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ΑΘΗΝΑ 2018  



ΑΠΟΦΑΗ 

Ζγκριςθ Κανονιςμοφ Διατμθματικοφ, Διιδρυματικοφ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΔΠΜ) 

των Σμθμάτων Βιολογίασ, Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ, Φυςικισ και Χθμείασ τθσ χολισ Θετικϊν 

Επιςτθμϊν του Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν ςε ςυνεργαςία με το Ελλθνικό 

Κζντρο Θαλαςςίων Επιςτθμϊν με τίτλο «Ωκεανογραφία και Διαχείριςθ Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ - 

Oceanography and Management of the Marine Environment». 

Η ΤΓΚΛΗΣΟ 

ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ 

Λαμβάνοντασ υπ’ όψιν: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 4485/17 «Οργάνωςθ και Λειτουργία τθσ ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ, ρυκμίςεισ για τθν 

ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ 114), και ειδικότερα τα άρκρα 30 -ι 37, 45 και 85 

2. τθν υπ’ αρικμ. 163204/Η1/29-9-2017 Εγκφκλιο του Τπουργείου Παιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων 

3. Σθν υπ’ αρικμ. 216772/Z1/8-12-2017 Τπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Βϋ) με τίτλο 

«Σρόποσ κατάρτιςθσ του αναλυτικοφ προχπολογιςμοφ λειτουργίασ και τθσ ζκκεςθσ βιωςιμότθτασ των 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν πουδϊν» 

4. τισ διατάξεισ του Ν.4009/2011 «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και 

διεκνοποίθςθ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων (ΦΕΚ Αϋ195), όπωσ τροποποιικθκαν και 

ιςχφουν 

5.  τισ διατάξεισ του Ν.4386/2016 «Ρυκμίςεισ για τθν ζρευνα και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Αϋ83), όπωσ 

τροποποιικθκαν και ιςχφουν 

6. το Π.Δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Αϋ124) «Κδρυςθ, μετονομαςία, αναςυγκρότθςθ χολϊν και ίδρυςθ 

Σμιματοσ ςτο Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν» 

7. Σισ διατάξεισ του Ν. 3374/2005 και ιδίωσ τα άρκρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Αϋ, 02-08-2005) «Διαςφάλιςθ 

τθσ ποιότθτασ ςτθν ανϊτατθ εκπαίδευςθ. φςτθμα μεταφοράσ και ςυςςϊρευςθσ πιςτωτικϊν μονάδων 

- Παράρτθμα διπλϊματοσ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

8. τισ παραγράφουσ 7 και 8 του άρκρου 19 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ Αϋ38) «Κδρυςθ Πανεπιςτθμίου Δυτικισ 

Αττικισ και άλλεσ διατάξεισ 

9. το απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ Βιολογίασ του ΕΚΠΑ (ςυνεδρίαςθ……..) 

10. το απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του ΕΚΠΑ 

(ςυνεδρίαςθ……..) 

11. το απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ Φυςικισ του ΕΚΠΑ (ςυνεδρίαςθ……..) 

12. το απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ Χθμείασ του ΕΚΠΑ  (ςυνεδρίαςθ……..) 

13. το απόςπαςμα του οργάνου διοίκθςθσ του Ελλθνικοφ Κζντρου Θαλαςςίων Ερευνϊν … 

14. το Ειδικό Πρωτόκολλο υνεργαςίασ των ςυνεργαηομζνων φορζων 

15. Σο απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του ΕΚΠΑ (ςυνεδρίαςθ…) 

16. Σο απόςπαςμα πρακτικοφ τθσ υγκλιτου του ΕΚΠΑ (ςυνεδρία…) 

17. Σο γεγονόσ ότι με τθν παροφςα δεν προκαλείται δαπάνθ εισ βάρουσ του κρατικοφ προχπολογιςμοφ 

αποφαςίηουμε: 

τθν ζγκριςθ  του Κανονιςμοφ του Διιδρυματικοφ Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (ΔΠΜ) των 

Σμθμάτων Βιολογίασ, Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ, Φυςικισ και Χθμείασ τθσ χολισ Θετικϊν 

Επιςτθμϊν του ΕΚΠΑ ςε ςυνεργαςία με το  Ελλθνικό Κζντρο Θαλαςςίων Ερευνϊν, με τίτλο 

«Ωκεανογραφία και Διαχείριςθ Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ- Οceanography and Management of the 

Marine Environment», από το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2018-2019, ωσ ακολοφκωσ: 



ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΚΟΠΟ 

κοπόσ του ΔΠΜ «Ωκεανογραφία και Διαχείριςθ Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ» είναι θ παροχι υψθλοφ 

επιπζδου μεταπτυχιακισ εκπαίδευςθσ ςτο επιςτθμονικό πεδίο τθσ Ωκεανογραφίασ και τθσ Διαχείριςθσ 

Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ.  

Σο ΔΠΜ οδθγεί ςτθν απονομι «Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν» ςτθν Ωκεανογραφία και 

Διαχείριςθ Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ μετά τθν πλιρθ και επιτυχι ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν με βάςθ το 

πρόγραμμα ςπουδϊν. 

Οι τίτλοι απονζμονται από το Εκνικό και Καποδιςτριακό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν με αναφορά των 

ονομάτων όλων των ςυνεργαηομζνων Φορζων. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΔΠΜ 

Αρμόδια όργανα για τθ λειτουργία του ΔΠΜ ςφμφωνα με το νόμο 4485/2017 είναι: 

1. Θ Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι (ΕΔΕ): Είναι εννεαμελισ και αποτελείται από 

- Ζνα μζλοσ ΔΕΠ του Σμιματοσ Βιολογίασ του ΕΚΠΑ 

- Ζνα μζλοσ ΔΕΠ του Σμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του ΕΚΠΑ 

- Ζνα μζλοσ ΔΕΠ του Σμιματοσ Φυςικισ του ΕΚΠΑ 

- Ζνα μζλοσ ΔΕΠ του Σμιματοσ Χθμείασ  του ΕΚΠΑ 

- Ζνα ακόμα μζλοσ ΔΕΠ που κα προζρχεται με κυκλικι εναλλαγι από τα ςυνεργαηόμενα τμιματα με 

τθν ςειρά : Σμιμα  Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ, Σμιμα Βιολογίασ, Σμιμα Φυςικισ, Σμιμα Χθμείασ. 

- Δυο Ερευνθτζσ  του ΕΛΚΕΘΕ  

 για διετι κθτεία,  

κακϊσ και από δφο εκπροςϊπουσ των φοιτθτϊν του μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ, που εκλζγονται 

από τουσ φοιτθτζσ του προγράμματοσ, για ετιςια κθτεία. Σα μζλθ ΔΕΠ των ςυνεργαηομζνων Σμθμάτων 

εκλζγονται από τθ υνζλευςθ κάκε Σμιματοσ ενϊ οι Ερευνθτζσ υποδεικνφονται από το Δ του ΕΛΚΕΘΕ.  

Θ ΕΔΕ ζχει τισ εξισ αρμοδιότθτεσ: 

- Ορίηει τα μζλθ τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ 

- Κατανζμει το διδακτικό ζργο μεταξφ των διδαςκόντων του ΔΠΜ 

- Διαπιςτϊνει τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ φοίτθςθσ για απονομι του Διπλϊματοσ Μεταπτυχιακϊν 

πουδϊν (ΔΜ)  

- Απονζμει τα ΔΜ με τθν κακομολόγθςθ των υποψθφίων, ενϊπιον τθσ 

- Αποφαςίηει ωσ προσ τθν οικονομικι διαχείριςθ και ειδικότερα ωσ προσ τθν ζγκριςθ των δαπανϊν του 
προγράμματοσ και πιςτοποιεί τθ ςχζςθ εκπαιδευτικϊν αναγκϊν του ςυγκεκριμζνου προγράμματοσ με 
τισ εκάςτοτε αιτοφμενεσ δαπάνεσ. 

- Αςκεί κάκε άλλθ αρμοδιότθτα που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του Νόμου 

- Ο Πρόεδροσ τθσ ΕΔΕ, όπωσ και ο Διευκυντισ του Προγράμματοσ, προζρχονται από το Σμιμα που ζχει 

τθ διοικθτικι ςτιριξθ του Προγράμματοσ. Υςτερα από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ΕΔΕ, Πρόεδροσ 

ι/και Διευκυντισ αναλαμβάνει μζλοσ ΔΕΠ από άλλο Σμιμα από αυτό που ζχει τθ διοικθτικι ςτιριξθ 

του ΠΜ (αρ. 31, παρ.4, Ν.4485/17) 

 

2. Θ υντονιςτικι Επιτροπι (Ε) του ΔΠΜ: Απαρτίηεται από πζντε (5) μζλθ τα οποία ζχουν αναλάβει 

διδακτικό ζργο ςτο ΔΠΜ και εκλζγονται από τθν  Ε.Δ.Ε.  για διετι κθτεία. Περιλαμβάνει ζνα μζλοσ ΔΕΠ 

από κάκε ςυνεργαηόμενο τμιμα και ζναν Ερευνθτι  μζλοσ του Ινςτιτοφτου Ωκεανογραφίασ του ΕΛΚΕΘΕ. 

Πρόεδρόσ τθσ είναι ο Διευκυντισ του ΔΠΜ. Θ κθτεία του Προζδρου τθσ .Ε. μπορεί να ανανεωκεί μία 

φορά. Θ .Ε. είναι αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ και τον ςυντονιςμό τθσ λειτουργίασ του 

προγράμματοσ και: 



- Διεξάγει τθν επιλογι των φοιτθτϊν. 

- Ειςθγείται ςτθν ΕΔΕ τθν κατανομι του διδακτικοφ ζργου μεταξφ των διδαςκόντων του ΔΠΜ. 

- Ενθμερϊνει τουσ φοιτθτζσ για τισ κεματικζσ ενότθτεσ των Διπλωματικϊν εργαςιϊν και τα αντιςτοιχοφντα  

κατ' επιλογιν μακιματα 

- Ορίηει τον επιβλζποντα (και ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και τον ςυνεπιβλζποντα) και  τα μζλθ τθσ τριμελοφσ 

επιτροπισ εξζταςθσ διπλωματικϊν εργαςιϊν.  

- Εξετάηει φοιτθτικά κζματα  όπωσ αιτιςεισ αναςτολισ φοίτθςθσ, παράταςθσ ςπουδϊν, αναγνϊριςθσ 

μακθμάτων από προθγοφμενθ μεταπτυχιακι εκπαίδευςθ, αντικατάςταςθσ μακθμάτων του παρόντοσ 

Προγράμματοσ με μακιματα άλλων Μεταπτυχιακϊν Προγραμμάτων και ειςθγείται ςχετικά ςτθν EΔΕ. 

Κατά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τθσ .Ε., με ευκφνθ του απερχόμενου Διευκυντι, ςυντάςςεται αναλυτικόσ 

απολογιςμόσ του ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου του ΔΠΜ., κακϊσ και των λοιπϊν 

δραςτθριοτιτων του, με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των ςπουδϊν, τθν καλφτερθ  αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ, τθ βελτιςτοποίθςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν και τθν κοινωνικά επωφελι χριςθ των 

διακζςιμων πόρων του ΔΠΜ. 

 

3. Ο Διευκυντισ του ΔΠΜ και ο Αναπλθρωτισ του: Ο Διευκυντισ του ΔΠΜ είναι μζλοσ ΔΕΠ πρϊτθσ 

βακμίδασ ι τθσ βακμίδασ του αναπλθρωτι, του ιδίου ι ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου με το γνωςτικό 

αντικείμενο του ΔΠΜ και προζρχεται από το Σμιμα που ζχει τθ διοικθτικι ςτιριξθ του προγράμματοσ. 

Εκλζγεται από τθν Ε.Δ.Ε.  για διετι κθτεία. Υςτερα από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Ειδικισ Διιδρυματικισ 

Επιτροπισ, Διευκυντισ μπορεί να  αναλάβει μζλοσ Δ.Ε.Π. από άλλο Σμιμα από αυτό που ζχει τθ 

διοικθτικι ςτιριξθ του ΔΠΜ. Ο Διευκυντισ προεδρεφει τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ (.Ε.) και ορίηεται 

μαηί με τον Αναπλθρωτι του, με απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ε. για διετι κθτεία.  

Ο Διευκυντισ του ΔΠΜ ειςθγείται ςτα αρμόδια όργανα του Ιδρφματοσ για κάκε κζμα που αφορά τθν 

αποτελεςματικι λειτουργία του προγράμματοσ. Ο Διευκυντισ δεν μπορεί να ζχει περιςςότερεσ από δφο 

(2) ςυνεχόμενεσ κθτείεσ και δεν δικαιοφται επιπλζον αμοιβι για το διοικθτικό του ζργο ωσ Διευκυντι. 

Ο Διευκυντισ του ΔΠΜ ζχει τισ ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: 

- υγκαλεί ςε ςυνεδρίαςθ τθ Ε. 

- Καταρτίηει τθν θμεριςια διάταξθ των εν λόγω ςυνεδριάςεων, λαμβάνοντασ υπόψθ ειςθγιςεισ των 

μελϊν και οργάνων του ΔΠΜ. 

- Ορίηει εκλογζσ για τθν αναπλιρωςθ μελϊν επιτροπϊν λόγω κζνωςθσ κζςθσ. 

- Ζχει τθν ευκφνθ ςφνταξθσ του προχπολογιςμοφ και απολογιςμοφ του Προγράμματοσ, τουσ οποίουσ 

υποβάλλει ςτθν ΕΔΕ για ζγκριςθ.  

- Είναι υπεφκυνοσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ και για τθν ζκδοςθ των 

εντολϊν πλθρωμισ των ςχετικϊν δαπανϊν. 

Κατά τθ λιξθ τθσ κθτείασ του, κακϊσ και τθσ Ε, ςυντάςςει αναλυτικό απολογιςμό του ερευνθτικοφ και 

εκπαιδευτικοφ ζργου του ΔΠΜ, κακϊσ και των λοιπϊν δραςτθριοτιτων του, με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ 

των ςπουδϊν, τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθ βελτιςτοποίθςθ των 

υφιςτάμενων υποδομϊν και τθν κοινωνικά επωφελι χριςθ των διακζςιμων πόρων του ΔΠΜ.  

Ο Αναπλθρωτισ Διευκυντισ του ΔΠΜ είναι Κακθγθτισ ι Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ του ιδίου ι 

ςυναφοφσ γνωςτικοφ αντικειμζνου με το γνωςτικό αντικείμενο του ΔΠΜ και εκπλθρϊνει τα κακικοντα 

του Διευκυντι ςε περίπτωςθ απουςίασ του. 

Σo  ΔΠΜ «Ωκεανογραφία και Διαχείριςθ Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ» υποςτθρίηεται από Γραμματεία 

του Προγράμματοσ που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτο Σμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του ΕΚΠΑ. Θ 

Γραμματεία του ΔΠΜ ζχει ωσ κακικον τθ γραμματειακι υποςτιριξθ του ΔΠΜ, όπωσ τθν προετοιμαςία 

τθσ διαδικαςίασ ειςδοχισ υποψθφίων, τθν τιρθςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων του Προγράμματοσ, τθ 

γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ Ε, τθν καταχϊριςθ βακμολογιϊν κλπ. 

 



ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΑΚΣΕΩΝ 

το ΔΠΜ «Ωκεανογραφία και Διαχείριςθ Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ - Oceanography and 

Management of the Marine Environment» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Αϋ κφκλου ςπουδϊν των 

Σμθμάτων Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ, Βιολογίασ, Χθμείασ, Φυςικισ, κακϊσ και πτυχιοφχοι 

Σµθµάτων χολϊν Θετικϊν Επιςτθµϊν, Περιβάλλοντοσ, Γεωπονίασ, Μθχανικϊν και άλλων ςχετικϊν 

επιςτθμονικϊν κλάδων, ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν, αναγνωριςμζνων από τον ΔΟΑΣΑΠ, ιδρυμάτων 

τθσ αλλοδαπισ, κακϊσ και απόφοιτοι άλλων Σμθμάτων ΑΕΙ τθσ θμεδαπισ ι ομοταγϊν, αναγνωριςμζνων 

τθσ αλλοδαπισ. 

Γίνονται δεκτοί ωσ υπεράρικμοι υπότροφοι και μζλθ των κατθγοριϊν ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΣΕΣ ςφμφωνα με 

τθν παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. 

Σο ΔΠΜ «Ωκεανογραφία και Διαχείριςθ Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ - Oceanography and Management 

of the Marine Environment»κα δζχεται κατά μζγιςτο αρικμό 50 (πενιντα) φοιτθτζσ ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ, 

με τον αρικμό των ειςακτζων να αποφαςίηεται κάκε ζτοσ από τθν Ειδικι Διιδρυματικι Επιτροπι (ΕΔΕ) και 

προγραμματίηεται να απαςχολεί περίπου πενιντα (50) ςυνολικά διδάςκοντεσ, 60-70% από τα τζςςερα 

ςυνεργαηόμενα τμιματα τθσ ΘΕ του ΕΚΠΑ , 30-35% από το ΕΛΚΕΘΕ και μζχρι 10% από άλλα Σμιματα ι 

Ερευνθτικά Ιδρφματα . Αυτό αντιςτοιχεί ςε περίπου ζνα (1) διδάςκοντα ανά φοιτθτι. 

θμειϊνεται ότι ο μζγιςτοσ αρικμόσ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτα ΔΠΜ των ςυνεργαηομζνων  

Σμθμάτων  είναι περίπου τριακόςιοι  (300)  ανά ζτοσ ςε ςχζςθ και με τον αρικμό των περίπου επτακοςίων 

(700) προπτυχιακϊν φοιτθτϊν ανά ζτοσ και των (150) διδαςκόντων των τεςςάρων ςυνεργαηομζνων 

τμθμάτων του ΕΚΠΑ. 

Σα ανωτζρω ςτοιχεία δίνονται κατά προςζγγιςθ και ανταποκρίνονται ςτα δεδομζνα του ζτουσ 

ςφνταξθσ του Κανονιςμοφ. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΣΡΟΠΟ ΕΙΑΓΩΓΗ 

Θ επιλογι των φοιτθτϊν γίνεται ςφμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τισ προβλζψεισ του παρόντοσ 

Κανονιςμοφ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν. 

Κάκε Ιοφνιο και Ιοφλιο, με απόφαςθ τθσ ΕΔΕ, δθμοςιεφεται και αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΠΜ 

«Ωκεανογραφία και Διαχείριςθ Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ- Oceanography and Management of the 

Marine Environment» (http://oceanography.geol.uoa.gr/) προκιρυξθ για τθν ειςαγωγι μεταπτυχιακϊν 

φοιτθτϊν ςτο ΔΠΜ. Οι ςχετικζσ αιτιςεισ μαηί με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά κατατίκενται ςτθ 

Γραμματεία του ΔΠΜ, ςε προκεςμία που ορίηεται κατά τθν προκιρυξθ. Δικαίωμα αίτθςθσ ςτο ΔΠΜ 

ζχουν και όςοι προβλζπουν ότι κα ολοκλθρϊςουν τισ προπτυχιακζσ ςπουδζσ τουσ ςτθν εξεταςτικι 

περίοδο του επτεμβρίου. Αν αυτό δεν γίνει οι τυχόν εγγραφζντεσ φοιτθτζσ διαγράφονται. 

Απαραίτθτα δικαιολογθτικά είναι: 

1. Αίτθςθ υμμετοχισ 

2. Βιογραφικό ςθμείωμα  

3. Επικυρωμζνο Αντίγραφο πτυχίου ι βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν, όπου κα αναγράφεται ο ακριβισ 

βακμόσ 

4. Δθμοςιεφςεισ ςε περιοδικά με κριτζσ, εάν υπάρχουν, ι ανακοινϊςεισ ςε εκνικά ι διεκνι ςυνζδρια 

5. Αποδεικτικά επαγγελματικισ ι ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ, εάν υπάρχουν 

6. Φωτοτυπία δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ 

7. Δφο ςυςτατικζσ επιςτολζσ  

8. Πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ που κα αποδεικνφει τθν πολφ καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 

Αναλυτικόσ κατάλογοσ  των αποδεκτϊν πιςτοποιθτικϊν κα υπάρχει ςτθ Γραμματεία του ΔΠΜ και κα 

ςυνοδεφει τθν ετιςια προκιρυξθ κζςεων. 

9. Κατάςταςθ αναλυτικισ βακμολογίασ. 



Οι φοιτθτζσ από ιδρφματα τθσ αλλοδαπισ πρζπει να προςκομίςουν πιςτοποιθτικό αντιςτοιχίασ και 

ιςοτιμίασ από τον ΔΟΑΣΑΠ, ςφμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. 

Θ επιλογι των ειςακτζων πραγματοποιείται από τθν υντονιςτικι Επιτροπι του ΔΠΜ  με βάςθ τα 

ακόλουκα κριτιρια:  

- Βακμόσ πτυχίου ςε ποςοςτό 15% 

- Μζςοσ όροσ βακμολογίασ ςε τρία προπτυχιακά μακιματα ςχετικά με το γνωςτικό αντικείμενο του 

ΔΠΜ ςε ποςοςτό 15% 

- Επίδοςθ ςε Διπλωματικι εργαςία, όπου αυτι προβλζπεται ςτον Αϋ κφκλο ςπουδϊν, ςε ποςοςτό 10% 

- Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε ποςοςτό 10% 

- Κατοχι δεφτερου πτυχίου Αϋι Βϋ κφκλου ςπουδϊν ςε ποςοςτό 10% 

- Ερευνθτικι δραςτθριότθτα ςε ποςοςτό 10% 

- Δθμοςιεφςεισ ςε ποςοςτό 10% 

- υςτατικζσ επιςτολζσ ςε ποςοςτό10%  

- Προφορικι ςυνζντευξθ ςε ποςοςτό 10% 

Με βάςθ τα ςυνολικά κριτιρια, θ Ε καταρτίηει τον Πίνακα αξιολόγθςθσ των υποψθφίων με ςειρά 

επίδοςθσ, τον κατακζτει προσ ζγκριςθ ςτθν ΕΔΕ και αποφαςίηει για τον τελικό αρικμό ειςακτζων και τθν 

τελικι ςειρά επιτυχίασ.  

Οι επιτυχόντεσ κα πρζπει να εγγραφοφν ςτθ Γραμματεία του ΔΠΜ εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ. 

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ εγγράφονται και οι δφο υποψιφιοι. 

ε περίπτωςθ μθ εγγραφισ ενόσ ι περιςςοτζρων φοιτθτϊν, κα κλθκοφν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντεσ, 

με βάςθ τθ ςειρά τουσ ςτον εγκεκριμζνο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφοφν ςτο Πρόγραμμα.  

Θ υντονιςτικι Επιτροπι ειςθγείται ςτθν ΕΔΕ τθ χρζωςθ προπτυχιακϊν μακθμάτων από τα 

ςυνεργαηόμενα Σμιματα ςε επιλεχκζντεσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ για ςυμπλιρωςθ των αναγκαίων για 

τθν παρακολοφκθςθ του ΔΠΜ γνϊςεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΣΗΗ 

Θ ελάχιςτθ χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ ςτο ΔΠΜ που οδθγεί ςτθ λιψθ Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ 

πουδϊν (ΔΜ) ορίηεται ςε 4 (τζςςερα) ακαδθμαϊκά εξάμθνα, ςτα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνοσ 

εκπόνθςθσ διπλωματικισ εργαςίασ. 

Δίνεται θ δυνατότθτα παράταςθσ των ςπουδϊν ζπειτα από αιτιολογθμζνθ αίτθςθ που υποβάλει ο 

φοιτθτισ ςτθν ΕΔΕ. Ο ανϊτατοσ επιτρεπόμενοσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ των ςπουδϊν, ορίηεται ςτα 8 (οκτϊ) 

ακαδθμαϊκά εξάμθνα.. 

Για τουσ εργαηόμενουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ προβλζπεται θ δυνατότθτα μερικισ φοίτθςθσ. Οι 

φοιτθτζσ αυτισ τθσ κατθγορίασ πρζπει αποδεδειγμζνα να εργάηονται τουλάχιςτον είκοςι (20) ϊρεσ τθν 

εβδομάδα και να προςκομίςουν ςχετικι ςφμβαςθ εργαςίασ ι βεβαίωςθ εργοδότθ. Μερικι φοίτθςθ 

προβλζπεται και για μθ εργαηόμενουσ φοιτθτζσ που αδυνατοφν να ανταποκρικοφν ςτισ απαιτιςεισ τθσ 

πλιρουσ φοίτθςθσ για λόγουσ υγείασ, οικογενειακοφσ, ςτράτευςθσ κ.ά.Θ διάρκεια μερικισ φοίτθςθσ δεν 

μπορεί να ξεπερνάει τα 8 (οκτϊ) ακαδθμαϊκά εξάμθνα. 

Ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ με αίτθςι του μπορεί να ηθτιςει αιτιολογθμζνα αναςτολι φοίτθςθσ.  

Σα εξάμθνα αναςτολισ τθσ φοιτθτικισ ιδιότθτασ δεν προςμετροφνται ςτθν προβλεπόμενθ ανϊτατθ 

διάρκεια κανονικισ φοίτθςθσ 

Φοιτθτισ που δεν φοιτά αδικαιολόγθτα για δφο διαδοχικά εξάμθνα διαγράφεται μετά από πρόταςθ τθσ 

Ε και απόφαςθ τθσ ΕΔΕ.  

 

 



ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ 

Σο ΔΠΜ ξεκινά το χειμερινό εξάμθνο εκάςτου ακαδθμαϊκοφ ζτουσ.Για τθν απόκτθςθ ΔΜ απαιτοφνται 

ςυνολικά εκατόν είκοςι (120) πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS) που κατανζμονται ςε 30 ανά εξάμθνο . 

Κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν, οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ υποχρεοφνται ςε παρακολοφκθςθ και 

επιτυχι εξζταςθ μεταπτυχιακϊν μακθμάτων, ερευνθτικι απαςχόλθςθ και ςυγγραφι επιςτθμονικϊν 

εργαςιϊν, κακϊσ και ςε εκπόνθςθ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ.  

Θ διδαςκαλία πραγματοποιείται με διά ηϊςθσ μακιματα, διαλζξεισ, επιςτθμονικζσ θμερίδεσ και 

ςυμπόςια, κακϊσ και πρακτικι άςκθςθ. Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ οι Μεταπτυχιακοί 

Φοιτθτζσ παρακολουκοφν ςειρά εμιναρίων και Διαλζξεων χωρίσ πιςτωτικζσ μονάδεσ. 

Σο πρόγραμμα των μακθμάτων διαμορφϊνεται αναλυτικά ωσ εξισ:  

Αϋ Εξάμθνο 

Τποχρεωτικά μακιματα ECTS 

Ειςαγωγι ςτθ Βιολογικι Ωκεανογραφία /Introduction to Biological Oceanography 6 

Ειςαγωγι ςτθ Γεωλογικι Ωκεανογραφία/ Introduction to Geological Oceanography 6 

Ειςαγωγι ςτθ Φυςικι Ωκεανογραφία/ Introduction to Physical Oceanography 6 

Ειςαγωγι ςτθ Χθμικι Ωκεανογραφία /Introduction to Chemical Oceanography 6 

Γεωγραφικά υςτιματα Πλθροφοριϊν / Geographical Information Systems GIS 3 

Βάςεισ δεδομζνων και τατιςτικι Ανάλυςθ-Databases and statistical analysis 3 

Βϋ Εξάμθνο 

Μακιματα επιλογισ ECTS 

Πλαγκτόν: Δομι,Λειτουργία,Οικολογία/ Plankton: Structure, function and ecology 6 

Βζνκοσ: Δομι, Λειτουργία, Οικολογία/ Benthos: Structure, functions and ecology 6 

Νθκτόν: Δομι, Λειτουργία, Οικολογία/ Nekton: Structure, functions and ecology 6 

Βιοδείκτεσ - Οικολογικι Ποιότθτα Τδάτων / Biomarkers - Ecological Water Quality 3 

Αλιεία και Εκτίμθςθ Αποκεμάτων / Fisheries and Stock Assessment 3 

Θαλάςςια Μικροβιολογία / Marine Microbiology 3 

Εκτίμθςθ Βιοποικιλότθτασ και Διατιρθςθ / Biodiversity Estimation and Conservation 3 

Θαλάςςια Περιβάλλοντα Ιηθματογζνεςθσ/Sedimentary Marine Environments  6 

Παράκτια Γεωμορφολογία, Τδροδυναμικι & Δυναμικι Ιηθματολογία/ Coastal 

Geomorphology, Hydrodynamics & Dynamic Sedimentology 

6 

Μζκοδοι Διαςκόπθςθσ Τποκαλάςςιου Πυκμζνα/Methods of Seabottom Exploration 6 

Τποκαλάςςια Γεωμορφολογία, Θφαιςτειότθτα και Γεωδυναμικι / Underwater 

Geomorphology, Volcanicity and Geodynamics 

6 

Παλαιο−ωκεανογραφία - Κλιματικζσ Αλλαγζσ/Paleoceanography - Climate Change 6 

Δυναμικι Φυςικι Ωκεανογραφία / Dynamic Physical Oceanography 9 

Θαλάςςια Μετεωρολογία/ Marine Meteorology 6 

Αλλθλεπίδραςθ Θάλαςςασ - Ατμόςφαιρασ/ Air - Sea interactions 6 



 Ειςαγωγι ςτα Αρικμθτικά Μοντζλα ςτθν Ωκεανογραφία / Introduction to Numerical Modeling 
in Oceanography  

6 

Μζκοδοι Ανάλυςθσ Δεδομζνων/ Methods of Data Analysis 3 

Θαλάςςια Ρφπανςθ/ Marine Pollution 6 

Αναλυτικι Χθμικι Ωκεανογραφία / Analytical Chemical Oceanography 6 

Θαλάςςια Οικοτοξικολογία / Marine Ecotoxicology 6 

Ειδικά Κεφάλαια Χθμικισ Ωκεανογραφίασ/Specific chapters of Chemical Oceanography 6 

Φυςικά προϊόντα από καλάςςιουσ οργανιςμοφσ και εφαρμογζσ τουσ / Natural products from 

marine organisms and their use 

6 

 

Γϋ Εξάμθνο 

Τποχρεωτικό Μάκθμα   ECTS 

Διαχείριςθ Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ / Management of the Marine Environment 

Αποτελείται από τισ εξισ ενότθτεσ: Θεωρία τθσ περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, Θαλάςςιοι 

πόροι, Επιχειρθςιακι Ωκεανογραφία, Διαχείριςθ Παράκτιασ Ηϊνθσ κ.λ.π.) - (Sub-sections: 

Principles of environmental management, Operational Oceanography, Integrated Coastal 

Zone Management) 

20 

Ζναρξθ Διπλωματικισ Εργαςίασ, βιβλιογραφικό μζροσ - Initiation of master thesis, 

theoretical chapters 

10 

Δϋ Εξάμθνο 

Διπλωματικι Εργαςία, Πειραματικό μζροσ, υγγραφι - Master thesis, experimental part, 

writing and presentation 

ECTS 

30 

 

Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτθτζσ παρακολουκοφν κατά το Αϋ εξάμθνο κοινά υποχρεωτικά μακιματα ενϊ  

κατά το Βϋ εξάμθνο επιλζγουν από τα προςφερόμενα  μακιματα τόςα όςα να  ςυμπλθρϊνουν 30 ECTS και 

το περιεχόμενο τουσ να  ςυνδζεται με το αντικείμενο τθσ Διπλωματικισ Εργαςίασ τθν οποία πρόκειται να 

εκπονιςουν. H Ε ενθμερϊνει τουσ φοιτθτζσ για τισ κεματικζσ ενότθτεσ των Διπλωματικϊν εργαςιϊν και τα 

αντιςτοιχοφντα  κατ' επιλογιν μακιματα. Για να πραγματοποιθκοφν τα μακιματα κα πρζπει να τα 

επιλζξουν τουλάχιςτον τρεισ Μεταπτυχιακοί Φοιτθτζσ.   

το Γϋ εξάμθνο οι Μεταπτυχιακοί Φοιτθτζσ παρακολουκοφν το υποχρεωτικό μάκθμα Διαχείριςθ 

Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ / Management of the Marine Environment και ξεκινοφν τθν Διπλωματικι τουσ 

εργαςία μετά από ζγκριςθ από τθν υντονιςτικι Επιτροπι. Κατά το Δϋ εξάμθνο οι Μεταπτυχιακοί Φοιτθτζσ 

ολοκλθρϊνουν τθν  Διπλωματικι τουσ Εργαςία. Επιπλζον, κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ οι 

Μεταπτυχιακοί Φοιτθτζσ παρακολουκοφν ςειρά εμιναρίων και Διαλζξεων χωρίσ πιςτωτικζσ μονάδεσ. 

Όλα τα μακιματα κα διδάςκονται τρεισ ϊρεσ εβδομαδιαίωσ εκτόσ από το μάκθμα Δυναμικι Φυςικι 

Ωκεανογραφία / Dynamic Physical Oceanography που κα διδάςκεται 4 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ και το 

υποχρεωτικό μάκθμα του τρίτου εξαμινου Διαχείριςθ Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ / Management of the 

Marine Environment που κα διδάςκεται 9 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ. Σα μακιματα με 3 ECTS κα διδάςκονται 

για 7 εβδομάδεσ 

 Σο πρόγραμμα των μακθμάτων, οι ανακζςεισ και θ αντίςτοιχθ φλθ εγκρίνονται και τροποποιοφνται 

από τθν ΕΔΕ.  



Περιεχόμενο/Περιγραφι μακθμάτων 

 

1ο εξάμθνο 

Ειςαγωγι ςτθ Βιολογικι Ωκεανογραφία  

Ιςτορικι αναςκόπθςθ. Διαίρεςθ καλαςςίου περιβάλλοντοσ. Αβιοτικοί παράγοντεσ. Βιολογικζσ 

αλλθλεπιδράςεισ. Βιοποικιλότθτα. Σροφικά δίκτυα. Πρωτογενισ παραγωγι. Πλαγκτόν. Νθκτό. Βζνκοσ. 

Προςτατευόμενοι καλάςςιοι οργανιςμοί. Αλλόχκονα είδθ ςτθ Μεςόγειο. Διαιρζςεισ, προςαρμογζσ, 

μεταναςτεφςεισ. τοιχεία αλιευτικισ βιολογίασ. τοιχεία υδατοκαλλιεργειϊν..  

Ειςαγωγι ςτθ Γεωλογικι Ωκεανογραφία  

Βαςικζσ ζννοιεσ Φυςικισ Γεωγραφίασ (Λικοςφαιρικζσ πλάκεσ - Γζνεςθ και εξαφάνιςθ ωκεανϊν –

ειςμοί – Θφαίςτεια - Πετρϊματα, Γεωλογικόσ χρόνοσ) –– Τποκαλάςςιο ανάγλυφο – Θαλάςςια Ιηιματα 

(προζλευςθ, διαςπορά, απόκεςθ) - Θφαιςτειότθτα – Παλαιογεωγραφία – Γεωτεκτονικι . Γεωλογικοί 

χάρτεσ και τομζσ– Ψθφιακά μοντζλα εδάφουσ - Χάρτεσ μορφολογικϊν κλίςεων –– τρϊματα οριηόντια, 

κεκλιμζνα, διερρθγμζνα, πτυχωμζνα – υποκαλάςςιο ανάγλυφο – λικοςειςμικι ςτρωματογραφία και 

τομζσ – τριςδιάςτατα μοντζλα τεκτονικϊν δομϊν. 

Ειςαγωγι ςτθ Φυςικι Ωκεανογραφία  

Φυςικζσ  ιδιότθτεσ του καλάςςιου  νεροφ. Μζκοδοι παρατιρθςθσ και πρόγνωςθσ τθσ καλάςςιασ 

κυκλοφορίασ  και τθσ κατανομισ των φυςικϊν παραμζτρων ςτον ωκεανό. Εξιςϊςεισ κίνθςθσ και 

διατιρθςθσ ςτον ωκεανό. Ρεφματα (ανεμογενισ  και κερμοαλατικι κυκλοφορία). Ωκεάνια κφματα. 

Ειςαγωγι ςτθ Χθμικι Ωκεανογραφία 

 Ιςοηφγιο φδατοσ - υδρολογικόσ κφκλοσ.  H μοριακι δομι του νεροφ και θ ςθμαςία τθσ. Σο καλάςςιο 

νερό και οι φυςικοχθμικζσ του ιδιότθτεσ. Κφκλοι άνκρακα, αηϊτου, φωςφόρου, πυριτίου, κείου ςτθ 

κάλαςςα. Διαλυμζνα αζρια,  Φωτοςφνκεςθ. Διαλυτι και ςωματιδιακι οργανικι φλθ. Ιχνοςτοιχεία ςτθ 

κάλαςςα, κατανομζσ - μορφζσ. Χθμικζσ διεργαςίεσ και ιςορροπίεσ ςτο καλάςςιο περιβάλλον. Χθμεία 

καλαςςίων ιηθμάτων. Ειςαγωγι ςτθ καλάςςια ρφπανςθ. Βαςικζσ τεχνικζσ δειγματολθψίασ νεροφ - 

ιηθμάτων - οργανιςμϊν. Μζκοδοι επιτόπιων/εργαςτθριακϊν μετριςεων βαςικϊν παραμζτρων . 

Γεωγραφικά υςτιματα Πλθροφοριϊν  

Προβολικά ςυςτιματα και Γεωγραφικά ςυςτιματα πλθροφοριϊν – Σράπεηεσ ψθφιακϊν δεδομζνων – 

Θεματικά επίπεδα πλθροφοριϊν – Πρωτογενι και δευτερογενι επίπεδα πλθροφόρθςθσ –– Θεματικι 

χαρτογράφθςθ – Χάρτεσ και διαγράμματα μεταβολϊν και ςυμβάντων – Εφαρμογζσ ςτθν Ωκεανογραφία.  

Βάςεισ Δεδομζνων και τατιςτικι Ανάλυςθ  

Περιγραφικι ςτατιςτικι. Ομαδοποίθςθ δεδομζνων. τατιςτικά ςφάλματα. τατιςτικι περιγραφι τυχαίων 

διαδικαςιϊν. Θεωρθτικζσ κατανομζσ και ακραίεσ τιμζσ. Διαςτιματα εμπιςτοςφνθσ. Ελεγχοι 

ςθμαντικότθτασ. Παλινδρόμθςθ και ςυςχζτιςθ.  Ανάλυςθ παραγόντων.» 

 

2ο εξάμθνο 

Πλαγκτόν: Δομι, Λειτουργία, Οικολογία  
ΦΤΣΟΠΛΑΓΚΣΟΝ : Οικολογικά χαρακτθριςτικά τθσ πελαγικισ ηϊνθσ. Φυτοπλαγκτικοι οργανιςμοι: 

Κυριότερεσ ταξινομικζσ ομάδεσ του φυτοπλαγκτοφ. υςτθματικά γνωρίςματα, οικολογία, κυτταρικζσ 

δομζσ και αναπαραγωγι των κυριοτζρων ακροιςμάτων. υςτθματικι κατάταξθ, φυλογενετικζσ ςχζςεισ 

και οικονομικι ςθμαςία των οργανιςμϊν. ΗΩΟΠΛΑΓΚΣΟΝ : Ολοπλαγκτονικοί και μεροπλαγκτονικοί 

οργανιςμοί. Κυριότερεσ ταξινομικζσ μονάδεσ του ηωοπλαγκτοφ (κλείδεσ αναγνϊριςθσ). Μζκοδοι 

δειγματολθψίασ. Διαχείριςθ δειγμάτων πλαγκτοφ. Πρωτόκολλα εκτροφισ. 

 

 

 



Βζνκοσ: Δομι, Λειτουργία, Οικολογία  

ΦΤΣΟΒΕΝΘΟ : Ειςαγωγι: Διάκριςθ παράκτιων ηωνϊν και θ βλάςτθςι τουσ. Σφποι υποςτρωμάτων. 

Κφρια οικολογικά χαρακτθριςτικά των παράκτιων οικοτφπων. Βενκικά μικροφφκθ, Βενκικά μακροφφκθ, 

περματοφυτα: υςτθματικά γνωρίςματα, οικολογία, κυτταρικζσ δομζσ και αναπαραγωγι των 

κυριοτζρων ταξινομικϊν ομάδων. υςτθματικι κατάταξθ, φυλογενετικζσ ςχζςεισ και οικονομικι ςθμαςία 

των οργανιςμϊν. 

ΗΩΟΒΕΝΘΟ : Ειςαγωγι. Βενκικι βιοποικιλότθτα. Λειτουργικοί τφποι βενκικϊν οργανιςμϊν. χζςεισ 

οργανιςμϊν-υποςτρϊματοσ. Παράγοντεσ που κακορίηουν τθν κατανομι των ειδϊν και τθ ςφνκεςθ των 

βιοκοινωνιϊν. Ποικιλότθτα, τακερότθτα. Επιπτϊςεισ τθσ ρφπανςθσ ςτισ βενκικζσ βιοκοινωνίεσ.  

Νθκτόν: Δομι, Λειτουργία, Οικολογία (2ο εξάμθνο) 

ΤΝΘΕΘ ΝΘΚΣΟΤ: Ποικιλότθτα και Ηωογεωγραφία. 

ΨΑΡΙΑ: Ανατομία, φυςιολογία και προςαρμογζσ ςτο καλάςςιο περιβάλλον. Θλικία, αφξθςθ, 

αναπαραγωγι και βιολογικοί κφκλοι των κυριοτζρων ταξινομικϊν ομάδων. υμπεριφορά. 

ΘΘΛΑΣΙΚΑ: Ανατομία, φυςιολογία και προςαρμογζσ ςτο καλάςςιο περιβάλλον. Θλικία, αφξθςθ, 

αναπαραγωγι και βιολογικοί κφκλοι των κυριοτζρων ταξινομικϊν ομάδων. υμπεριφορά. 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΝΘΚΣΟΤ: Οικολογια διατροφθσ και τροφικά πλεγματα. Επιπτϊςεισ τθσ ρφπανςθσ ςτουσ 

οργανιςμοφσ του νθκτοφ. 

Βιοδείκτεσ - Οικολογικι Ποιότθτα Τδάτων  

 Οριςμόσ τθσ Οικολογικισ Ποιότθτασ των Τδατικϊν υςτθμάτων και Βιολογικά τοιχεία εκτίμθςθσ τθσ 

Οικολογικισ Ποιότθτασ. Συπολογία, ςυνκικεσ αναφοράσ και ταξινόμθςθ τθσ Οικολογικισ Ποιότθτασ. Θ 

οικο-περιοχι τθσ Μεςογείου. Σφποι Τδατικϊν υςτθμάτων ςτα παράκτια, μεταβατικά, ρζοντα και λιμναία 

φδατα. Ιςχυρϊσ τροποποιθμζνα υδατικά ςυςτιματα. Προςαρμογζσ των υδρόβιων οργανιςμϊν ςτο 

αβιοτικό περιβάλλον. Ανταγωνιςμόσ. Είδθ «δείκτεσ» περιβαλλοντικισ διαταραχισ. Δυναμικι των 

Βιοκοινωνιϊν. Βιολογικοί δείκτεσ για τθ μζτρθςθ τθσ Οικολογικισ Ποιότθτασ. Δείκτεσ που βαςίηονται ςτα 

Βιολογικά τοιχεία «ηωοβζνκοσ», «φυτοβζνκοσ», «φυτοπλαγκτόν», «ιχκυοπανίδα». 

Αλιεία και Εκτίμθςθ Αποκεμάτων  

 Θ παγκόςμια αλιευτικι παραγωγι. Πρότυπα αλιευτικισ εκμετάλλευςθσ. Αλιευτικά εργαλεία και 

τεχνολογία. Αλιευτικι προςπάκεια και μζκοδοι υπολογιςμοφ. Κατανομι, Αφκονία και Πλθκυςμιακά 

χαρακτθριςτικά των ςθμαντικότερων ειδϊν Οςτειχκφων και Χονδριχκφων και των ςθμαντικότερων ειδϊν 

Μαλακίων και Καρκινοειδϊν ςτθ Μεςόγειο. Επιπτϊςεισ τθσ αλιείασ ςτουσ πλθκυςμοφσ και τισ 

βιοκοινωνίεσ. Παρεμπίπτοντα αλιεφματα και απορρίψεισ. Ζλεγχοσ και παρακολοφκθςθ τθσ αλιείασ και 

των αποκεμάτων. Μζκοδοι εκτίμθςθσ των αποκεμάτων. Επεξεργαςία και ανάλυςθ ερευνθτικϊν 

δεδομζνων. Διαχείριςθ τθσ αλιείασ. Αντικείμενο, ςτρατθγικι, τεχνικά μζτρα και δράςεισ.  

Θαλάςςια Μικροβιολογία  

Μορφολογία και λειτουργίεσ καλάςςιων προκαρυωτικϊν μικροοργανιςμϊν (Βακτιρια, 

Κυανοβακτιρια, Αρχαία). Μεταβολικι ποικιλότθτα-τρόποι πρόςλθψθσ ενζργειασ και κρεπτικϊν, αφξθςθ. 

Μεκοδολογία μελζτθσ υδρόβιων μικροοργανιςμϊν. Καταμζτρθςθ Παραγωγικότθτασ – βιομάηα. 

Βιοποικιλότθτα. Θαλάςςιοι ιοί. Δομι και κφκλοι ηωισ των φάγων. Ποικιλότθτα «ειδϊν», αφκονία και 

βιογεωγραφία. Οι μφκθτεσ ςτο καλάςςιο περιβάλλον. Οικολογία. Σο μικροβιακό τροφικό πλζγμα τθσ 

υδάτινθσ ςτιλθσ. Φωτοςυνκετικοί μικροβιακοί πλθκυςμοί ςτο πλαγκτόν. Βιογεωγραφία υδρόβιων 

μικροοργανιςμϊν. Γεωμικροβιολογία ιηθμάτων. Επίδραςθ τθσ βιοδιατάραξθσ από τθν ενδοπανίδα ςτισ 

βακτθριακζσ διεργαςίεσ διαγζνεςθσ. Ο ρόλοσ των μικροοργανιςμϊν ςτα τροφικά πλζγματα του ιηιματοσ.  

Διατιρθςθ Βιοποικιλότθτασ  

Οριςμόσ βιοποικιλότθτασ, θμαςία τθσ μζτρθςθσ τθσ βιοποικιλότθτασ. Σφποι βιοποικιλότθτασ. Αρχζσ 

ςχεδιαςμοφ δειγματολθψιϊν. Διατφπωςθ τθσ μθδενικισ υπόκεςθσ. χζδια δειγματολθψιϊν ςτο χϊρο και 

τον χρόνο. Επιλογι δειγμάτων και μεκόδων ςυλλογισ. Σφποι δεδομζνων – Μεταςχθματιςμοί δεδομζνων. 

Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων. Κατανομζσ δεδομζνων αφκονίασ ειδϊν. Πρότυπα κατανομισ αφκονίασ 



ειδϊν. τατιςτικά πρότυπα κατανομϊν. Βιολογικά πρότυπα κατανομϊν. Πρότυπα καταμεριςμοφ 

ενδιαιτιματοσ/πόρων. Παραμετρικζσ και μθ παραμετρικζσ μζκοδοι εκτιμθςθσ τθσ αφκονιασ των ειδϊν. 

Δείκτεσ αφκονίασ ειδϊν. Καμπφλεσ ςυςςϊρευςθσ ειδϊν. Σαξινομικι ποικιλότθτα. Λειτουργικι 

ποικιλότθτα. Μζκοδοι ςφγκριςθσ βιοποικιλότθτασ ςτον χϊρο και χρόνο. Μζκοδοι ομαδοποίθςθσ. 

Μζκοδοι ταξικζτθςθσ. Μζκοδοι ςφνδεςθσ βιοτικϊν και αβιοτικϊν δεδομζνων. 

Παράκτια Γεωμορφολογία, Τδροδυναμικι & Δυναμικι Ιηθματολογία 

Παράκτιο ανάγλυφο, μορφολογικά χαρακτθριςτικά ακτϊν και διεργαςίεσ ςχθματιςμοφ παράκτιων 

γεωμορφϊν, παράκτια υδροδυναμικι (κφματα, ρεφματα), δυναμικι των ιηθμάτων, παραλιακι 

ςτερεομεταφορά, διάβρωςθ ακτϊν, δείκτεσ τρωτότθτασ ακτϊν, ειςαγωγι ςτθ παράκτια μθχανικι και 

τεχνικά ζργα, επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ αλλαγισ . 

Θαλάςςια Περιβάλλοντα Ιηθματογζνεςθσ 

Ιηθματογζνεςθ και κφκλοσ του άνκρακα, Κλίμα και ιηθματογενείσ διεργαςίεσ, ρυκμοί αποκομιδισ και 

ιηθματογζνεςθσ, τεκτονικι και ιηθματογζνεςθ, Θαλάςςιοι μθχανιςμοί ιηθματογζνεςθσ. υςτιματα 

δειγματολθψιϊν καλάςςιου βυκοφ. Αβακι και βακιά καλάςςια κλαςτικά, ανκρακικά και εβαποριτικά 

ςυςτιματα, ειδικά αποκετικά ςυςτιματα. Βαςικζσ μζκοδοι ανάλυςθσ ιηθμάτων. Αρχζσ ςτρωματογραφίασ 

ιηθματογενϊν ακολουκιϊν, ςυςχζτιςθ ςειςμικϊν ακολουκιϊν με ςυςτιματα ιηθματογζνεςθσ. ειςμικι 

ςτρωματογραφία καλάςςιων ςυςτθμάτων εναπόκεςθσ και κλαςτικϊν, ανκρακικϊν και εβαποριτικϊν 

ςυςτθμάτων.Περιβάλλοντα ιηθματογζνεςθσ και παλαιογεωγραφία 

Μζκοδοι Διαςκόπιςθσ Τποκαλάςςιου Πυκμζνα 

Τποκαλάςςια ακουςτικι – υςτιματα και μζκοδοι βυκομετρίασ – υςτιματα πλευρικισ ςάρωςθσ – 

Μονοκαναλικά ςυςτιματα ςυνεχοφσ ανάκλαςθσ υψθλϊν, μεςαίων και χαμθλϊν ςυχνοτιτων. 

Πολυκαναλικά ςυςτιματα διαςκόπιςθσ – ερμθνεία  των ςειςμικϊν ανακλάςεων, διαχωριςμόσ  και  

διάκριςθ  ςειςμικϊν ακολουκιϊν- λογιςμικά επεξεργαςίασ ςειςμικϊν ψθφιακϊν καταγραφϊν SEG-Y( 

Datasonics, Cheseapeake, CODA,  SeiSee  και  Kingdom), Βαρυτικζσ μζκοδοι, Μαγνθτικζσ μζκοδοι, 

Θλεκτρικζσ μζκοδοι, άλλο μζκοδοι διαςκόπιςθσ.Επιχειρθςιακι οργάνωςθ ερευνϊν διαςκόπιςθσ. 

Τποκαλάςςια τεχνικά ζργα και ζρευνα βυκοφ, φαινόμενα αςτάκειασ βυκοφ. 

Τποκαλάςςια Γεωμορφολογία, θφαιςτειότθτα και γεωδυναμικι 

Μζκοδοι χαρτογράφθςθσ υποκαλάςςιου πυκμζνα, Ανάλυςθ γεωμορφϊν υποκαλάςςιου αναγλφφου, 

Τποκαλάςςια θφαιςτειότθτα και Θφαίςτειο ιηθματογενι περιβάλλοντα, Πακθτικά και Ενεργά περικϊρια 

θπείρων, Ωκεάνιεσ Λεκάνεσ, Ορογενετικά τόξα, Προτάφροσ – Οπιςκοτάφροσ – Εςωτερικζσ Λεκάνεσ, 

Ανάλυςθ ςειςμικϊν προφίλ, Μορφοτεκτονικι ανάλυςθ ανάγλυφου,  Σεκτονικζσ τάφροι και κζρατα – 

Ανοδικζσ και κακοδικζσ τεκτονικζσ κινιςεισ ρθξιτεμαχϊν. 

Παλαιο-ωκεανογραφία & κλιματικζσ αλλαγζσ 

Βαςικζσ ζννοιεσ Παλαιοωκεανογραφίασ- Παλαιοωκεανογραφικοί δείκτεσ. Κλιματικζσ μεταβολζσ/ 

κυκλικότθτα. Περίοδοι ςτρωματοποίθςθσ/αυξθμζνθσ παραγωγικότθτασ. Φαινόμενα του κερμοκθπίου ςτο 

παλαιοωκεανό. Παλαιοωκεανογραφία Μεςογείου. Κλιματικι μεταβλθτότθτα και παράγοντεσ που τθν 

επθρεάηουν. Φαινόμενο κερμοκθπίου. Σεχνικζσ μζτρθςθσ τθσ ςυγκζντρωςθσ του διοξειδίου του άνκρακα 

από proxy δεδομζνα. Επιπτϊςεισ τθσ παγκόςμιασ κλιματικισ αλλαγισ. Οξίνιςθ των ωκεανϊν.  

Δυναμικι Φυςικι Ωκεανογραφία 

Ειςαγωγικζσ ζννοιεσ και θ τυρβϊδθσ ροι. Θ επίδραςθ τθσ περιςτροφισ τθσ γθσ ςτθν ωκεάνια 

κυκλοφορία. Θ κεωρία τθσ ανεμογενοφσ κυκλοφορίασ. Ο ρόλοσ τθσ ςτρωμάτωςθσ ςτον ωκεανό και θ 

κερμοαλατικι κυκλοφορία. Θ δυναμικι τθσ ωκεάνιασ κυκλοφορίασ ςτθν περιοχι του ιςθμερινοφ. H  ωςεί-

γεωςτροφικι προςζγγιςθ. 

Θαλάςςια Μετεωρολογία 

Δυνάμεισ που δρουν ςτθν ατμόςφαιρα και βαςικζσ εξιςϊςεισ κίνθςθσ. Γεωςτροφικοί άνεμοι. 

Δθμιουργία _και εξζλιξθ κερμικϊν μετϊπων ςτθν ατμόςφαιρα. Καταιγίδεσ, ςυνοπτικι κλίμακα καιροφ. 

τοιχείακλιματικϊνδιακυμάνςεων (φαινόμενο El Nino). τοιχεία  του φαινομζνου _ερμοκθπίου και ο 

ρόλοσ  του ωκεανοφ. 



Αλλθλεπίδραςθ Θάλαςςασ - Ατμόςφαιρασ 

Σο καλάςςιο ατμοςφαιρικό οριακό ςτρϊμα και το ωκεάνιο ςτρϊμα ανάμιξθσ. Νόμοι μεταφοράσ ςτθ 

διεπιφάνεια κάλαςςασ-ατμόςφαιρασ. Ο ρόλοσ των ανεμογενϊν κυμάτων ςτθν αλλθλεπίδραςθ ωκεανοφ-

ατμόςφαιρασ.  Βακιά ανάμιξθ και δθμιουργία βακιϊν νερϊν. Οι Βιο-γεω-χθμικοί  κφκλοι και θ επίδραςθ 

τουσ. 

Ειςαγωγι ςτα Αρικμθτικά Μοντζλα ςτθν Ωκεανογραφία 

Γενικι ειςαγωγι ςτισ μεκόδουσ πεπεραςμζνων διαφορϊν. Χρονικά ςχιματα. Εξιςϊςεισ με 

περιςςότερεσ τθσ μιασ _ανεξάρτθτεσ μεταβλθτζσ. Εξιςϊςεισ με περιςςότερεσ τθσ μιασ εξαρτθμζνεσ 

μεταβλθτζσ. Ωκεανογραφικά μοντζλα κυκλοφορίασ τριϊν διαςτάςεων. Παραμετροποίθςθ φαινομζνων 

μικρισ κλίμακασ. Άλλεσ κατθγορίεσ ωκεανογραφικϊν μοντζλων. 

Μζκοδοι Ανάλυςθσ Δεδομζνων 

Εργαςτθριακζσ αςκιςεισ με τθ χριςθ υπολογιςτι. Ανάλυςθ χρονοςειρϊν.  Χριςθ φίλτρων. Ελεγχοσ 

ςτατιςτικισ ςθμαντικότθτασ. Ανάλυςθ Fourier . Ανάλυςθ τάςθσ. Ανάλυςθ ςε κφριεσ ςυνιςτϊςεσ. Ανάλυςθ 

κανονικισ ςυςχζτιςθσ.» 

Θαλάςςια Ρφπανςθ 

Κατθγορίεσ καλάςςιασ ρφπανςθσ. Μθχανιςμοί ειςόδου και διακίνθςθσ ρφπων ςτθ κάλαςςα. Θρεπτικά 

ςυςτατικά - Ευτροφιςμόσ. Βαρζα μζταλλα (Hg, Pb, Cu, Zn, κλπ). Πετρελαιοειδι. υνκετικζσ οργανικζσ 

τοξικζσ ενϊςεισ. Οργανοκαςςιτερικζσ ενϊςεισ. Ραδιενεργά ιςότοπα. Απορρίμματα. Δευτερογενείσ 

ρυπάνςεισ. Επιπτϊςεισ τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ. Παρακολοφκθςθ-αντιμετϊπιςθ τθσ καλάςςιασ 

ρφπανςθσ. Διακζςιμεσ αντιρρυπαντικζσ τεχνολογίεσ. 

Αναλυτικι Χθμικι Ωκεανογραφία 

Εφαρμογζσ βαςικϊν αναλυτικϊν χθμικϊν τεχνικϊν ςτθν Ωκεανογραφία.  Καλι εργαςτθριακι πρακτικι, 

ζλεγχοσ ποιότθτασ εργαςτθριακϊν μετριςεων. Προςδιοριςμοί χθμικϊν παραμζτρων ςε νερά, ιηιματα, 

οργανιςμοφσ. Οργανικόσ άνκρακασ, Θρεπτικά ςυςτατικά, Χλωροφφλλεσ, Ιχνοςτοιχεία, Μζταλλα, 

Πετρελαιοειδι, Απορρυπαντικά, Φαινόλεσ, κ.λπ. Επεξεργαςία αποτελεςμάτων, Διαγράμματα, Κατανομζσ. 

Θαλάςςια Οικοτοξικολογία  

Αρχζσ λειτουργίασ και δομι οικοςυςτθμάτων. Τγεία οικοςυςτθμάτων, οικολογικοί – περιβαλλοντικοί 

δείκτεσ. Αρχζσ ανάλυςθσ οικοςυςτθμάτων. Περιβαλλοντικι τοξικολογία και οικοτοξικολογία. Βιολογικοί 

μθχανιςμοί δράςθσ τοξικϊν, καρκινογόνων και επικίνδυνων χθμικϊν ουςιϊν. Ενδοκρινικοί διαταράκτεσ. 

Δοκιμζσ τοξικότθτασ. Οξειδωτικό ςτρεσ οργανιςμϊν. Εκτίμθςθ οικολογικοφ κινδφνου. Νομοκετικό πλαίςιο 

προςταςίασ από τοξικζσ ουςίεσ.  

Ειδικά Κεφάλαια Χθμικισ Ωκεανογραφίασ 

Περιοχζσ εκβολϊν ποταμϊν, Λιμνοκάλαςςεσ, ανοξικζσ λεκάνεσ. Εργαςτθριακζσ προςομοιϊςεισ 

(μικρόκοςμοι-μακρόκοςμοι). Μαγνθτικζσ μετριςεισ και θ ςθμαςία τουσ. Ειδικζσ δειγματολθψίεσ 

(επιφανειακό φιλμ, νερό πόρων κλπ). Ραδιοχρονολόγθςθ. Διερεφνθςθ μορφϊν ςτοιχείων ςτθ κάλαςςα 

(speciation). Eκλεκτικζσ εκχυλίςεισ ςτοιχείων από ιηιματα. Μελζτθ βιοςυςςϊρευςθσ ςε ανϊτερουσ 

οργανιςμοφσ, βιοδείκτεσ. 

Φυςικά προϊόντα από καλάςςιουσ οργανιςμοφσ και εφαρμογζσ τουσ  

 Μεταβολίτεσ ςτουσ καλάςςιουσ οργανιςμοφσ και οι πικανζσ χριςεισ τουσ, Φάρμακα από τθ κάλαςςα. 

Πρϊτεσ φλεσ από καλάςςιουσ οργανιςμοφσ. 

3ο εξάμθνο 

Διαχείριςθ Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ  

Οριςμόσ– αναγκαιότθτα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ – αειφόρου ανάπτυξθσ. Σφποι, χεδιαςμόσ, 
Σεχνικζσ διαχείριςθσ – διαχειριςτικζσ αντιλιψεισ - εξζλιξθ τθσ ζννοιασ τθσ διαχείριςθσ. Μελζτεσ 
ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται θ διαχείριςθ. Εργαλεία που χρθςιμοποιοφνται ςτθ διαχείριςθ (κεςμικά, 
τεχνολογικά, οικονομικά, κοινωνικά, δορυφορικζσ εφαρμογζσ). Σρόποι διαχείριςθσ καλάςςιων 
προςτατευόμενων περιοχϊν. Διαχείριςθ ακτϊν και παρακτίων υδάτων, παράκτιων υγροβιότοπων 



και δελταϊκϊν ςυςτθμάτων. Ελλθνικι-Ευρωπαϊκι Νομοκεςία προςταςίασ, διαχείριςθσ και 
αξιοποίθςθσ καλαςςίου περιβάλλοντοσ. Αντιμετϊπιςθ τθσ καλάςςιασ ρφπανςθσ, μζτρα 
αποκατάςταςθσ, εναλλακτικζσ λφςεισ παρακολοφκθςθσ. Διαχείριςθ περιοχϊν κολφμβθςθσ. 
Αειφόροσ ανάπτυξθ (αρχζσ-ςτρατθγικι) ςτθ διαχείριςθ - εκμετάλλευςθ των καλάςςιων πόρων 
(ορυκτϊν, χθμικϊν, αλιευτικϊν κ.λπ. αποκεμάτων). Παραγωγι άλατοσ. Νερό από τθ κάλαςςα-
αφαλάτωςθ. Ενζργεια από ανανεϊςιμεσ καλάςςιεσ πθγζσ. Ορυκτά από τουσ βυκοφσ των 
καλαςςϊν. Τποκαλάςςιοι φωςφορίτεσ. Κόνδυλοι Μαγγανίου και ιδιρου. Επιχειρθςιακι 
Ωκεανογραφία. “Ειςαγωγι ςτθν Επιχειρθςιακι Ωκεανογραφία .Θ  τεχνολογικι ςυνιςτϊςα τθσ 
Επιχειρθςιακισ Ωκεανογραφίασ. Θ προγνωςτικι ςυνιςτϊςα τθσ Επιχειρθςιακισ Ωκεανογραφίασ. 
Εφαρμογζσ ςτισ ελλθνικζσ κάλαςςεσ.” 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΞΕΣΑΕΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

Σο εκπαιδευτικό ζργο κάκε ακαδθμαϊκοφ ζτουσ διαρκρϊνεται ςε δφο εξάμθνα ςπουδϊν, το χειμερινό 

και το εαρινό, ζκαςτο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιςτον 13 εβδομάδεσ διδαςκαλίασ και τρεισ 

εβδομάδεσ εξετάςεων. Σα μακιματα του χειμερινοφ και εαρινοφ εξαμινου εξετάηονται επαναλθπτικϊσ 

κατά τθν περίοδο του επτεμβρίου. 

Θ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων/εργαςτθρίων κ.λπ. είναι υποχρεωτικι και ελζγχεται από τουσ 

διδάςκοντεσ. ε περίπτωςθ κωλφματοσ διεξαγωγισ μακιματοσ προβλζπεται θ αναπλιρωςι του. Θ 

θμερομθνία και θ ϊρα αναπλιρωςθσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΠΜ. ε περίπτωςθ ανεπαρκοφσ 

παρακολοφκθςθσ (απουςίεσ πζραν του 20% ανά μάκθμα), ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ δεν δικαιοφται να 

προςζλκει ςτισ ςχετικζσ εξετάςεισ. ε περίπτωςθ που το ποςοςτό απουςιϊν φοιτθτι ξεπερνά το 20% ςτο 

ςφνολο των μακθμάτων, τίκεται κζμα διαγραφισ του φοιτθτι. Σο εν λόγω κζμα εξετάηεται από τθ Ε, θ 

οποία γνωμοδοτεί ςχετικά ςτθν ΕΔΕ. 

Θ αξιολόγθςθ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και θ επίδοςι τουσ ςτα μακιματα που υποχρεοφνται να 

παρακολουκιςουν ςτο πλαίςιο του ΔΠΜ πραγματοποιείται ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου με γραπτζσ ι 

προφορικζσ εξετάςεισ ι με εκπόνθςθ εργαςιϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια του εξαμινου. Οι εξετάςεισ 

διενεργοφνται αμζςωσ μετά το τζλοσ κάκε εξαμινου ςε θμερομθνίεσ που κακορίηονται από τθν ΕΔΕ ςε 

ςυνεργαςία με τουσ ςυντονιςτζσ των μακθμάτων Ο τρόποσ αξιολόγθςθσ ορίηεται από τον διδάςκοντα του 

κάκε μακιματοσ. Θ βακμολόγθςθ γίνεται ςτθν κλίμακα 1-10. Θ βακμολογία των μακθμάτων κατατίκεται 

ςτθ Γραμματεία του ΔΠΜ εντόσ 20 θμερϊν από τθ λιξθ τθσ εξεταςτικισ περιόδου. 

Οι εξετάςεισ επαναλαμβάνονται τον επτζμβριο ςε περίπτωςθ αποτυχίασ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ 

υποχρεοφνται να προςζρχονται ςτισ αντίςτοιχεσ εξεταςτικζσ περιόδουσ. Θ μθ προςζλευςθ ιςοδυναμεί με 

ανεπιτυχι προςπάκεια. Αν ο μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ αποτφχει δφο φορζσ  ςτθν εξζταςθ μακιματοσ ι 

μακθμάτων, οφτωσ ϊςτε, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν πουδϊν, να 

κεωρείται ότι δεν ζχει ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ το πρόγραμμα, εξετάηεται, φςτερα από αίτθςι του, από 

τριμελι επιτροπι διδαςκόντων του ΔΠΜ, οι οποίοι ζχουν το ίδιο ι ςυναφζσ γνωςτικό αντικείμενο με το 

εξεταηόμενο μάκθμα και ορίηονται από τθ .Ε. Από τθν επιτροπι εξαιρείται ο υπεφκυνοσ τθσ εξζταςθσ 

διδάςκων (παρ.6, άρ. 34, Ν.4485/2017).  

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ παρακολοφκθςθσ μακθμάτων ςτο Γ’ εξάμθνο είναι ο 

μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ να ζχει εξεταςτεί επιτυχϊσ ςε όλα τα μακιματα του Αϋ και Βϋ Εξαμινου. ε 

περίπτωςθ αποτυχίασ ςτισ επαναλθπτικζσ εξετάςεισ επτεμβρίου λαμβάνει αυτόματα παράταςθ ενόσ 

ζτουσ και υποχρεοφται να παρακολουκιςει εκ νζου τα μακιματα που χρωςτά και να εξεταςτεί επιτυχϊσ 

ςε αυτά. 

Για τθν απόκτθςθ ΔΜ κάκε μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ οφείλει: 

Α) να παρακολουκιςει, να αςκθκεί και να εξεταςτεί επιτυχϊσ ςτο ςφνολο των υποχρεωτικϊν 

μακθμάτων του ΔΠΜ, και ςε κατϋ επιλογιν μακιματα που ςυμπλθρϊνουν ογδόντα (80) ECTS 



Β) να εκπονιςει, να ςυγγράψει και να παρουςιάςει μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία, 

ςυγκεντρϊνοντασ ςαράντα (40)  ECTS. 

το 3ο και 4οεξάμθνο του Προγράμματοσ προβλζπεται θ εκπόνθςθ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ 

εργαςίασ (ΜΔΕ), θ οποία ανατίκεται ςε κάκε μεταπτυχιακό φοιτθτι ανάλογα με τα κατ’ επιλογιν 

μακιματα τα οποία ζχει παρακολουκιςει και ςτα πλαίςια των κεματικϊν ενοτιτων που ζχει 

διαμορφϊςει και ανακοινϊςει θ υντονιςτικι Επιτροπι (Ε). Θ ανάκεςθ γίνεται από τθν Ε φςτερα από 

αίτθςθ, θ οποία ςυνυπογράφεται από τον υποψιφιο και τον επιβλζποντα και ςτθν οποία αναγράφεται ο 

προτεινόμενοσ τίτλοσ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ και περιζχει περίλθψθ τθσ προτεινόμενθσ εργαςίασ. Ο 

Επιβλζπων τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ πρζπει να ανικει ςτουσ διδάςκοντεσ του ΔΠΜ. Θ 

Ε ορίηει τον επιβλζποντα (και ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και ςυνεπιβλζποντα) και τθν τριμελι εξεταςτικι 

επιτροπι για τθν ζγκριςθ – βακμολόγθςθ τθσ εργαςίασ. τθν τριμελι εξεταςτικι επιτροπι ςυμμετζχει ο 

επιβλζπων τθσ ΜΔΕ, ενϊ μζλοσ τθσ είναι  ζνα τουλάχιςτον μζλοσ ΔΕΠ από τα ςυνεργαηόμενα Σμιματα τθσ 

.Θ.Ε.  

Θ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία πρζπει να περιλαμβάνει κεωρθτικό και πειραματικό μζροσ και 

να περιζχει ςτοιχεία πρωτοτυπίασ. Θ γλϊςςα ςυγγραφισ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ 

μπορεί να είναι θ ελλθνικι ι θ αγγλικι. Οδθγίεσ ςυγγραφισ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ 

(π.χ. εξϊφυλλο, γραμματοςειρά, ελάχιςτοσ-μζγιςτοσ αρικμόσ λζξεων κ.λπ.) κακορίηονται από τθν Ε και 

αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΠΜ 

Οι μεταπτυχιακζσ διπλωματικζσ εργαςίεσ μπορεί να εξετάηονται Φεβρουάριο, Ιοφνιο-Ιοφλιο και 

επτζμβριο. Ο κάκε Επιβλζπων και ο επιβλεπόμενοσ του μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ πρζπει να υποβάλλουν 

μζχρι τθν αρχι κάκε μιασ από τισ παραπάνω εξεταςτικζσ περιόδουσ το τελικό κείμενο τθσ μεταπτυχιακισ 

διπλωματικισ εργαςίασ ςτθ Ε για ζγκριςθ. Θ Ε το διαβιβάηει ςτισ τριμελείσ εξεταςτικζσ επιτροπζσ. Οι 

μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ πρζπει να παραδϊςουν ζνα αντίτυπο ςε κάκε μζλοσ τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ 

επιτροπισ.  

Θ θμερομθνία παρουςίαςθσ τθσ μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ πρζπει να κοινοποιείται ςτθ 

Γραμματεία και να αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του ΔΠΜ ϊςτε να ενθμερϊνονται όλοι οι  διδάςκοντεσ 

του ΔΠΜ.  

Μζςα ςε 20 θμζρεσ από τον οριςμό τθσ τριμελοφσ εξεταςτικισ επιτροπισ, ο υποψιφιοσ υποςτθρίηει τθ 

μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία του ενϊπιον αυτισ δθμόςια, εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων, με τθ 

ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ε. Θ εξζταςθ του υποψθφίου πραγματοποιείται ενϊπιον μόνο τθσ τριμελοφσ 

εξεταςτικισ επιτροπισ. Συχόν διορκϊςεισ τθσ εξεταςτικισ επιτροπισ πρζπει να πραγματοποιθκοφν πριν 

τθν ορκωμοςία.  

Θ επίδοςθ του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι ςτθ μεταπτυχιακι διπλωματικι εργαςία βακμολογείται με 

άριςτα το δζκα (10) και βάςθ το πζντε (5). Θ τριμελισ εξεταςτικι επιτροπι υπογράφει το ςχετικό 

πρακτικό το οποίο υποβάλλει ςτθ Γραμματεία του ΔΠΜ προσ ορκωμοςία  μαηί με  τα ςχετικά 

δικαιολογθτικά.  

ε περίπτωςθ που θ τριμελισ εξεταςτικι επιτροπι  κάκε μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ κρίνει 

ότι θ εργαςία δεν είναι ικανοποιθτικι, υποδεικνφει ςτον μεταπτυχιακό φοιτθτι περαιτζρω 

τροποποιιςεισ, βελτιϊςεισ και αλλαγζσ και ζχει τθ δυνατότθτα να τον καλζςει για επαναλθπτικι 

παρουςίαςθ ςτθν επόμενθ εξεταςτικι περίοδο. Θ διαδικαςία υποςτιριξθσ τθσ μεταπτυχιακισ 

διπλωματικισ εργαςίασ επαναλαμβάνεται, μόνο μια (1) φορά και ςε περίπτωςθ αποτυχίασ ο 

μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ διαγράφεται. 

Οι μεταπτυχιακζσ διπλωματικζσ εργαςίεσ εφόςον εγκρικοφν από τθν εξεταςτικι επιτροπι, αναρτϊνται 

υποχρεωτικά ςτον διαδικτυακό τόπο του ΔΠΜ (άρ. 34, παρ. 5 Ν.4485/17). Επίςθσ, γίνεται θλεκτρονικι 

κατάκεςθ τθσ διπλωματικισ εργαςίασ ςτο Ψθφιακό Αποκετιριο "ΠΕΡΓΑΜΟ", ςφμφωνα με τισ 

αποφάςεισ τθσ υγκλιτου του ΕΚΠΑ. 



Για τον υπολογιςμό του βακμοφ του ΔΜ, ο βακμόσ κάκε μακιματοσ και ο βακμόσ τθσ μεταπτυχιακισ 

διπλωματικισ εργαςίασ πολλαπλαςιάηεται με τον αντίςτοιχο αρικμό πιςτωτικϊν μονάδων (ECTS) και το 

άκροιςμα διαιρείται με το 120. 

Θ αναγόρευςθ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν/φοιτθτριϊν ςε διπλωματοφχουσ του ΔΠΜ και θ απονομι 

των μεταπτυχιακϊν διπλωμάτων πραγματοποιείται από τθν ΕΔΕ ςε δθμόςια τελετι ορκωμοςίασ 

παρόντων του Διευκυντι ι/και Αναπλθρωτι Διευκυντι και των μελϊν τθσ Ειδικισ Δι-ιδρυματικισ 

Επιτροπισ και τθσ υντονιςτικισ Επιτροπισ του ΔΠΜ. Θ εκδιλωςθ λαμβάνει χϊρα ςτο Σμιμα Γεωλογίασ 

και Γεωπεριβάλλοντοσ του ΕΚΠΑ. 

Σο ΔΜ με τίτλο «Ωκεανογραφία και Διαχείριςθ Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ» είναι δθμόςιο ζγγραφο, 

εκδίδεται από τθ Γραμματεία του ΔΠΜ, φζρει τα εμβλιματα όλων των ςυνεργαηόμενων φορζων, τθ 

χρονολογία περάτωςθσ των ςπουδϊν, τθ χρονολογία ζκδοςθσ του διπλϊματοσ, τον αρικμό πρωτοκόλλου 

αποφοίτθςθσ, τον τίτλο του ΔΠΜ, τα ςτοιχεία του μεταπτυχιακοφ/κθσ φοιτθτι/τριασ και το 

χαρακτθριςμό αξιολόγθςθσ «Καλϊσ», «Λίαν Καλϊσ», «Άριςτα». Σο ΔΜ εκδίδεται ςτθν ελλθνικι και 

αγγλικι γλϊςςα και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του τμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του 

ΕΚΠΑ , τον  Διευκυντι του ΔΠΜ και τον Γραμματζα του Σμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ . 

Μετά από αίτθςθ, ςτον απόφοιτο του ΔΠΜ μπορεί να χορθγείται, πριν τθν απονομι, βεβαίωςθ 

επιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ και περάτωςθσ του Προγράμματοσ. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

 Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ ζχουν όλα τα δικαιϊματα και τισ παροχζσ που προβλζπονται για τουσ 

φοιτθτζσ του Αϋ κφκλου ςπουδϊν, πλθν του δικαιϊματοσ παροχισ δωρεάν διδακτικϊν ςυγγραμμάτων. Σο 

Κδρυμα υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ςτουσ φοιτθτζσ με αναπθρία ι/και ειδικζσ ανάγκεσ προςβαςιμότθτα 

ςτα προτεινόμενα ςυγγράμματα και τθ διδαςκαλία (παρ.3, αρ.34, Ν.4485/2017). 

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτθτζσ καλοφνται να ςυμμετζχουν και να παρακολουκοφν ςεμινάρια ερευνθτικϊν 

ομάδων, ςυηθτιςεισ βιβλιογραφικισ ενθμζρωςθσ, επιςκζψεισ εργαςτθρίων, ςυνζδρια/θμερίδεσ με 

γνωςτικό αντικείμενο ςυναφζσ με αυτό του ΔΠΜ, διαλζξεισ ι άλλεσ επιςτθμονικζσ εκδθλϊςεισ του ΔΠΜ  

Σα τζλθ φοίτθςθσ για Ζλλθνεσ και φοιτθτζσ προερχόμενουσ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ανζρχονται ςτο 

ςυνολικό ποςό των 2400 €. Θ πρϊτθ δόςθ των διδάκτρων καταβάλλεται ςτον Ειδικό Λογαριαςμό 

Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε) του ΕΚΠΑ πριν τθν εγγραφι των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν. Οι υπόλοιπεσ 

ιςόποςεσ δόςεισ των διδάκτρων καταβάλλονται εντόσ δφο (2) εβδομάδων από τθν θμζρα ζναρξθσ των 

μακθμάτων των αντίςτοιχων εξαμινων. ε περίπτωςθ οριςτικισ αποχϊρθςθσ ι διαγραφισ μεταπτυχιακοφ 

φοιτθτι από το ΔΠΜ, δεν επιςτρζφονται τα καταβλθκζντα δίδακτρα. Σα τζλθ φοίτθςθσ για φοιτθτζσ 

προερχόμενουσ εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ανζρχονται ςτο ςυνολικό ποςό των 4800 € και οι δόςεισ 

καταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο όπωσ παραπάνω. 

τθν ιςτοςελίδα του ΔΠΜ αναρτϊνται οι δυνατότθτεσ υποτροφιϊν για τθν πραγματοποίθςθ των 

ςπουδϊν όπωσ και οι δυνατότθτεσ ςυνδυαςμοφ του προγράμματοσ ΕΡΑΜΟ με τθ ςυμμετοχι ςτο ΔΠΜ. 

Θ ΕΔΕ ςτο τζλοσ του Α’ εξαμινου αποφαςίηει τθ χοριγθςθ δφο τουλάχιςτον υποτροφιϊν με βάςθ τθν 

επίδοςθ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν ςτα μακιματα του Α εξαμινου και με κοινωνικοοικονομικά 

κριτιρια τα οποία κα ορίηονται από τθν ΕΔΕ. Οι υποτροφίεσ ςε κάκε περίπτωςθ κα αφοροφν τθν 

απαλλαγι του υποτρόφου από τθν καταβολι διδάκτρων για τα επόμενα εξάμθνα. 

Απαλλάςςονται από τα τζλθ φοίτθςθσ οι φοιτθτζσ του ΔΠΜ οι οποίοι είναι πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ, των οποίων το ατομικό ειςόδθμα, εφόςον διακζτουν ίδιο ειςόδθμα, και το οικογενειακό 

διακζςιμο ιςοδφναμο ειςόδθμα δεν υπερβαίνουν αυτοτελϊσ, το μεν ατομικό το εκατό τοισ εκατό (100%), 

το δε οικογενειακό το εβδομιντα τοισ εκατό (70%) του εκνικοφ διάμεςου διακζςιμου ιςοδφναμου 

ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τα πλζον πρόςφατα κάκε φορά δθμοςιευμζνα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ 

τατιςτικισ Αρχισ (ΕΛ.ΣΑΣ.). Θ απαλλαγι αυτι παρζχεται για τθ ςυμμετοχι ςε ζνα μόνο ΔΠΜ. ε κάκε 

περίπτωςθ, οι απαλλαςςόμενοι φοιτθτζσ δεν ξεπερνοφν το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) του 



ςυνολικοφ αρικμοφ των φοιτθτϊν που ειςάγονται ςτο ΔΠΜ. Αν οι δικαιοφχοι υπερβαίνουν το ποςοςτό 

του προθγοφμενου εδαφίου, επιλζγονται με ςειρά κατάταξθσ ξεκινϊντασ από αυτοφσ που ζχουν το 

μικρότερο ειςόδθμα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17). 

 Θ ΕΔΕ, μετά τθν ειςιγθςθ τθσ Ε, δφναται να αποφαςίςει τθ διαγραφι μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν εάν: 

- υπερβοφν το ανϊτατο όριο απουςιϊν 

- ζχουν αποτφχει ςτθν εξζταςθ μακθμάτων και δεν ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ το πρόγραμμα 

- ζχουν αποτφχει ςτθν επανεξζταςθ τθσ  μεταπτυχιακισ διπλωματικισ εργαςίασ τουσ 

- πραγματοποιιςουν αντιγραφι ςτισ εξετάςεισ ι ςτθν εκπόνθςθ εργαςιϊν, ι επιδείξουν ανάρμοςτθ 

ςυμπεριφορά, ι υποπζςουν ςε λοιπά παραπτϊματα που δεν ςυνάδουν με τθν ιδιότθτα του 

μεταπτυχιακοφ φοιτθτι και τθν ακαδθμαϊκι δεοντολογία 

- δεν τθροφν κανονιςμοφσ εργαςτθρίων και κανόνων αςφαλείασ, όπωσ αυτά κακορίηονται από τα 

εργαςτιρια και διανζμονται ςτουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ κατά τθν εγγραφι τουσ 

- υπερβοφν τθ μζγιςτθ χρονικι διάρκεια φοίτθςθσ ςτο ΔΠΜ, όπωσ ορίηεται ςτον παρόντα Κανονιςμό 

- ζχουν παραβιάςει τισ κείμενεσ διατάξεισ όςον αφορά τθν αντιμετϊπιςθ πεικαρχικϊν παραπτωμάτων 

από τα αρμόδια πεικαρχικά Όργανα  

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτιςεωσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν 

- υποπζςουν ςε παράπτωμα που εμπίπτει ςτο δίκαιο περί πνευματικισ ιδιοκτθςίασ (Ν.2121/93) κατά τθ 

ςυγγραφι των προβλεπομζνων εργαςιϊν τουσ 

- δεν καταβάλλουν τα προβλεπόμενα δίδακτρα του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ι τα δίδακτρα εντόσ των 

προκεςμιϊν που ορίηονται ςτον παρόντα Κανονιςμό Λειτουργίασ του ΔΠΜ. 

το τζλοσ κάκε εξαμινου πραγματοποιείται αξιολόγθςθ κάκε μακιματοσ και κάκε διδάςκοντοσ από 

τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ (παρ.1., άρ.44, Ν.4485/2017) μζςω ειδικά ςχεδιαςμζνων ερωτθματολογίων 

που εγκρίνονται από τθν ΕΔΕ.  

ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΠΟΔΟΜΗ ΔΠΜ 

Για τθν εφρυκμθ λειτουργία του ΔΠΜ κα διατεκοφν αίκουςεσ διδαςκαλίασ και ςεμιναρίων, 

αμφικζατρα εξοπλιςμζνα με οπτικοακουςτικά μζςα,  επιςτθμονικά  εργαςτιρια των ςυνεργαηομζνων  

Σμθμάτων του ΕΚΠΑ και του ΕΛΚΕΘΕ και πλωτά μζςα του ΕΛΚΕΘΕ  

Θ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ του ΔΠΜ «Ωκεανογραφία και Διαχείριςθ Θαλαςςίου 

Περιβάλλοντοσ» γίνεται από Γραμματεία του Προγράμματοσ που είναι εγκατεςτθμζνθ ςτο Σμιμα 

Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του ΕΚΠΑ. Θ Γραμματεία του ΔΠΜ ζχει ωσ κακικον τθ γραμματειακι 

υποςτιριξθ του ΔΠΜ, όπωσ τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ειςδοχισ υποψθφίων, τθν τιρθςθ των 

οικονομικϊν ςτοιχείων του Προγράμματοσ, τθ γραμματειακι υποςτιριξθ τθσ Ε, τθν καταχϊριςθ 

βακμολογιϊν κλπ. 

Θ χρθματοδότθςθ του ΔΠΜ μπορεί να προζρχεται από: 

γ) δωρεζσ,παροχζσ,κλθροδοτιματα και κάκε είδουσ χορθγίεσ φορζων του δθμόςιου τομζα, όπωσ οριο-

κετείται ςτθν περίπτωςθ αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4270/2014 (Αϋ 143), ι του ιδιωτικοφ τομζα, 

δ) πόρουσ από ερευνθτικά προγράμματα, 

ε) πόρουσ από προγράμματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι άλλων διεκνϊν οργανιςμϊν, 

ςτ) μζροσ των εςόδων των Ειδικϊν Λογαριαςμϊν Κονδυλίων Ζρευνασ (Ε.Λ.Κ.Ε.) 

η) κάκε άλλθ νόμιμθ πθγι. 

Επειδι τα λειτουργικά ζξοδα του ΔΠΜ δεν καλφπτονται εξ ολοκλιρου από τισ ανωτζρω πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ, μζροσ των λειτουργικϊν του εξόδων καλφπτεται από τζλθ φοίτθςθσ. 

Κατά τθ λιξθ τθσ κθτείασ τθσ Ε, με ευκφνθ του απερχόμενου Διευκυντι, ςυντάςςεται αναλυτικόσ απο-

λογιςμόσ του ερευνθτικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου και των λοιπϊν δραςτθριοτιτων του ΔΠΜ, ο οποίοσ 

κατατίκεται ςτθν ΕΔΕ του ΔΠΜ (παρ. 2, άρ.44, Ν.4485/2017).Ο εν λόγω απολογιςμόσ με ευκφνθ τθσ 

Κοςμθτείασ αποςτζλλεται αμελλθτί ςτα μζλθ τθσ ΕΕ (παρ. 5, άρ.44, Ν.4485/2017). 



Θ εςωτερικι και εξωτερικι αξιολόγθςθ του ΔΠΜ κα γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 44 

του Ν.4485/2017. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΝΑΘΕΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΔΙΔΑΚΟΝΣΕ ΣΟ ΔΠΜ 

το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν κα διδάςκουν μζλθ ΔΕΠ των τεςςάρων Σμθμάτων τθσ 

χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν του ΕΚΠΑ , Ερευνθτζσ του ΕΛΚΕΘΕ, ομότιμοι κακθγθτζσ (άρ. 69, Ν.4386/2016) 

και αφυπθρετιςαντα μζλθ Δ.Ε.Π. των τεςςάρων Σμθμάτων τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν του ΕΚΠΑ 

όπωσ και μζλθ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Σ.Ε.Π. των τεςςάρων Σμθμάτων τθσ χολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν του 

ΕΚΠΑ, κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ. Επίςθσ  επιςτιμονεσ αναγνωριςμζνου κφρουσ κάτοχοι 

διδακτορικοφ διπλϊματοσ, ι μεταδιδάκτορεσ οι οποίοι μποροφν να απαςχολοφνται ωσ ακαδθμαϊκοί 

υπότροφοι με απόφαςθ των υνελεφςεων και πράξθ των Προζδρων των ςυνεργαηόμενων Σμθμάτων  για 

τθ διεξαγωγι διδακτικοφ, κλινικοφ και ερευνθτικοφ ζργου, κακοριηόμενου με τθ ςφμβαςθ που 

υπογράφεται μεταξφ του ακαδθμαϊκοφ υποτρόφου και του Πρφτανθ του ΕΚΠΑ. (παρ. 7, άρ. 29, Ν. 

4009/2011).  

Με αιτιολογθμζνθ πρόταςθ τθσ ΕΔΕ ανατίκεται διδαςκαλία ςε: 

--Μζλθ ΔΕΠ  άλλων Σμθμάτων του ΕΚΠΑ ι άλλων Πανεπιςτθμίων,  

--Ερευνθτζσ άλλων Ερευνθτικϊν Ιδρυμάτων 

-- Επιςκζπτεσ καταξιωμζνουσ επιςτιμονεσ από τθν θμεδαπι ι τθν αλλοδαπι, που ζχουν κζςθ ι προςόντα 

κακθγθτι ι ερευνθτι ςε ερευνθτικό κζντρο, ι επιςτιμονεσ αναγνωριςμζνου κφρουσ με εξειδικευμζνεσ 

γνϊςεισ ι ςχετικι εμπειρία ςτο γνωςτικό αντικείμενο του ΔΠΜ, 

--κακϊσ και άλλεσ κατθγορίεσ διδαςκόντων κατόχων διδακτορικοφ διπλϊματοσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του αρκ. 5 του Ν. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α). 

Σο ποςοςτό ςυμμετοχισ των διδαςκόντων προβλζπεται ωσ εξισ : 60-70% μζλθ των ςυνεργαηομζνων 

Σμθμάτων του ΕΚΠΑ, 30-35% μζλθ του ΕΛΚΕΘΕ και  μζχρι 10% διδάςκοντεσ άλλων κατθγοριϊν,  με βάςθ 

το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτα μακιματα ι ςτθν επίβλεψθ διπλωματικϊν εργαςιϊν ςυνυπολογιηόμενων   

και των αντίςτοιχων πιςτωτικϊν μονάδων. 

ε μακιματα με περιςςότερουσ του ενόσ διδάςκοντεσ ορίηεται ςυντονιςτισ που κα είναι μζλοσ Δ.Ε.Π. 

των ςυνεργαηόμενων Σμθμάτων.  

Προχπόκεςθ για τθν αμοιβι μζλουσ Δ.Ε.Π. για τθ ςυμμετοχι του ςε ΔΠΜ, με τθ μορφι μακιματοσ, 

ςεμιναρίου ι εργαςτθρίου, αποτελεί θ διδαςκαλία χωρίσ αμοιβι, επιπλζον των νομίμων υποχρεϊςεϊν 

του, ενόσ μακιματοσ, ςεμιναρίου ι εργαςτθρίου, αντίςτοιχα, ςε τουλάχιςτον ζνα ΔΠΜ του Σμιματόσ του 

ι άλλου Σμιματοσ του ίδιου ι άλλου Α.Ε.Ι., εφόςον ςτο Σμιμα του δεν λειτουργεί ΔΠΜ. Θ αμειβόμενθ 

και θ χωρίσ αμοιβι διδαςκαλία είναι ίςθσ διάρκειασ και παρζχονται μζςα ςτο ίδιο ι άλλο ακαδθμαϊκό 

εξάμθνο, ςε κάκε, όμωσ, περίπτωςθ μζςα ςτο ίδιο ακαδθμαϊκό ζτοσ. Οι παραπάνω προχποκζςεισ δεν 

ιςχφουν για όςα μζλθ Δ.Ε.Π. ζχουν νόμιμεσ υποχρεϊςεισ δζκα (10) τουλάχιςτον ωρϊν εβδομαδιαίασ 

διδακτικισ απαςχόλθςθσ. 

   Θ αμοιβι των μελϊν Δ.Ε.Π. για τθν με οποιονδιποτε τρόπο ςυμμετοχι τουσ ςε ζνα ι περιςςότερα 

ΔΠΜ δεν υπερβαίνει ανά μινα το τριάντα τοισ εκατό (30%) των μθνιαίων τακτικϊν αποδοχϊν τουσ, όπωσ 

αυτζσ ζχουν κακοριςτεί ςτθν παρ. 10 του άρκρου 153 του ν. 4472/2017. 

   Θ ςυμμετοχι ςε ΔΠΜ ςε καμία περίπτωςθ δεν ςυνιςτά επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ι άςκθςθ 

ελευκζριου επαγγζλματοσ κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κ` τθσ παρ. 2 του άρκρου 23 του ν. 4009/2011 

και του άρκρου 99 του ν. 4310/2014 (Α` 258). 

 

 

Θ απόφαςθ να δθμοςιευκεί ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. 

Ο Πρφτανθσ 

Μελζτιοσ-Ακανάςιοσ Δθμόπουλοσ 


