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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
Γενικές Αρχές 
 
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις “∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές” όπως ισχύει  
σήµερα  εγκρίθηκε  µε  την  υπ’αριθµόν   98060/B7  Υπουργική  Απόφαση  που  δηµοσιεύτηκε  
6-10-2006 στο µε αριθµό 1485 φύλλο της εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 
  
Το ως άνω πρόγραµµα λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006, µε βάση την µε 
αριθµό  B7/44424 Υπουργική Απόφαση που δηµοσιεύτηκε 16-12-2004 στο µε αριθµό 1872 φύλλο της 
εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.  
 
Το Πρόγραµµα που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1872/16-12-04  θα ισχύει για όσους εισήχθησαν την περίοδο 
2005-2006, ενώ ο παρών κανονισµός θα αφορά τους εισερχόµενους από το ακαδηµαϊκό έτος 2006-07 
και µετέπειτα.  Θα ισχύει δε και για τους υποψήφιους διδάκτορες που υπάρχουν ήδη και τους µελλο-
ντικούς. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Σκοπός του Προγράµµατος 
 
Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
(Τ. ∆ΕΣ) του Πανεπιστηµίου Πειραιώς (Π.Π) µε τον τίτλο «Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στις Ευρωπαϊκές και ∆ιεθνείς Σπουδές (Π.Μ.Σ – ∆ΕΣ) ή στην αγγλική ( Μaster’s in Interna-
tional and European Studies), έχει ως αντικειµενικούς σκοπούς τους ακόλουθους: 
 
•  Την παροχή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθµης στα γνωσιακά πεδία ∆ιεθνών Σχέσεων – ∆ιε-
θνούς Οικονοµικής - ∆ιεθνούς ∆ικαίου, τα οποία αποτελούν τα κατ’ εξοχήν  θέµατα των ∆ιεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών. 
 
• Την υποστήριξη της έρευνας σε όλα τα γνωσιακά πεδία των ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 
 
•  Τη στενή σύνδεση των προγραµµάτων σπουδών µε τις πραγµατικές ανάγκες των ελληνικών ιδιωτι-
κών και δηµόσιων οργανισµών και υπηρεσιών και της οικονοµίας και κοινωνίας γενικότερα. 
 
•  Τη δηµιουργία µιας οργανωτικής υποδοµής που να ενισχύει την συνεργασία µε αντίστοιχα ΠΜΣ του 
εξωτερικού. 
 
•  Τη συστηµατική συνεργασία µεταξύ διδασκόντων και φοιτητών. 
 
•  Την προετοιµασία στελεχών ικανών να συµβάλλουν στην ανάπτυξη των σχέσεων των ελληνικών 
ιδιωτικών και δηµόσιων οργανισµών και υπηρεσιών µεταξύ τους αλλά και µε αντίστοιχους οργανι-
σµούς και υπηρεσίες του εξωτερικού. 
  
•  Την παροχή ουσιαστικών αλλά και τυπικών προσόντων στους φοιτητές εκείνους οι οποίοι θα ήθελαν 
να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο (βλ. και άρθρο 2 της Ιδρυτικής Υπουργικής 
απόφασης – ΦΕΚ 1872/16-12-04) 
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ΑΡΘΡΟ 3 
Οργάνωση – Όργανα Λειτουργίας Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 
Αρµόδια όργανα λειτουργίας του ΠΜΣ είναι: 
 
1. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) 
2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ). 
3. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµατος ∆ΕΣ.  
4. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ. 
 
Συγκεκριµένα: 
 
Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (ΣΕΣ) περιλαµβάνει τα µέλη ∆ΕΠ που µε οποιαδήποτε ιδιότητα είναι 
µέλη της Συγκλήτου και τους δύο εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών και είναι αρµόδια για 
κάθε θέµα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα, που σχετίζεται µε τις µεταπτυχιακές σπουδές. 
 
Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) λειτουργεί σε επίπεδο ΑΕΙ και είναι αρµόδια για το συ-
ντονισµό και την εποπτεία των µεταπτυχιακών προγραµµάτων. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται µε πρά-
ξη του Πρύτανη και απαρτίζεται από τον Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ως 
Πρόεδρο και από ένα (1) µέλος ∆ΕΠ κάθε Τµήµατος στο οποίο λειτουργεί ΠΜΣ. Το Μέλος  ∆ΕΠ κά-
θε Τµήµατος ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και ανήκει στα µέλη στα οποία έχει 
ανατεθεί µεταπτυχιακό εν γένει έργο. Η θητεία των µελών είναι τριετής και µπορεί να ανανεώνεται. 
Στην περίπτωση ∆ιαπανεπιστηµιακού ΠΜΣ, ως αρµόδια Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται 
αυτή του ΑΕΙ το οποίο παρέχει τη διοικητική υποστήριξη του Προγράµµατος. 
 
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος, τα µέλη 
∆ΕΠ της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος και δύο (2) µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος. Η 
ΓΣΕΣ είναι αρµόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για ΠΜΣ, την έγκριση του Προϋπο-
λογισµού, τον ορισµό των µελών των συµβουλευτικών επιτροπών, των µελών των εξεταστικών επι-
τροπών, την απονοµή µεταπτυχιακών διπλωµάτων, τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτα-
σης των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και κάθε άλλο θέµα, που προβλέπεται από επί 
µέρους διατάξεις. 
Η ΓΣΕΣ εκλέγει το ∆ιευθυντή ΠΜΣ και τη Συντονιστική Επιτροπή ενός εκάστου ΠΜΣ.  
 
Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε τουλάχιστον µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος 
από αυτά που έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό έργο ή επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία 
ορίζονται από την ΓΣΕΣ. Η ΣΕ έχει τριετή θητεία µε δυνατότητα ανανέωσης και είναι αρµόδια για την 
παρακολούθηση και συντονισµό λειτουργίας του ΠΜΣ. Της ΣΕ προεδρεύει ο ∆ιευθυντής του οικείου 
ΠΜΣ. Εάν δεν έχει συσταθεί ΣΕ, η αρµοδιότητα αυτή ανήκει στη ΓΣΕΣ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ 
 
Το ΠΜΣ που λειτουργεί στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς συνέταξε αυτό τον ιδιαίτερο Κανονισµό Λει-
τουργίας του, ο οποίος διέπεται από τις γενικές αρχές του Κανονισµού µεταπτυχιακών Σπουδών  του 
Πανεπιστηµίου και περιλαµβάνει επιπλέον ειδικούς όρους που καλύπτουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του 
ΠΜΣ. 
 
Το Τµήµα, µε απόφαση της ΓΣΕΣ, ενέκρινε τον Κανονισµό Λειτουργίας του ΠΜΣ, ο οποίος καθορίζει 
τις κατηγορίες υποψηφίων, τα κριτήρια επιλογής και τον τρόπο εισαγωγής τους, τις ηµεροµηνίες και 
τις διαδικασίες εγγραφής των ενδιαφερόµενων, τις υποχρεώσεις των φοιτητών, τη δοµή του προγράµ-
µατος, και άλλες διατάξεις που διέπουν το συγκεκριµένο ΠΜΣ.  
 
Ο παρών κανονισµός (άλλως Οδηγός Σπουδών του Π.Μ.Σ) εγκρίθηκε µε απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµή-
µατος ∆ΕΣ 6-10-2006 και της Συγκλήτου 17-10-2006. 
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ΑΡΘΡΟ 5 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 
 
Το ΠΜΣ απονέµει: 
 
α. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε) στις ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές (Master’s in 
International and European Studies). 
 
β. ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (∆∆) στις ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές (PhD in International and 
European Studies). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
Κατηγορίες Υποψηφίων  
 
α.  Για το Μ∆Ε γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Πανεπιστηµίων ηµεδαπής και αναγνωρισµένων 
οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ της ηµεδαπής  σύµφωνα µε 
τις διατάξεις  της παραγράφου 12γ του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001.  
Να σηµειωθεί ότι υποψήφιοι που πρόκειται να λάβουν το πτυχίο τους µετά τις εξετάσεις του Σεπτεµ-
βρίου γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής ενώ εγγράφονται εφόσον προσκοµίσουν το πτυχίο τους 
µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων των εξετάσεων αυτής της περιόδου. Αν δεν προσκοµίσουν το 
πτυχίο τους αµέσως µετά την έκδοση των αποτελεσµάτων αυτών χάνουν τη θέση που τους προσφέρ-
θηκε και την προκαταβολή των διδάκτρων που κατέβαλαν. 
 
β. Για το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα οι υποψήφιοι οφείλουν να είναι κάτοχοι αναγνωρισµένου µεταπτυχια-
κού διπλώµατος ειδίκευσης ηµεδαπού (Μ∆Ε) ή αλλοδαπού ΑΕΙ (master’s).  
 
Οι υποψήφιοι και για τις δύο κατηγορίες θα πρέπει να γνωρίζουν σε άριστο βαθµό την Αγγλική Γλώσ-
σα που θα αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό εξουσιοδοτηµένων προς τούτο οργανισµών (πιστοποιητικό 
γλωσσοµάθειας Υπουργείου Παιδείας, Proficiency, Toefl κ.λ.π.) ενώ και άλλες γλώσσες εκτός της 
Ελληνικής θα αποτελούν πρόσθετο προσόν. ( Κατά προτίµηση η  Γαλλική ή και η Γερµανική). 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Κριτήρια και ∆ιαδικασία Επιλογής Υποψηφίων 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων  γίνεται από επιτροπή αξιολόγησης που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ, µε τη 
συνεκτίµηση των κριτηρίων  του άρθρου 12 παρ. 2α του Ν. 2083/1992 καθώς και συµπληρωµατικών 
κριτηρίων, που ορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τµήµα-
τος.  
Η οριστική επιλογή των υποψηφίων  γίνεται µε απόφαση της ΓΣΕΣ. 
 
7.1. Κριτήρια 
 
Τα κριτήρια και η βαρύτητα των κριτηρίων αναφέρονται στο ∆ελτίο Αξιολόγησης που εγκρίθηκε από 
την Π.Γ.Σ.Ε.Σ του ∆ΕΣ στις 20-7-2006 και την Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου στις 17-10-2006. Το 
περιεχόµενο του δελτίου αυτού δύναται να αλλάζει κατά την ίδια διαδικασία. 
 
Ειδικότερα: 
 
Τα κριτήρια  της αξιολόγησης είναι τα εξής: 
 
Ι.  Ακαδηµαϊκά Στοιχεία (ίδρυµα αποφοίτησης, κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου, βαθµολογία  
 από τη φοίτηση για τα προηγούµενα πτυχία σε βασικά µαθήµατα που θα διδάσκονται στο  
 ΜΠΣ.∆ΕΣ ή σχετικά µε αυτό) µε σταθµιστή 10% στη συνολική βαθµολογία αυτών. 
 
ΙΙ.  Ξένες Γλώσσες (απαραίτητη η καλή γνώση της Αγγλικής), µε σταθµιστή 35% επί της συ- 
 νολικής βαθµολογίας. Βαθµολογείται και η γνώση άλλων γλωσσών. 
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ΙΙΙ.  Βαθµός πρώτου πτυχίου µε σταθµιστή 40%. 
 
ΙV.  Προσωπικά Στοιχεία (Βιογραφικό Υποψηφίου, Συστατικές επιστολές, ∆ιάφορα άλλα  
 στοιχεία, θετικά ή αρνητικά, για τον υποψήφιο, µε σταθµιστή 15%. 
 
Το σύνολο µορίων από την φάση αυτή της αξιολόγησης είναι 100 µε συντελεστή βαρύτητας στην 
τελική βαθµολογία ίσο προς 70%. 
 
Μετά από αυτή τη φάση γίνεται προσωπική συνέντευξη για το σύνολο των υποψηφίων που διαθέτουν 
τα τυπικά προσόντα. Το σύνολο µορίων και από τη δεύτερη φάση αξιολόγησης πολλαπλασιάζεται µε 
συντελεστή βαρύτητας  30%. 
 
Από τη συνδυασµένη αξιολόγηση στην πρώτη και δεύτερη φάση καταρτίζεται κατάλογος µε τη βαθ-
µολογία όλων των υποψηφίων και γίνεται η τελική επιλογή των πρώτων (περί τους 40) ως επιτυχόντων 
και των υπολοίπων ως επιλαχόντων.  Ο τελικός αριθµός εισαγοµένων δύναται να ποικίλει ανάλογα µε 
την ποιότητα των υποψηφίων και την πιθανότητα ισοβαθµίας.   
 
Kατά την κατάρτιση του πίνακα των επιτυχόντων η Επιτροπή Αξιολόγησης φροντίζει ώστε να υπάρξει 
όσο το δυνατόν ευρύτερη ποικιλότητα, δηλαδή επιλογή υποψηφίων από πολλά ΑΕΙ και Τµήµατα, µε-
ταξύ βεβαίως των πρώτων στον κατάλογο φοιτητών/τριών των διαφόρων αυτών Τµηµάτων. 
 
7.2 ∆ιαδικασία Εισαγωγής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
 
7.2.1 ∆ιαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων 
 
Η Συντονιστική Επιτροπή του ΜΠΣ.∆ΕΣ αποφασίζει για το χρόνο δηµοσίευσης στον τύπο σχετικής 
ανακοινώσεως προς  τους ενδιαφερόµενους, που προσδιορίζει: 
 
Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στο ΜΠΣ.∆ΕΣ. 
Την προθεσµία υποβολής δικαιολογητικών. 
Το γενικό τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων. 
Τη διεύθυνση και τον τρόπο υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών. 
 
Η Γραµµατεία του ΜΠΣ.∆ΕΣ στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφής από τους υποψηφίους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στην Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων το σύνολο των αιτήσε-
ων µε συνοδευτικό υλικό σε φωτοτυπίες και αρχειοθετεί τα πρωτότυπα για κάθε υποψήφιο µε αριθµό 
πρωτοκόλλου και αριθµό φακέλου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικά έντυπα που παρέχονται και 
παραλαµβάνονται από τη Γραµµατεία του ΜΠΣ.∆ΕΣ ή από την ιστοσελίδα του προγράµµατος. 
 
7.2.2. ∆ιαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων: 
 
Σε πρώτη συνεδρίαση αξιολογεί τους υποψηφίους µε βάση τα κριτήρια που σχετίζονται µε τη βαθµο-
λογία τους στο πρώτο πτυχίο, στις γνώσεις αγγλικής, σε µεταπτυχιακούς τίτλους και σε συστατικές 
επιστολές. 
 
Η Γραµµατεία του ΜΠΣ.∆ΕΣ αποστέλλει σε όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα τυπικά προσόντα 
πρόσκληση για προσωπική συνέντευξη σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία. 
 
Σε δεύτερη συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων αξιολογεί κάθε υποψήφιο µετά από 
προσωπική συνέντευξη ως προς χαρακτηριστικά της  προσωπικότητας τους. Ειδική βαρύτητα στη δια-
µόρφωση γνώµης για τον υποψήφιο έχουν η ικανότητα επικοινωνίας µε σαφήνεια και πειθώ, η ωριµό-
τητα, η ορθή κρίση, η προδιάθεση για απασχόληση σε οµαδική εργασία και η πείρα από προηγούµενη 
επαγγελµατική απασχόληση. 
 
Από τη συνδυασµένη αξιολόγηση στην πρώτη και δεύτερη φάση καταρτίζεται κατάλογος µε τους επι-
κρατέστερους υποψηφίους και γίνεται η τελική επιλογή των πρώτων. Αυτοί ενηµερώνονται γραπτώς 
από τη Γραµµατεία και καλούνται να απαντήσουν επίσης γραπτώς εντός 7 ηµερών (µε επιστολή, τη-
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λεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο µεταπτυχιακό 
πρόγραµµα, αποδεχόµενοι τους όρους λειτουργίας του. Οι υπόλοιποι εντάσσονται στους επιλαχόντες 
και ειδοποιούνται επίσης.   
 
Η µη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο µέσα στην παραπάνω προθεσµία ισοδυναµεί µε άρνηση 
αποδοχής.  Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραµµατεία ενηµερώνει τους αµέσως επόµενους στη σειρά 
αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιλαχόντων. 
 
Οι αποδεχόµενοι την ένταξή τους στο πρόγραµµα υποχρεούνται εντός 10 ηµερών από την απάντηση 
αποδοχής να καταβάλουν ως τέλος προεγγραφής το 50% των διδάκτρων του πρώτου εξαµήνου, το 
οποίο συµψηφίζεται στα συνολικά δίδακτρα του πρώτου εξαµήνου. 
Υπαναχώρηση του υποψηφίου µετά την καταβολή της προκαταβολής δεν σηµαίνει και επιστροφή αυ-
τής, που διατίθεται από το πρόγραµµα για τους σκοπούς του. 
 
Οι υποψήφιοι, αν επιλεγούν και αφού αποδεχτούν την επιλογή τους µε την καταβολή του ποσού που 
απαιτείται από το Πρόγραµµα ή αν εγκαταλείψουν το Πρόγραµµα για οποιονδήποτε λόγο, δεν δικαι-
ούνται να ζητήσουν επιστροφή των ποσών που κατέβαλαν για τη συµµετοχή τους στο κόστος λειτουρ-
γίας του προγράµµατος. 
 
Οι αλλοδαποί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο ΜΠΣ.∆ΕΣ στο οποίο η διδασκαλία γίνεται στην Ελ-
ληνική γλώσσα πρέπει να αποδεικνύουν την επαρκή γνώση της. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
∆ιάρκεια Σπουδών 
 
α. Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του  τίτλου ορίζεται για το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης 
(Μ∆Ε) σε τρία εξάµηνα εκ των οποίων το τελευταίο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωµατικής 
εργασίας (ερευνητικής ή συνθετικής) και πιθανώς για τη διδασκαλία περιορισµένου αριθµού µαθηµά-
των ή και την πιθανή ανάθεση πρακτικής εργασίας. Η µέγιστη χρονική διάρκεια  για την εκπόνηση της 
διπλωµατικής εργασίας ορίζεται σε δύο επιπλέον εξάµηνα. Υπέρβαση αυτού του ορίου επιτρέπεται σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και µετά από απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος. 
 
β. Η χρονική διάρκεια για την απονοµή ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (∆∆) ορίζεται σε τουλάχιστον έξι 
(6) επιπλέον εξάµηνα πέραν της απόκτησης του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης. Οι όροι και 
οι διατάξεις  που σχετίζονται µε το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα αναφέρονται στο σχετικό Νόµο και στον 
Εσωτερικό Κανονισµό του Ιδρύµατος ή στον Κανονισµό Εκπόνησης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής του 
Τµήµατος ή  στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύµατος ή σε Αποφάσεις της ΓΣΕΣ του 
Τµήµατος, και φυσικά στον παρόντα κανονισµό.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
Όροι Φοίτησης 
 
Κάθε υποψήφιος πριν εγγραφεί πρέπει να λαµβάνει γνώση του Κανονισµού και να δηλώνει εγγράφως 
ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ.  
 
Η γλώσσα διδασκαλίας των µαθηµάτων είναι η Ελληνική. Για να διευκολυνθεί η διεθνοποίηση του 
ΠΜΣ (π.χ. πρόσκληση ξένων διδασκόντων) µέρος των µαθηµάτων µπορεί να διδάσκεται σε άλλη επί-
σηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δυνατή η οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων τµη-
µάτων στο ΠΜΣ για αλλοδαπούς φοιτητές.  
 
Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητη απουσία των φοιτητών  
πέραν του 25% των συνολικών ωρών διδασκαλίας συγκεκριµένου µαθήµατος έχει ως συνέπεια την 
υποχρέωση του φοιτητή να επαναλάβει  την παρακολούθηση του µαθήµατος σε επόµενο αντίστοιχο 
εξάµηνο. Αν και πάλι απουσιάσει αδικαιολόγητα πέραν του 25% των ωρών διδασκαλίας του συγκε-
κριµένου µαθήµατος έχει ως συνέπεια τη διαγραφή του από το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
µετά από απόφαση  της Συντονιστικής Επιτροπής, που εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ. Ως ελάχιστο σύνολο 
ωρών διδασκαλίας κάθε µαθήµατος λαµβάνεται αυτό που αναγράφεται στο ωρολόγιο πρόγραµµα του 
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εξαµήνου. Η παρουσία των φοιτητών στο µάθηµα διαπιστώνεται µε ευθύνη του διδάσκοντα ο οποίος 
και τηρεί παρουσιολόγιο που παρέχεται από την Γραµµατεία του Προγράµµατος. 
 
Ο φοιτητής είναι υποχρεωµένος να ολοκληρώσει τις µεταπτυχιακές του σπουδές µέσα στο διπλά-
σιο της προβλεπόµενης στο ΠΜΣ διάρκειας. Μετά τη λήξη αυτής της παράτασης ο φοιτητής δια-
γράφεται από το ΠΜΣ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
Πρόγραµµα Μαθηµάτων 
 
Το πρόγραµµα µαθηµάτων και των τριών εξαµήνων του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος έχει ως ακο-
λούθως: 
 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (50 ώρες από 15 Σεπτεµβρίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου πριν από 
το πρώτο εξάµηνο, για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει σε προπτυχιακό επίπεδο αυτά τα αντικεί-
µενα): 
 
Μικροοικονοµική 
Μακροοικονοµική 
Στατιστική 
 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
  
ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
1. Ειδικά Θέµατα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
2. Σύγχρονα Θέµατα ∆ιεθνούς ∆ικαίου 
3. Πολιτική Οικονοµία των ∆ιεθνών Σχέσεων 
4. Ευρωπαϊκή Ιστορία και Ιδέες 16ος – 20ος αιώνας 
5. ∆ιεθνές Νοµισµατικό Σύστηµα και Θεωρία ∆ιεθνούς Εµπορίου 
6. Ευρωπαϊκή Άµυνα και Ασφάλεια: Θεσµικές και Στρατηγικές Σπουδές 
7. Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων 
8. Τυπολογία των Πολιτικών Συστηµάτων 
 
∆ΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
1. Θέµατα ∆ικαίου της Ε.Ε. 
2. Μεθοδολογία Έρευνας 
3. Στρατηγικές Σπουδές  
4. Κοινές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
5. ∆ιεθνείς ∆ιενέξεις -∆ιαπραγµατεύσεις 
6. Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική – Σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Κυπριακό 
7. Επιλογή 
8. Επιλογή 
 
ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 
 
1. ∆ιπλωµατική Εργασία 
2. Επιλογή 
3. Επιλογή 
4. Επιλογή 
 
Καθένα από τα µαθήµατα των ως άνω τριών εξαµήνων αντιστοιχούν σε τρεις (3) διδακτικές µονάδες 
ενώ η διπλωµατική εργασία σε δεκαπέντε (15) διδακτικές µονάδες.  
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Τα µαθήµατα επιλογής για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος  Ειδίκευσης θα επιλέγονται 
από τον ακόλουθο ενδεικτικό πίνακα µαθηµάτων από τα οποία το καθένα αντιστοιχεί σε τρεις (3) δι-
δακτικές µονάδες επίσης. Κάθε Ιανουάριο, η Συντονιστική επιτροπή προτείνει δέκα  (10) µαθήµατα 
από τον παρακάτω πίνακα από τα οποία καλούνται να επιλέξουν οι φοιτητές πέντε (5) από αυτά  που 
θα παρακολουθήσουν ως υποχρεωτικά πλέον. Αν κάποιο από αυτά δεν επιλεγεί από δέκα (10) τουλά-
χιστον φοιτητές αυτό δεν θα διδαχθεί. Εκείνα που θα διδαχθούν θα είναι τα πέντε πρώτα σε προτίµηση 
µαθήµατα.  
 
Η Συντονιστική Επιτροπή του προγράµµατος µπορεί να προσαρµόζει το πρόγραµµα διδασκαλίας µε 
αφαίρεση µαθηµάτων από το ως άνω πρόγραµµα και προσθήκη άλλων από τον ενδεικτικό πίνακα τον 
οποίο δύναται να µεταβάλλει µε προσθήκη νέων µαθηµάτων ή αφαίρεση παλαιών,  µετά από απόφασή  
της. 
 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ. 
 

Γνωστικά αντικείµενα 
∆ιεθνής Πολιτική για την Τεχνολογία, την Ενέργεια και την Υγεία 
Σύγχρονα Θέµατα Βιοηθικής 
∆ιεθνής Πολιτική της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Τηλεπικοινωνιών 
∆ίκαιο ∆ιεθνών Επενδύσεων 
∆ίκαιο του ∆ιεθνούς Εµπορίου 
∆ιεθνής Ασφάλεια – Ελληνική Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας 
Θεωρία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 
∆ιεθνές Σύστηµα: Παγκοσµιοποίηση και ∆ιεθνής ∆ιακυβέρνηση 
Η οικονοµία και η εξωτερική πολιτική της Κίνας και της Ινδίας 
Το φαινόµενο του Πολέµου σε ιστορικό και σύγχρονο πλαίσιο 
∆ηµόσια Οικονοµική 
Ελληνική ∆ιπλωµατία: Θεσµική ∆οµή 
Πολιτικές, Θεσµικές και Στρατηγικές πτυχές των Ευρωατλαντικών Σχέσεων 
Ευρωπαϊκή Άµυνα και Ασφάλεια: Θεσµικές και Στρατηγικές πτυχές 
Συγκριτική Εξωτερική Πολιτική των ΗΠΑ και Ρωσίας 
Εισαγωγή στη Γεωπολιτική Ανάλυση 
Παγκόσµιες Επικοινωνίες, Μέσα Ενηµέρωσης και ∆ιεθνείς Σχέσεις 
Ειδικά Θέµατα: Μέση Ανατολή 
Τα Ηνωµένα Έθνη και η Μεταψυχροπολεµική εποχή 
Η Γλώσσα στις ∆ιεθνείς Σχέσεις 
∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσµοί 
Η Εξωτερική Πολιτική Βρετανίας –Γαλλίας -Γερµανίας 
∆ιεθνές ∆ίκαιο Περιβάλλοντος 
Ο ρόλος της ∆ιασποράς – Μετανάστευση και Παλιννόστηση 
Οικονοµικά Ζητήµατα της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής-Οικονοµική ∆ιπλωµατία 
∆ιεθνείς Σχέσεις – Θρησκεία και Πολιτισµός 
Η σηµασία των πολυεθνικών και των υπερεθνικών επιχειρήσεων  
Η Ελληνική Εξωτερική Πολιτική και οι ∆ιεθνείς Θεσµοί 1945-1974 και 1975-2005 
Ιστορία ∆ιεθνών Σχέσεων και Στρατηγικής 
Η Παγκόσµια Αγορά Εργασίας 
Ειδικά Θέµατα: ΜΚΟ, ∆ιεθνής Πολιτική και ∆ιεθνής ∆ιακυβέρνηση 
Ειδικά Θέµατα: ∆ιεθνής Πολιτική και ΝΑ Ευρώπη 
∆ιεθνές ∆ίκαιο και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική 
∆ιεθνή Περιβαλλοντικά Θέµατα 
∆ιεθνής και Ευρωπαϊκή Προστασία των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου 
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Πολιτικής Επιστήµης 
Κλασική και Σύγχρονη ∆ιπλωµατία 
Θέµατα ∆ιεθνούς Οικονοµικού ∆ικαίου και Παγκόσµια ∆ιακυβέρνηση 
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Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές θα διδάσκονται περί τα 20 µαθήµατα από τα οποία 15 θα είναι υποχρεωτι-
κά ενώ θα µπορούν (όπως προαναφέρθηκε) να  επιλέγουν και άλλα 5 από τον ενδεικτικό κατάλογο 
των άλλων µαθηµάτων, τα οποία όταν επιλεγούν θα καθίστανται υποχρεωτικά.  
 
Κάθε µάθηµα που διδάχτηκε κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους  εξετάζεται σε δύο περιόδους:  
µία στο τέλος του εξαµήνου και µία το Σεπτέµβριο (εφόσον βεβαίως ο φοιτητής απέτυχε στην πρώτη 
εξέταση). 
 
 Για την απόκτηση του Μ∆Ε απαιτείται: 
 
• Η επιτυχής εξέταση  στα προβλεπόµενα µαθήµατα. 
• Η εκπόνηση και η επιτυχής υποστήριξη, ενώπιον τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, διπλωµα-

τικής εργασίας στην οποία αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα. Η διπλωµατική ερευνητική ή συνθετι-
κή εργασία πρέπει να αποδεικνύει προχωρηµένες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, 
κριτική σκέψη, αναλυτικές, συνθετικές και ερευνητικές ικανότητες. Μπορεί να αναφέρεται σε θε-
ωρητικά ή εφαρµοσµένα θέµατα και να πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε ιδιωτικό ή δηµόσιο 
φορέα που ασχολείται µε συναφή αντικείµενα, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 
2083/1992. 

 
Ο βαθµός του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης  προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών όλων 
των µαθηµάτων µαζί µε το τριπλάσιο του βαθµού της διπλωµατικής εργασίας διαιρούµενου δια του αριθ-
µού των βαθµολογηθέντων µαθηµάτων  συν τρία. 
 
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του σε ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη ∆ΜΕ του Πανεπιστηµίου Πειραιώς 
ο µεταπτυχιακός φοιτητής δεν επιτρέπεται να αποτύχει σε περισσότερα από δύο µαθήµατα του Προ-
γράµµατος ανά εξάµηνο. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραµµα. Η επανε-
ξέταση σε οφειλόµενο µάθηµα γίνεται µόνο µία φορά είτε το Σεπτέµβριο είτε µε την επαναπαρακο-
λούθηση του µαθήµατος στην επόµενη σειρά. Η αποτυχία του φοιτητή στο ίδιο µάθηµα για δεύτερη 
φορά συνεπάγεται διαγραφή του από το ΠΜΣ. 
 
Σε ειδικές περιπτώσεις (ασθένεια, φόρτος εργασίας κλπ.) είναι δυνατόν να ζητήσει ο φοιτητής τη δια-
κοπή της φοίτησής του και είτε την επαναπαρακολούθηση µε την επόµενη σειρά είτε την αποχώρησή 
του από το Πρόγραµµα. Η περίπτωση επαναπαρακολούθησης σε επόµενη σειρά εξετάζεται από τον 
∆ιευθυντή και εάν εγκριθεί, ισχύει µόνο τις τρεις επόµενες σειρές, οπότε και θα ισχύουν για το φοιτητή 
τα της επόµενης σειράς (πρόγραµµα σπουδών, δίδακτρα κα.). Σε περίπτωση επαναπαρακολούθησης 
ή οριστικής αποχώρησης ή διαγραφής δεν επιστρέφονται καταβληθέντα δίδακτρα.  
 
Η γενική παρουσία και συµπεριφορά του φοιτητή κατά τη διάρκεια των µεταπτυχιακών του σπουδών 
είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση της παρακολούθησης. Περιπτώσεις παραπτωµάτων όπως αντιγρα-
φή, ανάρµοστη συµπεριφορά κ.λ.π., συνεπάγονται διαγραφή από το Πρόγραµµα µετά από απόφαση 
της ΓΣΕΣ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
∆ίδακτρα – Υποτροφίες 
 
1. Προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων για τους µεταπτυχιακούς φοιτητές  του συγκεκριµένου προ-

γράµµατος (άρθρο 12 παρ. 7 του Ν. 2083/92) η οποία έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος 
της 5-7-2006 και από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου της 21-7-2006.  Το ύψος των διδάκτρων 
προσδιορίστηκε σε 7000 ευρώ για τα τρία εξάµηνα και κάθε αναπροσαρµογή τους θα εγκρίνεται 
από τη ΓΣΕΣ του Τµήµατος και από τη Σύγκλητο, χωρίς να είναι απαραίτητη η αναγραφή της 
στον παρόντα κανονισµό. 

 
Οι οικονοµικές υποχρεώσεις των φοιτητών θα εξοφλούνται σε τρεις δόσεις που θα καταβάλλονται 
πριν από την έναρξη κάθε εξαµήνου. Σε περίπτωση µη τήρησης των οικονοµικών του υποχρεώ-
σεων ο φοιτητής διαγράφεται από το πρόγραµµα.  

 
2. Το Πρόγραµµα µπορεί να παρέχει έναν αριθµό υποτροφιών σε φοιτητές πλήρους φοίτησης, σύµ-

φωνα µε απόφαση της ΓΣΕΣ ή όπως αναγράφεται στην υπουργική απόφαση λειτουργίας του 
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ΠΜΣ. Οι υποτροφίες µπορεί να καλύπτουν µέρος ή το σύνολο των διδάκτρων. Σε καµία περίπτω-
ση το ύψος της υποτροφίας δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των διδάκτρων. 

 
Οι υποτροφίες δίνονται σε φοιτητές Προγραµµάτων πλήρους φοίτησης µε βάση ακαδηµαϊκά ή 
άλλα αντικειµενικά κριτήρια σύµφωνα µε απόφαση της ΓΣΕΣ ή και σύµφωνα µε την ΥΑ που διέ-
πει το ΠΜΣ και εγγράφονται στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του Προγράµµατος. Τυχόν υπο-
χρεώσεις των υποτρόφων καθορίζονται µε απόφαση της ΓΣΕΣ.  

 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
 Μεταπτυχιακή ∆ιατριβή - Τίτλος Σπουδών 
 
Η τελική αξιολόγηση στα επιµέρους µαθήµατα του ΠΜΣ κάθε µεταπτυχιακού φοιτητή γίνεται µε εξε-
τάσεις. Στον τελικό βαθµό µπορεί να συνυπολογίζεται κατά την κρίση του διδάσκοντος µε στάθµιση ο 
βαθµός σε ενδεχόµενη υποχρεωτική ή προαιρετική εργασία στο πλαίσιο του µαθήµατος. Ποτέ όµως 
τέτοιου είδους εργασίες ή ασκήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του τελικού βαθµού.  
 
Κάθε διδάσκων αποφασίζει τον τρόπο αξιολόγησης και τον κοινοποιεί εγγράφως µε την έναρξη του 
µαθήµατος.  
 
Μετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων του Α και Β εξαµήνου ο µεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει 
στον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής σχετικό έντυπο µε τον τίτλο/θέµα της διπλωµατικής ερ-
γασίας και προτείνει επιβλέποντα καθηγητή (µετά τη σύµφωνη γνώµη του τελευταίου).  Η αποδοχή 
της προτάσεως για τη διπλωµατική εργασία γίνεται (από τον επιβλέποντα αρχικά και τον Πρόεδρο της 
Συντονιστικής Επιτροπής στη συνέχεια) και αποτυπώνεται σε ειδικό έντυπο που εκτός των υπογραφών 
των δύο ως άνω υπευθύνων φέρει τον τίτλο της διατριβής και την υπογραφή του φοιτητή που ανέλαβε 
την διατριβή.  Η µεταπτυχιακή διατριβή ανατίθεται µε κριτήρια τη συνάφεια του θέµατος µε τις διε-
θνείς και ευρωπαϊκές σπουδές, τη συµβολή της σε αναµενόµενα ερευνητικά οφέλη και τυχόν στοιχεία 
πρωτοτυπίας στην προσέγγιση.   
 
Η διπλωµατική εργασία αρχίζει µετά το Β΄ Εξάµηνο σπουδών και την περάτωση των µαθηµάτων  επι-
λογής του τρίτου εξαµήνου και παραδίδεται το πολύ µέχρι το τέλος δύο εξαµήνων µετά από το τρίτο 
εξάµηνο σπουδών του προγράµµατος. 
Ανάλογα µε την εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας ο φοιτητής υποβάλλει εκθέσεις προόδου στον 
επιβλέποντα καθηγητή (ο οποίος παρακολουθεί αν τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές της έρευ-
νας). 
 
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωµατικής εργασίας συγκροτείται από τον ∆ιευ-
θυντή του Προγράµµατος Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία ο φοιτητής παρουσιάζει 
τα κύρια σηµεία της εργασίας και τα συµπεράσµατα 
 
Η Εξεταστική Επιτροπή, στη συνέχεια, συµπληρώνει - συντάσσει ειδικό έντυπο αξιολόγησης, στο ο-
ποίο αφού αναγράφει το βαθµό αριθµητικώς και ολογράφως το στέλνει στη Γραµµατεία του 
ΠΜΣ.∆ΕΣ. 
 
Η αξιολόγηση της µεταπτυχιακής διατριβής του φοιτητή γίνεται από την εξεταστική επιτροπή που α-
ποτελείται από τον επιβλέποντα καθηγητή και από δύο (2) µέλη ∆ΕΠ που πρέπει να ανήκουν στο 
Τµήµα ή σε Τµήµατα του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Τα µέλη της επιτροπής εγκρίνονται από τη ΓΣΕΣ 
κατόπιν πρότασης της ΣΕ. 
 
Η βαθµολογική κλίµακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των µεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται 
από το µηδέν (0) ως το δέκα (10): άριστα από οκτώ και πενήντα ένα (8,51) µέχρι δέκα (10), λίαν κα-
λώς από έξι και πενήντα ένα (6,51) ως και οκτώ και πενήντα (8,50), καλώς από πέντε (5) ως και έξι 
και πενήντα (6,50). 
 
Στον τίτλο του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) ο βαθµός του φοιτητή µπορεί να ανα-
γράφεται ή αριθµητικώς ή ως κατηγορία (καλώς, λίαν καλώς, άριστα) ή και µε τους δύο τρόπους. 
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Ο τίτλος του Μ∆Ε είναι δηµόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται µε απόφαση της ΣΕΣ και υπογρά-
φεται από τον Πρύτανη, τον ∆ιευθυντή του Προγράµµατος και τον Προϊστάµενο Γραµµατείας του 
Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Σε κάθε περίπτωση στο Μ∆Ε αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζονται από το 
άρθρο 9, παρ.1, του Π∆ 380/89.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο – Ωρολόγιο Πρόγραµµα 
 
Με την εγγραφή του στο ΠΜΣ ο φοιτητής παραλαµβάνει από τη Γραµµατεία το ετήσιο Ακαδηµαϊκό 
Ηµερολόγιο του Προγράµµατος, το οποίο περιλαµβάνει τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης των διδα-
κτικών περιόδων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αργίες, κ.τ.λ.  
 
Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραµµα της περιόδου στο οποίο περιλαµ-
βάνονται οι ηµέρες και ώρες διδασκαλίας των µαθηµάτων, οι ηµεροµηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υπο-
χρεώσεων, κ.τ.λ. 
 
Το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο καθώς και το Ωρολόγιο Πρόγραµµα καταρτίζονται µε ευθύνη του ∆ιευ-
θυντή του ΠΜΣ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 14 
∆ιεξαγωγή Εκπαιδευτικής Έρευνας – Υποχρεώσεις ∆ιδασκόντων- Αποζηµίωση ∆ιδασκόντων 
 
Τη διδασκαλία των µαθηµάτων του Προγράµµατος µπορούν να αναλαµβάνουν: 
 
Μέλη ∆ΕΠ, οµότιµοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήµονες κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώµατος του Τµήµατος ή των οικείων προς το Πρόγραµµα Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς 
ή άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ή άλλου ΑΕΙ.  
 
Ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτο-
χοι διδακτορικού διπλώµατος και έχουν επαρκή επιστηµονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριό-
τητα. 
 
Για την ανάπτυξη ειδικών θεµάτων µπορούν να προσκαλούνται επιστήµονες ή στελέχη αναγνωρισµέ-
νου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις ή αυξηµένη εµπειρία στο αντικείµενο του 
ΠΜΣ. 
 
Φροντιστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο µαθηµάτων του ΠΜΣ µπορούν να ανατίθενται, εκτός των α-
νωτέρω και σε µέλη του διδακτικού προσωπικού καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες  των οικείων 
προς το Πρόγραµµα Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ή άλλων συναφών Τµηµάτων του Πανε-
πιστηµίου Πειραιώς ή άλλου ΑΕΙ. 
 
∆εν επιτρέπεται στα µέλη ∆ΕΠ να απασχολούνται αποκλειστικά στο ΠΜΣ ούτε να αναλαµβάνουν 
περισσότερα από δύο διαφορετικά µεταπτυχιακά µαθήµατα ετησίως. Η ανάθεση της διδασκαλίας των 
µαθηµάτων και φροντιστηριακών ασκήσεων των µαθηµάτων του ΠΜΣ γίνεται από τη ΓΣΕΣ  µε από-
φασή της.  
 
Οι διδάσκοντες προτείνουν για κάθε µάθηµα της αρµοδιότητάς τους κατάλογο διδακτικών βιβλίων, 
άρθρων και βοηθηµάτων, προς διευκόλυνση των µεταπτυχιακών φοιτητών. Επίσης, υποχρεούνται στην 
αρχή κάθε περιόδου να δίνουν στους φοιτητές περιγραφή του µαθήµατος, οδηγίες τρόπου εξέτασης, 
ώρες γραφείου, τηλέφωνο επικοινωνίας γραφείου κλπ. 
 
Ο κάθε υπεύθυνος για τη διδασκαλία µαθήµατος στο ΠΜΣ.∆Ε είναι υποχρεωµένος: 

1. Να τηρεί πιστά το πρόγραµµα για τις παραδόσεις του µαθήµατος. 
2. Να καθορίζει το περιεχόµενο του µαθήµατος σύµφωνα µε τις τρέχουσες εξελίξεις, όπως αυτό  

 προκύπτει από τη χρήση διεθνώς καθιερωµένων συγγραµµάτων και επιστηµονικών άρθρων από 
τη διεθνή βιβλιογραφία, στο πλαίσιο της ύλης του µαθήµατος. 

3. Να φροντίζει για τη συσχέτιση του θεωρητικού µέρους της διδασκαλίας µε την υψηλού επι- 
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 πέδου πρακτική, όπως αυτή εφαρµόζεται σε σύγχρονους οργανισµούς ή υπηρεσίες.  Η προσπάθεια 
αυτή ενισχύεται µε τη χρήση µελέτης περιπτώσεων, µε αξιοποίηση προσκεκληµένων οµιλητών 
αναγνωρισµένων για την πείρα και τις ειδικές γνώσεις τους ή µε συνδυασµό των δύο.  Ο διδάσκων 
δεν επιτρέπεται να υποκαθιστά, κατά κανόνα, τις δικές του παραδόσεις µε προσκεκληµένους οµι-
λητές ή άλλες δραστηριότητες σε ποσοστό πάνω από το ένα τέταρτο (1/4) των ωρών διδασκαλίας. 

4.     Να τηρεί επαρκείς ώρες γραφείου που θα επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών                  
      µαζί του για θέµατα που άπτονται των σπουδών τους και του συγκεκριµένου µαθήµατος. 
5.   Οι διδάσκοντες υποχρεούνται κατά την έναρξη του εξαµήνου να υποβάλουν προς διανοµή στη 

Γραµµατεία του ΠΜΣ.∆ΕΣ αναλυτικό πρόγραµµα που θα καλύπτει σε εβδοµαδιαία βάση την ύλη 
για κάθε ενότητα του µαθήµατος, µελέτες περιπτώσεων, και σχετική βιβλιογραφία και αρθρογρα-
φία (module syllabus). 

6.    Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ.∆ΕΣ είναι φυσικό να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που ανα-
πτύσσεται στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς. Τούτο όµως περιορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη 
αναγκών του ΠΜΣ.∆ΕΣ, είτε σε µαθήµατα του Προγράµµατος Σπουδών, είτε σε παράλληλες εκ-
παιδευτικές δραστηριότητες, ειδικά σεµινάρια ή εργαστήρια για διοικητικά στελέχη, κ.ά. Επειδή 
το εκπαιδευτικό αυτό υλικό µπορεί να αποτελεί κύρια πηγή εσόδων για τη χρηµατοδότηση πολ-
λών δραστηριοτήτων και εξόδων λειτουργίας του ΠΜΣ.∆ΕΣ δεν επιτρέπεται η χρήση του από δι-
δάσκοντες ή συνεργάτες σε ατοµικές δραστηριότητες τους έξω από τα πλαίσια του προγράµµατος 
ή σε δραστηριότητες ή προγράµµατα ανταγωνιστικών προς αυτό οργανισµών ή επιχειρήσεων. Η 
παραβίαση του βασικού αυτού κανόνα δεοντολογίας ισχύει για όλους και αποτελεί λόγο ακύ-
ρωσης ανάθεσης διδασκαλίας και αποκλεισµό από τη δραστηριότητα του προγράµµατος. 
Όπου τούτο κρίνεται σκόπιµο, η παραβίαση αυτή θα συνεπάγεται και  νοµικές κυρώσεις.  

  
 Αποζηµίωση του Ανθρώπινου ∆υναµικού που υποστηρίζει τη λειτουργία του ΠΜΣ 
 
 Οι  αµοιβές των µελών ∆ΕΠ  και των άλλων διδασκόντων όπως και των διοικητικών και άλλων 

υπαλλήλων που υποστηρίζουν το Πρόγραµµα καθώς και οι αµοιβές των διευθυντών  καλύπτονται 
από τα δίδακτρα και ορίζονται µε απόφαση της ΓΣΕΣ και της Συγκλήτου. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 15 
Αξιολόγηση του ΠΜΣ 
 
Το ΠΜΣ ακολουθεί µεθόδους και διαδικασίες τακτικής εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. Με-
ταξύ αυτών των µεθόδων περιλαµβάνονται οι ακόλουθες: 
 
α) Οι φοιτητές µε τη λήξη κάθε µαθήµατος αξιολογούν συνολικά το µάθηµα ως προς το περιεχόµενο, 
τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόµενα συγγράµµατα κ.τ.λ. µε βάση ειδικό έντυπο που διανέµεται 
από τη Γραµµατεία. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης κοινοποιούνται στον ενδιαφερόµενο µε ευθύ-
νη του ∆ιευθυντή του ΠΜΣ. 
 
β) Σε τακτά χρονικά διαστήµατα (π.χ. πενταετία) και µε ευθύνη του ∆ιευθυντή του ΠΜΣ συλλέγονται 
στοιχεία ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση του προγράµµατος µαθηµάτων και του περιεχοµένου τους 
µεταξύ του οικείου ΠΜΣ και άλλων αντίστοιχων ΠΜΣ που προσφέρονται από Ιδρύµατα του εξωτερι-
κού γνωστά για την πρωτοπορία τους. 
 
γ) Με ευθύνη του ∆ιευθυντή του ΠΜΣ διοργανώνονται ηµερίδες µε τη συµµετοχή ανώτατων στελεχών 
διαφόρων οργανισµών και Υπηρεσιών µε αντικείµενο τη συζήτηση – µελέτη των µαθηµάτων του 
ΠΜΣ και των περιεχοµένων τους ώστε να εκτιµάται ο βαθµός στον οποίο συνδέεται το πρόγραµµα µε 
την αγορά εργασίας και τις ανάγκες της οικονοµίας και της κοινωνίας γενικότερα. 
 
Όταν ενεργοποιηθεί ο Νόµος για την αξιολόγηση - πιστοποίηση σπουδών, το ΠΜΣ θα ζητήσει να 
υπαχθεί στη διαδικασία αυτή. 
 
Μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων κάθε µαθήµατος όλοι οι φοιτητές υποχρεωτικά (µε  ποι-
νή αποκλεισµού από τις εξετάσεις) αξιολογούν αυτό και τον διδάσκοντα, µε βάση έντυπο/ ερωτηµατο-
λόγιο που συµπληρώνουν.  Το σχετικό έντυπο/ερωτηµατολόγιο καλύπτει το µάθηµα ως προς το περιε-
χόµενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τον βαθµό συσχέτισης του µε την πράξη κ.λ.π. 
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Τα ανωνύµως συµπληρωθέντα έντυπα/ ερωτηµατολόγια παραδίδονται στον Πρόεδρο της Συντονιστής 
Επιτροπής του προγράµµατος (∆ιευθυντή), ο οποίος µετά την ανακοίνωση των βαθµών, ενηµερώνει 
σχετικά τον κάθε διδάσκοντα. Για τις περιπτώσεις µε σοβαρά και τεκµηριωµένα παράπονα φοιτητών 
ενηµερώνεται η Συντονιστική Επιτροπή και αποφασίζονται τα ενδεδειγµένα µέτρα για τη θεραπεία των 
προβληµάτων που έχουν διαπιστωθεί. 
 
Για τις περιπτώσεις που η διεξαγωγή του µαθήµατος συνεχίζεται από τον διδάσκοντα µε τρόπο που 
δηµιουργεί προβλήµατα στους φοιτητές ή στην εύρυθµη λειτουργία του προγράµµατος σπουδών, µετά 
από σχετική εισήγηση του Προέδρου της η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) αποφασίζει την αντικατάστα-
ση του διδάσκοντος, ανεξαρτήτως αν αυτός είναι µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος ∆ΕΣ ή εξωτερικός συνερ-
γάτης. 
 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ 
 
ΑΡΘΡΟ 16 
Στόχος των διδακτορικών σπουδών  
 
Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τα άρθρα 12 και 13 του Νόµου 
 2083/92.  
 
Τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος ∆ΕΣ µπορεί να προσφέρει σε µεταπτυχια-
κούς φοιτητές τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών µετά την απόκτηση του Μ∆Ε για τη λήψη διδα-
κτορικού διπλώµατος. Το Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών παρέχει εξειδίκευση στα γνωστικά πε-
δία του Τµήµατος ∆ΕΣ, αλλά και σε συγγενή πεδία που διδάσκονται σε άλλα Τµήµατα. 
 
Οι ∆ιδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν στην δηµιουργία υψηλής ποιότητας επιστηµονικής έρευνας ό-
πως επίσης και στη δηµιουργία επιστηµόνων ικανών να συµβάλουν στην πρόοδο της επιστήµης, της 
έρευνας και των εφαρµογών. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραµµάτων προορίζονται να στελε-
χώσουν το ερευνητικό, επιχειρηµατικό και εκπαιδευτικό δυναµικό της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
Συγχρόνως, το διδακτορικό πρόγραµµα αποτελεί για το Τµήµα, αλλά και το Πανεπιστήµιο γενικότερα, 
πηγή ακαδηµαϊκού κύρους και διεθνούς διάκρισης και συµβάλλει στην αναβάθµιση της ερευνητικής 
παραγωγής.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 17 
Κανονισµός διδακτορικών σπουδών  
 
Ο κανονισµός διδακτορικών σπουδών του Τµήµατος που εγκρίθηκε στο παρελθόν  ισχύει µόνον ως 
προς τα σηµεία εκείνα που δεν περιλαµβάνονται στον παρόντα κανονισµό. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18 
Κριτήρια Εισαγωγής στο Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών και ∆ιαδικασία Εισαγωγής  
 
Οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραµµάτων πρέπει να έχουν τουλάχιστον τα εξής  τυπι-
κά προσόντα: 
 
α. Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή οµοταγούς Πανεπιστηµίου του εξωτερικού και  
β. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης Ελληνικού ΑΕΙ ή οµοταγούς Πανεπιστηµίου του εξωτερικού 
αναγνωρισµένου από τον  ∆ΟΑΤΑΠ, στα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος ή σχετικά µε αυτά. 
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Η διαδικασία εισαγωγής ξεκινάει κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου προς το Τµήµα ή προκήρυξη 
του Τµήµατος. 
 
Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο είναι τα εξής: 
 
α. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα. 
β. Ανάλυση ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων. 
γ. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης µιας τουλάχιστον επίσηµης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
δ. ∆ύο συστατικές επιστολές  κατά προτίµηση από µέλη ∆ΕΠ ΑΕΙ, σε φάκελο κλειστό από τον συστή-
νοντα. 
ε. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούµενα προπτυχιακά ή µεταπτυχιακά προγράµ-
µατα σπουδών. 
 
Ο υποψήφιος αφού ικανοποιήσει τα κριτήρια εισαγωγής συντάσσει και υποβάλλει στη ΓΣΕΣ του οι-
κείου Τµήµατος ερευνητική πρόταση, στην οποία παρουσιάζει συνοπτικά το προτεινόµενο αντικείµε-
νο της διδακτορικής του έρευνας. 
 
Η ΓΣΕΣ του Τµήµατος, ύστερα από εισήγηση της Εισηγητικής Επιτροπής, που έχει ορίσει για το 
σκοπό αυτό, ελέγχει τα προσόντα του υποψηφίου σύµφωνα µε τα κριτήρια εισαγωγής και αν αυτά εί-
ναι επαρκή, εξετάζει την επιστηµονική επάρκεια, καθώς και το εφικτό της ερευνητικής του πρότασης. 
Επίσης συνεκτιµά τη διαθεσιµότητα των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος και αποφασίζει για την αποδοχή ή 
απόρριψη της αίτησης εισαγωγής. Σε θετική περίπτωση ορίζεται ο Επιβλέπων Καθηγητής και τα υπό-
λοιπα µέλη της τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής σύµφωνα µε το Νόµο. Η ηµεροµηνία λήψης της 
σχετικής απόφασης καθορίζει το χρονικό σηµείο έναρξης παραµονής του υποψηφίου διδάκτορα στο 
Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών. 
 
Η Εισηγητική Επιτροπή έχει το δικαίωµα να καλέσει τον υποψήφιο σε προσωπική συνέντευξη. (Βλ. 
και κανονισµό διδακτορικών σπουδών του Τµήµατος που παρατίθεται ως παράρτηµα του παρόντος) 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19 
Εκπόνηση ∆ιατριβής – Επίβλεψη Έρευνας  
 
Μετά από την ικανοποίηση των οποιωνδήποτε άλλων προϋποθέσεων και υποχρεώσεων εκ µέρους του 
υποψηφίου διδάκτορα, το διδακτορικό πρόγραµµα εστιάζεται στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 
Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι θεµατικά πρωτότυπη και να αποτελεί  σηµαντική συνει-
σφορά στην επιστηµονική γνώση. 
 
Ο επιστηµονικός και ερευνητικός χαρακτήρας της διδακτορικής διατριβής την διαφοροποιεί ουσιαστι-
κά και καθοριστικά από την αντίστοιχη εργασία του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος, που οδηγεί στο 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης. Η πρωτοτυπία και η συµβολή της διατριβής στην επιστήµη απο-
δεικνύεται µε τη δηµοσίευση µέρους της σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά µε σύστηµα κριτών και 
παρουσίασή της σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια, κατά τη διάρκεια ή µετά την ολοκλήρωση της συγγρα-
φής της.  
 
Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην Ελληνική µε ευρεία περίληψη σε επίσηµη γλώσσα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Η διδακτορική διατριβή και η περίληψή της κατατίθενται στην Κεντρική Βιβλιο-
θήκη του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 
 
Τα καθήκοντα του Επιβλέποντος Καθηγητή, της Συµβουλευτικής Επιτροπής και της Εξεταστικής 
Επιτροπής διέπονται από τις κείµενες διατάξεις (άρθρα 12 και 13 του Ν.2083/92). 
 
Ο Επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα. Η λει-
τουργία της Συµβουλευτικής Επιτροπής είναι σηµαντική, αλλά δεν υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο του 
επιβλέποντος Καθηγητή, του οποίου η εµπλοκή στην επιβλεπόµενη έρευνα είναι κρίσιµη. Ειδικότερα, 
η άµεση συνεργασία επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική και συνεχής. 
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Ο επιβλέπων Καθηγητής ανήκει στις βαθµίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Ε-
πίκουρου Καθηγητή του Τµήµατος. Μέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής µπορεί να είναι µέλη ∆ΕΠ 
του Τµήµατος. Ένα εκ των µελών δύναται να είναι µέλος ∆ΕΠ άλλου Τµήµατος του Πανεπιστηµίου ή 
άλλου ΑΕΙ. 
 
Η ΓΣΕΣ καθορίζει µε απόφασή της τον αριθµό των επιβλεποµένων διδακτορικών φοιτητών ανά Επι-
βλέποντα Καθηγητή, ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) φοιτητές.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 20 
∆ιάρκεια σπουδών και έλεγχος προόδου  
 
Η διάρκεια των ∆ιδακτορικών Σπουδών δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία έτη µετά την απόκτη-
ση του Μ∆Ε, από την ηµέρα οριστικοποίησης του θέµατος από τη Συµβουλευτική Επιτροπή. Η µέγι-
στη παραµονή του φοιτητή σε Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη 
από έξι (6) έτη. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το διάστηµα αυτό µπορεί να παραταθεί για ένα  (1) ακόµη 
έτος µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή προς τη Συµβουλευτική Επιτροπή 
και απόφαση της ΓΣΕΣ. 
 
Σε χρονικό διάστηµα που αποφασίζει η ΓΣΕΣ και δεν µπορεί να υπερβαίνει το έτος, ο υποψήφιος δι-
δάκτωρ υποβάλλει στη Συµβουλευτική Επιτροπή εκτενή και λεπτοµερή ερευνητική πρόταση, η οποία 
επεκτείνει, εξειδικεύει ή αναθεωρεί την αρχική πρόταση, που υπέβαλε κατά την έναρξη των σπουδών. 
Με πρόταση του επιβλέποντος Καθηγητή ο χρόνος αυτός µπορεί να παραταθεί από τη ΓΣΕΣ µέχρι ένα 
ακόµη έτος. 
 
Η Συµβουλευτική Επιτροπή για τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει τον µήνα Φεβρουάριο κάθε ακα-
δηµαϊκού έτους ετήσια έκθεση προόδου στη ΓΣΕΣ του Τµήµατος. Την ευθύνη σύνταξης της έκθεσης 
έχει ο επιβλέπων Καθηγητής. Η πρώτη έκθεση προόδου υποβάλλεται µετά την ολοκλήρωση του πρώ-
του έτους σπουδών του υποψηφίου. Στην έκθεση περιγράφεται η ερευνητική και επικουρική εργασία 
που ολοκληρώθηκε κατά το προηγούµενο έτος και τίθενται οι στόχοι του επόµενου. 
 
Η ΓΣΕΣ, µετά από εισήγηση της Συµβουλευτικής Επιτροπής µπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή από 
το διδακτορικό πρόγραµµα υποψηφίου διδάκτορα, του οποίου η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής ή σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν ανταποκρίνεται στην επικουρική εργασία που του έχει 
ανατεθεί από το Τµήµα. ∆ιαγραφή υποψήφιου διδάκτορα από το διδακτορικό πρόγραµµα µπορεί να 
γίνει και µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου ή και µετά από αποχώρηση του επιβλέποντος καθηγητή 
για οποιονδήποτε λόγο. 
 
Ο υποψήφιος διδάκτορας δικαιούται να ζητήσει αναστολή σπουδών µία φορά κατά την διάρκεια των 
σπουδών του. Το χρονικό διάστηµα της αναστολής δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από δύο (2) έτη. Η 
ΓΣΕΣ κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της αιτούµενης αναστολής και εφ’όσον γίνουν αποδεκτοί, ο 
υποψήφιος µπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του µετά το χρονικό διάστηµα της αναστολής, άλλα σύµ-
φωνα µε τους ισχύοντες τότε όρους.  
 
Σε περίπτωση µετακίνησης του Επιβλέποντος Καθηγητή σε άλλο Τµήµα, ο µεταπτυχιακός φοιτητής 
ενός διδακτορικού προγράµµατος δύναται να ζητήσει την εγγραφή του σε διδακτορικό πρόγραµµα του 
Τµήµατος αυτού.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 21 
Τελική κρίση της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής  
 
Η τελική κρίση και αξιολόγηση της διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα γίνεται από επταµελή Εξε-
ταστική Επιτροπή, αποτελούµενη από µέλη ∆ΕΠ, στην οποία συµµετέχουν τα τρία µέλη της Συµ-
βουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα µέλη που ορίζονται από την ΓΣΕΣ σύµφωνα µε την εκάστοτε ι-
σχύουσα νοµοθεσία. Τρία τουλάχιστον µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στη βαθµίδα του 
Καθηγητή. Τα µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στο ίδιο ή συγγενές επιστηµονικό πεδίο µε 
αυτό της διατριβής. Ορισµένα µέλη της εξεταστικής επιτροπής µπορεί να προέρχονται από άλλο Τµή-
µα του Πανεπιστηµίου Πειραιώς ή άλλου ΑΕΙ της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 
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Ο υποψήφιος αναπτύσσει τη διατριβή του δηµοσίως και ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία 
κρίνει την πρωτοτυπία της και τη συµβολή της στην επιστήµη. Η έγκρισή της απαιτεί τη σύµφωνη 
γνώµη τουλάχιστον πέντε µελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Η Εξεταστική Επιτροπή τηρεί πρακτικά, 
στα οποία περιέχονται οι γνώµες όλων των µελών της σχετικά µε την πρωτοτυπία και την επιστηµονι-
κή συµβολή της διατριβής, καθώς και η αιτιολογηµένη θετική ή αρνητική ψήφος κάθε µέλους και η 
τελική απόφαση της Επιτροπής. Η επίσηµη αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από 
την ΓΣΕΣ βάσει των πρακτικών της Εξεταστικής Επιτροπής. 
 
Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται µε την κλίµακα καλώς, λίαν καλώς ή άριστα, ή και βαθµολογεί-
ται από 5 έως 10. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 22 
Όροι φοίτησης – Παρακολούθηση διαλέξεων  
 
Το διδακτορικό πρόγραµµα του Τ.∆ΕΣ είναι πλήρους φοίτησης. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρε-
ούνται να συµµετέχουν στις εργαστηριακές ασκήσεις, στη διδασκαλία και επιτήρηση προπτυχιακών 
και µεταπτυχιακών µαθηµάτων. Επίσης σε άλλες δραστηριότητες που υποστηρίζουν το ερευνητικό 
τους έργο κατά την κρίση του επιβλέποντος Καθηγητή. 
 
Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρουσιάζουν την πρόοδο της ερευνητικής τους εργασίας 
σε σεµινάρια που οργανώνονται από το Τµήµα κάθε ακαδηµαϊκό έτος για το σκοπό αυτό. 
 
Ο Επιβλέπων Καθηγητής, µετά από σύµφωνη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής, µπορεί, να ζητή-
σει από τον υποψήφιο διδάκτορα εφ’όσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, την υποχρεωτική παρακολούθη-
ση συγκεκριµένων µαθηµάτων µεταπτυχιακού επιπέδου του αντίστοιχου Προγράµµατος Σπουδών του 
οικείου Τµήµατος, ή άλλων Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, µετά από έγκριση της ΓΣΕΣ του 
Τµήµατος ∆ΕΣ. Τη σχετική έγκριση αιτείται ο Επιβλέπων Καθηγητής. Η παρακολούθηση αυτή µπο-
ρεί να συνεπάγεται τη συµµετοχή σε εξετάσεις όχι όµως δικαίωµα ή υποχρέωση εγγραφής ή α-
ποφοίτησης από άλλο Πρόγραµµα. 
 
Εάν απαιτηθεί η υποχρεωτική παρακολούθηση µαθηµάτων από τον υποψήφιο διδάκτορα, αυτό πρέπει 
να συµβεί κατά το πρώτο έτος εγγραφής του στο ∆ιδακτορικό Πρόγραµµα Σπουδών. 
 
Ο υποψήφιος διδάκτωρ έχει τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσει ένα µέρος της έρευνάς του σε Πανε-
πιστήµιο άλλης χώρας µετά από σύµφωνη γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής και της ΓΣΕΣ, προ-
κειµένου να εξοικειωθεί µε το διεθνές σύστηµα αξιολόγησης και τεκµηρίωσης της επιστηµονικής γνώ-
σης. Κάθε συνεργασία µε ξένο Πανεπιστήµιο πριν από την έναρξη εκπόνησης διδακτορικής διατριβής 
του υποψηφίου δεν αναγνωρίζεται. Ο υποψήφιος οφείλει επίσης να επιδιώκει ενεργή παρουσία στο 
διεθνές ακαδηµαϊκό σύστηµα, συµµετέχοντας σε σεµινάρια υποψηφίων διδακτόρων ή επιστηµονικά 
συνέδρια, επιδιώκοντας την αναγνώριση της έρευνάς του µε δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε σύστηµα 
κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό. 
 
Εφ’ όσον υπάρχει οικονοµική δυνατότητα το ΠΜΣ επιχορηγεί τη συµµετοχή των υποψηφίων διδακτό-
ρων σε εθνικά ή διεθνή συνέδρια µετά από απόφαση της ΓΣΕΣ.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 23 
Είδος και τύπος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος  
 
Ο τίτλος του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος είναι δηµόσιο έγγραφο, απονέµεται στο γνωστικό αντικείµενο 
του Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  στο οποίο διεξάγεται το σχετικό Πρόγραµµα ∆ιδα-
κτορικών Σπουδών. (∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα στις ∆ιεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές).(PhD in European 
and International Studies). 
 
Τον τύπο του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος ορίζει µε απόφασή της η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Πει-
ραιώς. Το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα υπογράφεται από τον Πρύτανη,  τον Πρόεδρο του Τµήµατος και τον 
Προϊστάµενο Γραµµατείας του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Σε κάθε περίπτωση, στο ∆ιδακτορικό ∆ί-
πλωµα αναγράφονται τα στοιχεία που ορίζονται από το άρθρο 17 του Π∆ 380/99.  
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ΑΡΘΡΟ 24 
∆ιοίκηση και Υποστήριξη των ∆ιδακτορικών Σπουδών  
 
Η διοικητική υποστήριξη των ∆ιδακτορικών Σπουδών γίνεται από τη Γραµµατεία του Τµήµατος ∆ΕΣ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 25 
Αξιολόγηση Προγράµµατος ∆ιδακτορικών Σπουδών  
 
Το ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος θα  θεσπίσει διαδικασία εσωτερικής αξιολό-
γησης. Ένα από τα κριτήρια της αξιολόγησης αυτής είναι ο αριθµός των δηµοσιεύσεων που προέκυ-
ψαν από διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των Προγραµµάτων αυτών και οι ανα-
φορές σ’ αυτές σε εγχειρίδια ή µελέτες άλλων επιστηµόνων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 26 
Εφαρµογή του Κανονισµού 
 
Μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο αυτός ο κανονισµός  τίθεται αµέσως σε εφαρµογή και διανέ-
µεται σε όλους του ενδιαφερόµενους µε τη µορφή φυλλαδίου. Ο κανονισµός αυτός ισχύει και για 
τους ήδη φοιτώντες υποψήφιους διδάκτορες. 
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