
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1  Έγκριση  Κανονισμού  του  Διατμηματικού  Προ-
γράμματος  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  με  τίτλο:
«Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές» μετα-
ξύ  των  Τμημάτων  Φιλοσοφίας  και  Παιδαγωγικής
της  Φιλοσοφικής  Σχολής  (επισπεύδον),  Νομικής
της Νομικής Σχολής και Πολιτικών Επιστημών της
Σχολής  Οικονομικών  και  Πολιτικών  Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

                                            
                                           
                                 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20475 (1)
   Έγκριση Κανονισμού του Διατμηματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές» με-

ταξύ των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγω-

γικής  της  Φιλοσοφικής  Σχολής  (επισπεύδον),

Νομικής της Νομικής Σχολής και Πολιτικών Επι-

στημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών

Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση αριθμ. 2958)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως του άρθρου 45 παρ. 1.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 (παρ. 7) του ν. 4521/2018
και 17 (παρ. γ) του ν. 4559/2018.

3.  Τις  υπουργικές  αποφάσεις:  α)  216772/Ζ1/8-12-
2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της

έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών» και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 3387/Τ.
Β710-8-2018) «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη
φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των
Ελληνικών ΑΕΙ».

4.  Τις  διευκρινιστικές  εγκυκλίους  του  Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: α) 163204/Ζ1/
29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α΄114)  για  θέματα  μεταπτυχιακών  σπουδών  και  εκ-
πόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», β)
203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την
εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και γ)
227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυ-
ση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄114) και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 Κοι-
νοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α’38) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

5. Το έγγραφο 34783/Ζ1/5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή
της διάταξης του ν. 4559/2018 (Α΄142) για τον ελάχιστο
αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την 108075/Ζ1/03-07-2019 (ΦΕΚ 432/τ.ΥΟΔΔ/ 05-
07-2019,  διόρθωση  σφάλματος  ΦΕΚ  809/τ.ΥΟΔΔ/
03-10-2019) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτα-
νη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με θητεία από 1-9-2019
έως 31-8-2022.

8. Την 778/9-9-2019 πράξη του Πρύτανη του ΑΠΘ με
θέμα «Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους
αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»,  όπως
εγκρίθηκε με την 975/11-9-2019 απόφαση της Συγκλή-
του του Α.Π.Θ. στη συνεδρίαση 3001/9 και 10-9-2019
(ΦΕΚ 3493/τ.Β’/18-9-2019).
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9. Την 1179/12-9-2019 πράξη του Πρύτανη του ΑΠΘ 
με θέμα «Καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης του 
Πρύτανη σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κω-
λύματος άσκησης των καθηκόντων του» (ΦΕΚ 3493/
τ.Β΄/18-9-2019).

10. Την 3633/3-10-2019 πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ, 
σχετικά με την τροποποίηση της ανωτέρω 778ης/9-9-2019 
πράξης του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως προς τις επιμέρους αρμοδιό-
τητες των Αντιπρυτάνεων (ΦΕΚ 3749/τ.Β΄/10-10-2019).

11. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων:
α. του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 258η/22.2.2018)

β. του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 
102η/27-2-2018) και

γ. του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 
142η/16.1.2018).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου 29201/9-7-2018 (ΦΕΚ 
3483/τ.Β΄/21-8-2018) σχετικά με την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. 
«Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές» μεταξύ των 
Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφι-
κής Σχολής (επισπεύδον), Νομικής της Νομικής Σχολής 
και Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

13. Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη πο-
σού 8.000,00€ ανά έτος στον προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. 
(ΚΑΕ 0149) και ποσού 10.000,00€ ανά έτος στον προϋπο-
λογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 
του προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.), αποφασίζουμε:

Την έγκριση του Κανονισμού του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Φιλο-
σοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές» μεταξύ των Τμη-
μάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής 
Σχολής (επισπεύδον), Νομικής της Νομικής Σχολής και 
Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πο-
λιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση - Γενικές διατάξεις

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτι-
κές» ιδρύθηκε με την 29201/9-7-2018 απόφαση (ΦΕΚ 
3483/τ.Β΄/21.8.2018), όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο 
του Α.Π.Θ. (συνεδρ. 2958/12 και 13.4.2018), λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 και υποστηρίζεται από 
το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Τομέας Φιλο-
σοφίας) της Φιλοσοφικής Σχολής, ως επισπεύδον Τμή-
μα, το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής και το Τμήμα 
Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πο-
λιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Διέπεται από τις διατάξεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας (ν. 4485/2017, όπως ισχύει), την ιδρυτική του 

πράξη, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Π.Θ., 
καθώς και από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.

Προκαταρκτική διευκρίνιση: Οι γραμματικοί τύποι 
του αρσενικού γένους χρησιμοποιούνται στο παρόν 
αποκλειστικά για λόγους γλωσσικής απλοποίησης και 
συμπεριλαμβάνουν και τα δύο γραμματικά γένη.

Άρθρο 2 
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι το γνωστικό πεδίο 
της Φιλοσοφίας σε ολόκληρο το εύρος της, με έμφαση 
αφενός στην ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης 
και αφετέρου στη φιλοσοφική πραγμάτευση των πεδίων 
της ηθικής, της πολιτικής και του δικαίου.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων 
σπουδών εμβάθυνσης σε αυτούς τους κλάδους και η 
κατάρτιση επιστημόνων για τις ανάγκες της φιλοσοφι-
κής έρευνας, καθώς και για τις ανάγκες της εκπαίδευσης. 
Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη της έρευνας στα 
παραπάνω πεδία και επιστημονικού διαλόγου και συνερ-
γασίας με ομοταγή Ιδρύματα και ερευνητικά Κέντρα της 
Ελλάδας και της αλλοδαπής.

Άρθρο 3 
Τίτλος Προγράμματος, Ειδικεύσεων 
και απονεμόμενου Διπλώματος

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών φέρει τον τίτλο «Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, 
Πρακτικές» και περιλαμβάνει τις παρακάτω δύο Ειδι-
κεύσεις: 

α. Ιστορία της Φιλοσοφίας, 
β. Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο.
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Δ.Μ.Σ.) με τους εξής τίτλους: 
α. «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία. 

Ειδίκευση: Ιστορία της Φιλοσοφίας», 
β. «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία. 

Ειδίκευση: Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο».

Άρθρο 4 
Όργανα διοίκησης του Δ.Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λει-
τουργία του Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
κείμενη νομοθεσία, είναι:

1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος: είναι το αρμόδιο όρ-
γανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανω-
τικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ. και ασκεί 
όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται 
από τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

2. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.): είναι επτα-
μελής και συγκροτείται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήμα-
τος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, ένα μέλος Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και ένα μέλος Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Νομικής, τα οποία υποδεικνύονται με διετή 
θητεία από τις Συνελεύσεις των αντίστοιχων Τμημάτων 
μεταξύ των διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ/ στην Ε.Δ.Ε. μετέ-
χουν και δύο εκπρόσωποι των φοιτητών του μεταπτυχι-
ακού προγράμματος, που εκλέγονται από τους φοιτητές 
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του οικείου μεταπτυχιακού προγράμματος για ετήσια 
θητεία. Η Ε.Δ.Ε. έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο 
άρθρο 31 παρ. 3 του ν. 4485/2017, όπως ισχύει.

3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.): είναι πενταμελής και 
απαρτίζεται από τρία μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλοσο-
φίας και Παιδαγωγικής, ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Πολιτικών Επιστημών και ένα μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Νομικής, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και 
εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε. με διετή θητεία. Η Σ.Ε. είναι αρ-
μόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό της λει-
τουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. και έχει ειδικότερα τις αρμοδιότητες 
όπως αυτές αναφέρονται στον ν. 4485/2017 και τις ορι-
ζόμενες στα επί μέρους άρθρα του εν λόγω Κανονισμού.

4. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών: αποτελεί-
ται από τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Φοιτητικής Μέριμνας, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου, 
και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις 
αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 § 5 του 
ν. 4485/2017.

5. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.: είναι μέλος της Σ.Ε. και 
ορίζεται, μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση της 
Ε.Δ.Ε., για διετή θητεία. Ο Διευθυντής είναι μέλος Δ.Ε.Π. 
πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή κα-
θηγητή, προεδρεύει της Σ. Ε. και έχει τις αρμοδιότητες 
που προβλέπονται στο κεφάλαιο ΣΤ’ του ν. 4485/2017, 
τις οριζόμενες στα επί μέρους άρθρα του εν λόγω Κανο-
νισμού και όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του 
οικείου Τμήματος (άρθρο 45, παρ. 1γ). Δεν μπορεί να έχει 
περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν 
δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο.

6. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή 
(Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολό-
γηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του ν. 4485/2017).

Ο Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε. και ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. 
προέρχονται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγι-
κής, το οποίο έχει τη διοικητική στήριξη του προγράμ-
ματος.

Άρθρο 5 
Προκήρυξη θέσεων και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων 
Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και ανα-
γνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με τον ν. 3328/2005.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που 
υπηρετούν στο Α.Π.Θ. μπορούν μετά από αίτησή τους 
να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένα κατ’ έτος, 
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, 
εφόσον ο τίτλος σπουδών και το έργο που επιτελούν 
στο Ίδρυμα είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο 
του Δ.Π.Μ.Σ.

Στερούνται δικαιώματος συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. 
όσοι φοιτητές είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι σε άλλο 
Π.Μ.Σ. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Ο ανώτατος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος στο 
Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τριάντα (30) ετησίως, ήτοι σε δε-
καπέντε (15) εισακτέους ετησίως για κάθε Ειδίκευση.

3. Η προκήρυξη για το Δ.Π.Μ.Σ. γίνεται κάθε Ιούνιο, με 
ανακοίνωση στους ιστότοπους των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων. Στην προκήρυξη καθορίζονται οι προϋπο-
θέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες πτυχιούχων και ο αριθ-
μός εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, η 
προθεσμία υποβολής αιτήσεων και των δικαιολογητικών 
που απαιτούνται, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που 
κρίνεται απαραίτητη για τη διευκόλυνση της αξιολόγη-
σης των υποψηφιοτήτων.

Η εξεταστέα ύλη, ξεχωριστή για κάθε μία από τις δύο 
Ειδικεύσεις, ανακοινώνεται επίσης εντός του μηνός Ιου-
νίου και περιλαμβάνει αριθμό θεματικών περιοχών (τρεις 
έως πέντε), από τις οποίες οι υποψήφιοι θα επιλέξουν 
κατά την εξέταση να απαντήσουν σε δύο.

4. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του Το-
μέα Φιλοσοφίας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο και κατά το 
διάστημα που ορίζεται. Για να γίνουν δεκτές ώστε να 
κατοχυρώσουν οι υποψήφιοι δικαίωμα συμμετοχής στη 
διαδικασία επιλογής, πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα 
κατά την προκήρυξη απαιτούμε να δικαιολογητικά, και 
συγκεκριμένα: (1) αίτηση υποψηφιότητας (ειδικό έντυ-
πο), στην οποία ο υποψήφιος προσδιορίζει την Ειδίκευ-
ση του Δ.Π.Μ.Σ. στην οποία ενδιαφέρεται να ενταχθεί, 
(2) βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυ-
τικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία και η επιστημονική 
δραστηριότητα του υποψηφίου, (3) αντίγραφο πτυχίου ή 
πτυχίων σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χο-
ρηγηθεί από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής πρέπει να φέρουν τις 
νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες 
μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση αναγνώρισης 
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., (4) αναλυτική βαθμολογία πτυχίου 
ή πτυχίων και (5) επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
έκτασης 300-400 λέξεων, στην οποία οι υποψήφιοι εκ-
θέτουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να φοι-
τήσουν στο Δ.Π.Μ.Σ. και στη συγκεκριμένη Ειδίκευση. 
Επιπροσθέτως μπορούν να υποβληθούν (6) διπλώματα 
ξένων γλωσσών και (7) αντίτυπο πτυχιακής εργασίας 
και δημοσιευμάτων, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοι-
τητές, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν στο Δ.Π.Μ.Σ. υπό 
την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση 
Περάτωσης των προπτυχιακών σπουδών τους έως την 
ημερομηνία που θα καθορίζεται στην προκήρυξη.

Άρθρο 6
Διαδικασία επιλογής εισακτέων

1. Οι γραπτές εξετάσεις επιλογής διεξάγονται την πρώ-
τη εβδομάδα του Οκτωβρίου σε κοινό τόπο και χρόνο, 
ο οποίος ορίζεται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες νωρί-
τερα και ανακοινώνεται στους ιστότοπους των συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων.

2. Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων γίνεται 
ξεχωριστά ανά Ειδίκευση από αρμόδια Τριμελή Επιτρο-
πή Επιλογής και Εξέτασης που ορίζεται με απόφαση της 
Ε.Δ.Ε. και απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν αναλά-
βει μεταπτυχιακό έργο στο πλαίσιο της κάθε Ειδίκευσης.
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3. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται ως εξής:
α/α Κριτήριο επιλογής Μόρια

1. Γενικός βαθμός πτυχίου 5-10

2.
Μέσος όρος της βαθμολογίας σε συναφή προπτυχιακά 

μαθήματα
5-10

3.
Προφορική συνέντευξη, με συνεκτίμηση του ακαδημαϊ-

κού και ερευνητικού προφίλ του υποψηφίου
0-10

4.
Γραπτή θεματική εξέταση στη φιλοσοφία, σε ύλη που ορί-

ζεται από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης
0-40

5.

Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει μετάφραση ξενόγλωσ-

σου φιλοσοφικού κειμένου και αξιολογεί τη γνώση της 

αγγλικής ή άλλης διεθνούς γλώσσας που προσδιορίζεται 

ως εξεταστέα από τους υποψηφίους

0-10

Μέγιστο σύνολο μορίων 80

4. Για την εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η 
συμπλήρωση του 50% του συνολικού αριθμού μορίων 
(δηλαδή τουλάχιστον 40 μόρια) επίσης, είναι απαραίτητη 
η συμπλήρωση του 50% του ανώτατου αριθμού μορίων 
σε όλα τα επιμέρους κριτήρια, πλην του κριτηρίου (2), 
του οποίου τα μόρια προσμετρούνται σε υποψηφίους:

- της Ειδίκευσης «Ιστορία της Φιλοσοφίας», αν έχουν 
πτυχίο Φιλοσοφίας, βάσει του μέσου όρου βαθμολογίας 
τους στα φιλοσοφικά μαθήματα

- της Ειδίκευσης «Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο», αν έχουν 
πτυχίο Φιλοσοφίας, Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, 
βάσει του μέσου όρου βαθμολογίας τους στα μαθήματα 
αυτών των αντικειμένων.

5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι δύο ξεχω-
ριστοί πίνακες επιτυχόντων, με τα λεπτομερή αποτελέ-
σματα, καταρτίζονται από τις δύο Επιτροπές Επιλογής και 
Εξέτασης έως την 15η Οκτωβρίου, επικυρώνονται από 
την Ε.Δ. Ε. και αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων 
και τους ιστότοπους των συνεργαζόμενων Τμημάτων.

6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (περισσότεροι υποψήφι-
οι με τον ίδιο συνολικό αριθμό μορίων), για την τελική 
τους κατάταξη προτάσσεται η επίδοσή τους στη γραπτή 
θεματική εξέταση (Κριτήριο 4), και, σε περίπτωση ισο-
βαθμίας και στη γραπτή θεματική εξέταση, ο γενικός 
βαθμός πτυχίου (Κριτήριο 1).

7. Οι επιτυχόντες καλούνται με σχετική ανακοίνωση 
της Γραμματείας του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγω-
γικής να εγγραφούν στο Δ.Π.Μ.Σ. σε συγκεκριμένο διά-
στημα και πάντως το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου.

Άρθρο 7 
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης

1. Η φοίτηση για την απόκτηση του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) αρχίζει το Χειμερινό Εξάμη-
νο και διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Εντός αυτού 
του χρονικού διαστήματος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
οφείλουν να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα προ-
βλεπόμενα μαθήματα και να έχουν καταθέσει, έως το 
τέλος Φεβρουαρίου του δεύτερου έτους σπουδών τους, 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία προς αξιολόγηση.

2. Με αιτιολογημένη γραπτή αίτησή τους που υποβάλ-
λεται κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου των σπου-
δών τους, και αποκλειστικά εντός του μηνός Νοεμβρίου, 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να ζητήσουν επτά-
μηνη παράταση του χρόνου φοίτησής τους στο Δ.Π.Μ.Σ.

3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές χάνουν την ιδιότητα του 
φοιτητή και διαγράφονται αυτοδίκαια από το Δ.Π.Μ.Σ. 
(με απλή διαπιστωτική πράξη της Ε.Δ.Ε.) εάν (α) δεν 
παρακολούθησαν μαθήματα για δύο (2) εξάμηνα ή 
(β) παρήλθαν άπρακτα τα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης 
ή (γ), σε περίπτωση παράτασης, συμπληρώθηκαν δύο 
ημερολογιακά έτη από την εγγραφή τους χωρίς να έχουν 
ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους.

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν συντρέχουν 
αποδεδειγμένα σοβαροί λόγοι (λόγοι υγείας που πιστο-
ποιούνται από δημόσιο φορέα, στράτευση, εγκυμοσύ-
νη κ.ά.), οι οποίοι καθιστούν αδύνατη τη φοίτηση ή την 
εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, 
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν, πριν από τη λήξη 
του τρίτου εξαμήνου, να ζητήσουν με αιτιολογημένη 
γραπτή αίτησή τους την αναστολή της φοίτησής τους 
για ορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους συνεχόμενους δώδεκα (12) μήνες και 
δεν συνυπολογίζεται στον συνολικό χρόνο σπουδών. 
Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοι-
τητής δεν διατηρεί την ιδιότητα του φοιτητή.

5. Αρμόδια για την έγκριση των σχετικών αιτήσεων 
είναι η Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

6. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να συμμετέ-
χουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στις επι-
στημονικές εκδηλώσεις του Δ.Π.Μ.Σ., καθώς και στην 
εποπτεία των εξετάσεων του Τομέα Φιλοσοφίας.

7. Οι όροι φοίτησης που περιλαμβάνονται στον Κα-
νονισμό Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται αποδεκτοί από 
κάθε υποψήφιο με την εγγραφή του. Ο υποψήφιος, προ-
τού εγγραφεί, λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού.

Άρθρο 8 
Δομή και περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών

1. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν ενενήντα (90) 
πιστωτικές μονάδες ECTS, ως ακολούθως:

- 50 ECTS με την επιτυχή παρακολούθηση πέντε (5) 
κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων-σεμιναρίων 
του Δ.Π.Μ.Σ. (10 ECTS το καθένα).

- 10 ECTS με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθή-
ματος «Άσκηση - Μεθοδολογία έρευνας»

- 30 ECTS με τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας, 
μετά την επιτυχή παρακολούθηση των απαιτούμενων 
μαθημάτων.

2. Στο Δ.Π.Μ.Σ. διδάσκονται μεταπτυχιακά μαθήματα-
σεμινάρια ως μαθήματα επιλογής που ανανεώνονται κάθε 
χρόνο. Οι τίτλοι, οι περιγραφές και η ενδεικτική βιβλιογρα-
φία των μαθημάτων εμπίπτουν στις γνωστικές περιοχές 
που αναφέρονται παρακάτω, εξειδικεύονται κατ’ έτος από 
τους διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ. και αναρτώνται παράλλη-
λα με την Προκήρυξη του Δ.Π.Μ.Σ. στους ιστότοπους των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων του Δ.Π.Μ.Σ.

Τα μαθήματα εντάσσονται στα ακόλουθα γνωστικά 
αντικείμενα: 

α. Ειδίκευση: Ιστορία της Φιλοσοφίας 
-Αρχαία και Μεσαιωνική φιλοσοφία (κωδικοί ΜΑΦ 

100-999)
- Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή φιλοσοφία (κω-

δικοί ΜΕΦ 100-999).
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Το περιεχόμενο των μαθημάτων προέρχεται από τις 
εξής θεματικές περιοχές: Οντολογία/Μεταφυσική, Γνω-
σιοθεωρία, Πρακτική φιλοσοφία, Αισθητική και Φιλοσο-
φία της τέχνης, Φιλοσοφία και λογοτεχνία, Φιλοσοφία της 
θρησκείας, Λογική, Φιλοσοφία των επιστημών, Φιλοσοφία 
της γλώσσας, Ερμηνευτική, Νεότερη πρόσληψη της Αρ-
χαίας Φιλοσοφίας. 

β. Ειδίκευση: Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο
- Πολιτική φιλοσοφία (κωδικοί ΜΠΦ 100-999)

- Ηθική φιλοσοφία (κωδικοί ΜΗΦ 100-999)
- Φιλοσοφία του δικαίου (κωδικοί ΜΦΔ 100-999).
Το περιεχόμενο των μαθημάτων προέρχεται από τις 

εξής θεματικές περιοχές: Πολιτική Φιλοσοφία, Κοινωνική 
Φιλοσοφία, Πολιτικές ιδεολογίες, Ιστορία των πολιτικών 
ιδεών, Ηθική Φιλοσοφία, Μεταηθική, Εφαρμοσμένη ηθι-
κή, Φιλοσοφία του δικαίου, Μεθοδολογία του δικαίου.

3. Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων ανά εξά-
μηνο έχει ως εξής:

Α. Ειδίκευση: «Ιστορία της Φιλοσοφίας»
Α’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. Τύπος Μαθήματος ECTS
1 Αρχαία και Μεσαιωνική Φιλοσοφία Ι ΜΑΦ ΕΥ 10
2 Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία Ι ΜΕΦ ΕΥ 10
3 Αρχαία και Μεσαιωνική Φιλοσοφία III ή ΜΑΦ/ ΕΥ 10

Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία III ΜΕΦ
Σύνολο ECTS 30

Β’ Εξάμηνο
α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. Τύπος Μαθήματος ECTS

1 Αρχαία και Μεσαιωνική Φιλοσοφία II ή Νεότερη και Σύγ-
χρονη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία II

ΜΑΦ/
ΜΕΦ ΕΥ 10

2
Αρχαία και Μεσαιωνική Φιλοσοφία IV ή Νεότερη και Σύγ-
χρονη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία IV ή Πολιτική φιλοσοφία IV ή 
Ηθική Φιλοσοφία IV ή Φιλοσοφία του Δικαίου IV

ΜΑΦ/ΜΕΦ/
ΜΠΦ/ΜΗ
Φ/ΜΦΔ

ΕΥ 10

3 Άσκηση - Μεθοδολογία έρευνας ΑΜΕ Υ 10
Σύνολο ECTS 30

Γ’ Εξάμηνο
α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. Τύπος Μαθήματος ECTS

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΜΔΕ Υ 30
Σύνολο ECTS 30

Β. Ειδίκευση: «Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο»
Α’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. Τύπος Μαθήματος ECTS
1 Πολιτική Φιλοσοφία Ι ΜΠΦ ΕΥ 10
2 Ηθική Φιλοσοφία Ι ΜΗΦ ΕΥ 10
3 Φιλοσοφία του Δικαίου Ι ΜΦΔ ΕΥ 10

Σύνολο ECTS 30
Β’ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. Τύπος Μαθήματος ECTS

1 Πολιτική Φιλοσοφία II ή Ηθική Φιλοσοφία II ή Φιλοσοφία 
του Δικαίου II

ΜΠΦ/
ΜΗΦ/ ΜΦΔ ΕΥ 10

2
Πολιτική φιλοσοφία IV ή Ηθική Φιλοσοφία IV ή Φιλοσοφία 
του Δικαίου IV ή Αρχαία και Μεσαιωνική Φιλοσοφία IV ή 
Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία IV

ΜΠΦ/ΜΗΦ 
ΜΦΔ/

ΜΑΦ/ΜΕΦ
ΕΥ 10

3 Άσκηση - Μεθοδολογία έρευνας ΑΜΕ Υ 10
Σύνολο ECTS 30

Γ’ Εξάμηνο
α/α Μάθημα Κωδ. Μαθ. Τύπος Μαθήματος ECTS

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΜΔΕ Υ 30
Σύνολο ECTS 30
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4. Ειδικότερα: Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακο-
λουθήσουν επιτυχώς τουλάχιστον τέσσερα μαθήματα 
της οικείας Ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ., κατανεμημένα σε 
όλες τις επιμέρους κατηγορίες μαθημάτων της κάθε Ει-
δίκευσης, ήτοι: τουλάχιστον από ένα μάθημα με κωδικό 
ΜΑΦ και ΜΕΦ για την Ειδίκευση «Ιστορία της Φιλοσοφί-
ας» και τουλάχιστον από ένα μάθημα με κωδικό ΜΠΦ, 
ΜΗΦ και ΜΦΔ για την Ειδίκευση «Πολιτική, Ηθική, Δί-
καιο». Η επιλογή του ενός κατ’ ελάχιστον μαθήματος από 
τις παραπάνω κατηγορίες μπορεί να γίνει σε οποιοδή-
ποτε εξάμηνο. Το πέμπτο μάθημα μπορεί να επιλέγεται 
ελεύθερα μεταξύ όλων των προσφερόμενων μαθημά-
των του Δ.Π.Μ.Σ. Η επιλογή μαθήματος από την άλλη 
Ειδίκευση μπορεί να γίνει από το Β’ Εξάμηνο φοίτησης.

Άρθρο 9 
Πρόγραμμα φοίτησης

1. Κάθε μάθημα-σεμινάριο διδάσκεται τρεις ώρες 
εβδομαδιαίως και πιστώνεται με δέκα (10) μονάδες ECTS.

2. Η διδασκαλία του Χειμερινού Εξαμήνου διαρκεί 
μεταξύ 15 Οκτωβρίου - 25 Ιανουαρίου και του Εαρινού 
Εξαμήνου μεταξύ 20 Φεβρουαρίου - 10 Ιουνίου. Κάθε 
εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) εβδομάδες δι-
δασκαλίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι 
υποχρεωτική. Δεν επιτρέπονται περισσότερες από δύο 
(2) απουσίες σε κάθε μάθημα. Σε περίπτωση απώλειας 
διδακτικών ωρών, τα μαθήματα αναπληρώνονται εντός 
των ανωτέρω χρονικών περιόδων.

3. Στην αρχή κάθε εξαμήνου, μετά από ανακοίνωση 
της Γραμματείας, οι φοιτητές οφείλουν να δηλώσουν τα 
μαθήματα που προτίθενται να παρακολουθήσουν. Κατά 
τα δύο πρώτα εξάμηνα ο αριθμός των μαθημάτων που 
μπορούν να δηλώσουν είναι κατ’ ελάχιστον ένα (1) και το 
μέγιστο τρία (3). Κατά το τρίτο εξάμηνο (και, σε περίπτω-
ση παράτασης, κατά το τέταρτο εξάμηνο) ο ανώτατος 
αριθμός των πιστωτικών μονάδων είναι σαράντα (40) 
(διπλωματική εργασία και ένα μάθημα).

4. Η αξιολόγηση γίνεται από τον διδάσκοντα βάσει 
γραπτής εργασίας που εκπονείται στο πλαίσιο του μα-
θήματος ή/και γραπτής εξέτασης. Οι γραπτές εξετάσεις 
διεξάγονται την πρώτη εβδομάδα μετά τη λήξη των μα-
θημάτων. Αναγκαία προϋπόθεση για την αξιολόγηση στα 
μαθήματα είναι η εμπρόθεσμη δήλωσή τους.

5. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της 
επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από 
μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής: Άριστα (8,5 έως 10), λίαν 
Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου), καλώς 
(6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου). Προβιβάσιμος 
βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.

6. Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατά το τελευταίο εξά-
μηνο φοίτησής του αποτύχει στην εξέταση μαθήματος 
ή μαθημάτων, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς το πρόγραμμα, επανεξετάζεται, ύστερα από 
αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. που δι-
δάσκουν στο Δ.Π.Μ.Σ., οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και 
ορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Από την επιτροπή εξαιρείται ο 
υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων.

7. Μεταπτυχιακοί φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ.
- της Ειδίκευσης «Ιστορία της Φιλοσοφίας» χωρίς πτυ-

χίο στην κατεύθυνση της Φιλοσοφίας,
- της Ειδίκευσης «Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο» χωρίς πτυχίο 

Φιλοσοφίας, Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών, υποχρεού-
νται επιπλέον να παρακολουθήσουν δύο (2) μαθήματα 
των αντιστοίχων προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπου-
δών και να εξεταστούν επιτυχώς σε αυτά. Τα μαθήματα 
αυτά επιλέγονται από κατάλογο που ανακοινώνεται κάθε 
Σεπτέμβριο από τη Σ.Ε.

8. Η Ε.Δ.Ε. ανακοινώνει κάθε Ιούνιο τα μαθήματα του 
επόμενου ακαδημαϊκού έτους και την κατανομή τους 
στα εξάμηνα.

Άρθρο 10 
Γλώσσα φοίτησης και εκπόνησης 
της διπλωματικής εργασίας

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Η διδασκαλία 
μαθημάτων και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας 
μπορούν να γίνονται στην αγγλική, κατόπιν εισήγησης 
της Σ.Ε. και απόφασης της Ε.Δ.Ε.

Άρθρο 11 
Εκπόνηση και αξιολόγηση 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

1. Με αίτηση που καταθέτει προς τη Σ. Ε. στο δεύτερο 
εξάμηνο των σπουδών του, και αποκλειστικά εντός του 
μηνός Μαΐου, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής ζητάει τον 
ορισμό επιβλέποντος της Μεταπτυχιακής Διπλωματι-
κής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.), αναφέροντας τον προτεινόμενο 
τίτλο της διπλωματικής εργασίας και τον προτεινόμενο 
επιβλέποντα καθηγητή (με τον οποίο πρέπει να έχει έρ-
θει σε συνεννόηση) και επισυνάπτοντας περίληψη της 
προτεινόμενης εργασίας.

2. Εντός του μηνός Ιουνίου, η Σ.Ε. ορίζει τον επιβλέ-
ποντα και το θέμα της Μ.Δ.Ε. και συγκροτεί την Τριμελή 
Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας. Στην 
Επιτροπή συμμετέχει ο επιβλέπων καθηγητής και δύο (2) 
μέλη Δ.Ε.Π. από το οικείο Δ.Π.Μ.Σ. ή από άλλα Τμήματα 
Πανεπιστημίων. Η Επιτροπή συγκροτείται με κριτήριο 
την εγγύτητα του θέματος προς τα γνωστικά αντικείμενα 
και το ερευνητικό έργο των μελών της. Για τον ορισμό 
του επιβλέποντος λαμβάνονται υπόψη: η βούληση του 
υποψηφίου, η διαθεσιμότητα του διδάσκοντος και το 
θέμα της Μ.Δ.Ε. Ο ανώτατος αριθμός των Μ.Δ.Ε. που 
μπορεί να αναλαμβάνει προς επίβλεψη κάθε διδάσκων 
ορίζεται σε πέντε (5) ετησίως. Ο επιβλέπων έχει την ευ-
θύνη της παρακολούθησης της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας και γενικότερα της ολοκλήρωσης των 
σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.

3. Ο επιβλέπων ή άλλο μέλος της Τριμελούς Εξεταστι-
κής Επιτροπής μπορούν να αντικατασταθούν σε περί-
πτωση παραίτησής τους από αυτήν ή αν διαπιστωθεί 
αντικειμενική αδυναμία να παρακολουθήσουν τη Μ.Δ.Ε. 
Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από την Ε.Δ.Ε.

4. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής συνεργάζεται με την Επι-
τροπή και ολοκληρώνει τη Διπλωματική Εργασία του. 
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία δεν μπορεί να 
έχει έκταση μικρότερη των 15.000 λέξεων (περίπου 50 
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σελίδες), μη συνυπολογιζομένων της βιβλιογραφίας, των 
πινάκων, των παραρτημάτων κ.τ.λ. Η Μ.Δ.Ε. συγγράφε-
ται στην ελληνική γλώσσα. Με αιτιολογημένη εισήγηση 
του επιβλέποντος και απόφαση της Ε.Δ.Ε. είναι δυνατή 
η συγγραφή της στην αγγλική γλώσσα.

5. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής καταθέτει τη Μεταπτυ-
χιακή Διπλωματική Εργασία του στη Γραμματεία του 
Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής πριν από την 
παρέλευση του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου φοίτη-
σης, σε τέσσερα (4) αντίτυπα, μαζί με υπεύθυνη δήλωση 
περί της πρωτοτυπίας της (κατά το άρθρο 13 του παρό-
ντος Κανονισμού), και παραλαμβάνει το τυποποιημένο 
έγγραφο περί κατάθεσης της εργασίας. Το πρώτο αντίτυ-
πο αποστέλλεται στον επιβλέποντα καθηγητή, ο οποίος 
υποβάλλει τη σχετική γραπτή εισήγηση εντός ενός (1) 
μηνός. Τα άλλα δύο αντίτυπα, μαζί με την εισήγηση, απο-
στέλλονται στα άλλα δύο (2) μέλη της Τριμελούς Εξετα-
στικής Επιτροπής. Το τέταρτο αντίτυπο κατατίθεται στη 
Γραμματεία του Τομέα Φιλοσοφίας και είναι προσβάσιμο 
στους διδάσκοντες του Δ.Π.Μ.Σ.

6. Για να εγκριθεί η εργασία, ο φοιτητής οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής και να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις, σε ειδική 
δημόσια συνεδρία της. Μετά το πέρας της συνεδρίας, τα 
μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν την εργασία.

7. Η κλίμακα βαθμολογίας είναι: Άριστα (8,5 έως 10), 
λίαν καλώς (6,5 έως 8,4), καλώς (6 έως 6,4). Ελάχιστος 
βαθμός επιτυχίας είναι το 6. Εάν ο μέσος όρος βαθμο-
λόγησης μιας Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
είναι κάτω από έξι (6), η εργασία απορρίπτεται. Στην 
περίπτωση αυτή ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί 
για μία ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από δύο (2) μήνες 
από την υποστήριξη και εφόσον έχει βελτιώσει τη Μ.Δ.Ε. 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής και δεν έχει 
παρέλθει ο μέγιστος χρόνος φοίτησής του.

8. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον 
εγκριθούν από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, αναρ-
τώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 12 
Αποφοίτηση - Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

1. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημά-
των και την επιτυχή αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας από τα μέλη της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής, και αφού ο μεταπτυχιακός φοι-
τητής καταθέσει ηλεκτρονικά την εργασία του, ενσω-
ματώνοντας τυχόν διορθώσεις της Επιτροπής, λαμβάνει 
το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αντίγραφα της 
εργασίας κατατίθενται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του 
Α.Π.Θ. (ηλεκτρονικό) και στη Γραμματεία του Τομέα Φι-
λοσοφίας (έντυπο). Η εργασία περιλαμβάνει περίληψη 
στην αγγλική γλώσσα (περ. 600 λέξεων).

2. Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. προκύπτει από τον σταθμικό 
μέσο όρο των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από 
τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.) 
και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψη-
φίου, με τον ακόλουθο τρόπο: Ο βαθμός κάθε μαθή-

ματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών 
μονάδων (ECTS, 10 ή 30) και το άθροισμα των γινομένων 
διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων 
(90) που απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. Ήτοι: βαθ-
μός Δ.Μ.Σ. = άθροισμα των έξι γινομένων (βαθμού κάθε 
μαθήματος χ 10) + (βαθμός Μ.Δ.Ε. χ 30) / 90.

3. Το Δ.Μ.Σ. εκδίδεται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. 
(Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής). Στο Δίπλωμα 
αναγράφονται τα Τμήματα που συμμετέχουν στην ορ-
γάνωση του Δ.Π.Μ.Σ., η χρονολογία περάτωσης των 
σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός 
πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του Δ.Π.Μ.Σ. και η 
Ειδίκευση, τα στοιχεία του μεταπτυχιακού φοιτητή και 
ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης: «Καλώς», «Λίαν Καλώς», 
«Άριστα». Στον απόφοιτο μπορεί να χορηγείται, πριν από 
την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και 
περάτωσης του Δ.Π.Μ.Σ.

4. Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος, το οποίο είναι 
ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο 
εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπου-
δών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, χωρίς να 
υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική 
βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα.

5. Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται προβιβάσι-
μος βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη 
Μ.Δ.Ε. Εάν η προϋπόθεση αυτή δεν επιτευχθεί μέσα στην 
προβλεπόμενη προθεσμία, ο φοιτητής αποχωρεί από το 
Δ.Π.Μ.Σ. και δικαιούται να του χορηγηθεί απλό πιστοποι-
ητικό επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, στα 
οποία έλαβε προβιβάσιμο βαθμό.

6. Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση 
της Ε.Δ. Ε.

Άρθρο 13 
Λογοκλοπή και άλλα παραπτώματα

1. Κατά τη συγγραφή οποιασδήποτε μεταπτυχιακής 
εργασίας, ο φοιτητής υποχρεούται να σέβεται τα πνευ-
ματικά δικαιώματα των δημιουργών των πηγών που 
χρησιμοποιεί, να κάνει λεπτομερή αναφορά στο έργο 
και τις απόψεις άλλων, αν τα χρησιμοποίησε, και να τη-
ρεί αυστηρά τους ισχύοντες στο Α.Π.Θ. κανόνες για την 
αποφυγή της λογοκλοπής. Στην κατάθεση κάθε εργασίας 
ο φοιτητής δηλώνει γραπτά ότι είναι ο ίδιος συγγραφέας 
της εργασίας και ότι έχει αναφέρει όλες τις πηγές από 
τις οποίες έκανε χρήση δεδομένων, ιδεών ή φράσεων, 
είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες.

2. Ως λογοκλοπή ορίζεται η αυτολεξεί αντιγραφή κει-
μένου από οποιαδήποτε γραπτή πηγή (δημοσιευμένη 
ή αδημοσίευτη), χωρίς το κείμενο να τίθεται εντός ει-
σαγωγικών ή/και χωρίς να γίνεται ορθή βιβλιογραφική 
αναφορά στην πηγή από την οποία αντλείται. Επίσης, 
ως λογοκλοπή ορίζεται η μεταφορά ενός κειμένου σε 
μια εργασία με ελάχιστες φραστικές αλλαγές και χωρίς 
να γίνεται η δέουσα αναφορά στην πηγή από την οποία 
αντλείται.
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3. Η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρό ακαδημαϊκό πα-
ράπτωμα. Όσοι φοιτητές διαπράττουν λογοκλοπή 
οποιασδήποτε έκτασης κατά τη συγγραφή εργασιών που 
εκπονούνται στο πλαίσιο μεταπτυχιακών μαθημάτων-
σεμιναρίων θα αντιμετωπίζουν τις ακόλουθες συνέπειες: 
(α) θα μηδενίζεται η εργασία τους από τον διδάσκοντα 
και (β) θα τους στερείται η δυνατότητα χορήγησης της 
επτάμηνης παράτασης του χρόνου σπουδών τους, ύστε-
ρα από απόφαση της Ε.Δ.Ε., η οποία θα λαμβάνει υπόψη 
τη σχετική τεκμηριωμένη εισήγηση του διδάσκοντα. Εάν 
οι φοιτητές που διαπράττουν λογοκλοπή έχουν ήδη λά-
βει παράταση, η παράταση θα λήγει αυτοδικαίως στο 
τέλος του τρέχοντος εξαμήνου.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία η λογοκλοπή αφο-
ρά την κατατεθείσα Μ.Δ.Ε., (α) εάν είναι μικρής έκτασης 
(μία έως τρεις περιπτώσεις λογοκλοπής σε ολόκληρο το 
κείμενο) και κριθεί ότι οφείλεται σε αμέλεια, η Μ.Δ.Ε. θα 
βαθμολογείται το μέγιστο με έξι (6) (β) εάν είναι μεγαλύ-
τερης έκτασης, η Μ.Δ.Ε. θα μηδενίζεται και ο φοιτητής θα 
διαγράφεται από το Δ.Π.Μ.Σ. Και σε αυτή την περίπτωση 
η απόφαση θα λαμβάνεται από την Ε.Δ.Ε. ύστερα από 
τεκμηριωμένη εισήγηση, η οποία θα υπογράφεται από 
τουλάχιστον ένα (1) μέλος της Τριμελούς Εξεταστικής 
Επιτροπής που ορίστηκε για την αξιολόγηση της Μ.Δ.Ε. 
Εάν η λογοκλοπή διαπιστωθεί μετά τη λήψη του Δ.Μ.Σ., 
η Ε.Δ.Ε. μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση διδάσκοντα 
του Δ.Π.Μ.Σ, αποφασίσει αναλόγως της έκτασης της λο-
γοκλοπής (α) την αναβαθμολόγηση της Μ.Δ.Ε., κατά τα 
παραπάνω, και του βαθμού του Δ.Μ.Σ. ή (β) την αφαίρε-
ση του τίτλου σπουδών από τον φοιτητή που κατέθεσε 
τη Μ.Δ.Ε.

5. Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδη-
μαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική 
Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ., η οποία υποβάλλει στην Ε.Δ.Ε. 
εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος. Παρα-
βάσεις θεωρούνται τα παραπτώματα της αντιγραφής 
ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των 
διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυ-
χιακό φοιτητή κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο 
των μαθημάτων ή την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας.

Άρθρο 14 
Διδακτικό Προσωπικό

1. Στο Δ.Π.Μ.Σ. διδάσκουν μέλη Δ.Ε.Π., Ομότιμοι Καθη-
γητές, αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. ή μέλη Ε.Δ.Ι.Π. των 
τριών συνεργαζόμενων Τμημάτων επίσης, διδάσκοντες 
σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 ή άλλοι διδάσκοντες που 
προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες 
διατάξεις.

2. Με αιτιολογημένη απόφασή της, σε περίπτωση που 
δεν επαρκεί το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών 
που αναφέρονται παραπάνω, η Ε.Δ.Ε. μπορεί να ανα-
θέσει διδακτικό έργο σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων 
του Α.Π.Θ. ή να προσκαλέσει μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή 
ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του 
ν. 4310/2014. Επιπλέον η Ε.Δ.Ε., έχοντας υπόψη την εισή-
γηση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ., μπορεί με απόφασή 
της να καλέσει ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμο-

νες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε 
ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνω-
ρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική 
εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. από 
την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμε-
να στην παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μα-
θημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Δ.Π.Μ.Σ. απο-
φασίζεται από την Ε.Δ.Ε. ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε.

4. Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνο-
νται, μεταξύ άλλων, η περιγραφή του μαθήματος ή των 
διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο έγκαι-
ρος καθορισμός του τρόπου εξέτασης του μαθήματος, η 
καθοδήγηση των φοιτητών και η επικοινωνία μαζί τους 
σχετικά με το διδασκόμενο μάθημα ή την εκπονούμενη 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Άρθρο 15 
Οικονομικά στοιχεία

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ’ έτος 
και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του Δ.Π.Μ.Σ., τις πηγές 
χρηματοδότησης και τους εν γένει πόρους λειτουργίας 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του 
ν. 4485/2017, είναι ο αναφερόμενος στην απόφαση ίδρυ-
σης του (ΦΕΚ 3483/τ. Β721.8.2018). Δεν προβλέπονται 
τέλη φοίτησης.

Τα έσοδα του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται από: 
α) τον προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. και των συνεργαζό-

μενων για την οργάνωση του φορέων, 
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων,
γ) μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Π.Θ., και 
δ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 16 
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Δ.Π.Μ.Σ. υποστηρίζεται διοικητικά από τη Γραμμα-
τεία του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. αξιοποιείται η υφιστά-
μενη υλικοτεχνική υποδομή των τριών συνεργαζόμενων 
Τμημάτων, και ειδικότερα: α) οι αναγκαίοι χώροι για τη 
διδασκαλία, οι οποίοι παρέχονται από τα τρία συνεργα-
ζόμενα Τμήματα, β) οι βιβλιοθήκες του Τομέα Φιλοσοφί-
ας, του Τμήματος Νομικής και του Τμήματος Πολιτικών 
Επιστημών, γ) το «Εργαστήριο Φιλοσοφίας: Κείμενα και 
Ερμηνείες» του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής.

Άρθρο 17 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. με την παραπάνω μορφή θα λειτουργήσει 
έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 18 
Ρύθμιση λοιπών θεμάτων

Ο παρών Κανονισμός αφορά το Δ.Π.Μ.Σ που ιδρύθη-
κε με το ΦΕΚ 3483/τ.Β΄/21.8.2018. Οποιοδήποτε θέμα 
προκύψει στο μέλλον, που δεν καλύπτεται από τη σχε-
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τική νομοθεσία ή τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Ε.Δ.Ε. του
Δ.Π.Μ.Σ. και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποί-
ηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 6 Μαρτίου 2020

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ
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