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Άρθρο 1 Αντικείμενο – Σκοπός του ΠΜΣ 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Κοινωνιολογίας είναι η εκπαίδευση επιστημόνων, ερευνητών/τριών και στελεχών 

κοινωνικών οργανισμών, ΟΤΑ, ΜΚΟ, Ινστιτούτων και επιχειρήσεων του κοινωνικού 

τομέα σε κρίσιμα πεδία κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής. Επιπλέον, το ΠΜΣ 

στοχεύει α) στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων στους θεματικούς άξονες: 

κοινωνικής οργάνωσης, κοινωνικών ανισοτήτων και κοινωνικού αποκλεισμού, 

πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής ανάπτυξης, παραβατικότητας και 

αντεγκληματικής πολιτικής καθώς και β) στην απόκτηση ειδικών γνώσεων στη 

θεωρία και μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας και κυρίως των τεχνικών και των 

αναλυτικών εργαλείων της για τη μελέτη και επιστημονική εμβάθυνση των 

θεωρητικών και εφαρμοσμένων πεδίων κοινωνικής ανάπτυξης. Η εκπαίδευση στη 

διεξαγωγή εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας στα παραπάνω θεματικά πεδία 

περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, την 

ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών τεχνικών, τη διαδικασία συλλογής 

δεδομένων καθώς και την ποιοτική και ποσοτική τους επεξεργασία. Τέλος επιδίωξη 

είναι η επεξεργασία εναλλακτικών μοντέλων κοινωνικής ανάπτυξης, βασισμένα στις 

τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, με στόχο την προώθηση της κοινωνικής 

και οικονομικής ενσωμάτωσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και τη μείωση κινδύνων 

για την κοινωνική τους περιθωριοποίηση. 

 

Άρθρο 2 Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την εμπέδωση του αναλυτικού και συνθετικού χαρακτήρα του ΠΜΣ καθώς και με 

τη σύνδεση του θεωρητικού με τον ερευνητικό και εφαρμοσμένο κύκλο μαθημάτων 

οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις και αναπτύσσουν δεξιότητες στους ακόλουθους 

τομείς: 

α. Αποκτούν γνώσεις αναφορικά με τους θεματικούς άξονες που αναλύθηκαν 

παραπάνω αλλά και σε δεξιότητες μεθοδολογικού σχεδιασμού, κοινωνικής 

ανάλυσης και διεξαγωγής εφαρμοσμένης κοινωνικής έρευνας στα θεματικά πεδία. Η 

εκπαίδευση αυτή περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και 



υποθέσεων, απόρροια μιας εμπεριστατωμένης θεωρητικής εμβάθυνσης στα 

θεματικά πεδία, την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών τεχνικών, τη 

διαδικασία συλλογής δεδομένων, την ποιοτική και ποσοτική τους επεξεργασία και, 

τέλος τη συγγραφή των αποτελεσμάτων, ορισμένα από τα οποία μπορούν να 

δημοσιεύονται μετά από συνεργασία των διδασκόντων. 

β. Στην προώθηση προσεγγίσεων που γεφυρώνουν τη θεωρία με την εμπειρική 

έρευνα εξασφαλίζοντας την θεωρητική εμβάθυνση και την εμπειρικά τεκμηριωμένη 

διαμόρφωση πολιτικών κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης. 

γ. Στην εξοικείωση και εμπέδωση εξειδικευμένων τεχνικών ποσοτικής και ποιοτικής 

ανάλυσης δεδομένων με κύριο προσανατολισμό τη δευτερογενή ανάλυση 

δεδομένων και την πρωτογενή έρευνα. 

 δ. Στην εφαρμογή των παραπάνω δεξιοτήτων στο σχεδιασμό, την οργάνωση και τη 

διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής ανάπτυξης αλλά και στη διαμόρφωση νέων 

πολιτικών ευρωπαϊκής, εθνικής και περιφερειακής διακυβέρνησης. 

ε. Στην επεξεργασία προτάσεων εναλλακτικών μοντέλων κοινωνικής ανάπτυξης, 

βασισμένα στις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, με στόχο την προώθηση 

της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και τη 

μείωση κινδύνων για κοινωνική περιθωριοποίηση. 

Το πρόγραμμα είναι διεπιστημονικού χαρακτήρα με την έννοια ότι δεν περιορίζεται 

αποκλειστικά στην περαιτέρω εξειδίκευση Κοινωνιολόγων αλλά στην εξοικείωση με 

γενικά και ειδικά γνωστικά αντικείμενα της Κοινωνιολογίας και στην εκμάθηση των 

μεθόδων και των τεχνικών της ερευνητικής διαδικασίας ενός ευρύτερου φάσματος 

Κοινωνικών Επιστημόνων ως και Πτυχιούχων Ανθρωπιστικών Επιστημών. Επίσης, οι 

Κοινωνιολόγοι που παρακολουθούν το εν λόγω πρόγραμμα εμπλουτίζουν τις γνώσεις 

τους σε ειδικά θέματα της Κοινωνιολογίας και της Εμπειρικής Έρευνας. Με την έννοια 

αυτή οι χώροι επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων εκτείνεται σε ένα 

ευρύτατο φάσμα ειδικοτήτων και φορέων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό 

τομέα. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 Στην εκπαίδευση, ανάλογα και με το βασικό τους πτυχίο 

 Ως στελέχη σε κεντρικές διαφόρων Υπουργείων, Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου, ΔΕΚΟ και άλλων κρατικών οργανισμών με αντικείμενα, 



εκτός των άλλων, το σχεδιασμό, τη διαχείριση ή την αξιολόγηση 

προγραμμάτων  

 Σε Περιφερειακές Υπηρεσίες και στους ΟΤΑ, δεδομένης της έμφασης του 

προγράμματος στη Τοπική και Περιφερειακή Κοινωνική Ανάπτυξη 

 Σε διοικητικές και ερευνητικές θέσεις των ΑΕΙ και ΤΕΙ, στη Γεν. Γραμματεία 

Ισότητας, στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Γεν. Γραμματείας Νέας Γενιάς και 

στα Κέντρα Νεολαίας, στη Γεν. Γραμματεία Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 

Ενηλίκων ή Απόδημου Ελληνισμού. 

 Ως στελέχη στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ, ως 

Σύμβουλοι Εργασίας, σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ για άνεργους ή άτομα 

με αναπηρίες, σε επιθεωρήσεις εργασίας, ως εκπαιδευτικοί σε κέντρα 

επαγγελματικής κατάρτισης, ως σύμβουλοι σε Κέντρα Προώθησης στην 

Απασχόληση (ΚΠΑ). 

 Σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα των εργασιακών σχέσεων, των 

συνθηκών εργασίας, με τα εργασιακά δικαιώματα και με την προστασία ή 

υποστήριξη των εργαζομένων απασχολούν μικρό αριθμό κοινωνιολόγων της 

εργασίας. 

 Σε εταιρείες δημοσκοπήσεων, ερευνών, κοινωνικών μελετών και 

προγραμμάτων, εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ειδικών 

δράσεων. 

 Σε ΜΚΟ και σε Ινστιτούτα ή θεσμούς που ασχολούνται με θέματα όπως 

ισότητα, μετανάστευση, κοινωνική πολιτική, Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης, 

Κέντρα Κατάρτισης και Σχολές Δεύτερης Ευκαιρίας. 

 

Άρθρο 3 Χαρακτηρισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Έρευνα για την 

τοπική κοινωνική ανάπτυξη και συνοχή». 

  



Άρθρο 4 Προϋποθέσεις Εισαγωγής 

Προσφερόμενες θέσεις για το τρέχον έτος: 30 

Γίνονται δεκτοί: 

 Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών Σπουδών, Πολυτεχνικών Σχολών, 

Θετικών Επιστημών, Νομικής, Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Επιστημών 

Πληροφορικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της 

αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι T.E.I, συναφούς γνωστικού 

αντικειμένου. 

 Πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της 

χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, από τη Σχολή 

Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων (άρθρο 88 Ν.3883/2010 ΦΕΚ 

167/24-9-2010, τ. Α ́). 

 Πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 38 

Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α ́) 

 Επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν 

προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο 

Π.Μ.Σ. 

 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της 

οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν 

έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 

3328/2005 (Α' 80) –σχετ. άρθρο 34 παρ. 7 του Ν. 4485/17.  

Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας 

πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που 

απαιτείται, αναφέρεται στον Κανονισμό ΠΜΣ, στα δε ακαδημαϊκά κριτήρια που 

συνεκτιμώνται, περιλαμβάνονται ιδίως, ο βαθμός του πτυχίου, η βαθμολογία στα 

μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η επίδοση σε 

διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, καθώς 

και η σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας.  



Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της 

διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. 

Άρθρο 5 Χρονική διάρκεια φοίτησης  

Για το Δ.Μ.Σ. απαιτείται η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των φοιτητών/τριών του  

προγράμματος, το οποίο διαρκεί συνολικά τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο (2) πρώτα 

εξάμηνα περιλαμβάνουν παρακολούθηση μαθημάτων και στο 3ο εξάμηνο εκπονείται η 

διπλωματική εργασία. Η φοίτηση για την ολοκλήρωση των διπλωματικών εργασιών μπορεί 

να παραταθεί κατά ένα (1) εξάμηνο με αίτηση των ενδιαφερόμενων στην Γραμματεία του 

Τμήματος και έγκριση από τη Συνέλευση, και περαιτέρω για ένα (1) ακόμα ακαδημαϊκό 

εξάμηνο μετά από τεκμηριωμένη αίτηση των ενδιαφερομένων, σχετική εισήγηση του/της 

επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας και έγκριση της Συνέλευσης. Η μέγιστη διάρκεια 

εκπόνησης διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ακαδημαϊκά 

εξάμηνα και κατά συνέπεια η μέγιστη δυνατή διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. 

(συμπεριλαμβανομένης της πιθανής παράτασης) δεν μπορεί  να υπερβαίνει τα πέντε (5) 

ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

Άρθρο 6 Αναστολή φοίτησης   

Ο/Η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια με αίτησή του εντός του χρόνου κανονικής διάρκειας 

φοίτησης μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης η οποία δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα, ούτε να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου. Η 

διαδικασία αναστολής αναλύεται στα παρακάτω βήματα: 1. Αίτηση του/της 

ενδιαφερόμενου/ης, στην αρχή του ακαδ. εξαμήνου στη Συνέλευση του Τμήματος, στην 

οποία θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους αιτείται την αναστολή. Στην αίτηση 

επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά εάν υπάρχουν. 2. Σχετική αιτιολογημένη 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, όπου θα αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της 

αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά 

δικαιώματα του/της φοιτητή/τριας. Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται ξανά αυτομάτως μετά 

τη λήξη της αναστολής. Όσοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν λάβει από τον 

Φορέα Εργασίας τους εκπαιδευτική άδεια για τη φοίτησή τους σε Π.Μ.Σ. δεν δικαιούνται 

κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστολή φοίτησης. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής 

ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. 



Άρθρο 7 Διαγραφή φοιτητή/τριας 

Η Συνέλευση του Τμήματος Κοινωνιολογίας, μετά την εισήγηση της ΣΕ, δύναται να 

αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων εάν: α) υπερβούν το ανώτατο όριο 

απουσιών, β) έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν 

ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, γ) υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης 

στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό, εκτός αν συντρέχουν αποδεδειγμένα 

σοβαροί και εξαιρετικοί λόγοι, δ) υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί 

πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των εργασιών τους, ε) δεν 

καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης, ζ) αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων. 

Άρθρο 8 Πρόγραμμα μαθημάτων   

 

1. Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. 

2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση στα υποχρεωτικά μαθήματα 

του προγράμματος σπουδών, σε δύο μαθήματα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν, η επιτυχής 

εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών 

μονάδων (ECTS). 

3. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

πχ για ΠΜΣ τριών ακαδ. εξαμήνων, διαμορφώνεται ως εξής: 

Εξάμηνο Α' (Χειμερινό Εξάμηνο) 

 Κοινωνιολογία: Έννοιες, Θεωρίες και Προσανατολισμοί / Κωδικός: 183-01-17/ Είδος: 

Υποχρεωτικό (Υ) / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5   

 Μεθοδολογία Σχεδιασμού Ποιοτικής Κοινωνικής Έρευνας / Κωδικός: 183-02-17/ Είδος: 

Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5   

 Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στο Έγκλημα και την Αντιμετώπισή του / Κωδικός: 183-03-

13/ Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5   

 Κοινωνικός Τομέας: Οργανισμοί και Υπηρεσίες / Κωδικός: 183-04-17/ Είδος: 

Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5   

 Κοινωνική Συνοχή: Μετανάστευση και Εκπαίδευση / Κωδικός: 183-05-13/Είδος: 

Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5   



 Κοινωνικός Αποκλεισμός, Περιθωριοποίηση και Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες / Κωδικός: 

183-06-13 / Είδος: Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 5  

 

Εξάμηνο Β' (Εαρινό Εξάμηνο) 

 Έρευνα στη Μετανάστευση και στην Εκπαίδευση / Κωδικός: 183-07-13 /Είδος: 

Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 10   

 Έρευνα στο Έγκλημα και την Αντεγκληματική Πολιτική / Κωδικός: 183-08-13 /Είδος: 

Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 10   

 Έρευνα σε Οργανισμούς και Υπηρεσίες του Κοινωνικού Τομέα / Κωδικός: 183-09-17/ 

Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 10   

 Έρευνα στον Κοινωνικό Αποκλεισμό, την Περιθωριοποίηση και τις Ευάλωτες Κοινωνικές 

Ομάδες / Κωδικός: 183-10-13 /Είδος: Υποχρεωτικό κατ’ Επιλογήν / Διδακτικές Μονάδες: 

3 / ECTS: 10  

 Ποιοτική Έρευνα. Εφαρμογές και Μελέτες Περίπτωσης / Κωδικός: 183-11-17/Είδος: 

Υποχρεωτικό / Διδακτικές Μονάδες: 3 / ECTS: 10   

 

Εξάμηνο Γ' 

 Διπλωματική Εργασία/ Διδακτικές Μονάδες: 15 / ECTS: 30 

 

Το άνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό. Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των 

μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, καθώς και η κατανομή τους σε εξάμηνα, δύνανται 

να αναπροσαρμόζονται με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος για λόγους διασφάλισης της 

εύρυθμης λειτουργίας του ΠΜΣ. Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών βρίσκεται αναρτημένο 

στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Εκεί περιγράφονται- τα μαθήματα και το περιεχόμενό τους 

(βλ. Φακέλους Μαθημάτων), οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) εκάστου εξαυτών, καθώς και της 

διπλωματικής εργασίας, η ένταξή τους σε ομάδα υποχρεωτικών, κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικών, επιλογής, προαιρετικών, ή προαπαιτούμενων για την παρακολούθηση άλλων 

μαθημάτων, - ο αριθμός των μαθημάτων που θα πρέπει να επιλέγονται σε κάθε εξάμηνο,- ο 

ανώτατος αριθμός μαθημάτων στα οποία μπορεί να εγγραφεί κάθε μεταπτυχιακός φοιτητή/ 

φοιτήτρια ανά ακαδ. εξάμηνο, οι ελάχιστες διδακτικές ώρες των μεταπτυχιακών μαθημάτων 

ανά εξάμηνο, ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 

και μεταπτυχιακή φοιτήτρια για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ, κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές δραστηριότητες των προγραμμάτων.  



Άρθρο 9 Διδακτικό Υλικό 

Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει επιλεγμένα κείμενα (σε μορφή pdf ή σε μορφή 

υπερσυνδέσμου) καθώς και παρουσιάσεις (σε μορφή PowerPoint), τα οποία 

αναρτώνται στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης aegean open-eclass. Επιπρόσθετα, 

παρέχεται πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές μέσω της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος 

καθώς και σε συλλογή βιβλιογραφικού υλικού στο αναγνωστήριο του ΠΜΣ.  

 

Άρθρο 10 Γλώσσα διδασκαλίας  

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 11 Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος 

Στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν την έναρξη των μαθημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος ή του Π.Μ.Σ. το ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος, το οποίο 

έχει επιμεληθεί ο/η Διευθυντής/ια του Π.Μ.Σ. και έχει εγκριθεί από τη Συνέλευση και το 

οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις 

περιόδους εξετάσεων, τις αργίες κ.λ.π. Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Π.Μ.Σ. εναρμονίζεται 

με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος. Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το 

ωρολόγιο πρόγραμμα της περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και οι ώρες 

διδασκαλίας των μαθημάτων, οι ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων κ.λ.π. 

Άρθρο 12 Ημερομηνίες εγγραφής και δηλώσεις μαθημάτων 

Στην αρχή κάθε ακαδ. εξαμήνου, πριν την έναρξη των μαθημάτων καθορίζονται και 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ/Τμήματος οι ημερομηνίες εγγραφής φοιτητών και 

φοιτητριών, καθώς και η διαδικασία δηλώσεων των μαθημάτων που θα επιλέγονται σε κάθε 

εξάμηνο. 

Άρθρο 13 Διάρκεια Μαθημάτων 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/2.7.2015/θέμα 3.2 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, για 

την ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα έως δεκατρείς ενότητες 

εκπαίδευσης και μάθησης (συμπεριλαμβάνονται σε αυτές διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, 

εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου κ.λπ.). Το εν λόγω Π.Μ.Σ. 



περιλαμβάνει μαθήματα με δεκατρείς ενότητες εκπαίδευσης και μάθησης ανά εξάμηνο και 

η διάρκεια εκάστης ενότητας ορίζεται σε τρεις (3) ώρες. 

Άρθρο 14 Ημέρες Μαθημάτων 

Για την υποβοήθηση μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών που έχουν παράλληλη 

επαγγελματική απασχόληση, μαθήματα δύναται να διεξάγονται όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας. 

Άρθρο 15 Αναπληρώσεις μαθημάτων 

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η έγκαιρη αναπλήρωσή του. 

Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. 

Άρθρο 16 Όρια απουσιών 

Οι φοιτητές και φοιτήτριες υποχρεούνται να παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες του 

Π.Μ.Σ. Θεωρείται ότι έχουν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα 

συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνον αν έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το 75% των ωρών 

της διδασκαλίας του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή και παρακολούθηση 

διαπιστώνεται με ευθύνη των διδασκόντων και διδασκουσών των μαθημάτων. 

Άρθρο 17 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση   

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή η διδασκαλία 

των μαθημάτων δύναται να παρέχεται με μέσα εξ αποστάσεως σε ποσοστό 50% κατά 

μέγιστο. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (διαλέξεις, παρουσιάσεις εργασιών) διεξάγεται 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές τηλεδιάσκεψης που προσφέρονται από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα Open e-lass (eclass.aegean.gr). Τα διά ζώσης μαθήματα διεξάγονται στην αρχή 

και το τέλος του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εκάστου ακαδημαϊκού έτους. 

Άρθρο 18 Υποχρεώσεις Διδασκόντων/ουσων 

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων/ουσων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του 

μαθήματος, του συνοπτικού περιεχομένου και τίτλου των διαλέξεων με παράθεση σχετικής 

βιβλιογραφίας, του τρόπου εξέτασης του μαθήματος, η επίβλεψη της διπλωματικής 

εργασίας, η επικοινωνία με τους/τις μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες. 

 



Άρθρο 19 Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών 

Οι Ακαδημαϊκοί/ές Σύμβουλοι Σπουδών είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού του  

πανεπιστημίου (ΔΕΠ) που προσφέρουν εθελοντικά την εμπειρία που έχουν αποκομίσει σε 

θέματα εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας. Οι Ακαδημαϊκοί/ές σύμβουλοι σπουδών παρέχουν 

καθοδήγηση για την ανάπτυξη και την επίτευξη ουσιαστικών εκπαιδευτικών, 

επαγγελματικών και προσωπικών στόχων.    

Άρθρο 20 Αξιολόγηση επίδοσης στα μαθήματα 

Οι φοιτητές/τριες του προγράμματος αξιολογούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου για όλα τα 

μαθήματα που διδάχθηκαν. Η αξιολόγηση βασίζεται είτε σε απαλλακτικές εργασίες είτε σε 

γραπτές εξετάσεις, που πραγματοποιούνται στην διάρκεια του εξαμήνου ή σε τακτές 

εξεταστικές περιόδους που ορίζονται στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Για την αξιολόγηση 

χρησιμοποιείται η κλίμακα βαθμολογίας 0-10, με βάση το 5 και οι βαθμοί των μαθημάτων 

κατατίθενται με την ακρίβεια ενός δεκαδικού. Οι βαθμολογίες υποβάλλονται στην 

Γραμματεία του Τμήματος εντός δύο (2) εβδομάδων από την λήξη της εξεταστικής περιόδου. 

Άρθρο 21 Εξεταστικές περίοδοι 

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι δύο: Φεβρουαρίου και Ιουνίου όπως αυτές ορίζονται κάθε 

φορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος. Σχετικά με την προθεσμία κατάθεσης 

αποτελεσμάτων εξέτασης μαθημάτων από τους/τις Διδάσκοντες/ουσες ισχύουν τα 

προβλεπόμενα κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος. Σε περίπτωση 

αποτυχίας σε μάθημα χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου, παρέχεται η δυνατότητα 

επαναληπτικής εξέτασης στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Αν ο/η μεταπτυχιακός/η 

φοιτητής/τρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων στην τελευταία εξεταστική 

που έχει δικαίωμα να συμμετέχει, βάσει του Κανονισμού, δηλαδή την εξεταστική του 

Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε να σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό να θεωρείται ότι δεν έχει 

ολοκληρώσει επιτυχώς το Πρόγραμμα, εξετάζεται ύστερα από αίτησή του, στην ίδια 

εξεταστική περίοδο, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι/ες έχουν το 

ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο/α μάθημα/μαθήματα και ορίζονται 

από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο/η υπεύθυνος/η της εξέτασης 

του κάθε μαθήματος διδάσκων/. Εάν ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν υποβάλει αίτηση εντός 

των προβλεπόμενων από το Τμήμα χρονικών ορίων ή εάν αποτύχει στην εξέταση από την 

τριμελή επιτροπή, τότε γίνεται η οριστική διαγραφή του από το ΠΜΣ. 



Άρθρο 22 Ποιότητα Εργασιών 

Το ΠΜΣ προωθεί την εκπόνηση εργασιών υψηλού επιπέδου από τους/τις μεταπτυχιακούς/ές 

φοιτητές/τριες. Η λογοκλοπή κάθε είδους στις εργασίες των υποχρεωτικών ή υποχρεωτικών 

κατ’ επιλογήν μαθημάτων, στην μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, δεν επιτρέπεται και 

τιμωρείται με μηδενισμό ή με παραπομπή στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, σύμφωνα με τον 

Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Ιδρύματος. 

Άρθρο 23  Προτεινόμενη Δομή Εργασιών 

Η δομή των εργασιών δύναται να περιλαμβάνει τα παρακάτω: α) τίτλος, β) επιτομή 

(abstract), γ) εισαγωγή, δ) θεωρητικό πλαίσιο, ε) μέθοδος, ζ) αποτελέσματα, η) συζήτηση, θ) 

σημειώσεις και βιβλιογραφία. μ  

Άρθρο 24 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία   

Η περίοδος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ξεκινά όταν έχουν ολοκληρωθεί με 

επιτυχία οι σπουδές του Α  ́και Β  ́εξαμήνου. Οι φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. καταθέτουν την 

δήλωση του θέματος της διπλωματικής εργασίας, το οποίο έχει επιλεχθεί σε συνεννόηση με 

έναν/μια επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια, σε ειδικό έντυπο στην Γραμματεία του 

Τμήματος σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Γραμματεία, πριν από την έναρξη του Γ  ́

εξαμήνου. Η δήλωση του θέματος της διπλωματικής εργασίας (που περιλαμβάνει τον τίτλο 

σε ελληνικά και αγγλικά) υπογράφεται από τον/την επιβλέποντα/ επιβλέπουσα πριν 

κατατεθεί στην Γραμματεία. Η φοίτηση για την ολοκλήρωση των διπλωματικών εργασιών 

μπορεί να παραταθεί κατά ένα (1) εξάμηνο με αίτηση των ενδιαφερόμενων στην Γραμματεία 

του Τμήματος και έγκριση από την Συνέλευση και περαιτέρω για ένα (1) ακόμα ακαδημαϊκό 

εξάμηνο μετά από τεκμηριωμένη αίτηση των ενδιαφερομένων, σχετική εισήγηση του/της 

επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας και έγκριση της Συνέλευσης. Η μέγιστη διάρκεια 

εκπόνησης διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ακαδημαϊκά 

εξάμηνα. Επομένως, η εργασία μπορεί να εξεταστεί κατά τις περιόδους Φεβρουαρίου, 

Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Φεβρουαρίου του επόμενου έτους αντίστοιχα. Η αξιολόγηση της 

διπλωματικής εργασίας γίνεται μετά την δημόσια υποστήριξη της και το έντυπο της 

βαθμολογίας κατατίθεται εγγράφως στην Γραμματεία του Τμήματος. Απαιτείται 

υποχρεωτικά και τα τρία (3) μέλη της εξεταστικής επιτροπής να είναι παρόντες/παρούσες 

την ώρα της εξέτασης-παρουσίασης. Σε περίπτωση δε που σε αυτήν μετέχουν Εξωτερικά 

Μέλη (μέλη άλλων Ιδρυμάτων), δίνεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για τη διευκόλυνση 

των Εξωτερικών Μελών (σχετική η υπ’αρίθμ. φ122.1/42/23076/β2/24-2-2011, ΚΥΑ (ΦΕΚ 



433/17-3-2011,τ. Β )́.  Για την αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιείται η 

κλίμακα βαθμολογίας 0-10 με βάση το 5 και με την ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων. Η 

τελική βαθμολογία προκύπτει από τον μέσο όρο των τριών (3) βαθμολογητών. Με την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες υποβάλλουν στην 

Γραμματεία του Τμήματος ένα (1) αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή (κατά προτίμηση 

αρχείο.doc ή PDF). Κατά τα ακαδημαϊκώς ισχύοντα, η λογοκλοπή ολοκληρωμένης εργασίας 

οποιουδήποτε τύπου ή μεμονωμένων ιδεών ή/και αποσπασμάτων από εργασίες τρίτων 

(δηλαδή η προσπάθεια να ιδιοποιηθεί κάποιος/α με ακαδημαϊκά ανέντιμο τρόπο εργασίες, 

αποσπάσματα εργασιών, κείμενα ή ιδέες τρίτων) απαγορεύεται ρητά. Σε περίπτωση 

λογοκλοπής, η διπλωματική εργασία απορρίπτεται με βάση σχετική εισήγηση του/της 

επιβλέποντος/ουσας. 

Άρθρο 25 Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας 

Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από την αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/ης στην οποία 

αναγράφεται, ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η 

επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της  προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την 

επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της 

εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα. Κάθε διδάσκων/ουσα 

του Π.Μ.Σ. μπορεί να αναλαμβάνει την επίβλεψη έως οκτώ διπλωματικών εργασιών ανά 

έτος. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι 

διδάσκων/ουσα του ΠΜΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν.4485/17. Τα 

λοιπά δύο Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής είναι διδάσκοντες/ουσες που δύναται 

να αναλάβουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε ΠΜΣ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

προαναφερόμενο άρθρο του Ν. 4485/17 . Τα Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 

πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του 

Π.Μ.Σ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας άσκησης καθηκόντων 

επίβλεψης επί μακρό χρονικό διάστημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Συντονιστική 

Επιτροπή, δύναται να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην αντικατάσταση 

του/της επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν 

αίτησης του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας και γνώμη του/της προτεινόμενου/ης 

Επιβλέποντος/ουσας ή Μέλους. Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 

πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο. Ο τρόπος συγγραφής της ΜΔΕ 

έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, περιλαμβάνεται σε απόφαση της Συνέλευσης του 

Τμήματος και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Ο σχεδιασμός της 



Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κάθε φοιτητή/τριας γίνεται με ευθύνη του/της 

Επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται επίσης ότι με ευθύνη του/της Επιβλέποντος/ουσας και 

του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας όλες οι μεταπτυχιακές εργασίες θα πρέπει να 

αποδέχονται τις αρχές Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας του Ιδρύματος. 

Άρθρο 26 Γλώσσα συγγραφής   

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. 

Άρθρο 27 Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  

Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει 

ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Μετά το πέρας της περιόδου συγγραφής της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του/της 

επιβλέποντος/ουσας, οι φοιτητές/τριες παραδίδουν ηλεκτρονικώς ή εντύπως αντίτυπό της 

στα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας στα Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 15 ημέρες 

πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, τα Μέλη της Εξεταστικής 

Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα παραπομπής της εξέτασης σε επόμενη εξεταστική περίοδο. 

Η τελική δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας γίνεται σε ημερομηνία και ώρα 

που ορίζονται από την Γραμματεία σε συνεννόηση με την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή και 

ανακοινώνεται μια (1) εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου για λόγους 

έγκαιρου προγραμματισμού. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες 

υποχρεούνται επίσης να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη, 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν τα ακόλουθα: «Είμαι συγγραφέας αυτής της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την 

προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, έχω 

αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων ή ιδεών, είτε αυτές 

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

προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά, ειδικά για τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή 

διπλωματική εργασία».  Η έγκριση της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την υποστήριξή 

της ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής (παρ. 4 άρθρο 34 Ν.4485/2017).   

Άρθρο 28 Κινητικότητα φοιτητών 

Το ΠΜΣ ενθαρρύνει και υποστηρίζει την κινητικότητα των φοιτητών  μέσω του 

προγράμματος Erasmus+. Προϋποθέσεις για τη συμμετοχή και λεπτομέρειες για τη δράση, 



περιγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Βασικής Δράσης 1 του Προγράμματος 

ERASMUS+ (https://erasmus.aegean.gr/el/kanonismos-erasmus ).   

 

Άρθρο 29 Πρακτική Άσκηση 

Δεν προβλέπεται υποχρεωτική ή προαιρετική Πρακτική Άσκηση. Ο Δ/ντής ή η Δ/ντρια του 

ΠΜΣ εγκρίνει την υποβολή υποψηφιότητας συμμετοχής φοιτητή/τριας σε προγράμματα 

Erasmus+ στα οποία τυχόν συμμετέχει το ίδρυμα. Στο πλαίσιο των παραπάνω 

προγραμμάτων, οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική 

άσκηση σε φορείς του εξωτερικού, όπως ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια, εταιρείες, 

κρατικούς φορείς, μουσεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια κ.α. Η διάρκεια 

κινητικότητας των φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

2 μήνες και μεγαλύτερη από 12 μήνες. Επιπλέον, δικαίωμα κινητικότητας για πρακτική 

άσκηση έχουν οι προσφάτως αποφοιτήσαντες/σασες, κατά τη διάρκεια του 1ου έτους της 

αποφοίτησής τους, με την προϋπόθεση να έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο 

πρόγραμμα, όσο ακόμα είναι ενεργοί/ές φοιτητές/τριες. Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες 

μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές στο εξωτερικό σε συνεργαζόμενο Ίδρυμα Ανώτατης 

Εκπαίδευσης για να πραγματοποιήσουν είτε εξάμηνο σπουδών είτε κομμάτι της 

μεταπτυχιακής τους διατριβής. Η διάρκεια κινητικότητας των φοιτητών/τριών για σπουδές 

δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 2 μήνες και μεγαλύτερη από 12 μήνες συνολικά ανά κύκλο 

σπουδών. 

  


