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Άρθρο 1 
 

Γενικά 
 

1.  Η Ευθύνη 
 
Το Πανεπιστήµιο έχει σύµφωνα µε το Νόµο την ευθύνη της οργάνωσης και 
λειτουργίας Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) τα οποία έχουν 
επιστηµονική ενότητα και πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο 
σπουδών. 
 
2. Τα ΠΜΣ  
 
Το πρώτο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οδηγεί σε µεταπτυχιακό 
∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) άρχισε να λειτουργεί στο Τµήµα Οργάνωσης και 
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου  Πειραιώς το 1995. Από τότε και µέχρι  
σήµερα τόσο η ποσοτική ανάπτυξη όσο και η ποιοτική βελτίωση των ΠΜΣ είναι 
ραγδαία. Το 2006, έτος κατάρτισης του παρόντος κανονισµού,   λειτουργούσαν 15 
ΠΜΣ, εκ των οποίων ένα διαπανεπιστηµιακό.  
 
3. Αποφάσεις πριν από την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού 
 
Αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από συλλογικά όργανα των ΠΜΣ του 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς αναφορικά µε την επιβολή, το ύψος και την είσπραξη των 
διδάκτρων, την συγκρότησή τους, καθώς και την καταβολή αµοιβών στους 
διδάσκοντες ή το διοικητικό προσωπικό που υποστήριξαν αυτά τα προγράµµατα, 
συνεχίζουν να ισχύουν, µετά µάλιστα και τις οµόφωνες αποφάσεις της Συγκλήτου 
του Ιδρύµατος [21/09/2005 (Συνεδρία 4η) και 13/03/2006 (Συνεδρία 11η)]. 
 
4.  Οι αντικειµενικοί σκοποί των ΠΜΣ 
 
Οι αντικειµενικοί σκοποί των ΠΜΣ είναι οι ακόλουθοι: 
• Η παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθµης στα συγκεκριµένα γνωστικά 

αντικείµενα των αντίστοιχων ΠΜΣ. 
• Η υποστήριξη της έρευνας, εµπειρικής και θεωρητικής. 
• Η στενή σύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε τις πραγµατικές ανάγκες των 

ελληνικών επιχειρήσεων, των οργανισµών, της οικονοµίας και της κοινωνίας 
γενικότερα. 

• Η δηµιουργία µιας οργανωτικής υποδοµής, που να ενισχύει τη συνεργασία µε 
αντίστοιχα ΠΜΣ του εξωτερικού. 

• Η στενή και συστηµατική συνεργασία µεταξύ φοιτητών και διδασκόντων. 
• Η προετοιµασία στελεχών ικανών να συµβάλλουν στην ανάπτυξη των ελληνικών 

επιχειρήσεων, ιδιωτικών και δηµοσίων. 
• Η κατάρτιση στελεχών για τη δηµόσια διοίκηση και τους δηµόσιους οργανισµούς 

και επιχειρήσεις. 
• Η παροχή των ουσιαστικών αλλά και τυπικών προσόντων στους φοιτητές 

εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο. 
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Άρθρο 2 
 

Έγκριση Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 
Τα ΠΜΣ εντάσσονται µέσα στο πλαίσιο των σκοπών και της γενικότερης αποστολής 
των ΑΕΙ. Αναφέρονται σε συγγενείς µε αυτά ειδικότητες και αποσκοπούν στη 
µετάδοση και προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης για την κάλυψη εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών και εν γένει αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. 
 
Την ευθύνη για την οργάνωση και λειτουργία ΠΜΣ έχει το Τµήµα εκείνο του 
Πανεπιστηµίου, το οποίο καλύπτει το αντίστοιχο επιστηµονικό πεδίο του ΠΜΣ. Κάθε 
Τµήµα µπορεί να συνεργάζεται µε άλλα Τµήµατα είτε του ιδίου ΑΕΙ είτε άλλου ΑΕΙ 
είτε της ηµεδαπής είτε αναγνωρισµένων οµοταγών ΑΕΙ της αλλοδαπής. Στην 
περίπτωση αυτή τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ αναλαµβάνει ένα από τα 
συνεργαζόµενα Τµήµατα,  το οποίο αναφέρεται στο διατµηµατικό πρόγραµµα, όπως 
ο Νόµος ορίζει. 
 
Τα ΠΜΣ ύστερα από τεκµηριωµένη µελέτη – εισήγηση µέλους ή µελών ∆ΕΠ του 
Τµήµατος – εγκρίνονται κατ’αρχήν από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 
(ΓΣΕΣ) του Τµήµατος ή των οικείων Τµηµάτων αν πρόκειται για ∆ιατµηµατικό 
ΠΜΣ. Στη συνέχεια υποβάλλονται στη Σύγκλητο για έγκριση ύστερα από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στην περίπτωση 
∆ιατµηµατικού ΠΜΣ από διαφορετικά ΑΕΙ απαιτείται η έγκριση όλων των 
Συγκλήτων. Η τελική έγκριση για ένα ΠΜΣ δίδεται από τον Υπουργό Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος εκδίδει απόφαση που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Επίσης, τα ΠΜΣ του Πανεπιστηµίου µπορούν είτε από της Ίδρυσής τους είτε κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας τους, να συνεργάζονται µε έγκριτους οργανισµούς 
ελληνικούς ή ξένους που ειδικεύονται στο αντικείµενο του ΠΜΣ και οι απόφοιτοι του 
Προγράµµατος µπορούν να λαµβάνουν πέραν του µεταπτυχιακού τους τίτλου που θα 
χορηγείται από το Πανεπιστήµιο (εκτός αν άλλως ορίζεται από την Ιδρυτική 
Υπουργική Απόφαση) και πιστοποιητικό (certificate) που να πιστοποιεί την ποιότητα 
και την πληρότητα του συγκεκριµένου προγράµµατος. 
 

 
Άρθρο 3 

 
Οργάνωση – Όργανα Λειτουργίας Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 
 
Αρµόδια όργανα λειτουργίας των ΠΜΣ είναι: 
 
1. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης. 
2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
3. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) των οικείων Τµηµάτων και σε 

περίπτωση διατµηµατικού ΠΜΣ η Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή (Ε∆Ε). 
4. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του οικείου ΠΜΣ. 
 

 3 
 



Συγκεκριµένα: 
 
1. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης περιλαµβάνει τα µέλη ∆ΕΠ που µε οποιαδήποτε 

ιδιότητα είναι µέλη της Συγκλήτου και τους δύο εκπροσώπους των 
µεταπτυχιακών φοιτητών και είναι αρµόδια για κάθε θέµα διοικητικού ή 
οργανωτικού χαρακτήρα, που σχετίζεται µε τις µεταπτυχιακές σπουδές. 

 
2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί σε επίπεδο ΑΕΙ και είναι 

αρµόδια για το συντονισµό και την εποπτεία των µεταπτυχιακών προγραµµάτων. 
Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται µε πράξη του Πρύτανη και απαρτίζεται από τον 
Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ως Πρόεδρο και από 
ένα (1) µέλος ∆ΕΠ κάθε Τµήµατος στο οποίο λειτουργεί ΠΜΣ. Το Μέλος  ∆ΕΠ 
κάθε Τµήµατος ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και ανήκει 
στα µέλη στα οποία έχει ανατεθεί µεταπτυχιακό εν γένει έργο. Η θητεία των 
µελών είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται. Στην περίπτωση 
∆ιαπανεπιστηµιακού ΠΜΣ, ως αρµόδια Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
ορίζεται αυτή του ΑΕΙ το οποίο παρέχει τη διοικητική υποστήριξη του 
Προγράµµατος. 

 
3. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του 

Τµήµατος, τα µέλη ∆ΕΠ της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος και δύο (2) 
µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος. Η ΓΣΕΣ είναι αρµόδια για την 
κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για ΠΜΣ, την έγκριση του Προϋπολογισµού, 
τον ορισµό των µελών των συµβουλευτικών επιτροπών, των µελών των 
εξεταστικών επιτροπών, την απονοµή µεταπτυχιακών διπλωµάτων, τη 
συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων µεταπτυχιακών 
φοιτητών, καθώς και κάθε άλλο θέµα, που προβλέπεται από επί µέρους διατάξεις. 
Σε κάθε περίπτωση διατµηµατικού ΠΜΣ τις αρµοδιότητες της ΓΣΕΣ ασκεί Ειδική 
∆ιατµηµατική Επιτροπή (Ε∆Ε). Η Ε∆Ε συγκροτείται από µέλη των αντίστοιχων 
ΓΣΕΣ των οικείων τµηµάτων που συµµετέχουν στο πρόγραµµα και τα οποία 
εκλέγονται µεταξύ όλων των µελών της ΓΣΕΣ κάθε Τµήµατος χωριστά σε αριθµό 
και αναλογίες που καθορίζονται από την ιδρυτική πράξη κάθε Προγράµµατος. 

 
Η ΓΣΕΣ ή/ και η Ε∆Ε εκλέγει το ∆ιευθυντή ΠΜΣ και τη Συντονιστική Επιτροπή 
ενός εκάστου ΠΜΣ.  

 
 

4. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε τουλάχιστον 
µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος από αυτά που έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό έργο ή 
επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από την ΓΣΕΣ. Η ΣΕ 
έχει διετή ή τριετή θητεία µε δυνατότητα ανανέωσης ανάλογα µε την απόφαση 
του Τµήµατος και είναι αρµόδια για την παρακολούθηση και συντονισµό 
λειτουργίας του ΠΜΣ. Της ΣΕ προεδρεύει ο ∆ιευθυντής του οικείου ΠΜΣ, ο 
οποίος εκτός των άλλων ορίζει τις 3µελείς εξεταστικές επιτροπές µε 
εξουσιοδότηση της ΓΣΕΣ.  Εάν δεν έχει συσταθεί ΣΕ, η αρµοδιότητα αυτή ανήκει 
στη ΓΣΕΣ. 

 4 
 



Άρθρο 4 
 

Κανονισµοί Λειτουργίας ΠΜΣ 
 
Κάθε ΠΜΣ που λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς συντάσσει ιδιαίτερο 
Κανονισµό Λειτουργίας του ΠΜΣ, ο οποίος διέπεται από τις γενικές αρχές του 
παρόντος Κανονισµού και περιλαµβάνει επιπλέον ειδικούς όρους που καλύπτουν τις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε ΠΜΣ. 
 
Με απόφαση της ΓΣΕΣ ή της Ε∆Ε σε περίπτωση ∆ιατµηµατικών ΠΜΣ εγκρίνεται ο 
κανονισµός λειτουργίας του ΠΜΣ, ο οποίος καθορίζει τις κατηγορίες υποψηφίων, τα 
κριτήρια επιλογής και τον τρόπο εισαγωγής τους, τις ηµεροµηνίες και τις διαδικασίες 
εγγραφής των ενδιαφεροµένων, τις υποχρεώσεις των φοιτητών, τη δοµή του 
προγράµµατος, και άλλες διατάξεις που διέπουν το συγκεκριµένο ΠΜΣ.  
 

 
Άρθρο 5 

 
Κατηγορίες Υποψηφίων για Φοίτηση σε ΠΜΣ 

 
Οι κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στα ΠΜΣ προσδιορίζονται στον 
Κανονισµό Λειτουργίας ενός εκάστου ΠΜΣ. 
 
 

Άρθρο 6 
 

Κριτήρια και ∆ιαδικασία Επιλογής Υποψηφίων  για τα ΠΜΣ 
 
Η επιλογή των εισακτέων στα ΠΜΣ γίνεται από Επιτροπή µελών ∆ΕΠ (Επιτροπή 
Επιλογής) του ή των οικείων Τµηµάτων, που συγκροτείται µε απόφαση της ΓΣΕΣ ή 
της Ε∆Ε. Τα κριτήρια είναι συγκεκριµένα, ποσοτικά και ποιοτικά και γίνονται 
γνωστά στους υποψηφίους µε την προκήρυξη του ΠΜΣ. 
 
Α) Τα ποσοτικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαµβάνουν: 
 
     α)   Βαθµό(οί) πτυχίου(ων). 
     β) Βαθµό εξετάσεων (π.χ. GMAT, GRE, TOEFL, Proficiency, εσωτερικών         

εξετάσεων, κ.α.). 
     γ)   Άλλα κριτήρια, ανάλογα µε το ΠΜΣ. 
 
Β) Τα ποιοτικά κριτήρια µπορεί να περιλαµβάνουν: 
 
     α)   Πανεπιστήµιο και Τµήµα προέλευσης. 
     β)   Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εµπειρίας. 
     γ)   Γνώση ξένης γλώσσας που απαιτείται από το συγκεκριµένο ΠΜΣ.   
           Λαµβάνεται επίσης υπόψη η γνώση άλλης ή άλλων ξένων γλωσσών. 
     δ)   Συνέντευξη. 
     ε)  Συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ ΑΕΙ ή από εργοδότη σε φάκελο κλειστό 

από το συστήνοντα. 
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   στ)   Άλλα κριτήρια, ανάλογα µε το ΠΜΣ. 
 
Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των κριτηρίων αυτών 
(µόρια, συντελεστές κ.λπ.) ή συµπληρωµατικά κριτήρια, καθορίζονται µε απόφαση 
της ΓΣΕΣ κάθε Τµήµατος ή της Ε∆Ε και περιγράφονται µε λεπτοµέρεια στον 
Κανονισµό Λειτουργίας του οικείου ΠΜΣ 
 
Η Επιτροπή Επιλογής µπορεί να αποφασίσει, µετά από σύµφωνη γνώµη της ΓΣΕΣ ή 
της Ε∆Ε, τη διεξαγωγή πρόσθετων (εσωτερικών) εξετάσεων για όλους ή για µερικούς 
υποψηφίους. Την ύλη και το χρόνο των εξετάσεων αυτών καθορίζει η Επιτροπή 
Επιλογής. 
 
Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής: 
 
α)  Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατ’αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν 

υποβάλει αίτηση. 
 
β)  Απορρίπτει  τους  υποψηφίους  που  δεν  πληρούν  τα ελάχιστα κριτήρια σε 

περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια από τη ΓΣΕΣ ή την Ε∆Ε.  
 
γ)    Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη 

γίνεται από τα µέλη της Επιτροπής Επιλογής.  
 
δ) ∆ιεξάγει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις για τους υποψηφίους που θα κριθεί 

απαραίτητο.  
 
ε)   Ιεραρχεί βαθµολογικά τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή. 
 
Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από τη ΓΣΕΣ ή την Ε∆Ε. 

 
 

Άρθρο 7 
 

∆ιάρκεια Σπουδών – Όροι Φοίτησης – Πρόγραµµα Μαθηµάτων. 
 
Οι όροι φοίτησης περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων στον Κανονισµό Λειτουργίας κάθε 
ΠΜΣ. Κάθε υποψήφιος πριν εγγραφεί πρέπει να λαµβάνει γνώση αυτού του 
Κανονισµού και να δηλώνει εγγράφως ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του 
ΠΜΣ. Τα διδασκόµενα µαθήµατα ορίζονται µε απόφαση της ΓΣΕΣ.  
 
Στον ίδιο Κανονισµό, ορίζεται ο αριθµός των εκπαιδευτικών µονάδων ή ωρών που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Μ∆Ε ανά µάθηµα και άλλες υποχρεώσεις όπως η 
εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. 
 
Η γλώσσα διδασκαλίας των µαθηµάτων είναι η Ελληνική. Για να διευκολυνθεί η 
διεθνοποίηση των ΠΜΣ (π.χ. πρόσκληση ξένων διδασκόντων) µέρος των µαθηµάτων 
µπορεί να διδάσκεται σε άλλη επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι 
δυνατή η οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων ΠΜΣ.  
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Η παρακολούθηση όλων των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται µε 
ευθύνη του διδάσκοντος.  
 
Για κάθε µάθηµα υπάρχει όριο απουσιών που δεν µπορεί να είναι ανώτερο του 25% 
του συνόλου των ωρών διδασκαλίας ανά µάθηµα. Το όριο αυτό αναφέρεται ρητά 
στον Κανονισµό Λειτουργίας του ΠΜΣ. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού ο 
φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο µάθηµα αυτό.  
 
Η χρονική διάρκεια κάθε ΠΜΣ ορίζεται από την Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση του 
ΠΜΣ και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα πλήρες ηµερολογιακό έτος. Μέρος 
του χρόνου αυτού που δεν µπορεί να είναι µικρότερο από τρεις µήνες διατίθεται για 
τη συγγραφή της µεταπτυχιακής διατριβής εφόσον προβλέπεται. 
 
Ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να ολοκληρώσει τις µεταπτυχιακές του σπουδές µέσα 
στο διπλάσιο της προβλεπόµενης στο αντίστοιχο ΠΜΣ διάρκειας. Μετά τη λήξη και 
αυτής της παράτασης ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ.  
 

 
Άρθρο 8 

 
∆ίδακτρα – Υποτροφίες 

 
1. Με γνώµη της ΓΣΕΣ του Τµήµατος και απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστηµίου µπορεί να προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων για τους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές συγκεκριµένου προγράµµατος (άρθρο 12 παρ. 7 του Ν. 
2083/92). Το ύψος των διδάκτρων προσδιορίζεται για κάθε ΠΜΣ από τη ΓΣΕΣ 
του οικείου Τµήµατος και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο.  
 
Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των φοιτητών περιέχονται είτε στον Κανονισµό 
Λειτουργίας του ΠΜΣ είτε κοινοποιούνται έγγραφα ή ηλεκτρονικά στους 
ενδιαφερόµενους.  Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να καταβάλλουν τα 
δίδακτρα εντός δύο (2) εβδοµάδων από την έναρξη των µαθηµάτων του 
αντίστοιχου εξαµήνου εκτός από το πρώτο εξάµηνο σπουδών που αυτά πρέπει να 
καταβληθούν µια εβδοµάδα πριν από την έναρξη των µαθηµάτων.  Σε περίπτωση 
µη τήρησης των οικονοµικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το 
Πρόγραµµα.  
 

2. Το Πρόγραµµα µπορεί να παρέχει έναν αριθµό υποτροφιών σε φοιτητές πλήρους 
φοίτησης, σύµφωνα µε απόφαση της ΓΣΕΣ ή της Ε∆Ε. Οι υποτροφίες µπορεί να 
καλύπτουν µέρος ή το σύνολο των διδάκτρων. Σε καµία περίπτωση το ύψος της 
υποτροφίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των διδάκτρων. 
 
Οι υποτροφίες δίνονται σε φοιτητές Προγραµµάτων πλήρους φοίτησης µε βάση 
ακαδηµαϊκά κριτήρια ή προσφορά υπηρεσιών στη λειτουργία του ΠΜΣ σύµφωνα 
µε απόφαση της ΓΣΕΣ ή της Ε∆Ε και εγγράφονται στον εγκεκριµένο 
προϋπολογισµό του Προγράµµατος. Τυχόν υποχρεώσεις των υποτρόφων 
καθορίζονται µε απόφαση της ΓΣΕΣ ή της Ε∆Ε.  
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Άρθρο 9 
 

Εξετάσεις – Έλεγχος Γνώσεων – ∆ιαγραφή  Λόγω Ανεπαρκούς 
Επίδοσης 

 
Η τελική αξιολόγηση στα επιµέρους µαθήµατα του ΠΜΣ κάθε µεταπτυχιακού 
φοιτητή γίνεται µε εξετάσεις. Στον τελικό βαθµό µπορεί να συνυπολογίζεται κατά την 
κρίση του διδάσκοντος µε στάθµιση ο βαθµός σε ενδεχόµενη υποχρεωτική ή 
προαιρετική εργασία στο πλαίσιο του µαθήµατος. Κάθε διδάσκων αποφασίζει τον 
τρόπο αξιολόγησης και τον κοινοποιεί στους φοιτητές εγγράφως µε την έναρξη του 
µαθήµατος. Η αξιολόγηση της µεταπτυχιακής εργασίας του φοιτητή γίνεται από 
τριµελή επιτροπή, εκ της οποίας τουλάχιστον δύο (2) µέλη, στα οποία 
συµπεριλαµβάνεται και ο επιβλέπων καθηγητής, πρέπει να είναι µέλη ∆ΕΠ του 
Πανεπιστηµίου ή Οµότιµοι Καθηγητές σχετικοί µε το αντικείµενο ή µέλη ∆ΕΠ των 
συµµετεχόντων Τµηµάτων σε περίπτωση ∆ιαπανεπιστηµιακού ΠΜΣ.  Τα µέλη της 
επιτροπής ορίζονται από τη ΓΣΕΣ ή το ∆ιευθυντή του ΠΜΣ µετά από εξουσιοδότηση 
της ΓΣΕΣ.   
 
Η βαθµολογική κλίµακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των µεταπτυχιακών 
φοιτητών ορίζεται από το µηδέν (0) ως το δέκα (10): άριστα από οκτώ και πενήντα 
(8,50) µέχρι δέκα (10), λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως και οκτώ και 
σαράντα εννέα (8,49), καλώς από πέντε (5) ως και έξι και σαράντα εννέα (6,49). 
 
Ο βαθµός του Μ∆Ε καθορίζεται από τους βαθµούς των µαθηµάτων του 
Προγράµµατος και το βαθµό της µεταπτυχιακής εργασίας µε τρόπο που αποφασίζει η 
ΓΣΕΣ, ή σε περίπτωση ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η 
Ε∆Ε. Οι αποφάσεις αυτές περιέχονται στους οικείους Κανονισµούς Λειτουργίας των 
ΠΜΣ. Ο βαθµός του Μ∆Ε µε ευθύνη της Γραµµατείας, καταχωρείται στον ατοµικό 
φάκελο του φοιτητή. 
 
Ο τίτλος του Μ∆Ε είναι δηµόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται µε απόφαση της 
Συγκλήτου και υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τµήµατος και τον 
Προϊστάµενο Γραµµατείας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ή από τους Πρυτάνεις και 
του Προϊσταµένους Γραµµατείας σε περίπτωση ∆ιαπανεπιστηµιακού ΠΜΣ.  Σε κάθε 
περίπτωση στο Μ∆Ε αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται από το άρθρο 9, παρ.1, 
του Π∆ 380/89. Σε περίπτωση διαπανεπιστηµιακού Μ∆Ε στον τίτλο αναφέρονται τα 
ΑΕΙ και τα Τµήµατα που απονέµουν το δίπλωµα και υπογράφεται από τους 
Πρυτάνεις και τους Προϊσταµένους Γραµµατείας των συµµετεχόντων ΑΕΙ βάσει του 
άρθρου 9, παρ.2, του Π∆ 380/89.  Το βιβλίο διπλωµατούχων µεταπτυχιακών 
φοιτητών υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα του Τµήµατος, τον 
Προϊστάµενο Γραµµατείας και τον Πρύτανη.    
 
Κάθε ΠΜΣ ορίζει ένα µέγιστο αριθµό µαθηµάτων ανά εξάµηνο στα οποία ο φοιτητής 
επιτρέπεται να αποτύχει.  Λεπτοµέρειες και τυχόν περιπτώσεις ανωτέρας βίας 
(ασθένεια, φόρτος εργασίας, κλπ.) καθορίζονται από τον Κανονισµό Λειτουργίας 
κάθε ΠΜΣ.  
 
Σε περίπτωση επαναπαρακολούθησης µαθήµατος ή µαθηµάτων καταβάλλονται 
αναλογικά τα αντίστοιχα δίδακτρα, ενώ σε περίπτωση οριστικής αποχώρησης ή 
διαγραφής δεν επιστρέφονται τα καταβληθέντα δίδακτρα. 
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Περιπτώσεις παραπτωµάτων όπως αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση 
εργασιών και στην επίλυση ασκήσεων, ανάρµοστη συµπεριφορά κ.λ.π., συνεπάγονται 
διαγραφή από το Πρόγραµµα µετά από απόφαση της ΓΣΕΣ ή της Ε∆Ε. 

 
 

Άρθρο 10 
 

Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο – Ωρολόγιο Πρόγραµµα 
 

Οι ∆ιευθυντές των ΠΜΣ παραδίδουν σχέδια ακαδηµαϊκού ηµερολογίου και 
ωρολόγιων προγραµµάτων στο αρµόδιο Τµήµα της ∆ιεύθυνσης Σπουδών, το οποίο τα 
εκδίδει λαµβάνοντας υπόψη τις επιµέρους ανάγκες κάθε ΠΜΣ. 
 
Με την εγγραφή του σε ΠΜΣ ο φοιτητής παραλαµβάνει από τη Γραµµατεία το ετήσιο 
Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο του Προγράµµατος, το οποίο περιλαµβάνει τις ηµεροµηνίες 
έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αργίες, 
κ.τ.λ.  
 
Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραµµα της περιόδου στο 
οποίο περιλαµβάνονται οι ηµέρες και ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων, οι 
ηµεροµηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, κ.τ.λ. 
 

 
Άρθρο 11 

 
∆ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Έργου – Καθήκοντα ∆ιδασκόντων 

 
Τη διδασκαλία των µαθηµάτων του Προγράµµατος µπορούν να αναλαµβάνουν: 

 
1. Μέλη ∆ΕΠ, οµότιµοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήµονες 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος (Π∆ 407/80) του ή των οικείων προς το 
Πρόγραµµα Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ή άλλων Τµηµάτων του 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς ή άλλου ΑΕΙ.  
 

2. Ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος και έχουν επαρκή 
επιστηµονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα. 

 
3. Επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευµένες 

γνώσεις ή σχετική εµπειρία στο αντικείµενο του ΠΜΣ. 
 
Για την ανάπτυξη ειδικών θεµάτων µπορούν να προσκαλούνται επιστήµονες ή 
στελέχη αναγνωρισµένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις ή 
αυξηµένη εµπειρία στο αντικείµενο του ΠΜΣ. 
 
Φροντιστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο µαθηµάτων του ΠΜΣ µπορούν να 
ανατίθενται, εκτός των ανωτέρω και σε µέλη του διδακτικού προσωπικού καθώς και 
σε υποψήφιους διδάκτορες  των οικείων προς το Πρόγραµµα Τµηµάτων του 
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Πανεπιστηµίου Πειραιώς ή άλλων συναφών Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς 
ή άλλου ΑΕΙ. 
 
∆εν επιτρέπεται στα µέλη ∆ΕΠ να απασχολούνται αποκλειστικά σε ΠΜΣ.  Ο αριθµός 
των µαθηµάτων που δύνανται να αναλαµβάνουν τα µέλη ∆ΕΠ ενός Τµήµατος στα 
ΠΜΣ καθώς και η ανάθεση της διδασκαλίας των µαθηµάτων και των 
φροντιστηριακών ασκήσεων των µαθηµάτων του ΠΜΣ γίνεται από τη ΓΣΕΣ ή την 
Ε∆Ε µε απόφασή της.  
 
Η ΓΣΕΣ του Τµήµατος ή/και η ∆ιεύθυνση του ΠΜΣ δεν είναι υποχρεωµένες να 
αναθέτουν διδασκαλία σε όλα τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος, ούτε τα µέλη ∆ΕΠ είναι 
υποχρεωµένα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα ΠΜΣ, αν καλύπτουν τις υπό του 
νόµου προβλεπόµενες υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά προγράµµατα του 
Ιδρύµατος.  Τα µέλη ∆ΕΠ που πληρούν τις υποχρεώσεις τους στα προπτυχιακά 
προγράµµατα δύνανται να αποζηµιώνονται όταν παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
(διδασκαλία και άλλες) στα ΠΜΣ.   
 

 
Άρθρο 12 

 
∆ιοικητική Υποστήριξη των ΠΜΣ 

 
1. ∆ιεύθυνση Προγραµµάτων – Υποχρεώσεις ∆ιευθυντή 

 
α) ∆ηµιουργείται θέση ∆ιευθυντή για κάθε ΠΜΣ στο Τµήµα εκείνο του   

Πανεπιστηµίου Πειραιώς το οποίο έχει την ευθύνη οργάνωσης και 
λειτουργίας του. 

 
β)  Τη θέση αυτή καταλαµβάνει µέλος ∆ΕΠ από τις δύο ανώτερες βαθµίδες 

(Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τµήµατος, µε απόφαση της 
ΓΣΕΣ του Τµήµατος. Η θητεία του ∆ιευθυντή είναι διετής ή τριετής µε 
δυνατότητα ανανέωσης. 

 
γ)   Ο ∆ιευθυντής ΠΜΣ εισηγείται στη ΓΣΕΣ του Τµήµατος µε σύµφωνη γνώµη 

της ΣΕ κάθε θέµα που αφορά την αποτελεσµατική εφαρµογή του ΠΜΣ. 
 

 
Ο ∆ιευθυντής του ΠΜΣ ή του ∆ΠΜΣ θα πρέπει να είναι διαθέσιµος για ενηµέρωση, 
αν ζητηθεί, της ΓΣΕΣ ή σε περίπτωση ∆ΠΜΣ των ΓΣΕΣ των Τµηµάτων που 
συµπράττουν στο Πρόγραµµα για κάθε θέµα που αφορά στην αποτελεσµατική 
λειτουργία του. Ο ∆ιευθυντής του ΠΜΣ ή του ∆ΠΜΣ εισηγείται στη ΓΣΕΣ ή στην 
Ε∆Ε για τα θέµατα της αρµοδιότητάς της και µεριµνά για την εφαρµογή των 
αποφάσεών της. 
 
Ο ∆ιευθυντής είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και 
απολογισµού του Προγράµµατος µε τη σύµφωνη γνώµη της ΣΕ, τους οποίους 
υποβάλλει προς έγκριση στη ΓΣΕΣ ή στην Ε∆Ε σε περίπτωση ∆ιατµηµατικού 
Προγράµµατος. Για την κατάρτιση και υλοποίηση του προϋπολογισµού και του 
απολογισµού ο ∆ιευθυντής επικουρείται από το διαχειριστή του συγκεκριµένου ΠΜΣ 
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ο οποίος έχει οριστεί από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) 
και είναι αρµόδιος για το ΠΜΣ, καθώς και από το διοικητικό προσωπικό του 
Πανεπιστηµίου ή και εξωτερικούς συνεργάτες. 
 
Ο ∆ιευθυντής του ΠΜΣ, ως Επιστηµονικός Υπεύθυνος του αντίστοιχου έργου, 
εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρωµής και συνυπογράφει τις συµβάσεις 
ανάθεσης έργου, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο προϋπολογισµό.  

 
Οι εκπρόσωποι των Τµηµάτων στην Ε∆Ε έχουν υποχρέωση να ενηµερώνουν τις 
ΓΣΕΣ των Τµηµάτων, όταν αυτό τους ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Τµήµατος. 
 

 
2. Υποχρεώσεις Γραµµατείας 

 
Τη διοικητική υποστήριξη των προγραµµάτων που προβλέπεται από το άρθρο 11 
παράγραφος 1β του Ν. 2083/92 αναλαµβάνει το επισπεύδον Τµήµα που προβλέπεται 
από την ιδρυτική απόφαση εκάστου προγράµµατος. 
 
Προκειµένου να συντονιστούν οι διοικητικές δραστηριότητες των ΠΜΣ, συνέρχονται 
µε ευθύνη του Προϊσταµένου Γραµµατείας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, οι 
υπεύθυνοι Γραµµατείς των επιµέρους Γραµµατειών σε τακτά χρονικά διαστήµατα και 
συζητούν.  Η εύρυθµη λειτουργία των Γραµµατειών των ακαδηµαϊκών Τµηµάτων 
αποτελεί ευθύνη του Προϊσταµένου Γραµµατείας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. 
 
Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν τα ΠΜΣ εκτός ωρών εργασίας τους στο 
Πανεπιστήµιο, καθώς και αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί έργο σχετικά µε τα 
ΠΜΣ, δύνανται να αµείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν.    
 
 

Άρθρο 13 
 

Οικονοµική ∆ιαχείριση των ΠΜΣ 
 
Σύµφωνα µε την α) από 19 Μαρτίου 1996 απόφαση της Συγκλήτου όπως αυτή 
επικυρώθηκε στη συνεδρίαση της 21 Μαΐου 1996 και β) την από 21 Σεπτεµβρίου 
2005 απόφαση της Συγκλήτου, το Πανεπιστήµιο ανέθεσε τη διαχείριση των 
οικονοµικών πόρων όλων των ΠΜΣ στον Ειδικό Λογαριασµό του Πανεπιστηµίου 
Πειραιώς, µε την επωνυµία Κέντρο Ερευνών Πανεπιστηµίου Πειραιώς. 
 
Η οικονοµική διαχείριση κάθε κύκλου ΠΜΣ αποτελεί ξεχωριστό υλοποιούµενο έργο 
από το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστηµίου Πειραιώς και γίνεται σύµφωνα µε το σκοπό 
και το νοµικό πλαίσιο λειτουργίας του τελευταίου.  Ως Κύκλος ΠΜΣ νοείται η 
οριζόµενη από την Ιδρυτική Υπουργική Απόφαση του κάθε ΠΜΣ συνολική διάρκεια 
φοίτησης των σπουδαστών για την απόκτηση του προβλεπόµενου τίτλου σπουδών. 
 
Η οικονοµική διαχείριση κάθε υλοποιούµενου έργου ΠΜΣ από το Κέντρο Ερευνών 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς γίνεται µε βάση τον προϋπολογισµό ο οποίος εγκρίνεται 
από την αρµόδια ΓΣΕΣ ή Ε∆Ε σε περίπτωση ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος και 
κατόπιν έγκρισής του από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. 
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Ο ∆ιευθυντής κάθε ΠΜΣ είναι ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος των υλοποιούµενων στο 
Κέντρο Ερευνών Πανεπιστηµίου Πειραιώς έργων του ΠΜΣ και έχει τα καθήκοντα 
και τις αρµοδιότητες που ορίζονται στον εκάστοτε εγκεκριµένο από τη Σύγκλητο 
Οδηγό ∆ιαχείρισης & Χρηµατοδότησης του Κέντρου Ερευνών Πανεπιστηµίου 
Πειραιώς. 
 
Για την αποτελεσµατική υλοποίηση του εγκεκριµένου από την αρµόδια ΓΣΕΣ ή Ε∆Ε 
σε περίπτωση ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος, προϋπολογισµού του ΠΜΣ και την 
προσαρµογή αυτού στις εκάστοτε ανάγκες, ο ∆ιευθυντής του ΠΜΣ και 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Έργου, έχει τη δυνατότητα, µόνο µετά από σχετική 
εξουσιοδότηση των παραπάνω αρµοδίων οργάνων να αυξοµειώνει και να 
αναδιανέµει τα προϋπολογισθέντα ποσά στην κάθε κατηγορία δαπάνης του 
προϋπολογισµού µέχρι ποσοστού 20%. 
 

 
Άρθρο 14 

 
Αξιολόγηση ΠΜΣ που οδηγούν στην απόκτηση Μ∆Ε 

 
Κάθε ΠΜΣ πρέπει να θεσπίσει µεθόδους και διαδικασίες τακτικής εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης. Μεταξύ αυτών των µεθόδων περιλαµβάνονται οι 
ακόλουθες: 
 
α)   Οι  φοιτητές  µε τη  λήξη  κάθε  µαθήµατος  αξιολογούν συνολικά το µάθηµα ως 

προς το περιεχόµενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόµενα συγγράµµατα 
κ.τ.λ. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο µε 
ευθύνη του ∆ιευθυντή ΠΜΣ. 

 
β)   Σε τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. πενταετία) και µε ευθύνη του ∆ιευθυντή του 

ΠΜΣ συλλέγονται στοιχεία ώστε να είναι δυνατή ή σύγκριση του προγράµµατος 
µαθηµάτων και του περιεχοµένου τους µεταξύ του οικείου ΠΜΣ και άλλων 
αντίστοιχων ΠΜΣ που προσφέρονται από Ιδρύµατα του εξωτερικού γνωστά για 
την πρωτοπορία τους. 

 
γ)   Με ευθύνη του ∆ιευθυντή του ΠΜΣ διοργανώνονται, µε σύµφωνη γνώµη της ΣΕ, 

ηµερίδες µε τη συµµετοχή ανώτατων στελεχών επιχειρήσεων, κρατικών 
υπηρεσιών ή άλλων οργανισµών µε αντικείµενο τη συζήτηση – µελέτη των 
µαθηµάτων του ΠΜΣ και των περιεχοµένων του ώστε να εκτιµάται ο βαθµός 
στον οποίο συνδέεται το πρόγραµµα µε την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της 
οικονοµίας γενικότερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (∆.∆.). 
 
  

Άρθρο 15 
 

Στόχος των ∆ιδακτορικών Σπουδών 
 
Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.  
 
Τα Προγράµµατα ∆ιδακτορικών Σπουδών παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία 
των Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, αλλά και σε συγγενή πεδία.   
 
Οι ∆ιδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στη δηµιουργία υψηλής ποιότητας 
επιστηµονικής έρευνας όπως επίσης και στη δηµιουργία επιστηµόνων ικανών να 
συµβάλουν στην πρόοδο της επιστήµης, της έρευνας και των εφαρµογών. Οι 
απόφοιτοι των διδακτορικών προγραµµάτων προορίζονται να στελεχώσουν το 
ερευνητικό, επιχειρηµατικό και εκπαιδευτικό δυναµικό της Ελλάδας και του 
εξωτερικού. 
 
Συγχρόνως, τα διδακτορικά προγράµµατα αποτελούν για τα Τµήµατα, αλλά και το 
Πανεπιστήµιο γενικότερα, πηγή ακαδηµαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και 
συµβάλλουν στην αναβάθµιση της ερευνητικής παραγωγής, µε έµφαση στη εκπόνηση 
των επιστηµονικών εργασιών που συντελούνται στο πλαίσιό τους. 
 
 

Άρθρο 16 
 

Οδηγός Σπουδών ∆ιδακτορικών Προγραµµάτων 
 
Στον Οδηγό Σπουδών του Πανεπιστηµίου Πειραιώς θα παρατίθενται λεπτοµερώς τα 
Προγράµµατα ∆ιδακτορικών Σπουδών. 
 

 
Άρθρο 17 

 
Κριτήρια Εισαγωγής Υποψηφίων στα Προγράµµατα ∆ιδακτορικών 

Σπουδών 
 
Οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραµµάτων πρέπει να έχουν 
τουλάχιστον τα εξής  τυπικά προσόντα: 
 
α. Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή οµοταγούς Πανεπιστηµίου του εξωτερικού και  
β. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αντίστοιχων 
Ιδρυµάτων του εξωτερικού αναγνωρισµένων από τον  ∆ΟΑΤΑΠ. 
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Η ΓΣΕΣ κάθε Τµήµατος µπορεί να προσθέσει και άλλα κριτήρια, όπως ερευνητικό 
έργο, εξετάσεις, παρακολούθηση µαθηµάτων, κλπ. 
 
 

Άρθρο 18 
 

∆ιαδικασία Εισαγωγής 
 
Η διαδικασία εισαγωγής ξεκινάει κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου προς το 
Τµήµα ή προκήρυξη του Τµήµατος. 
 
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο είναι τα εξής: 
 
α.  Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα. 
β.  Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων. 
γ. Πιστοποιητικό  επαρκούς  γνώσης  µιας  τουλάχιστον επίσηµης γλώσσας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
δ. ∆ύο συστατικές επιστολές  κατά προτίµηση από µέλη ∆ΕΠ ΑΕΙ, σε φάκελο 

κλειστό από το συστήνοντα. 
ε. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούµενα προπτυχιακά ή 

µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. 
 
Ο υποψήφιος αφού ικανοποιήσει τα κριτήρια εισαγωγής του άρθρου 17 συντάσσει 
και υποβάλλει στη ΓΣΕΣ του οικείου Τµήµατος ερευνητική πρόταση, στην οποία 
παρουσιάζει συνοπτικά το προτεινόµενο αντικείµενο της διδακτορικής του έρευνας. 
 
Η ΓΣΕΣ του Τµήµατος, ύστερα από εισήγηση της Εισηγητικής Επιτροπής, που έχει 
ορίσει για το σκοπό αυτό, ελέγχει τα προσόντα του υποψηφίου σύµφωνα µε τα 
κριτήρια εισαγωγής και αν αυτά είναι επαρκή, εξετάζει την επιστηµονική επάρκεια, 
καθώς και το εφικτό της ερευνητικής του πρότασης. Επίσης συνεκτιµά τη 
διαθεσιµότητα των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος για την επίβλεψη των υποψηφίων και 
αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης εισαγωγής. Σε θετική 
περίπτωση ορίζεται ο επιβλέπων Καθηγητής και τα υπόλοιπα µέλη της τριµελούς 
Συµβουλευτικής Επιτροπής σύµφωνα µε το Νόµο. Η ηµεροµηνία λήψης της σχετικής 
απόφασης καθορίζει το χρονικό σηµείο έναρξης παραµονής του υποψηφίου 
διδάκτορα στο Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών. 
 
Η Εισηγητική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να καλέσει τον υποψήφιο σε προσωπική 
συνέντευξη. 
 

 
Άρθρο 19 

 
Εκπόνηση ∆ιατριβής 

 
Μετά από την ικανοποίηση των οποιωνδήποτε άλλων προϋποθέσεων και 
υποχρεώσεων εκ µέρους του υποψηφίου διδάκτορα, το διδακτορικό πρόγραµµα 
εστιάζεται στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η διδακτορική διατριβή πρέπει να 
είναι πρωτότυπη και να αποτελεί  σηµαντική συνεισφορά στην επιστηµονική γνώση. 
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Ο επιστηµονικός και ερευνητικός χαρακτήρας της διδακτορικής διατριβής την 
διαφοροποιεί ουσιαστικά και καθοριστικά από την αντίστοιχη εργασία του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος, που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης.  
 
Για την απονοµή του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος, µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του οικείου Τµήµατος, δύναται να τίθενται και άλλες 
προϋποθέσεις όπως δηµοσιεύσεις προερχόµενες από τη ∆ιδακτορική ∆ιατριβή σε 
επιστηµονικά περιοδικά, παρουσιάσεις σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια µε σύστηµα 
κριτών. 
 
Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα µε ευρεία περίληψη σε 
επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διδακτορική διατριβή και η περίληψή 
της κατατίθενται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (σε έντυπη 
και ηλεκτρονική µορφή) και στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 
 
 

Άρθρο 20 
 

∆ιαδικασίες Επιβλεπόµενης Έρευνας 
 
Τα καθήκοντα του επιβλέποντος Καθηγητή, της Συµβουλευτικής Επιτροπής και της 
Εξεταστικής Επιτροπής διέπονται από τις κείµενες διατάξεις (άρθρα 12 και 13 του 
Ν.2083/92). 
 
Ο επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα του υποψηφίου 
διδάκτορα. Η λειτουργία της Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι σηµαντική, αλλά δεν 
υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του επιβλέποντος Καθηγητή, του οποίου η εµπλοκή 
στην επιβλεπόµενη έρευνα είναι κρίσιµη. Ειδικότερα, η άµεση συνεργασία 
επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική και συνεχής. 
 
Ο επιβλέπων Καθηγητής ανήκει στις βαθµίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή 
Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τµήµατος. Μέλη της Συµβουλευτικής 
Επιτροπής µπορεί να είναι µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος. Ένα εκ των µελών δύναται να 
είναι µέλος ∆ΕΠ άλλου Τµήµατος του Πανεπιστηµίου ή άλλου ΑΕΙ. 
 
Η ΓΣΕΣ κάθε Τµήµατος καθορίζει µε απόφασή της τον αριθµό των επιβλεποµένων 
διδακτορικών φοιτητών ανά Επιβλέποντα Καθηγητή. 
 
 

Άρθρο 21 
 

∆ιάρκεια Σπουδών και Έλεγχος Προόδου 
 
Η διάρκεια των ∆ιδακτορικών Σπουδών δε µπορεί να είναι µικρότερη από τρία έτη, 
από την ηµέρα λήψης της απόφασης της ΓΣΕΣ σχετικά µε την αποδοχή του 
υποψηφίου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και τον ορισµό της Τριµελούς 
Συµβουλευτικής Επιτροπής.  Η µέγιστη παραµονή του φοιτητή σε Πρόγραµµα 
∆ιδακτορικών Σπουδών ορίζεται από τη ΓΣΕΣ κάθε Τµήµατος.  
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το διάστηµα αυτό µπορεί να παραταθεί για ένα  (1) ακόµη 
έτος µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή προς τη 
Συµβουλευτική Επιτροπή και απόφαση της ΓΣΕΣ. 
 
Σε χρονικό διάστηµα που αποφασίζει η ΓΣΕΣ και δεν µπορεί να υπερβαίνει το έτος, ο 
υποψήφιος διδάκτωρ υποβάλλει στη Συµβουλευτική Επιτροπή εκτενή και λεπτοµερή 
ερευνητική πρόταση, η οποία επεκτείνει, εξειδικεύει, ή αναθεωρεί την αρχική 
πρόταση, που υπέβαλε κατά την έναρξη των σπουδών. Με πρόταση του επιβλέποντος 
Καθηγητή ο χρόνος αυτός µπορεί να παραταθεί από τη ΓΣΕΣ µέχρι ένα ακόµη έτος. 
 
Η Συµβουλευτική Επιτροπή για τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει τον µήνα Μάιο 
κάθε ακαδηµαϊκού έτους ετήσια έκθεση προόδου στη ΓΣΕΣ του Τµήµατος. Την 
ευθύνη σύνταξης της έκθεσης έχει ο επιβλέπων Καθηγητής. Η πρώτη έκθεση 
προόδου υποβάλλεται µετά την ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών του 
υποψηφίου. Στην έκθεση περιγράφεται η ερευνητική και επικουρική εργασία που 
ολοκληρώθηκε κατά το προηγούµενο έτος και τίθενται οι στόχοι του επόµενου. 
 
Η ΓΣΕΣ, µετά από εισήγηση της Συµβουλευτικής Επιτροπής µπορεί να αποφασίσει 
τη διαγραφή από το διδακτορικό πρόγραµµα υποψηφίου διδάκτορα, του οποίου η 
πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής ή σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν 
ανταποκρίνεται στην επικουρική εργασία που του έχει ανατεθεί από το Τµήµα. 
∆ιαγραφή υποψήφιου διδάκτορα από το διδακτορικό πρόγραµµα µπορεί να γίνει και 
µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου.  
 
Ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται να ζητήσει αναστολή σπουδών µία φορά κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του. Το χρονικό διάστηµα της αναστολής δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερο από δύο (2) έτη. Η ΓΣΕΣ κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της 
αιτούµενης αναστολής και εφ’όσον γίνουν αποδεκτοί, ο υποψήφιος µπορεί να 
συνεχίσει τις σπουδές του µετά το χρονικό διάστηµα της αναστολής, άλλα σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες κατά την κατάθεση της αίτησης εκπόνησης όρους.  
 
Σε περίπτωση µετάκλησης, µετακίνησης ή εκλογής µέλους ∆ΕΠ σε Τµήµα του 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς, προερχόµενου από Τµήµα του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ της 
ηµεδαπής, οι υποψήφιοι διδάκτορες που το µέλος ∆ΕΠ επέβλεπε στο Τµήµα που 
υπηρετούσε προηγουµένως, δύνανται να ζητήσουν την εγγραφή τους σε διδακτορικό 
πρόγραµµα του Τµήµατος αυτού, υπό την επίβλεψη του µετακληθέντος ή 
µετακινηθέντος ή εκλεγέντος µέλους ∆ΕΠ, τηρουµένων των προϋποθέσεων του 
άρθρου 18 του παρόντος. Μετά από αίτηση του υποψηφίου διδάκτορα προς το Τµήµα 
υποδοχής, η ΓΣΕΣ του Τµήµατος αυτού µπορεί να αναγνωρίσει το χρόνο σπουδών 
του στο προηγούµενο διδακτορικό πρόγραµµα εφόσον κρίνει ότι το θέµα της 
διδακτορικής του διατριβής ως προς το αντικείµενο και το εφικτόν είναι το αυτό ή 
εφόσον αιτιολογηµένα κρίνει ότι είναι συναφές µε το θέµα της διδακτορικής 
διατριβής που εκπονούσε στο προηγούµενο πρόγραµµα.  
 
 

Άρθρο 22 
 

Τελική Κρίση της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 
 
Η τελική κρίση και αξιολόγηση της διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα γίνεται από 
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επταµελή Εξεταστική Επιτροπή, αποτελούµενη από µέλη ∆ΕΠ, στην οποία 
συµµετέχουν τα τρία µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα µέλη που 
ορίζονται από τη ΓΣΕΣ, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία. Τρία 
τουλάχιστον µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στη βαθµίδα του Καθηγητή. 
Τα µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στο ίδιο ή συγγενές επιστηµονικό πεδίο 
µε αυτό της διατριβής. Ορισµένα µέλη της εξεταστικής επιτροπής µπορεί να 
προέρχονται από άλλο Τµήµα του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ή άλλου ΑΕΙ της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
 
Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δηµοσίως και ενώπιον της Εξεταστικής 
Επιτροπής, η οποία κρίνει την πρωτοτυπία της και τη συµβολή της στην επιστήµη. Η 
έγκρισή της απαιτεί τη σύµφωνη γνώµη τουλάχιστον πέντε µελών της Εξεταστικής 
Επιτροπής. Η Εξεταστική Επιτροπή τηρεί πρακτικά, στα οποία περιέχονται οι γνώµες 
όλων των µελών της σχετικά µε την πρωτοτυπία και την επιστηµονική συµβολή της 
διατριβής, καθώς και η αιτιολογηµένη θετική ή αρνητική ψήφος κάθε µέλους και η 
τελική απόφαση της Επιτροπής. Η επίσηµη αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα 
γίνεται από την ΓΣΕΣ βάσει των πρακτικών της Εξεταστικής Επιτροπής. 
 
Η Εξεταστική Επιτροπή δύναται να αναπέµψει µε απόφασή της τη διατριβή για 
διορθώσεις ή επεξηγήσεις για διάστηµα µέχρι έξι (6) µήνες.  Το τελικό πρακτικό της 
Εξεταστικής Επιτροπής υπογράφεται από όλα τα παρόντα µέλη, ενώ ένα ξεχωριστό 
έγγραφο µε τις υπογραφές των µελών της επιτροπής που ψηφίζουν θετικά 
ενσωµατώνεται στο κείµενο της διατριβής.   
 
Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται µε την κλίµακα καλώς, λίαν καλώς ή άριστα. 
 
Η µορφή της διδακτορικής διατριβής ορίζεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος. 
 

 
Άρθρο 23 

 
Όροι Φοίτησης 

 
Τα διδακτορικά προγράµµατα του Πανεπιστηµίου Πειραιώς είναι πλήρους φοίτησης. 
Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να συµµετέχουν στις εργαστηριακές 
ασκήσεις, στη διδασκαλία και επιτήρηση προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 
φροντιστηριακών µαθηµάτων και σε άλλες ακαδηµαϊκές δραστηριότητες του 
Τµήµατος.  Οι λεπτοµέρειες ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 
του Τµήµατος.  
 
Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρουσιάζουν την πρόοδο της 
ερευνητικής τους εργασίας σε σεµινάρια που οργανώνονται από το Τµήµα περιοδικά  
για το σκοπό αυτό. 
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Άρθρο 24 
 

Παρακολούθηση ∆ιαλέξεων 
 
Ο Επιβλέπων, µετά από σύµφωνη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής, µπορεί, να 
ζητήσει από τον υποψήφιο διδάκτορα εφ’όσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, την 
υποχρεωτική παρακολούθηση συγκεκριµένων µαθηµάτων µεταπτυχιακού επιπέδου 
του οικείου Τµήµατος, ή άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, µετά από 
έγκριση της ΓΣΕΣ ή της Ε∆Ε του Τµήµατος υποδοχής. 
 
Τη σχετική έγκριση αιτείται ο Επιβλέπων Καθηγητής. Η παρακολούθηση αυτή 
µπορεί να συνεπάγεται τη συµµετοχή σε εξετάσεις όχι όµως δικαίωµα ή υποχρέωση 
εγγραφής ή αποφοίτησης από άλλο Πρόγραµµα. 
 
Στον εσωτερικό κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών ενός Τµήµατος µπορεί να 
προβλέπεται η υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικών µαθηµάτων διδακτορικού 
επιπέδου που προσφέρονται στους υποψηφίους διδάκτορες του Τµήµατος. 
 
Εάν απαιτηθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση µαθηµάτων από τον υποψήφιο 
διδάκτορα, αυτό πρέπει να συµβεί κατά το πρώτο έτος εγγραφής του στο ∆ιδακτορικό 
Πρόγραµµα Σπουδών. 
 
Ο υποψήφιος διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει ένα µέρος της 
έρευνάς του σε Πανεπιστήµιο άλλης χώρας µετά από σύµφωνη γνώµη της 
Συµβουλευτικής Επιτροπής και της ΓΣΕΣ, προκειµένου να εξοικειωθεί µε το διεθνές 
σύστηµα αξιολόγησης και τεκµηρίωσης της επιστηµονικής γνώσης. Ο υποψήφιος 
οφείλει να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο διεθνές ακαδηµαϊκό σύστηµα, 
συµµετέχοντας σε σεµινάρια ή επιστηµονικά συνέδρια, αποβλέποντας στην 
αναγνώριση της έρευνάς του µε δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε σύστηµα κριτών, όπου 
αυτό είναι εφικτό 
 
Εφ’ όσον υπάρχει οικονοµική δυνατότητα, τα ΠΜΣ επιχορηγούν τη συµµετοχή των 
υποψηφίων διδακτόρων σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια µετά από απόφαση της ΓΣΕΣ ή 
της Ε∆Ε. 
 

 
Άρθρο 25 

 
Είδος και Τύπος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος 

 
Ο τίτλος του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος είναι δηµόσιο έγγραφο, απονέµεται δε στο 
γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος  στο οποίο εκπονήθηκε η διδακτορική διατριβή. 
 
Τον τύπο του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος ορίζει µε απόφασή της η Σύγκλητος του 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα υπογράφεται από τον Πρύτανη,  
τον Πρόεδρο του Τµήµατος και τον Προϊστάµενο Γραµµατείας του Πανεπιστηµίου 
Πειραιώς. Σε κάθε περίπτωση στο ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα αναγράφονται τα στοιχεία 
που ορίζονται από το άρθρο 17 του Π∆ 380/99. 
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Άρθρο 26 
 

∆ιοικητική Υποστήριξη των ∆ιδακτορικών Σπουδών 
 
Η διοικητική υποστήριξη των ∆ιδακτορικών Σπουδών γίνεται από τη Γραµµατεία του 
οικείου Τµήµατος. 
 
 

Άρθρο 27 
 

Αξιολόγηση Προγραµµάτων ∆ιδακτορικών Σπουδών 
 
Τα ΠΜΣ που οδηγούν στη λήψη ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος πρέπει να θεσπίσουν 
διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης. Ένα από τα κριτήρια της αξιολόγησης αυτής 
είναι ο αριθµός των δηµοσιεύσεων που προέκυψαν από διδακτορικές διατριβές που 
εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των Προγραµµάτων αυτών και οι αναφορές σ’ αυτές σε 
εγχειρίδια ή µελέτες άλλων επιστηµόνων. 
 
 

Άρθρο 28 
 
Για τα Τµήµατα που δεν διαθέτουν Κανονισµό ΠΜΣ, ισχύει ο παρών κανονισµός 
αµέσως µετά την ψήφισή του.  Για τα Τµήµατα που διαθέτουν Κανονισµό ΠΜΣ, 
δίνεται αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών για να εναρµονιστούν οι Κανονισµοί 
τους µε τον παρόντα Κανονισµό.  Πέραν της προθεσµίας των έξι (6) µηνών και 
εφόσον δεν εναρµονιστούν οι κατά Τµήµα Κανονισµοί ΠΜΣ, θα ισχύει ο παρών 
κανονισµός.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

(αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του  
Κανονισµού Λειτουργίας του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών) 

 
 



 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
 

1. Όρκος ∆ιπλωµατούχου ΠΜΣ (κείµενο για άνδρα) 
 
2. Όρκος ∆ιπλωµατούχου ΠΜΣ (κείµενο για γυναίκα) 
 
3. Σχέδιο Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος  
 
4. Σχέδιο Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος ∆ιαπανεπιστηµιακού-

∆ιατµηµατικού ΠΜΣ  
 

 
 
 



 
 

OΡΚΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

(κείµενο για άνδρα) 
 
 

Του ∆ιπλώµατος των Μεταπτυχιακών Σπουδών / του 
Τµήµατος …………………………………… Πανεπιστηµίου 
Πειραιώς αξιωθείς, / καθοµολογώ τάδε: / 
 
«Κατ’αρετήν και δικαιοσύνην βιώσοµαι / και εν πίστει αεί 

πολιτεύσοµαι, / πρότυπον εµαυτόν παρέχων / και τα εκ του 

Πανεπιστηµίου κτηθέντα διδάγµατα / πιστώς και ακριβώς 

εν τω βίω τηρών και τοις άλλοις µεταλαµπαδεύων, / 
ωφέλιµον ούτω εµαυτόν τη Πολιτεία και ανθρώπων 
Κοινωνίαν παρέχων». 



 
 

OΡΚΟΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

(κείµενο για γυναίκα) 
 
 
Του ∆ιπλώµατος των Μεταπτυχιακών Σπουδών / του 
Τµήµατος …………………………………… Πανεπιστηµίου 
Πειραιώς αξιωθείσα, / καθοµολογώ τάδε: 
 
«Κατ’αρετήν και δικαιοσύνην βιώσοµαι / και εν πίστει αεί 

πολιτεύσοµαι, / πρότυπον εµαυτήν παρέχουσα / και τα εκ 

του Πανεπιστηµίου κτηθέντα διδάγµατα / πιστώς και 
ακριβώς εν τω βίω τηρούσα και τοις άλλοις 
µεταλαµπαδεύουσα, / ωφέλιµον ούτω εµαυτήν τη Πολιτεία 
και ανθρώπων Κοινωνίαν παρέχουσα». 
 



ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΠΛ. …. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 

ΤΜΗΜΑ ……………………………………. 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΝ ∆ΙΠΛΩΜΑ 
…...............................................…… (όνοµα πατρώνυµο επώνυµο) 

ΕK/Ξ ………………………… (Τόπος γέννησης) 

ΠΕΡΙ Τ…  ………………………. (Τίτλος Μετ/κού) 
 

ΕΝ ΤΩ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ 
 

ΣΠΟΥ∆ΑΣΑΣ/A 
 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΝΟΜΙΣΜΕΝΗΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΝ 
 

ΥΠΟΣΤΑΣ/A 
 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ 
 

ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 

ΕΙΣ Τ… ………………………………………… (Τίτλος ΠΜΣ) 
 

ΕΙΣ ΤΗΝ …………………(κατεύθυνση ΠΜΣ-αν υπάρχει) 
 

…………………………………………………………………. 
ΕΝΕΚΡΙΘΗ 

 
ΕΤΕΙ………….. .................. …………….    …………….. (ηµερ. Ανακύρηξης) 

ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΟ∆Ε.............  .................. ...............   ............... (ηµερ. Ορκωµοσίας) 

 
 

Ο  ΠΡΥΤΑΝΙΣ                                 Ο ΠΡΟIΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 
 

................................................... .....................................  ..................................... 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΤΜΗΜΑ ............................................................... 

ΚΑΙ ΤΟ 

........................................................... (Συνεργ/νο Παν/µιο) 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ .................................................. 

ΑΠΟΝΕΜΟΥΝ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΝ ∆ΙΠΛΩΜΑ 

ΕΙΣ ΤΟΝ/ΗΝ 

………………………………………………..(όνοµα πατρώνυµο επώνυµο) 

ΕΚ/Ξ ……………………….(Τόπος γέννησης) 

ΠΕΡΙ T...   .................................................... (Τίτλος Μετ/κού) 
 

ΣΠΟΥ∆ΑΣΑΣ/Α 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΕΝΟΜΙΣΜΕΝΗΝ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΝ 

ΥΠΟΣΤΑΣ/Α 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΣ Τ ..... 

-------------------------------------------------- (Τίτλος ΠΜΣ) 

ΕΝΕΚΡΙΘΗ 
ΕΤΕΙ………….. .................. …………….    …………….. (ηµερ. Ανακύρηξης) 

ΕΓΕΝΕΤΟ ΤΟ∆Ε.............  .................. ...............   ............. (ηµερ. Ορκωµοσίας) 

 ΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ .......................... (Συνεργ/νο Παν/µιο) 

 
........................................ .......................................... 

 
ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ................................................... 
  

......................................... .......................... (Συνεργ/νο Παν/µιο) 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΠΛ.  ............. 



 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
 
 

1. Όρκος ∆ιδάκτορος (κείµενο για άνδρα) 
 

2. Όρκος ∆ιδάκτορος (κείµενο για γυναίκα) 
 

3. Όρκος ∆ιδάκτορος Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
(κείµενο για άνδρα) 

 
4. Όρκος ∆ιδάκτορος Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

(κείµενο για γυναίκα) 
 
5. Σχέδιο ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος  

 
6. Σχέδιο ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος – Ακριβές αντίγραφο 
 



 
 

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ  

 

του κου ......................................... 

 

«Αξιωθείς του διπλώµατος του διδάκτορος του Τµήµατος 

………………………………………….… του Πανεπιστηµίου 

Πειραιώς, δέχοµαι και καθοµολογώ ότι δεν θα παύσω να 

καταβάλω πάσα προσπάθεια δια την προαγωγή της Εθνικής 

Οικονοµίας και ότι θα καταγίνω εν σεµνότητι βίου και 

χρηστότητι ήθους εις της έρευναν της ειδικότητός µου ». 

 
 Ο Πρόεδρος Ο ∆ιδάκτωρ 
 
 
 
 

 Καθηγητής 
 ……………………….. ……………………….



 

 
 

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ  

 

της κας ......................................... 

 
 

«Αξιωθείσα του διπλώµατος του διδάκτορος του Τµήµατος 

………………………………………….. του Πανεπιστηµίου 

Πειραιώς, δέχοµαι και καθοµολογώ ότι δεν θα παύσω να 

καταβάλω πάσα προσπάθεια δια την προαγωγή της Εθνικής 

Οικονοµίας και ότι θα καταγίνω εν σεµνότητι και χρηστότητι 

ήθους εις της έρευναν της ειδικότητός µου». 

 
 Ο Πρόεδρος Ο ∆ιδάκτωρ 
 
 
 
 

 Καθηγητής 
 …………………………….. …………………… 
 
 
 



 
 

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ  

 

του κου ......................................... 

 

«Αξιωθείς του διπλώµατος του διδάκτορος του Τµήµατος 

………………………………………….… του Πανεπιστηµίου 

Πειραιώς, δέχοµαι και καθοµολογώ ότι δεν θα παύσω να 

καταβάλω πάσα προσπάθεια δια την προαγωγή της Κοινωνίας 

και ότι θα καταγίνω εν σεµνότητι βίου και χρηστότητι ήθους εις 

της έρευναν της ειδικότητός µου ». 

 
 Ο Πρόεδρος Ο ∆ιδάκτωρ 
 
 
 
 

 Καθηγητής 
 ……………………….. ……………………….

Αφορά µόνο το Τµήµα  
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 



 

 
 

ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ  

 

της κας ......................................... 

 
 

«Αξιωθείσα του διπλώµατος του διδάκτορος του Τµήµατος 

………………………………………….. του Πανεπιστηµίου 

Πειραιώς, δέχοµαι και καθοµολογώ ότι δεν θα παύσω να 

καταβάλω πάσα προσπάθεια δια την προαγωγή της Κοινωνίας 

και ότι θα καταγίνω εν σεµνότητι και χρηστότητι ήθους εις της 

έρευναν της ειδικότητός µου». 

 
 Ο Πρόεδρος Ο ∆ιδάκτωρ 
 
 
 
 

 Καθηγητής 
 …………………………….. …………………… 
 
 

Αφορά µόνο το Τµήµα  
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 



ΑΡΙΘΜ. ∆ΙΠΛ. …….  
 

ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ  

ΕΝ ΤΩ ΠΕΙΡΑΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ 

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ………………………………………… 

Ο 
 

………………………………………………………….. 

 
ΕΚ/Ξ .......................................... ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ/Η   

ΥΠΟΣΤΑΣ/Α ∆ΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΝ 

ΑΝΗΓΟΡΕΥΘΗ   ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ  

ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΤΗΣ ................................................. 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.............................................................................. 
 

ΕΤΕΙ ..................................................... 

ΜΗΝΟΣ ....................  ................... 

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΤΗ .......................................................... 

 
 Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 
 
 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
………………………… ……………………………….. ……………………………. 

  



ΑΡΙΘΜ. ∆ΙΠΛ. …  
ΠΡΥΤΑΝΕΥΟΝΤΟΣ  

ΕΝ ΤΩ ΠΕΙΡΑΕΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩ 

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ………………………………………… 

Ο 
 

………………………………………………………….. 
 

ΕΚ/Ξ .......................................... ΟΡΜΩΜΕΝΟΣ/Η   

ΥΠΟΣΤΑΣ/Α ∆ΗΜΟΣΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΝ 

ΑΝΗΓΟΡΕΥΘΗ   ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ  

ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΤΗΣ ................................................. 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.............................................................................. 
 

ΕΤΕΙ ..................................................... 

ΜΗΝΟΣ ....................  ................... 

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΤΗ .......................................................... 

 
 Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

………………………. ………………………………… …………………………….. 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ........................................... 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 
 

 
……………………………………. 


