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Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις 

1. Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΤΜΧΠΠΑ) και Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής και το 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 
2014-2015 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΝΕΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης του ΦΕΚ 2449, τ.Β’/15-9-2014 και τις διατάξεις του Ν. 3685 (ΦΕΚ 148, 
τ.Α’/16-7-2008).  
2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός ρυθμίζει θέματα που δεν προβλέπονται στην κείμενη 
νομοθεσία και αναλύει θέματα που περιέχονται στην ιδρυτική υπουργική απόφαση 
του ΔΠΜΣ.  
3. Ο Εσωτερικός Κανονισμός τροποποιείται με αποφάσεις της Ειδικής Διατμηματικής 
Επιτροπής (ΕΔΕ) με απλή πλειοψηφία των μελών της.   
 

Άρθρο 2   
Αντικείμενο - Σκοπός 

Το ΠΜΣ «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» έχει χαρακτήρα 
προγράμματος εξειδίκευσης ως προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχουν τα 
Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
Οικονομικών Επιστημών και Μηχανολόγων Μηχανικών κι έρχεται να καλύψει ένα 
σημαντικό κενό που υπάρχει στην παρεχόμενη τριτοβάθμια εκπαίδευση στην 
Ελλάδα. 
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή σύγχρονων γνώσεων επιχειρηματικού σχεδιασμού 
σε ένα εθνικό περιβάλλον το οποίο έχει σημαδευτεί από την οικονομική κρίση και 
την κατάρρευση του παλαιού μοντέλου ανάπτυξης της χώρας και ένα διεθνές 
περιβάλλον ραγδαίων μετασχηματισμών, δομικών ανισορροπιών, σημαντικών 
ευκαιριών αλλά και μεγάλων κινδύνων.  
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων και 
προσφέρει μια ολοκληρωμένη θεώρηση της ίδρυσης, λειτουργίας, ανάπτυξης και 
αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από την οπτική γωνία της 
καινοτόμου δράσης, της αξιοποίησης διαθέσιμων οικονομικών και τεχνολογιών 
εργαλείων ανάπτυξης και της διαχείρισης της αλλαγής. 
Παρέχει ένα ισορροπημένο μίγμα θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης και βασίζεται 
σε βιωματικές τεχνικές, όπου οι φοιτητές αποκτούν προσωπικές και συλλογικές 
εμπειρίες μέσα από την επαφή τους με υπαρκτά προβλήματα και μέσα από την 
επαφή και αλληλεπίδραση με στελέχη σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι μέθοδοι 
διδασκαλίας και οι διαδικασίες απόκτησης γνώσης περιλαμβάνουν διαλέξεις, 
σεμινάρια και κύκλους συζητήσεων brainstorming με ειδικούς, μελέτη υπαρκτών 
προβλημάτων συγκεκριμένων κλάδων ή επιχειρήσεων, επισκέψεις και internships σε 
επιχειρήσεις, διαμόρφωση και παρουσίαση επιχειρηματικών σχεδίων, ανάλυση 
επιτυχημένων και αποτυχημένων πρακτικών από την ελληνική και διεθνή εμπειρία, 
debates και κοινωνική διαβούλευση. 
Το πρόγραμμα ενσωματώνει τις σύγχρονες τάσεις της επιχειρηματικής λειτουργίας, 
οι οποίες αφορούν στα επιχειρηματικά δίκτυα, τις τοπικές και περιφερειακές 
αλυσίδες παραγωγής, τις επιχειρηματικές συστάδες (clusters), την κοινωνική 
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οικονομία, τις συμπράξεις και συνέργειες της έρευνας με την παραγωγή, τα 
incubators και τα spin-offs. Διαπραγματεύεται μέσα από θεωρητικές και εμπειρικές 
προσεγγίσεις κρίσιμες παραμέτρους της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, όπως η 
δομή των αγορών, οι καταχρηστικές πρακτικές, η επιχειρηματική ηθική, η ηγεσία, η 
κοινωνική ευθύνη και ο ρόλος της επιχειρηματικής δράσης στην οικονομική 
ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή της χώρας. Παράλληλα, συγκεντρώνει και 
παρουσιάζει ένα πλήρες πλέγμα εργαλείων και μηχανισμών ενίσχυσης της 
επενδυτικής δραστηριότητας, το οποίο περιλαμβάνει τον επενδυτικό νόμο, τα νέα 
χρηματοδοτικά μέσα, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, αλλά και σύγχρονα μέσα ενίσχυσης 
καινοτόμων ιδεών, όπως venture capital, business angels και street funding. 
Το πρόγραμμα στηρίζεται στη συνεργασία τριών Τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, το 
Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας και τη Μονάδα Καινοτομίας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κάθε εταίρος προσθέτει στο ΠΜΣ τη δική του οπτική 
γωνία θεώρησης της επιχειρηματικής δράσης και του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, δημιουργώντας ένα μοναδικό πρόγραμμα το οποίο συνδυάζει την 
επιχειρηματικότητα με την καινοτομία, την ανάπτυξη, την τεχνολογία, την εμπειρία, 
τα σύγχρονα εργαλεία και την καθημερινή δράση. 
Το ΠΜΣ διαθέτει μια σειρά από ισχυρά πλεονεκτήματα τα οποία το καθιστούν 
μοναδικό σε εθνικό επίπεδο. Το πρώτο πλεονέκτημα του ΠΜΣ είναι η άρρηκτη 
σύνδεση των επιχειρηματικών σπουδών με την καινοτομία. Μια από τις 
σημαντικότερες αιτίες κατάρρευσης του προηγούμενου αναπτυξιακού μοντέλου της 
χώρας είναι η αδυναμία της μέσης επιχείρησης να καινοτομεί ώστε να παραμείνει 
βιώσιμη και να αντέξει το διεθνή, κυρίως, ανταγωνισμό. Το πρόγραμμα συνδέει την 
επιχειρηματική δράση με την ανάγκη για συνεχή αλλαγή, με την ανάγκη της συνεχούς 
ώσμωσης της γνώσης και των νέων ιδεών με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό. Το 
πρόγραμμα επενδύει στη διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής κουλτούρας αλλαγής, η 
οποία θα είναι εξωστρεφής και προϊόν επιλογής και σχεδιασμού (και όχι βίαιης 
προσαρμογής). 
Το δεύτερο πλεονέκτημα του ΠΜΣ είναι ότι συνθέτει μια σειρά από σύγχρονες 
προσεγγίσεις που αφορούν παραγωγικά περιβάλλοντα με μικρές κλίμακες, δίνουν 
έμφαση στα οφέλη των δικτύων και των οριζόντιων και κάθετων συνεργειών και 
απαντούν στα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η οποία 
λειτουργεί σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον. 
Το τρίτο πλεονέκτημα του ΠΜΣ είναι ότι το πρόγραμμα συνδέει ευθέως τα 
προβλήματα της επιχειρηματικότητας με τα προβλήματα ανάπτυξης στη χώρα μας. 
Εξερχόμενη η χώρα από την σοβαρότερη οικονομική κρίση στη σύγχρονη ιστορία της, 
θα επιτύχει να διαμορφώσει στέρεες και μακροχρόνιες αναπτυξιακές προοπτικές και 
να μειώσει τα εκκωφαντικά ποσοστά ανεργίας, κυρίως των νέων, μόνο στο βαθμό 
που θα καταφέρει να διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης στο οποίο η 
σύγχρονη, καινοτόμα και εξωστρεφής επιχειρηματικότητα θα έχει ένα αυξανόμενο 
ειδικό βάρος. 
 

Άρθρο 3   
Μεταπτυχιακοί τίτλοι 

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «ΝΕΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».  
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Άρθρο 4 
Όργανα λειτουργίας ΠΜΣ 

Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία των ΠΜΣ αρμόδια όργανα είναι: 

 Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ, η οποία απαρτίζεται από καθηγητές 
των τριών Τμημάτων, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και 
ορίζονται από την ΕΔΕ. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το 
συντονισμό λειτουργίας του Προγράμματος. Η θητεία των μελών της θα είναι 
διετής με δυνατότητα ανανέωσης. 

 Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προεδρεύει της 
ΣΕ, εκλέγεται με απόφαση της ΕΔΕ για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης 
και μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές 
του υποχρεώσεις. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου 
με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και προεδρεύει της ΕΔΕ. Ο Διευθυντής 
εισηγείται στην ΕΔΕ κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή 
του ΠΜΣ. 

 Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) συγκροτείται από μέλη των 
αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων των τριών Τμημάτων, τα οποία εκλέγονται 
από τη ΓΣΕΣ κάθε Τμήματος. Μέλη της ΕΔΕ ορίζονται καθηγητές των τριών 
τμημάτων, κατά προτίμηση αντίστοιχου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου. 
Ο γενικός στόχος είναι η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ) να περιλαμβάνει 
καθηγητές των τριών Τμημάτων που διδάσκουν στο ΠΜΣ σε ίσο αριθμό, με 
μέγιστο αριθμό πέντε (5) καθηγητές για κάθε Τμήμα. Στις ψηφοφορίες, σε 
περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Διευθυντή μετράει ως διπλή. 

 
Άρθρο 5 

Επιτροπές των ΠΜΣ 
Για τη λειτουργία των ΠΜΣ η ΕΔΕ ορίζει, με θητεία ενός (1) ή δύο (2) ετών, τις εξής 
Επιτροπές: 

 Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Έργο της αποτελούν τα 
παρακάτω: Διενέργεια εξετάσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα, όπου αυτό 
προβλέπεται. Έλεγχος και αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων 
δικαιολογητικών. Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό 
αντικείμενο του ΠΜΣ. Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας. Τελική κατάταξη 
υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του Προγράμματος και πρόταση 
επιλογής υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή στην ΕΔΕ. 

 Επιτροπή Οικονομικής Διαχείρισης. Έργο της αποτελούν τα παρακάτω: 
Εισήγηση προς την ΕΔΕ για τον καθορισμό του ύψους των διδάκτρων, όπου 
αυτά προβλέπονται, με τεκμηρίωση. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των 
οικονομικών του Προγράμματος. 

Η ΕΔΕ συγκροτεί επιπλέον Επιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι 
προτάσεις ή αποφάσεις των επιτροπών εγκρίνονται από την ΕΔΕ. 
 

Άρθρο 6 
Κατηγορίες πτυχιούχων - προϋποθέσεις εγγραφής στο ΠΜΣ 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών 
Οικονομικών Επιστημών, Σχολών Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θετικών Επιστημών, 
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Διεθνών Σπουδών, Επιστημών του Περιβάλλοντος, Κοινωνικών Επιστημών, 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών, Νομικών Επιστημών, Γεωπονικών 
Επιστημών, αλλά και άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου.   
Κάθε χρόνο το ΠΜΣ δημοσιεύει την προκήρυξη για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό 
έτος με ανακοίνωση στον τύπο και την ιστοσελίδα των Τμημάτων. Οι αιτήσεις των 
υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και 
κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ. Αιτήσεις που δε συνοδεύονται από τα 
απαραίτητα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά δε λαμβάνονται υπόψη κατά τη 
διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
συνοδεύουν την αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ είναι τα εξής: 

1. Βιογραφικό σημείωμα. 
2. Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων. 
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (με ακριβή βαθμό). 
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας. 
5. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το ΔΟΑΤΑΠ (για όσους 

προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού).  
6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο της 

γνώσης της αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστον με 
το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2 του Ν. 2740/1999, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003. Από 
την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού 
τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής, στη γλώσσα που απαιτεί το 
ΠΜΣ.  

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο 
υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή 
επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες 
υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, 
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, 
υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από 
δικηγόρο. 
Η επιλογή των υποψηφίων για το ΠΜΣ γίνεται από την Επιτροπή Επιλογής 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών και ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ. Η 
αποδοχή βασίζεται στην αξιολόγηση του φακέλου του/της υποψηφίου/ας, όπου 
λαμβάνονται υπόψη: 
 

 Κριτήρια Επιλογής Μόρια (%) 

1 Βαθμός πτυχίου  25 

2 Επαγγελματική εμπειρία  10 

3  Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά  5 

4 Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα  15 

5 Κατοχή άλλων Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών 10 

6  Συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το αντικείμενο του ΠΜΣ  10 

7  Συνέντευξη  25 
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Άρθρο 7  
Χρονική διάρκεια 

Οι σπουδές για την απόκτηση ΜΔΕ είναι πλήρους ή μερικής παρακολούθησης. Η 
επιλογή μεταξύ των δύο αυτών δυνατοτήτων γίνεται κατά την αρχική εγγραφή και 
δεν είναι δυνατή μεταγενέστερη αλλαγή τρόπου παρακολούθησης.  
Η χρονική διάρκεια των σπουδών με πλήρη παρακολούθηση είναι δύο (2) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ για την απονομή του, κατά το άρθρο 3, τίτλου απαιτείται 
και η επιτυχής υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία 
ολοκληρώνεται το νωρίτερο το Σεπτέμβριο του επόμενου ημερολογιακού έτους από 
την εγγραφή και το αργότερο τον Ιούνιο του μεθεπόμενου ημερολογιακού έτους από 
την εγγραφή στο ΠΜΣ.  
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια των σπουδών στην περίπτωση μερικής 
παρακολούθησης, είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ για την απονομή του, 
κατά το άρθρο 3, τίτλου απαιτείται και η επιτυχής υποστήριξη της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας, η οποία πρέπει να γίνει το νωρίτερο το Σεπτέμβριο του 
μεθεπόμενου έτους από την εγγραφή στο ΠΜΣ και το αργότερο τον Ιούνιο του τρίτου 
(3ου) έτους από την εγγραφή στο ΠΜΣ.  
 

Άρθρο 8 
Πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ / ΜΔΕ 

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση και κάθε άλλου είδους 
δραστηριότητες για την απονομή του, κατά το άρθρο 3, τίτλου ορίζονται ως εξής: 
1. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα. 
2. Κάθε εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο δεκατρείς (13) πλήρεις 

εκπαιδευτικές εβδομάδες.  
3. Τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε).  
4. Η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο. Το μάθημα επιλογής 

οι φοιτητές το επιλέγουν από ένα κατάλογο τεσσάρων (4) τουλάχιστον 
προσφερόμενων μαθημάτων.   

5. Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών που μπορεί να δηλώσει ένα μάθημα επιλογής 
είναι πέντε (5) όταν το μάθημα προσφέρεται μόνο σε αυτό το ΠΜΣ και τρία (3) 
όταν το μάθημα προσφέρεται και σε άλλα ΠΜΣ. Σε περίπτωση που δεν 
συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός, το μάθημα δε διδάσκεται και οι φοιτητές 
επιλέγουν άλλο μάθημα επιλογής, αφού ενημερωθούν έγκαιρα.  

6. Η διάρκεια διδασκαλίας κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις πλήρεις ώρες ανά 
εβδομάδα.  

7. Η διδασκαλία, οι εργασίες και οι εξετάσεις στο ΜΔΕ γίνονται στην ελληνική και/ή 
αγγλική γλώσσα.  

8. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το ανώτερο όριο των 
επιτρεπόμενων απουσιών για κάθε μάθημα ορίζεται στο 30%. Απουσία σε 
περισσότερες του 30% των διαλέξεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός 
μαθήματος, έχει ως συνέπεια ο φοιτητής να υποχρεούται να παρακολουθήσει 
ξανά το μάθημα. Αν αυτό συμβεί σε περισσότερα από ένα μαθήματα του 
Προγράμματος Σπουδών (ή αν συμβεί για δεύτερη φορά στο ίδιο μάθημα), το 
θέμα παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ, η οποία θα 
εισηγείται στην ΕΔΕ την διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ ή την 
παρακολούθηση του εξαμήνου από την αρχή. 
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9. Ο φοιτητής υπόκειται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε εξετάσεις σε κάθε μάθημα 
που διδάχθηκε. 
 
Στην περίπτωση της πλήρους παρακολούθησης :  
Όποιος φοιτητής αποτύχει σε ένα μάθημα του πρώτου εξαμήνου εγγράφεται στο 
δεύτερο εξάμηνο, αλλά υποχρεούται να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στο 
τέλος του δευτέρου εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη φορά το 
θέμα παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ, η οποία θα 
εισηγείται στην ΕΔΕ τη διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ ή την παρακολούθηση 
του ίδιου μαθήματος χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το εν λόγω 
μάθημα. Επίσης, όποιος αποτύχει σε περισσότερα του ενός μαθήματα στο πρώτο 
εξάμηνο διαγράφεται από το ΠΜΣ ή επαναλαμβάνει το πρόγραμμα.  
Όποιος αποτύχει σε ένα μάθημα του δευτέρου εξαμήνου υποχρεούται να 
επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε 
περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη φορά το θέμα παραπέμπεται στη ΣΕ του ΠΜΣ, 
η οποία θα εισηγείται στην ΕΔΕ τη διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ ή την 
παρακολούθηση του ίδιου μαθήματος χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση 
για το εν λόγω μάθημα. Επίσης, όποιος αποτύχει σε περισσότερα του ενός 
μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο διαγράφεται από το ΠΜΣ ή επαναλαμβάνει το 
πρόγραμμα. 
 
Στην περίπτωση της μερικής παρακολούθησης :  
- Στο πρώτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται σε τρία από τα πέντε 
μαθήματα και συγκεκριμένα στο Σεμινάριο Διαχείρισης της Αλλαγής, σε ακόμη 
ένα υποχρεωτικό μάθημα και σε ένα μάθημα επιλογής. Όποιος φοιτητής 
αποτύχει σε ένα μάθημα του πρώτου εξαμήνου εγγράφεται στο δεύτερο 
εξάμηνο, αλλά υποχρεούται να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στο τέλος του 
δευτέρου εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη φορά το θέμα 
παραπέμπεται στη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ, η οποία θα εισηγείται 
στην ΕΔΕ τη διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ ή την παρακολούθηση του ίδιου 
μαθήματος χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το εν λόγω μάθημα. 
Επίσης, όποιος αποτύχει σε περισσότερα του ενός μαθήματα στις εξετάσεις του 
πρώτου εξαμήνου διαγράφεται από το ΠΜΣ ή επαναλαμβάνει το πρόγραμμα. 
-Στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται σε ένα υποχρεωτικό 
μάθημα και σε ένα μάθημα επιλογής. Όποιος αποτύχει σε ένα μάθημα του 
δευτέρου εξαμήνου υποχρεούται να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στην 
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη φορά 
το θέμα παραπέμπεται στη ΣΕ του ΠΜΣ, η οποία θα εισηγείται στην ΕΔΕ τη 
διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ ή την παρακολούθηση του ίδιου μαθήματος 
χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το εν λόγω μάθημα. Επίσης, όποιος 
αποτύχει σε περισσότερα του ενός μαθήματα στις εξετάσεις του δευτέρου 
εξαμήνου διαγράφεται από το ΠΜΣ ή επαναλαμβάνει το πρόγραμμα. 
- Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται στο υποχρεωτικό μάθημα 
που υπολείπεται και σε ένα μάθημα επιλογής. Όποιος φοιτητής αποτύχει σε ένα 
μάθημα του τρίτου εξαμήνου εγγράφεται στο τέταρτο εξάμηνο, αλλά 
υποχρεούται να επανεξετασθεί στο μάθημα αυτό στο τέλος του τετάρτου 
εξαμήνου. Σε περίπτωση αποτυχίας για δεύτερη φορά το θέμα παραπέμπεται στη 
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ΣΕ του ΠΜΣ, η οποία θα εισηγείται στην ΕΔΕ τη διαγραφή του φοιτητή από το 
ΠΜΣ ή την παρακολούθηση του ίδιου μαθήματος χωρίς πρόσθετη οικονομική 
επιβάρυνση για το εν λόγω μάθημα. Επίσης, όποιος αποτύχει σε περισσότερα του 
ενός μαθήματα στις εξετάσεις του τρίτου εξαμήνου διαγράφεται από το ΠΜΣ ή 
επαναλαμβάνει το πρόγραμμα. 
- Στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών, οι φοιτητές εγγράφονται στο ένα υποχρεωτικό 
μάθημα που υπολείπεται και σε ένα επιλογής μάθημα. Όποιος αποτύχει σε ένα 
μάθημα του τετάρτου εξαμήνου υποχρεούται να επανεξετασθεί στο μάθημα 
αυτό στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας για 
δεύτερη φορά το θέμα παραπέμπεται στη ΣΕ του ΠΜΣ, η οποία θα εισηγείται στην 
ΕΔΕ τη διαγραφή του φοιτητή από το ΠΜΣ ή την παρακολούθηση του ίδιου 
μαθήματος χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το εν λόγω μάθημα. 
Επίσης, όποιος αποτύχει σε περισσότερα του ενός μαθήματα στις εξετάσεις του 
τετάρτου εξαμήνου διαγράφεται από το ΠΜΣ ή επαναλαμβάνει το πρόγραμμα. 

10. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής και φοιτήτρια έχει το δικαίωμα να ζητήσει άδεια 
αναστολής της παρακολούθησης των μαθημάτων. Η διάρκεια αναστολής δεν 
μπορεί να είναι περισσότερο από ένα (1) έτος και χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις. 

11. Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτούνται εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ο 
βαθμός του πτυχίου προκύπτει από το άθροισμα των γινομένων της βαθμολογίας 
σε κάθε μάθημα επί τον αντίστοιχο αριθμό ECTS συν το γινόμενο της 
βαθμολογίας της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας επί τον αντίστοιχο 
αριθμό ECTS, διαιρούμενου δια του αριθμού εξήντα (60).  

12. Ένας μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται κάτοχος του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης από τη στιγμή που ολοκλήρωσε πλήρως τις υποχρεώσεις 
του.   

13. Η μορφή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος και το τελετουργικό της ορκωμοσίας, 
θα καθοριστούν με αποφάσεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Για τη μορφή του Παραρτήματος Διπλώματος, ισχύει η απόφαση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της 224ης/17-10-2008 
συνεδρίασης του και οι διατάξεις της Υ.Α. Φ5/89656/Β3/13-8-2007. 

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται ως εξής: 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ (Υ) /  
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε) 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ  ΕΞΑΜΗΝΟ  

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων 
(ΤΟΕ) 

Υ 8 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική 
(ΤΟΕ) 

Υ 8 

Σεμινάριο Διαχείρισης της Αλλαγής Υ 6 

Μάθημα επιλογής Ε 4 

Μάθημα επιλογής Ε 4 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS:  30 
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ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Διοικητικό Μάρκετινγκ (ΤΟΕ) Υ 6 

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (ΤΟΕ) Υ 6 

Μάθημα επιλογής Ε 4 

Μάθημα επιλογής Ε 4 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υ 10 

ΣΥΝΟΛΟ ECTS:  30 

 
Κατάλογος μαθημάτων επιλογής χειμερινού εξαμήνου: 
1. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Οικονομία, Θεσμοί, Πολιτικές (ΤΜΧΠΠΑ) 
2. Καινοτομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΤΜΧΠΠΑ) 
3. Η Ανάπτυξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΤΜΧΠΠΑ) 
4. Μέθοδοι Έρευνας (ΤΜΧΠΠΑ) 
5. Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων (ΤΟΕ) 
6. Πνευματικά Δικαιώματα Ιδιοκτησίας: Πολιτική και Διαχείριση 

 
Κατάλογος μαθημάτων επιλογής εαρινού εξαμήνου: 
1. Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (ΤΟΕ) 
2. Συστήματα Παραγωγής (ΤΜΜ) 
3. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΤΜΧΠΠΑ) 
4. Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Επενδύσεων (ΤΜΧΠΠΑ) 
5. Βελτιστοποίηση σε Συστήματα Logistics (ΤMM) 
6. Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας (ΤΜΜ) 
7. Χρονικός Προγραμματισμός και Διαχείριση Έργων (ΤΜΜ) 
8. Δίκαιο Ανταγωνισμού (ΤΟΕ) 
9. The web start-up: η Νεοφυής Τεχνολογική Εταιρία στο Διαδίκτυο 
10. Ψηφιακό Μάρκετινγκ. 
 
Με πρόταση της ΕΔΕ και έγκριση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης, μπορεί να γίνεται 
τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των 
εξαμήνων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  
 
 

Άρθρο 9 
Αξιολόγηση μαθημάτων 

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα 
του διδάσκοντα, γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα και αποτελεί 
παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης της απόδοσης του φοιτητή στο 
συγκεκριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις κ.λπ.). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι 
σαφώς προσδιορισμένα και αναγράφονται στο ενημερωτικό έντυπο του κάθε 
μαθήματος (επισυνάπτεται στο παράρτημα).  
Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων των 
φοιτητών σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφωνα με τις 
οδηγίες που παρέχει ο κάθε διδάσκων στην αρχή του εξαμήνου. Ο ελάχιστος 
αποδεκτός βαθμός μαθήματος είναι το πέντε (5), με άριστα το δέκα (10). Με 
απόφαση της ΕΔΕ ο ελάχιστος αποδεκτός βαθμός κατοχύρωσης του μαθήματος 
μπορεί να είναι μεγαλύτερος του πέντε (5). 
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Άρθρο 10 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕργ.), στην οποία αποδίδεται ιδιαίτερη 
βαρύτητα, εκπονείται ατομικά υπό την επίβλεψη ενός διδάσκοντα του ΠΜΣ. Με 
απόφαση της ΕΔΕ ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της ΜΔΕργ. Ο τρόπος συγγραφής 
της είναι συγκεκριμένος, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από την 
ΕΔΕ. 
Η ΜΔΕργ. πρέπει να βρίσκεται θεματικά στο πεδίο που καλύπτει το συγκεκριμένο 
ΠΜΣ και να αποδεικνύει προχωρημένες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές 
δεξιότητες, κριτική σκέψη, αναλυτικές, συνθετικές και ερευνητικές ικανότητες. 
Μπορεί να αναφέρεται σε θεωρητικά ή εφαρμοσμένα θέματα και να 
πραγματοποιείται σε συνεργασία με ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα που έχει 
αρμοδιότητες σε συναφή αντικείμενα. 
Για κάθε διπλωματική εργασία ορίζεται από την ΕΔΕ του ΠΜΣ ένας καθηγητής ως 
επιβλέπων. Για την εξέταση της ΜΔΕργ. ορίζεται από την ΕΔΕ του ΠΜΣ τριμελής 
επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) τουλάχιστον άλλοι 
καθηγητές ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ και Γ΄ ή ΕΔΙΠ ή συμβασιούχοι 
διδάσκοντες του ΠΜΣ, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Τα μέλη της 
επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το 
γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος.  
Για την έγκριση, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των μελών της 
Επιτροπής. Η ΜΔΕργ. βαθμολογείται από μηδέν (0) έως δέκα (10), με ελάχιστο βαθμό 
επιτυχίας το πέντε (5). Σε περίπτωση απόρριψης της ΜΔΕργ. καθορίζεται από τη ΣΕ 
νέα ημερομηνία αξιολόγησης, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες μετά την πρώτη κρίση. Σε 
περίπτωση δεύτερης απόρριψης ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ. 
Η εγκεκριμένη ΜΔΕργ., μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνει 
η επιτροπή, κατατίθεται τόσο στη Βιβλιοθήκη των ΠΜΣ (ΤΜΧΠΠΑ) όσο και στην 
Κεντρική Βιβλιοθήκη του Π.Θ. σε δύο αντίτυπα, από ένα (1) βιβλιοδετημένο έντυπο 
και από ένα (1) αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). Με ευθύνη της Κεντρικής 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δημιουργείται ηλεκτρονική βάση με τις 
Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία 
δημοσιεύεται στο ιδρυματικό αποθετήριο του Πανεπιστημίου. 
Οι φοιτητές έχουν δικαίωμα να καταθέσουν για πρώτη φορά τη ΜΔΕργ. τους το 
Σεπτέμβριο και αφού έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματά τους. Η 
επιτυχής παρουσίαση της ΜΔΕργ. συνεπάγεται την απονομή του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης.  
Σε περίπτωση που η ΜΔΕργ. δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως ή δε γίνει δεκτή από την 
εξεταστική επιτροπή, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο χειμερινό 
εξάμηνο σπουδών, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να καταθέσουν τη ΜΔΕργ. τον 
επόμενο Φεβρουάριο. Η επιτυχής παρουσίαση της ΜΔΕργ. συνεπάγεται την απονομή 
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.  
Σε περίπτωση που η ΜΔΕργ. και πάλι δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως ή δε γίνει δεκτή από 
την εξεταστική επιτροπή, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν για 
τελευταία φορά στο εαρινό εξάμηνο σπουδών αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να 
καταθέσουν τη ΜΔΕργ. τον Ιούνιο. Η επιτυχής παρουσίαση της ΜΔΕργ. συνεπάγεται 
την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.  
Σε κάθε άλλη περίπτωση ο φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ. 
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Άρθρο 11   
Αριθμός εισακτέων  

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος σπουδών στο ΠΜΣ ανέρχεται σε 30 άτομα. 
Καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού εισακτέων θα γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ, 
ανεξάρτητα από τα προβλεπόμενα κριτήρια, ένας (1) υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε 
σε σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού για το γνωστικό 
αντικείμενο του ΠΜΣ, ένας (1) υπότροφος άλλου προγράμματος υποτροφιών καθώς 
και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους.  
 

Άρθρο 12  
Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

Η απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε όσους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές ολοκληρώνουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους γίνεται από το Τμήμα που 
ανήκει ο εκάστοτε Διευθυντής του ΔΠΜΣ.  
Η καθομολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών τελείται από τον Κοσμήτορα της 

αντίστοιχης Σχολής, παρουσία του Διευθυντή του ΠΜΣ και των Προέδρων των 

Τμημάτων.   

 
Άρθρο 13 

Προσωπικό 
Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στο ΠΜΣ μπορούν να 
αναλαμβάνουν: 
1. Οι καθηγητές των οικείων ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, 

αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές. Επίσης, 
ειδικοί επιστήμονες ΕΔΙΠ ή διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας, οι οποίοι είναι 
κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. 

2. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 
οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική 
συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα. 

3. Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες 
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. 

Το 50% τουλάχιστον των διδασκόντων του ΠΜΣ πρέπει να είναι Καθηγητές και ΕΔΙΠ 
των οικείων Τμημάτων. Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων του ΠΜΣ 
ανατίθεται από την ΕΔΕ με απόφασή της. 
Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ορίζεται από την ΕΔΕ, ύστερα από πρόταση της ΣΕ, 
ένας καθηγητής ως σύμβουλος και ένας ως επιβλέπων. Ο σύμβουλος έχει την ευθύνη 
της παρακολούθησης και του ελέγχου της γενικής πορείας των σπουδών του 
μεταπτυχιακού φοιτητή. Ο επιβλέπων έχει την επιστημονική ευθύνη για την 
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και ορίζεται όταν γίνει η 
επιλογή του θέματος. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων, οι οποίοι 
είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ή άλλοι καθηγητές, μπορεί να ορίζονται 
συνεπιβλέποντες του μεταπτυχιακού φοιτητή. Κάθε καθηγητής μπορεί να 
αναλαμβάνει την επίβλεψη έως επτά (7) μεταπτυχιακών φοιτητών.  
Η γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ θα καλυφθεί από τους πόρους του ΠΜΣ. 
Μπορεί να οριστεί διοικητικός υπάλληλος των Τμημάτων ΜΧΠΠΑ ή ΟΕ ή ΜΜ, 
εφόσον δεν υπάρχει οικονομική δυνατότητα απασχόλησης εξωτερικού συνεργάτη. 
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Άρθρο 14 
Υλικό-τεχνική υποδομή 

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι χώροι διδασκαλίας και έρευνας, 
τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και η διοικητική δομή των Τμημάτων ΜΧΠΠΑ, ΟΕ και 
ΜΜ. Τα εργαστήρια των Τμημάτων καθώς και οι βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου 
υποστηρίζουν με τον εξοπλισμό τους το ΠΜΣ. 

 
Άρθρο 15 

Διάρκεια λειτουργίας 
Το Διατμηματικό ΠΜΣ «Νέα Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη» θα 
λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.   
 

Άρθρο 16 
Οικονομικά. Διαχείριση εσόδων και εξόδων 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), το 65% του ετήσιου κόστους 
λειτουργίας που αφορά λειτουργικές δαπάνες του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 
48.000 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: 
 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  ΠΟΣΟ Ευρώ 

Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και 
διοικητικού προσωπικού 

28.000 

Αναλώσιμα, εκπαιδευτικό υλικό, πρόσθετος εξοπλισμός 
(προμήθεια-ανανέωση-συντήρηση)  

5.000 

Μετακινήσεις  8.000 

Γενικά έξοδα 7.000 

ΣΥΝΟΛΟ 48.000 

 
Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές όπως 
χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα κλπ.  
Τα ποσά των διδάκτρων του ΠΜΣ, τόσο στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης όσο 
και σε αυτήν της μερικής φοίτησης, καθορίζονται σε ετήσια βάση από την ΕΔΕ.                    
Τα δίδακτρα καταβάλλονται με την έναρξη του εξαμήνου και απαραίτητη 
προϋπόθεση για την συμμετοχή των φοιτητών στις εξετάσεις και την παρουσίαση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η οικονομική ενημερότητά τους. 
Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, δεν επιστρέφεται το μέρος των διδάκτρων που 
έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση εκ νέου παρακολούθησης του εξαμήνου δεν θα 
υπάρχει πρόσθετη καταβολή διδάκτρων. 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε € 2.900 
ετησίως στην περίπτωση της πλήρους φοίτησης και σε € 1.600 ετησίως στην 
περίπτωση της μερικής φοίτησης. 
Επίσης, απαιτείται η καταβολή ποσού ύψους € 200 για την κατάθεση της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, το οποίο επανακαταβάλλεται σε περίπτωση 
διπλής προσπάθειας.  
Σε περίπτωση που απαιτηθούν ένα ή δύο (το πολύ) πρόσθετα εξάμηνα (πέραν των 
δύο για την πλήρη φοίτηση ή των τεσσάρων για τη μερική) για την ολοκλήρωση της 
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μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, τα δίδακτρα για κάθε εξάμηνο είναι 
μειωμένα και ορίζονται σε € 300.  
Η διαχείριση των οικονομικών του ΠΜΣ θα γίνεται από τον διευθυντή του. Ο 
διευθυντής του ΠΜΣ είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, οι οποίοι ελέγχονται από την Επιτροπή 
Οικονομικής Διαχείρισης (ΕΟΔ) του ΠΜΣ και υποβάλλονται στην ΕΔΕ για έγκριση μια 
φορά το χρόνο. Ο προϋπολογισμός καθώς και ο οικονομικός απολογισμός κάθε ΠΜΣ, 
μετά την έγκρισή του από την ΕΔΕ, υποβάλλεται στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Ιδρύματος. Η επιλεξιμότητα των δαπανών  ελέγχεται από τον ΕΛΚΕ. Σε 
περίπτωση σοβαρής διαφωνίας μεταξύ ΕΛΚΕ και ΕΔΕ, το θέμα θα επανέρχεται στη 
Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ). 
Ο διευθυντής του ΠΜΣ έχει την ευθύνη παρακολούθησης, εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού και της έκδοσης εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.  
Το Π.Μ.Σ. του δύναται να διαθέσει το 10% (μέγιστο) των εσόδων του από το 65% που 
τους αποδίδεται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. για υποτροφίες μεταπτυχιακών φοιτητών με 
κριτήριο τις επιδόσεις τους ή και κοινωνικά κριτήρια. Στον ετήσιο αναλυτικό 
απολογισμό του ΠΜΣ στην ΕΔΕ και στη ΣΕΣ στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους θα 
πρέπει να κατατίθενται εκτός των άλλων, ονομαστικά οι υποτροφίες που δόθηκαν, 
καθώς και το ποσό ανά φοιτητή που διατέθηκε για το σκοπό αυτό. 
 

Άρθρο 17 
Υγειονομική κάλυψη – φοιτητικά δάνεια 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και 
νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 
περίθαλψη που παρέχεται κάθε φορά από το δημόσιο σύστημα υγείας.  
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι, οι 
προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη δωρεάν σίτιση και στέγαση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών, με βάση την ατομική και οικογενειακή οικονομική τους 
κατάσταση και την εντοπιότητά τους, καθώς και την έδρα του ιδρύματος και τις 
ειδικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτό. 
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές παρέχονται διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους 
σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα αναγκαία μέσα για την πολιτιστική τους 
καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο 
αναγκαίο θέμα σχετικά με τις παροχές αυτές καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Τουρισμού. 
Για τη χορήγηση φοιτητικών δανείων στους μεταπτυχιακούς φοιτητές εφαρμόζονται 
οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 18 
Διασφάλιση ποιότητας 

Τα πνευματικά δικαιώματα των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών ή τα 
πιθανά δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή εμπορικής εκμετάλλευσης των εργασιών 
καθορίζονται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθημάτων, τις δημοσιεύσεις 
ή τη συγγραφή των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, επινόηση ερευνητικών 
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δεδομένων και αντιεπιστημονική συμπεριφορά γενικότερα απαγορεύεται.                              
Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι αρμόδια να ενημερώνει σχετικά τους φοιτητές των 
ΠΜΣ και να επιβάλλει ποινές, όπου αυτό είναι αναγκαίο. Λεπτομερείς οδηγίες για το 
θέμα θα εκδίδονται από την Επιτροπή Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου.  
Για το ΠΜΣ ισχύουν όλες οι διατάξεις και οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, με 
βάση τις οδηγίες και τα κριτήρια της ΑΔΙΠ που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις. 
 

Άρθρο 19 
Ιστοσελίδα του ΠΜΣ 

Το ΠΜΣ έχει υποχρεωτικά την ιστοσελίδα του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, και 
προαιρετικά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα κρίνει η ΕΔΕ, ιδιαίτερα σε προγράμματα 
συνεργασίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η επίσημη ιστοσελίδα του ΠΜΣ 
ενημερώνεται διαρκώς και περιέχει όλες τις πληροφορίες και ανακοινώσεις του 
Προγράμματος και αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των φοιτητών.  
 

Άρθρο 20 
Μεταβατικές διατάξεις 

Ο διευθυντής του Προγράμματος σε συνεργασία με τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) 
έχει την αρμοδιότητα να προτείνει στην ΕΔΕ το αναθεωρημένο πρόγραμμα που 
εγκρίνεται από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης. 
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται τα αρμόδια 
όργανα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

2. ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

3. ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ. Όνομα, e-mail 

4. ΑΛΛΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ. Ονόματα, mail  

5. ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ  

6. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

7. ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

8. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

9. ΣΚΟΠΟΙ & ΣΤΟΧΟΙ TOY MAΘΗΜΑΤΟΣ (περιληπτικά) 

10. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

11. ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

12. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ –  

 ΩΡΕΣ/ΕΒΔΟΜΑΔΑ  

 

Α/Α Ημερομηνία Εισηγητής  Θέμα  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

 

 

13. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Η αξιολόγηση των φοιτητών θα 

γίνει: 

14. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 

 

Διάλεξη 1 έως 13 

 

Τίτλος Περιεχόμενα Λέξεις - κλειδιά 

   

Βιβλιογραφία:   

 


