (8) συνολικά 
μαθήματα του Π.Μ.Σ., όπως αυτά περιγράφονται παρα-
πάνω, η επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών 
σεμιναρίων και η συμμετοχή στις πρακτικές ασκήσεις, 
καθώς και η εκπόνηση πρωτότυπης Μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας υπό την επίβλεψη ενός τουλάχι-
στον διδάσκοντα.

ΑΡΘΡΟ 14ο:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Το 

Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει κατά την περίοδο του πρώτου 
κύκλου με τη δομή και τους κανόνες, που περιγράφονται 
στα άρθρα του παρόντος. Μετά το πέρας της περιόδου 
αυτής, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα αναθεωρηθεί με 
βάση την εμπειρία που θα αποκτηθεί από τη λειτουργία 
του και τις επικρατούσες συνθήκες.

ΑΡΘΡΟ 15ο :
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1. Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάσκουν σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017: 
(α) Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής, 
(β) μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, (γ) διδά-
σκοντες στο Τμήμα, οι οποίοι υπηρετούν σύμφωνα με το 
π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 
(Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011. 
Όλοι οι διδάσκοντες πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορι-
κού διπλώματος (παρ. 8, άρθρο 19, ν. 4521/2018).

2. Οι διδάσκοντες των παραπάνω περιπτώσεων πρέπει 
να καλύπτουν τις διδακτικές ανάγκες του Π.Μ.Σ. κατά ένα 
ποσοστό τουλάχιστον 60%, σύμφωνα με το άρθρο 36, 
παρ. 1 του ν. 4485/2017.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του 
Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και εφόσον το υφιστάμενο 
προσωπικό του Τμήματος, όπως αναφέρεται παραπάνω, 
δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών, με αιτιολογη-
μένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση διδακτικού 
έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας ή την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή 
ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014 (Α' 258). Για το σκοπό αυτό αναρτάται Πρό-
σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εξωτερικούς διδά-
σκοντες στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., όπου αναγράφονται 
τα δικαιολογητικά που προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι. 
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να προσκληθούν διακεκρι-
μένοι επιστήμονες ή επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώ-
σεις στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

4. Τα κριτήρια επιλογής των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. 
είναι η επιστημονική επάρκεια και η συνάφεια της ειδι-
κότητας, της πείρας και του διδακτικού και ερευνητικού 
τους έργου με το συγκεκριμένο μάθημα. Το κριτήριο της 
καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας υπερισχύει 
της ιεραρχικής θέσης.

5. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος δεν επιτρέπεται να 
απασχολούνται αποκλειστικά στο Π.Μ.Σ..

6. Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. ανατίθεται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση 
της Σ.Ε..

7. Η Σ.Ε. αποφασίζει την ωριαία αποζημίωση για τη 
διδασκαλία, την επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών 
εργασιών και την τεχνική υποστήριξη του εργαστηρια-
κού μέρους των μαθημάτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του ν. 4485/2017 και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

8. Η τεχνική υποστήριξη του εργαστηριακού μέρους 
των μαθημάτων μπορεί να ανατεθεί σε εξειδικευμένο 
προσωπικό του Τ.Ε.Ι. ή σε εξωτερικούς συνεργάτες εξαι-
ρετικής τεχνικής εμπειρίας. Η ανάθεση γίνεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Σ.Ε.
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ΑΡΘΡΟ 16ο:
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί 
διαθέσιμος χώρος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφο-
ρικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, χωρητικότητας 
40 ατόμων, ο οποίος διαθέτει εποπτικά μέσα διδασκαλίας 
και σύνδεση στο διαδίκτυο. Ένας ακόμη χώρος θα χρησι-
μοποιηθεί για τη γραμματειακή/διοικητική υποστήριξη 
του Προγράμματος, στον οποίο θα στεγαστεί η Γραμ-
ματεία, ενώ τα δέκα (10) άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια 
πληροφορικής και δικτύων Η/Υ του Τμήματος εγγυώνται 
την απρόσκοπτη σύνδεση μεταξύ της προσφερόμενης 

ακαδημαϊκής γνώσης και της απαραίτητης τεχνολογι-
κής εφαρμογής. Τέλος, το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
διαθέτει μία σύγχρονη Βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο, 
προσφέροντας πρόσβαση στην πλειονότητα των διε-
θνών επιστημονικών περιοδικών, καθώς επίσης και σε 
τόμους επιστημονικού περιεχομένου σε άλλες ακαδη-
μαϊκές βιβλιοθήκες ανά την Ελλάδα.

2. Το περιεχόμενο του Π.Μ.Σ. προβλέπει τη διδασκα-
λία δέκα (10) συνολικά μαθημάτων (υποχρεωτικών και 
επιλογής) και την επίβλεψη της εκπόνησης των μεταπτυ-
χιακών διπλωματικών εργασιών.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται 
σε 60.000,00 € και αναλύεται ως εξής:

α/α Έξοδα Προϋπολογισμός

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού (υποπερ. αα της περ. β της παρ. 2 της 
απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) 1.500,00 €

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (υποπερ. ββ της περ. β 
της παρ. 2 της απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) 6.000,00 €

3 Δαπάνες αναλωσίμων (υποπερ. γγ της περ. β της παρ. 2 της απόφασης 216772/Ζ1 
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) 1.000,00 €

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. (υποπερ. δδ της περ. β της παρ. 2 της 
απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) 500,00 €

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς (υποπερ. εε 
της περ. β της παρ. 2 της απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12- 2017) 500,00 €

6
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. (υποπερ. στστ της περ. β της 
παρ. 2 της απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017)

25.000,00 €

7
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνω-
ση του Π.Μ.Σ. (υποπερ. ζζ της περ. β της παρ. 2 της απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/
τ.Β΄/12-12-2017)

3.000,00 €

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (υπο-
περ. ηη της περ. β της παρ. 2 της απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12- 2017) 500,00 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης (υποπερ. θθ της περ. β της παρ. 2 της 
απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) 2.500,00€

10
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου (υποπερ. ιι της περ. β της 
παρ. 2 της απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12- 2017)

1.500,00€

11 Κρατήσεις για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος (30%) (περ. γ της παρ. 
2 της απόφασης 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017). 18.000,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 €

Για τους ανωτέρω υπολογισμούς έχει ληφθεί επιπλέον υπόψη ότι το πρόγραμμα υποστηρίζεται έμμεσα από το 
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (αίθουσα διδασκαλίας, γραφεία διοικητικής υποστήριξης, Βιβλιοθήκη, εργαστήρια 
υπολογιστών, δαπάνες ρεύματος, θέρμανσης, καθαρισμού, ύδρευσης κλπ.).

ΑΡΘΡΟ 17ο: 
ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

1. Τα έσοδα του Π.Μ.Σ. αναμένεται να προέλθουν αποκλειστικά από τα τέλη φοίτησης που θα καταβάλλουν οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές όπως παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα

α/α Έσοδα Προϋπολογισμός

Αναμενόμενος αριθμός εγγραφών (σε παρένθεση ο αριθμός των φοιτητών με απαλ-
λαγή από τα τέλη φοίτησης)

35 (10)

1 Τέλη Φοίτησης (2.400,00 € ανά φοιτητή) 60.000,00 €

2 Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. 0 €
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3 Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 0 €

4 Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα 0 €

5 Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 0 €

6 Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών 0 €

7 Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των 
Α.Ε.Ι.

0 €

ΣΥΝΟΛΟ 60.000,00 €

2. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές 
του ΠΜΣ, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον 
διαθέτουν, ή το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο ει-
σόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν πρώτο το 
εκατό τοις εκατό (100%), το δε δεύτερο το εβδομήντα 
τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισο-
δύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα 
κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Για την απαλλαγή από τέλη φοί-
τησης ακολουθείται η υπουργική απόφαση 131757/Ζ1 
(ΦΕΚ τ. Β΄ 3387/10-8-2018). Σύμφωνα με το άρθρο 35, 
παρ. 2, του ν. 4485/2017, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές 
δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εγγράφονται 
στο ΠΜΣ σε κάθε κύκλο λειτουργίας.

3. Για τους φοιτητές που δεν εμπίπτουν στις προϋπο-
θέσεις για την απαλλαγή, τα τέλη φοίτησης ορίζονται 
στο συνολικό ποσό των 2.400,00 € για τα τρία εξάμηνα 
των σπουδών. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβάλλεται 
τμηματικά, δηλαδή 800,00 € ανά εξάμηνο. Για τη διευ-
κόλυνση των φοιτητών προβλέπεται ότι το ως άνω ποσό 
των 800,00 € ανά εξάμηνο μπορεί να καταβάλλεται σε 
δύο δόσεις των 400,00 €, κατά την πρώτη και την έβδο-
μη εβδομάδα του εξαμήνου. Τα ποσά καταβάλλονται σε 
τραπεζικό λογαριασμό της Επιτροπής Εκπαίδευσης και 
Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Ο φοιτητής πα-
ραλαμβάνει απόδειξη είσπραξης. Μη έγκαιρη καταβολή 
των τελών φοίτησης μπορεί να οδηγήσει σε διαγραφή 
από το Πρόγραμμα, κατά την κρίση της Σ.Ε.

4. Ως άλλες ενδεχόμενες (αλλά μη μόνιμες) πηγές χρη-
ματοδότησης αναφέρονται οι εξής:

α. Επιστροφές από το μερίδιο που καταβάλλεται στο 
Ίδρυμα ως κόστος λειτουργίας, εφόσον το Ίδρυμα μπορεί 
να διαθέσει.

β. Χορηγίες-δωρεές.
5. Τα έσοδα από τα τέλη φοίτησης διατίθενται προκει-

μένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες και το κό-
στος διδασκαλίας, σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 2 του 
άρθρου 16 του παρόντος κανονισμού. Ενδεικτικά, αλλά 
όχι αποκλειστικά, αναφέρονται ανάγκες για γραμματειακή 
και άλλη υποστήριξη, αμοιβές διδασκόντων και επιβλε-
πόντων διπλωματικών εργασιών, χορήγηση υποτροφιών 
(υπό τη μορφή απαλλαγής από την καταβολή μέρους των 
διδάκτρων), πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και ενημε-
ρωτικών επισκέψεων σε φορείς που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα της πληροφορικής, πραγματοποίηση συνα-
ντήσεων με εταιρίες του κλάδου, εποπτείες πρακτικής 
άσκησης, συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια τόσο 
των φοιτητών όσο και των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, 

αγορά έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, προμήθεια και 
συντήρηση εξοπλισμού, αναλώσιμα υλικά, έξοδα προ-
βολής και διαφήμισης και διάφορα άλλα έξοδα που θα 
προκύψουν. Η διαχείριση γίνεται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

6. Τη λογιστική παρακολούθηση όλων των εσόδων και 
των εξόδων του ΠΜΣ αναλαμβάνει η Επιτροπή Εκπαίδευ-
σης και Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

ΑΡΘΡΟ 18ο:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 17, το 
Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγεί υποτροφίες στους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης. Σκοπός των υπο-
τροφιών είναι να επιβραβεύσει και να υποκινήσει τους 
φοιτητές του προγράμματος για την επίτευξη βελτιωμέ-
νων επιδόσεων.

2. Ο αριθμός των υποτρόφων ανά τύπο υποτροφίας και 
ανά εξάμηνο, καθορίζεται στην αρχή κάθε κύκλου από 
τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότη-
τες του προγράμματος. Οι υποτροφίες χορηγούνται ανά 
εξάμηνο με κριτήριο την επίδοση των φοιτητών.

3. Η Σ.Ε. μπορεί να χορηγήσει υποτροφίες κατά την 
εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα 
για ειδικούς λόγους (οικονομικούς κ.α.)

4. Ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. η 
Σ.Ε. μπορεί να καθορίσει ειδική συμφωνία για το ύψος 
των τελών φοίτησης με επιστημονικούς και επαγγελμα-
τικούς φορείς. Οι φοιτητές που εντάσσονται σε αυτή την 
κατηγορία δεν δικαιούνται να τύχουν υποτροφιών.

ΑΡΘΡΟ 19ο : 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑ-
ΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Σπουδών του 
ΠΜΣ δύνανται να τροποποιηθούν, κατόπιν απόφασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορι-
κής Τ.Ε., ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, και σχετικής έγκρισης 
της Συγκλήτου του Ιδρύματος.

2. Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό ή στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, θα ρυθμίζονται από τα 
αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 24 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρύτανης

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

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

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

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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