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ΑΠΟΦΑΣΗ  

 

Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών 
και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Μaster of Science (MSc) 
American Studies: Politics, Strategy and Economics - Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, 
Στρατηγική και Οικονομία». 

 

 

Άρθρο 1 

Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και 
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μaster of 
Science (MSc) American Studies: Politics, Strategy and Economics - Αμερικανικές Σπουδές: 
Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία»  σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

Άρθρο 2 

Αντικείμενο – Σκοπός 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μaster of Science (MSc) American Studies: 
Politics, Strategy and Economics - Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία» 
έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση για την απόκτηση επιστημονικού υποβάθρου σε ένα ευρύ 
φάσμα Αμερικανικών Σπουδών, καλύπτοντας το κενό των Αμερικανικών Σπουδών που 
καταλήγουν σε ακαδημαϊκούς τίτλους στην Ελλάδα με συστηματικό τρόπο. Προσεγγίζει τον 
τομέα των Αμερικανικών Σπουδών με τρόπο διεπιστημονικό, βάσει του οποίου οι σπουδαστές 
θα εκπαιδευτούν με έμφαση σε θέματα αιχμής της σύγχρονης έρευνας στις επιμέρους 
θεματικές και υποθεματικές. Αξιοποιεί τη μακρά εμπειρία Ελληνοαμερικανικής συνεργασίας 
στην ανάλυση της περιφερειακής πολιτικής των ΗΠΑ διαχρονικά και ανά περιόδους, σε τρεις 
καίριους τομείς, τη Στρατηγική, την Πολιτική και την Οικονομία. 

Το περιεχόμενο και η φυσιογνωμία του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
«Μaster of Science (MSc) American Studies: Politics, Strategy and Economics - Αμερικανικές 
Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία» διαμορφώνεται έτσι ώστε να συμβάλει στην 
εξοικείωση  με την αμερικανική πολιτική διάφορων ακαδημαϊκών και επαγγελματικών κλάδων 
που διαθέτουν πολλαπλασιαστική επιρροή και να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ιδιαίτερες 
επιστημονικές ανάγκες που γεννά η κατανόηση, ανάλυση και εμβάθυνση των Αμερικανικών 
Σπουδών, όπου στρατηγική, πολιτική, οικονομία και περιφερειακά ζητήματα συμπλέκονται και 
αλληλοεπηρεάζονται. Αφενός, στοχεύει να εφοδιάσει τους απόφοιτους με κατάλληλες 
εξειδικευμένες γνώσεις και επαρκή εργαλεία, ώστε να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα 
στην αγορά εργασίας. Αφετέρου, προσφέρει βαθύτερη γνώση σε επιστήμονες και 
επαγγελματίες που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων ή στη διαμόρφωση της εξωτερικής 
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πολιτικής και της κοινής γνώμης (πολιτικοί, σύμβουλοι, αξιωματικοί ενόπλων δυνάμεων, 
διπλωμάτες, δημοσιογράφοι, επικοινωνιολόγοι κ.λ.π.). 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μaster of Science (MSc) American Studies: 
Politics, Strategy and Economics - Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία» 
προσφέρεται από διδακτικό προσωπικό με μακρά εμπειρία στην ακαδημαϊκή διδασκαλία και 
έρευνα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ και εξοικειωμένο με αμερικανικές πολιτικές στην Ελλάδα, 
στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή. Προσφέρεται στα Αγγλικά και φιλοδοξεί να 
προσελκύσει σπουδαστές της Ελλάδος και της αλλοδαπής, που επιθυμούν πχ. να 
πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στα αγγλικά κοντά στην πατρίδα τους, όπως 
ενδεικτικά των Βαλκανίων, της Ανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης 
Ανατολής και άλλων γειτονικών περιοχών, για ένα θέμα που ανοίγει πολύπλευρες 
επαγγελματικές προοπτικές, προωθώντας, στα πλαίσια εξωστρέφειας, τη δικτύωση των 
σπουδαστών αμερικανικών σπουδών στην περιοχή με γνώμονα γενικές κατευθύνσεις 
αμερικανικής πολιτικής και ειδικές περιφερειακές θεματικές. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών 
επιστημόνων και ερευνητών που θα προωθήσουν και θα αναλάβουν ενεργό ρόλο στην 
διαμόρφωση των ελληνοαμερικανικών, ευρω-ατλαντικών κι εν γένει διεθνών σχέσεων. Το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Μaster of Science (MSc) in American Studies: 
Politics, Strategy and Economics - Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία» 
στοχεύει, μέσω της στενής συνεργασίας της ακαδημαϊκής κοινότητας με την κοινωνία, τις 
επιχειρήσεις και τους διεθνείς θεσμούς και Πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα 
που δραστηριοποιούνται στην αξιοποίηση και διάδοση των πορισμάτων της επιστημονικής 
έρευνας στα πεδία χάραξης των διεθνών σχέσεων, μέσω των συναρτημένων με αυτά διεθνών 
υποθέσεων και της στρατηγικής και αποφάσεων τόσο σε πολιτικό, στρατιωτικό και σε 
επιχειρηματικό επίπεδο, και μέσω οργανωτικής υποδομής που να ενισχύει την διεθνή 
συνεργασία με αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού, να παράσχει ουσιαστικά και τυπικά 
προσόντα για περαιτέρω επαγγελματική ή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε πεδία σχετικά με τη 
διαμόρφωση των ελληνοαμερικανικών, ευρω-ατλαντικών κι εν γένει διεθνών σχέσεων. 

 

Άρθρο 3 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι 

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Master of Science in American 
Studies: Politics, Strategy and Economics από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το δίπλωμα συντάσσεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 

 

Άρθρο 4 

Δομή και Όργανα του ΠΜΣ 

1. Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα με το νόμο 
4485/2017 είναι: 

α) η Σύγκλητος του Ιδρύματος,  

β) η Συνέλευση του Τμήματος,  
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γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ, 

δ) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, 

ε) ο Διευθυντής του ΠΜΣ. 

2. Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, 
οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των ΠΜΣ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες 
αρμοδιότητες σχετικά με τα ΠΜΣ δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα. 

3. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

α) εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα 
ίδρυσης ΠΜΣ, 

β) ορίζει τα μέλη των Σ.Ε.,  

γ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ, 

δ) καταρτίζει και εισηγείται προτάσεις για το ΠΜΣ, 

ε) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών όπως 
και συμβουλευτικές και εξεταστικές επιτροπές όπου κριθεί απαραίτητο. 

στ) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ., 

ζ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. 

4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, 
οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος 
για διετή θητεία. Τα μέλη της Σ.Ε. δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για τη 
συμμετοχή τους στην επιτροπή. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί μία 
φορά. 
 Η Σ.Ε.  

- Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας του 
προγράμματος 

- Υποβάλλει προτάσεις για κάθε θέμα που αφορά την λειτουργία του ΠΜΣ στη 
Συνέλευση η οποία και αποφασίζει 

- Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτικού έργου μεταξύ των 
διδασκόντων του ΠΜΣ 

- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης διπλωματικών 
εργασιών, ο ορισμός της οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος 

- Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης σπουδών, 
αναγνώρισης μαθημάτων από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, 
αντικατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με μαθήματα άλλων 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τμήματος. 

5. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως συστήνεται σε κάθε Ίδρυμα, αποτελείται από 
τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου και τους 
Κοσμήτορες του οικείου Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 32 του Ν.4485/2017. 

6. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του 
αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του 
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ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται 
στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική 
λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) 
συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως 
Διευθυντής. Έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη Σ.Ε. 

β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη 
εισηγήσεις των μελών του ΠΜΣ. 

γ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και απολογισμού του Προγράμματος, 
τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση.  

δ) Ο Διευθυντής του ΠΜΣ ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του αντίστοιχου έργου είναι 
αρμόδιος για την παρακολούθηση και την εκτέλεση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
όπως επίσης για την έκδοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών, την υπογραφή 
των εντολών πληρωμής και τη συνυπογραφή των συμβάσεων ανάθεσης έργου.  

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και 
εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του. 

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ αναλαμβάνει η Γραμματεία Τμήματος. 

Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν τα ΠΜΣ εκτός ωρών εργασίας τους στο 
Πανεπιστήμιο, καθώς και αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί έργο σχετικά µε τα ΠΜΣ, δύνανται 
να αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν. 

 

Άρθρο 5 

Κατηγορίες εισακτέων 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017. 

Οι υποψήφιοι που είναι επί πτυχίω και πρόκειται να λάβουν το πτυχίο κατά την εξεταστική του 
Σεπτεμβρίου γίνονται δεκτοί στη διαδικασία επιλογής αλλά μπορούν να εγγραφούν μόνο 
εφόσον προσκομίσουν το αποδεικτικό επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησής τους. Αν δεν 
προσκομίσουν το πτυχίο τους αμέσως μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων αυτών χάνουν τη 
θέση και την προκαταβολή των διδάκτρων που κατέβαλαν και επιλέγεται ο αμέσως επόμενος 
επιλαχών. 

Το ΠΜΣ θα δέχεται κατ’ ανώτατο όριο εξήντα (60) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος και 
προγραμματίζεται να απασχολεί κατά προσέγγιση έως δέκα εννέα (19) συνολικά διδάσκοντες. 

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών στα ΠΜΣ του Τμήματος είναι 
περίπου εξήντα (60) ανά έτος σε σχέση και με τον αριθμό των περίπου διακοσίων (200) 
προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των είκοσι τριών (23) διδασκόντων του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (άρθρο 45, Ν.4485/2017). 
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Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους 
σύνταξης του Κανονισμού. 

 

Άρθρο 6 

Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων για τα ΠΜΣ 

Η επιλογή των εισακτέων στα ΠΜΣ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και τις 
ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Με απόφαση της Συνέλευσης δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και 
του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Στην 
προκήρυξη αναγράφονται όλες οι σχετικές λεπτομέρειες (ημερομηνίες και τόπος κατάθεσης 
της αίτησης, απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν, κ.ά.). Οι σχετικές 
αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Γραμματεία του Τμήματος, 
σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και δύναται να παραταθεί με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο είναι τα εξής:  

1. Αίτηση εγγραφής 

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης  σπουδών 

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου. 

5. Δύο συστατικές επιστολές 

6. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας π.χ. αγγλικής/γαλλικής γλώσσας, επιπέδου Proficiency, Toefl, 
IELTS κ.λ.π. 

7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 

8. Φωτογραφίες 

9. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν) 

10. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν 

11. Αντίγραφο Πτυχιακής ή Διπλωματικής εργασίας (εάν εκπονήθηκε) 

Η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της δύναται να ορίσει πρόσθετο/α δικαιολογητικό/α. 

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας 
από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. 

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται από Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. (Επιτροπή Επιλογής), 
που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης.  

Τα κριτήρια είναι ποσοτικά και ποιοτικά και περιλαμβάνονται σε σχετικό Δελτίο Αξιολόγησης 
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της Επιτροπής Επιλογής μαζί με τον συντελεστή βαρύτητας εκάστου. Τα κριτήρια επιλογής 
γίνονται γνωστά στους υποψηφίους με την προκήρυξη του ΠΜΣ και περιλαμβάνουν τα εξής:  

1. Σπουδές και βαθμός(οί) πτυχίου(ων)  

2. Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο 
του ΠΜΣ  

3. Επίδοση σε πτυχιακή ή διπλωματική εργασία  

4. Γνώση και βαθμός εξετάσεων ξένης γλώσσας ή ξένων γλωσσών  

5. Συνάφεια του Τμήματος προέλευσης των προπτυχιακών σπουδών με το ΠΜΣ  

6. Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β κύκλου σπουδών  

7. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας  

8. Συνέντευξη  

9. Συστατικές επιστολές από μέλη ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι. ή / και από εργοδότη  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν σε άριστο βαθμό την Αγγλική Γλώσσα που θα 
αποδεικνύεται με πιστοποιητικό εξουσιοδοτημένων προς τούτο οργανισμών (πιστοποιητικό 
γλωσσομάθειας Υπουργείου Παιδείας, Proficiency, Toefl, IELTS κ.λ.π.). Άλλες γλώσσες πέραν 
της Ελληνικής και της Αγγλικής θα αποτελούν πρόσθετο προσόν. 

Η Επιτροπή Επιλογής μπορεί να αποφασίσει, μετά από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης, τη 
διεξαγωγή πρόσθετων (εσωτερικών) εξετάσεων για όλους ή για μερικούς υποψηφίους. Την ύλη 
και το χρόνο των εξετάσεων αυτών καθορίζει η Επιτροπή Επιλογής. 

Η διαδικασία επιλογής διενεργείται από την Επιτροπή Επιλογής, η οποία: 

α) Καταρτίζει πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση. 

β) Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια σε περίπτωση που 
έχουν τεθεί τέτοια από τη Συνέλευση και περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του 
ΠΜΣ. 

γ) Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψηφίους αποφασισθεί να κληθούν. Η συνέντευξη γίνεται από 
τα µέλη της Επιτροπής Επιλογής. 

δ) Οργανώνει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις για τους υποψηφίους που θα κριθεί απαραίτητο για 
όλους ή για κάποιους από τους υποψηφίους που δεν έχουν συναφή τίτλο σπουδών. 

ε)  Συντάσσει την πρόταση του Πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων την οποία και υποβάλλει 
στη Συνέλευση για την τελική επιλογή. 

Από την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων καταρτίζεται ο Πίνακας επιτυχόντων και 
επιλαχόντων στη βάση της συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των 
υποψηφιοτήτων όπως αυτά προκύπτουν από τα κριτήρια επιλογής. Ο τελικός αριθμός 
εισαγομένων δύναται να ποικίλει ανάλογα με την ποιότητα των υποψηφιοτήτων. Η Επιτροπή 
Αξιολόγησης μεριμνά, επίσης, ώστε να υπάρξει η όσο το δυνατόν ευρύτερη ποικιλότητα στην 
επιλογή υποψηφίων. 
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Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων από όσους απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής, 
θα κληθούν αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες να εγγραφούν στο Πρόγραμμα. 

1. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων: Η Σ.Ε. του ΠΜΣ. αποφασίζει για το χρόνο 
δημοσίευσης στον τύπο σχετικής ανακοινώσεως προς τους ενδιαφερόμενους, που 
προσδιορίζει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τη διεύθυνση και τον τρόπο 
υποβολής των αναγκαίων δικαιολογητικών. Η Γραμματεία στην οποία υποβάλλονται οι 
αιτήσεις εγγραφής από τους υποψηφίους μεταπτυχιακούς φοιτητές, προωθεί στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης Υποψηφίων το σύνολο των αιτήσεων 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 ΠΜΣ ή από την ιστοσελίδα του προγράμματος. 

2. Διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων. Η Επιτροπή Επιλογής των Υποψηφίων, σε πρώτη 
συνεδρίαση αξιολογεί τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται πιο πάνω. Σε 
δεύτερη συνεδρίαση η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων αξιολογεί κάθε υποψήφιο μετά από 
προσωπική συνέντευξη ως προς τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, την ευρύτητα των 
γνώσεων του και τις δυνατότητές του να εμβαθύνει και εξειδικευθεί στα γνωστικά αντικείμενα 
του ΠΜΣ. Ειδική βαρύτητα στη διαμόρφωση γνώμης για τον υποψήφιο έχουν η ικανότητα 
επικοινωνίας με σαφήνεια και πειθώ, η ωριμότητα, 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 επικρατέστερους υποψηφίους και γίνεται η τελική επιλογή των πρώτων. Αυτοί 
ενημερώνονται γραπτώς από τη Γραμματεία και καλούνται να απαντήσουν επίσης γραπτώς αν 
αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αποδεχόμενοι τους όρους 
λειτουργίας του. Οι υπόλοιποι εντάσσονται στους επιλαχόντες.   

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 τέλη φοίτησης του πρώτου εξαμήνου. Εάν ο 
υποψήφιος υπαναχωρήσει η προκαταβολή δεν επιστρέφεται και διατίθεται για τους σκοπούς 
του ΠΜΣ. Μόνο στους υποψήφιους οι οποίοι θα απαλλαγούν από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα 
με το άρθρο 35 του Ν. 4485 θα επιστραφεί το τέλος προεγγραφής φοίτησης. 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 
δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή των ποσών που κατέβαλαν για τη συμμετοχή τους στο 
κόστος λειτουργίας του προγράμματος. Κάθε υποψήφιος πριν εγγραφεί πρέπει να λαμβάνει 
γνώση αυτού του Κανονισμού και να δηλώνει εγγράφως ότι αποδέχεται τους κανόνες 
λειτουργίας του ΠΜΣ.  

 

Άρθρο 7 

Διάρκεια Σπουδών - Όροι Φοίτησης - Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε ένα έτος, δηλαδή δύο εξάμηνα και θερινή περίοδο, για το 
πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σε ένα (1) επιπλέον εξάμηνο για το πρόγραμμα μερικής 
φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. 

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, μπορεί να παραταθεί στο 
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υπερδιπλάσιο της ανωτέρω χρονικής διάρκειας φοίτησης στο ΠΜΣ. Μετά τη λήξη και αυτής της 
παράτασης μετά από την εξέταση της περίπτωσης από την Σ. Επιτροπή και εμπεριστατωμένη 
γνώμη ο φοιτητής θα διαγράφεται από το ΠΜΣ. Υπέρβαση αυτού του ορίου επιτρέπεται μόνο 
σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα μερικής 
φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει αποδεδειγμένα να εργάζονται και να 
προσκομίσουν σχετική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη.  

Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, 
στράτευσης κ.ά.  

Σε εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις (ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί ή επαγγελματικοί λόγοι 
που αποδεδειγμένα απαιτούν μετάβαση στο εξωτερικό, κ.λ.π.) ο φοιτητής είναι δυνατόν να 
ζητήσει τη διακοπή ή την αναστολή της φοίτησής του η οποία δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) 
εξάμηνα ή/και επαναπαρακολούθηση στην επόμενη σειρά. Η περίπτωση 
επαναπαρακολούθησης σε επόμενη σειρά εξετάζεται από τον Διευθυντή και εάν εγκριθεί από 
τη Συνέλευση, ισχύει μόνο τις τρεις επόμενες σειρές, οπότε και θα ισχύουν για το φοιτητή τα 
της επόμενης σειράς που θα παρακολουθήσει (πρόγραμμα σπουδών, τέλη φοίτησης κ.α.). Τα 
εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη 
ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Σε περίπτωση επαναπαρακολούθησης ή οριστικής 
αποχώρησης ή διαγραφής δεν επιστρέφονται καταβληθέντα τέλη φοίτησης. Εάν έχει 
παρακολουθήσει το εξάμηνο και εξαιτίας της διακοπής ή διαγραφής δεν έχει προσέλθει στις 
εξετάσεις είναι υπόχρεος καταβολής των διδάκτρων του εξαμήνου.  

 

Άρθρο 8 

Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. 

Το πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα και θερινή περίοδο για την εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας. Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος 
σπουδών που οδηγεί σε Δ.Μ.Σ. περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση και ερευνητική 
απασχόληση. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται αποκλειστικώς η αγγλική. Οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε οκτώ (8) υποχρεωτικά 
μαθήματα καθώς και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το 
ποσοστό διδασκαλίας με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα είναι σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS). Οι πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα, ανά εξάμηνο και εν συνόλω του προγράμματος 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα μαθημάτων. 

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση. Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε π.χ. παρακολούθηση και 
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επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή 
επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων και η κατανομή τους ανά εξάμηνο ενδεικτικά διαμορφώνεται 
ως εξής: 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 75 

Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η ανακατανομή των μαθημάτων τόσο 
μεταξύ των εξαμήνων όσο και στο επιπλέον εξάμηνο σπουδών του προγράμματος μερικής 
φοίτησης, μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί να προβλέπεται ότι οι φοιτητές οφείλουν να 
παρακολουθήσουν προκαταρκτικά μαθήματα άνευ εξέτασης που προσφέρονται από το 
πρόγραμμα πριν από την έναρξη των κανονικών μαθημάτων. 

 

Α/Α 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

(ECTS) 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ/1st SEMESTER 

1.  American History: Politics, culture and ideology 
Αμερικανική Ιστορία: Πολιτική, Πολιτισμός και Ιδεολογία 

7 

2.  America’s democracy and political system 
Αμερικανική δημοκρατία και πολιτικό σύστημα 

8 

3.  The American Economy: Commerce, Energy and New 
Technologies 
Αμερικανική Οικονομία: Εμπόριο, Ενέργεια και Νέες 
Τεχνολογίες 

8 

4.  U.S. Foreign Policy: alliances, threats and anti-Americanism 
Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική: Συμμαχίες, απειλές και 
αντιαμερικανισμός 

7 

 ΣΥΝΟΛΟ 30 

   

A/A Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ/2nd SEMESTER 

1.  U.S. national security 
Αμερικανική εθνική ασφάλεια 

7 

2.  Transatlantic Relations 
Διατλαντικές Σχέσεις 

8 

3.  US policies in the Balkans and the Eastern Mediterranean and 
the Middle East 
Πολιτικές των ΗΠΑ στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο  
και τη Μέση Ανατολή 

8 

4.  Art, Cinema and popular culture  in America 
Tέχνη, Κινηματογράφος και Πολιτισμός στην Αμερική 

7 

 ΣΥΝΟΛΟ 30 

   

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας  15 
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Άρθρο 9 

Όροι Φοίτησης – υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών 

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για 
τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών 
συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/και 
ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ.3, 
αρ.34, Ν.4485/2017).  

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν και να παρακολουθούν π.χ. 
σεμινάρια ερευνητικών ομάδων, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ 
κ.ά. 

3. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν στα μαθήματα Πληροφοριακής Παιδείας που 
διεξάγει η βιβλιοθήκη που αφορούν: στρατηγικές αναζήτησης πληροφοριακών πηγών και 
αξιολόγηση αποτελεσμάτων (εγκυρότητα, επικαιρότητα, σχετικότητα), σύνταξη βιβλιογραφίας 
και πρότυπα βιβλιογραφικών αναφορών, δεοντολογία της πληροφορίας (αποφυγή 
λογοκλοπής) και αυτοαπόθεση των Διπλωματικών εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο 
ΔΙΩΝΗ. 

4. Το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχει έναν αριθμό υποτροφιών σε φοιτητές πλήρους φοίτησης, 
είτε από ίδιους πόρους είτε από φορείς του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα και πάντοτε 
σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι υποτροφίες μπορεί να καλύπτουν 
μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων. Σε καμία περίπτωση το ύψος της υποτροφίας δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των διδάκτρων. Οι υποτροφίες δίνονται σε φοιτητές του προγράμματος 
πλήρους φοίτησης με βάση ακαδημαϊκά ή άλλα αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με απόφαση 
της Συνέλευσης και εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Προγράμματος. Τυχόν 
υποχρεώσεις των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης. 

5. Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά την εισήγηση της Σ.Ε., δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή 
μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:  

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών 

- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς 
το πρόγραμμα,  

- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα 
Κανονισμό, 

- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών 
παραπτωμάτων από τα αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,  

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών φοιτητών, 

- υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας 
(Ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους, 

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης. 

6. Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ American Studies: Politics, Strategy and Economics οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 5.000 ευρώ 
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για το σύνολο του προγράμματος. Κάθε αναγκαία αναπροσαρμογή τους θα εγκρίνεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος και από τη Σύγκλητο, ή τα αρμόδια όργανα της εκάστοτε ισχύουσας 
νομοθεσίας. Η καταβολή του τέλους γίνεται σε τέσσερις (4) δόσεις που θα καταβάλλονται 1000 
ευρώ ως προκαταβολή της αποδοχής της θέσης, 1000 με την έναρξη του Α΄ εξαμήνου, 1500 με 
την έναρξη του Β΄ εξαμήνου, και 1500 με την έναρξη της εκπόνησης της διπλωματικής 
εργασίας. Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο φοιτητής 
διαγράφεται από το πρόγραμμα. 

Κάθε υποψήφιος, πριν εγγραφεί, οφείλει να λαμβάνει γνώση αυτού του Κανονισμού και να 
δηλώνει εγγράφως ότι αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας του ΠΜΣ.   

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη των 
διδασκόντων που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος. Για κάθε μάθημα υπάρχει όριο απουσιών 
που δεν μπορεί να είναι ανώτερο του 25% του συνόλου των ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα. 
Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αυτού ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο μάθημα αυτό 
και προκειμένου να συμμετάσχει στις εξετάσεις, υποχρεούται να επαναλάβει την 
παρακολούθηση του μαθήματος σε επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο. Αν και πάλι απουσιάσει 
πέραν του 25% των ωρών διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος διαγράφεται από το 
ΠΜΣ. 

Το ΠΜΣ με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίσει σε 
φοιτητές του μαθήματα από προηγούμενες ολοκληρωμένες μεταπτυχιακές σπουδές ομοταγών 
ιδρυμάτων.  

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίζονται, στο πλαίσιο του 
ακαδημαϊκού ημερολογίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΜΣ 
και εγκρίνονται από τη Συνέλευση. Με την έναρξη του εξαμήνου ανακοινώνεται από τη 
Γραμματεία το ωρολόγιο πρόγραμμα της περιόδου στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και 
ώρες διδασκαλίας. Το ωρολόγιο πρόγραμμα δύναται να τροποποιηθεί σε έκτακτες περιπτώσεις 
ή για λόγους που σχετίζονται με εκπαιδευτικές επισκέψεις, διαλέξεις προσκεκλημένων 
ομιλητών, παρουσιάσεις κ.λ.π.  

 

Άρθρο 10 

Εξετάσεις - Έλεγχος Γνώσεων  

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το 
χειμερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 11 εβδομάδες 
διδασκαλίας με 2ωρα ή τρίωρα μαθήματα και 2-3 εβδομάδες εξετάσεων και τη θερινή 
περίοδο. 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). Η παρακολούθηση των μαθημάτων/ εργαστηρίων 
κ.λπ. είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η 
αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
ΠΜΣ.  

Η τελική αξιολόγηση και βαθμολογία στα επιμέρους μαθήματα του ΠΜΣ καθορίζεται από τον 
διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να οργανώσει κατά την κρίση του γραπτές ή και προφορικές 
εξετάσεις ή και να στηριχθεί σε εργασίες ή εργαστηριακές ασκήσεις. 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. Η επίδοση σε τέτοιου είδους 
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εργασίες ή ασκήσεις δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% του τελικού βαθμού. Κάθε διδάσκων 
αποφασίζει τον τρόπο αξιολόγησης και τον κοινοποιεί στους φοιτητές με την έναρξη του 
μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 0-10: από 0 έως και 4,99 αποτυχών και από 
5 έως και 10 επιτυχών. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ 
εντός 30  ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της εξέτασης. Στην τελική εξέταση δεν 
συμμετέχουν όσοι έχουν αδικαιολόγητες απουσίες πέραν του 35% της παρακολούθησης του 
μαθήματος.  

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν επιτρέπεται να αποτύχει σε 
περισσότερα από δύο μαθήματα του Προγράμματος ανά εξάμηνο. Η επανεξέταση σε 
οφειλόμενο μάθημα γίνεται είτε τον Σεπτέμβριο είτε με επαναπαρακολούθηση του 
μαθήματος στην επόμενη σειρά. Η αποτυχία του φοιτητή στο ίδιο μάθημα για δεύτερη φορά 
συνεπάγεται διαγραφή του από το ΠΜΣ. Με απόφαση της Συνέλευσης καθορίζονται ειδικές 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ασθένεια, φόρτος εργασίας, κ.λπ.) κατά τις οποίες δύναται να 
επιτρέπεται μεγαλύτερος αριθμός εξέτασης μαθημάτων Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει 
στην εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το 
πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος, τα μέλη της οποίας, τουλάχιστον οι δύο,  έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το 
εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή 
εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, Ν.4485/2017). 

Στη θερινή περίοδο του Προγράμματος προβλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας. Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία 
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων 
(αν δεν έχει ορισθεί ως επιβλέπων/ουσα του μεταπτυχιακού φοιτητή ήδη από την έναρξη των 
μεταπτυχιακών σπουδών του) και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει 
τον επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της 
εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017). Ο 
Επιβλέπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι μέλος Δ.Ε.Π. όλων των 
βαθμίδων, και τα άλλα δύο (2) μέλη μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του προγράμματος και του 
Τμήματος, διδάσκοντες στο ΠΜΣ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα μέλη 
της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό 
αντικείμενο του προγράμματος. Τα μέλη της επιτροπής εγκρίνονται από τη Συνέλευση κατόπιν 
πρότασης της ΣΕ. 

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017). Η διπλωματική εργασία πρέπει να 
αποδεικνύει πρωτοτυπία, προχωρημένες θεωρητικές γνώσεις, κριτική σκέψη, αναλυτικές, 
συνθετικές και ερευνητικές ικανότητες. Μπορεί να αναφέρεται σε θεωρητικά ή εφαρμοσμένα 
θέματα και να πραγματοποιείται σε συνεργασία με ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα που ασχολείται 
με συναφή αντικείμενα (ακόμη και ως αποτέλεσμα πρακτικής εργασίας, τα πορίσματα/ 
αποτελέσματα της οποίας υποβάλλονται προς αξιολόγηση και παρουσιάζονται/ 
υποστηρίζονται ενώπιον της τριμελούς επιτροπής). Σε πολύ ειδικές περιπτώσεις όταν ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής έχει αποδεδειγμένως πρόβλημα συγγραφής της εργασίας, λόγω 
ειδικώς δυσλεξίας, είναι δυνατόν με απόφαση της ΣΕ του προγράμματος να εξετάζεται 
προφορικώς επί όσων έχει μελετήσει και αποδείξει ενδελεχή γνώση και ανάλυση του υπό 
πραγμάτευση θέματος της εργασίας.   

Ο τρόπος υποβολής, παρουσίασης, εξέτασης και βαθμολόγησης της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας έχει ως εξής: 
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Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Α’ και κατά την διάρκεια του Β’ εξάμηνου ο 
μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει στον Διευθυντή σχετικό έντυπο με τον τίτλο/θέμα της 
διπλωματικής εργασίας. Το θέμα της εργασίας απαιτείται να είναι συναφές με τα γνωστικά 
αντικείμενα που διδάσκονται στο ΠΜΣ. Η Σ.Ε. μεριμνά ούτως ώστε να προσανατολίζει τους 
φοιτητές στην εκπόνηση πρωτότυπων διπλωματικών εργασιών που πληρούν τα κριτήρια 
υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να προτείνει 
επιβλέποντα αλλά αυτό δεν είναι δεσμευτικό. Τον επιβλέποντα και τα υπόλοιπα 2 μέλη της 
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής της διπλωματικής εργασίας τα προτείνει η Σ.Ε. στη 
Συνέλευση, η οποία και ορίζει. Η αποδοχή της προτάσεως για τη διπλωματική εργασία 
αποτυπώνεται σε ειδικό έντυπο στο οποίο εκτός των υπογραφών των τριών μελών της 
τριμελούς εξεταστικής επιτροπής φέρει τον τίτλο της διατριβής και την υπογραφή του φοιτητή. 
Η επιτροπή εξέτασης εκτός της συνάφειας του θέματος με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές 
σπουδές, συνεκτιμά κριτήρια όπως η συμβολή στην έρευνα, η πρωτοτυπία και η 
επιστημολογική επάρκεια. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να συνεργάζεται με τον 
επιβλέποντα ο οποίος θα παρακολουθεί και θα εξετάζει στενά την πρόοδο της έρευνας και της 
συγγραφής.  

Η διπλωματική εργασία αρχίζει μετά το Β΄ Εξάμηνο σπουδών παραδίδεται το πολύ μέχρι και 
την λήξη του επόμενου ακαδ. έτους. Η διπλωματική εργασία μπορεί να συνίσταται και στην 
εκπόνηση ενός αυτοτελούς έργου ή μελέτης ή ανάλυσης στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης ή 
εργασίας σε συναφή φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό και σε συναφές αντικείμενο. Ανάλογα με την 
εξέλιξη στην εκπόνηση της εργασίας ο φοιτητής υποβάλλει εκθέσεις προόδου στον 
επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος ελέγχει κατά πόσον τηρούνται οι στόχοι και οι προδιαγραφές 
της έρευνας.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής οφείλει να 
παρουσιάσει την εργασία του στην τριμελή επιτροπή, η οποία συντάσσει ειδικό έντυπο 
αξιολόγησης, στο οποίο αναγράφει το βαθμό αριθμητικώς και ολογράφως και το αποστέλλει 
στη Γραμματεία. 
 

Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

Η Σ.Ε. συντάσσει και η Συνέλευση εγκρίνει Οδηγό σύνταξης μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας ο οποίος κοινοποιείται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, και περιλαμβάνει οδηγίες 
συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας π.χ. εξώφυλλο, λογότυπο, 
γραμματοσειρά, ελάχιστος-μέγιστος αριθμός λέξεων κ.λ.π. Πριν από την κατάθεση με ευθύνη 
του μεταπτυχιακού φοιτητή η διπλωματική εργασία πρέπει να υποβάλλεται στον έλεγχο της 
λογοκλοπής του ιδρυματικού συστήματος e-class.   

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την τριμελή εξεταστική 
επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος (άρ. 34, παρ. 5 
Ν.4485/17). Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωματικής εργασίας από τον ίδιο τον 
φοιτητή, στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΔΙΩΝΗ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου. 

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να 
εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές 
μονάδες. 

Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών όλων των μαθημάτων μαζί με το 
τριπλάσιο του βαθμού της διπλωματικής εργασίας διαιρούμενου δια του αριθμού των 
μαθημάτων που βαθμολογήθηκαν συν τρία. Ο βαθμός του Δ.Μ.Σ. µε ευθύνη της Γραμματείας, 
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καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του φοιτητή. 

Η γενική παρουσία και συμπεριφορά του φοιτητή κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών 
σπουδών του είναι προϋπόθεση για τη συνέχιση της παρακολούθησης. Περιπτώσεις 
παραπτωμάτων όπως αντιγραφή στις εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών, λογοκλοπή, 
ανάρμοστη συμπεριφορά, αντί-ακαδημαϊκή συμπεριφορά, υπέρβαση του επιτρεπόμενου 
ορίου απουσιών κ.λ.π., συνεπάγονται καθ’ υπόδειξη της ΣΕ διαγραφή από το Πρόγραμμα μετά 
από απόφαση της Συνέλευσης. Η πρόταση διαγραφής κατατίθεται από τον Διευθυντή του 
προγράμματος και εγκρίνεται από την Συνέλευση.  

Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά και με επιμέλεια του διδάσκοντος για δύο (2) χρόνια. 
Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού τα γραπτά παύουν να έχουν ισχύ και καταστρέφονται, 
εκτός αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία.  

 

Άρθρο 11 

Ανάθεση διδασκαλίας – διδάσκοντες στο ΠΜΣ 

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών ή διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 
407/1980 (Α’112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 
4009/2011., μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από 
ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης  καταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που 
έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο 
γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ΠΜΣ σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΠΜΣ γίνεται ύστερα από 
εισήγηση της ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

Για τη διδασκαλία των μαθημάτων μπορούν να προσκαλούνται επιστήμονες και ερευνητές της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής που διαθέτουν επαρκή επιστημονική ή ερευνητική ή 
επαγγελματική ή συγγραφική δραστηριότητα. 

Για την ανάπτυξη ειδικών θεμάτων μπορούν να προσκαλούνται επιστήμονες ή ειδικοί 
αναγνωρισμένου 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 ανωτέρω και σε μέλη του διδακτικού προσωπικού καθώς και σε υποψήφιους διδάκτορες 
του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή άλλου Α.Ε.Ι. συναφών 
αντικειμένων. 

Δεν επιτρέπεται στα μέλη Δ.Ε.Π. να απασχολούνται αποκλειστικά στο ΠΜΣ. Η ανάθεση της 
διδασκαλίας των μαθημάτων και φροντιστηριακών ασκήσεων των μαθημάτων του ΠΜΣ γίνεται 
με απόφασή της Συνέλευσης.  

Οι διδάσκοντες προτείνουν για κάθε μάθημα της αρμοδιότητάς τους κατάλογο διδακτικών 
βιβλίων, άρθρων και βοηθημάτων, προς διευκόλυνση των μεταπτυχιακών φοιτητών.  

Ο κάθε υπεύθυνος για τη διδασκαλία μαθήματος στο ΠΜΣ είναι υποχρεωμένος: 
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α) Να τηρεί πιστά το εβδομαδιαίο πρόγραμμα για τις παραδόσεις του μαθήματος. 

β) Να καθορίζει το περιεχόμενο του μαθήματος σύμφωνα και 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. 

γ) Να φροντίζει για τη συσχέτιση του θεωρητικού μέρους της διδασκαλίας με την υψηλού 
επιπέδου πρακτική, όπως αυτή εφαρμόζεται σε σύγχρονους οργανισμούς ή υπηρεσίες και 
αναλύεται από τα διεθνούς κύρους συναφή ινστιτούτα. 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. 

δ) Να τηρεί επαρκείς ώρες γραφείου ή/και δημοσιευμένα στοιχεία επικοινωνίας που θα 
επιτρέπουν την απρόσκοπτη επικοινωνία των φοιτητών μαζί του για θέματα που άπτονται των 
σπουδών τους και του συγκεκριμένου μαθήματος. 

ε) Να υποβάλλει, κατά την έναρξη του εξαμήνου, προς διανομή στη Γραμματεία του ΠΜΣ 
αναλυτικό πρόγραμμα που θα καλύπτει σε εβδομαδιαία βάση την ύλη για κάθε ενότητα του 
μαθήματος, μελέτες περιπτώσεων και σχετική βιβλιογραφία και αρθρογραφία (module 
syllabus). Κάθε διδάσκων στην έναρξη του μαθήματος πρέπει να αναρτά έναν φάκελο άρθρων 
και μελετών καθώς και ενδεικτική βιβλιογραφία εύκολα προσβάσιμη σε βάσεις δεδομένων και 
βιβλία της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.  

στ) Οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό που 
αναπτύσσεται στο, ή προορίζεται για το, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Το υλικό αυτό περιορίζεται 
αποκλειστικά στην κάλυψη αναγκών του ΠΜΣ, είτε σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών, 
είτε σε παράλληλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ειδικά σεμινάρια ή εργαστήρια για 
διοικητικά στελέχη, κ.ά. Απαγορεύεται η χρήση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού από 
διδάσκοντες 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 ακύρωσης ανάθεσης διδασκαλίας και αποκλεισμό από τη δραστηριότητα του 
προγράμματος με την επιφύλαξη και άλλων αστικών ή ποινικών κυρώσεων.  

 

Άρθρο 12 

Τίτλος Σπουδών 

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι δημόσιο έγγραφο. Ο τύπος του ορίζεται 
µε απόφαση της Συγκλήτου.  

Το ΠΜΣ οδηγούν σε τίτλο σπουδών επιπέδου 7 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων 
(EQF) και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ).  

Το Δ.Μ.Σ. που απονέμει το ΠΜΣ που διοργανώνεται από ένα Τμήμα υπογράφεται από τον 
Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Γραμματέα του Τμήματος. 

Ο βαθμός του Διπλώματος χαρακτηρίζεται ως εξής:  από 5 έως 6.49 ΚΑΛΩΣ, από 6.50 έως 8.49 
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ και  από 8.50 έως 10 ΑΡΙΣΤΑ. 

Το βιβλίο διπλωματούχων μεταπτυχιακών φοιτητών υπογράφεται από τον Γραμματέα του 
Τμήματος, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου. 
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Στο Δ.Μ.Σ. επισυνάπτεται Παράρτημα Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ.Α’) και της Υ.Α. 
Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466, τ.Β’). 

 

Άρθρο 13 

Ορκωμοσία 

Φοιτητής/φοιτήτρια που ολοκλήρωσε επιτυχώς τις μεταπτυχιακές σπουδές του/της, ορκίζεται 
ενώπιον του Αντιπρύτανη ή του Κοσμήτορα ως εκπροσώπου του Πρύτανη και του Προέδρου 
του Τμήματος. Η ορκωμοσία δεν αποτελεί συστατικό τύπο της επιτυχούς περάτωσης των 
σπουδών, είναι όμως αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του μεταπτυχιακού διπλώματος. 
Πριν από την ορκωμοσία μπορεί να χορηγείται στους αποφοίτους σχετική βεβαίωση επιτυχούς 
περάτωσης των μεταπτυχιακών σπουδών τους. Το τελετουργικό της ορκωμοσίας, 
συμπεριλαμβανομένου του κειμένου του όρκου για τους αποφοίτους του ΠΜΣ, ορίζεται με 
απόφαση της Συγκλήτου.  

 

Άρθρο 14 

Υποδομή ΠΜΣ 

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα (ή μέρος της 
υπάρχουσας) υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κλπ) 
του Ιδρύματος.  

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ υλοποιείται από τη Γραμματεία του 
ΠΜΣ. 

3. Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτεται από: δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, 
χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών οργανισμών και 
τέλη φοίτησης το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ. 

4. Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται 
αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του ΠΜΣ, ο οποίος κατατίθεται στο Τμήμα  (παρ. 2, άρ.44, Ν.4485/2017). Ο εν 
λόγω απολογισμός με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, 
άρ.44, Ν.4485/2017). 

5. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε 
διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράμματος. Η εσωτερική και 
εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ καθώς και η διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητας, θα 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (Α’ 189)  και τις διατάξεις του άρθρου 44 
του Ν.4485/2017. 

Το ΠΜΣ ακολουθεί μεθόδους και διαδικασίες τακτικής εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης. Μεταξύ 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 
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έντυπο που διανέμεται από τη Γραμματεία. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινοποιούνται 
στον ενδιαφερόμενο με ευθύνη του Διευθυντή του ΠΜΣ. 
 
β) Με ευθύνη του Διευθυντή 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 
αγοράς. 
 

Άρθρο 15 

Μεταβατικές διατάξεις 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα εισαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα φοιτήσουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται, από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θα ρυθμίζονται από 
τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, …………….....................(ημερομηνία) 

Ο Πρύτανης 

ΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΚΟΤΙΟΣ 
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