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ΔΩΣΔΡIΚΟ ΚΑΝΟΝIΜΟ 

ΣΟΤ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟΤ-ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟΤ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥIΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ (ΠΜ) 

“Oπγάνωζη και Γιοίκηζη Τπηπεζιών Τγείαρ – Πληποθοπική Τγείαρ” 

 

 

 

 

I. ΟΡΓΑΝΩΗ 
 

 

1. Τo Γηαπαλεπηζηεκηαθφ-Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψv Σπoπδψv (ΠΜΣ) 

“Oξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Υπεξεζηψλ Υγείαο – Πιεξνθνξηθή Υγείαο» δηνξγαλψλεηαη 

απφ ηα Τκήκαηα Νoζειεπηηθήο, Πιεξνθνξηθήο θαη Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ηoπ 

Παvεπηζηεκίoπ Αζεvψv, ην Γεληθφ Τκήκα ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ην Ιαηξηθφ Τκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Ισαλλίλσλ θαη ηα Τκήκαηα Πιεξνθνξηθήο θαη Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη 

Τερλνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. Σπληνληζηήο ηνπ ΠΜΣ είλαη ην Τκήκα 

Ννζειεπηηθήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

 

2. Τo αvψηαηo φξγαvo ηoπ Γηαπαλεπηζηεκηαθνχ-Γηαηκεκαηηθνχ ΠΜΣ είvαη ε Δηδηθή 

Γηαπαλεπηζηεκηαθή-Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (ΔΓΓΔ) φπσο oξίδεη ηo άξζξo 12,  παξ. 1 

εδάθηo γ ηoπ vφκoπ 2083/92 (θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 75548/Β7/28-6-2010, ΦΔΚ 1032, 

η.Α ππνπξγηθήο απφθαζεο). Οη αξκoδηφηεηεο ηεο ΔΓΓΔ oξίδovηαη απφ ηα παξ.γ εδ.β., 

παξ.3 εδ.γ, παξ.4 εδ. α, παξ.5 εδ.α,β θαη δ ηoπ vφκoπ 2083/92 (θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

75548/Β7/28-6-2010, ΦΔΚ 1032, η.Α ππνπξγηθήο απφθαζεο). Η ΔΓΓΔ είλαη 

νθηακειήο θαη ζπγθξνηείηαη απφ έλαλ εθπξφζσπν απφ θάζε Τκήκα πνπ δηνξγαλψλεη ην 

παξφλ ΠΜΣ θαη ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓΓΔ. Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΓΓΔ νξίδεηαη απφ ηελ 

ΓΣΔΣ ηνπ Σπληνληζηηθνχ Τκήκαηνο. Οη εθπξφζσπνη ησλ Τκεκάησλ είλαη κέιε ΓΔΠ 

θαη νξίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο ΓΣΔΣ ησλ Τκεκάησλ ηνπο. Οη ΓΣΔΣ ησλ Τκεκάησλ 

δχλαληαη επίζεο λα νξίδνπλ θαη απφ έλα αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, αληίζηνηρα. Η ΔΓΓΔ 

κπoξεί vα εμoπζηoδoηεί ηε Σπvηovηζηηθή Δπηηξoπή (ΣΔ) [αξ.12 παξ.10 ηoπ Ν. 2083/92 

(θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 75548/Β7/28-6-2010, ΦΔΚ 1032, η.Α ππνπξγηθήο απφθαζεο)] vα 

δηεθπεξαηψvεη κέξoο ησv επζπvψv ηεο. Η ΔΓΓΔ ζπγθαιείηαη θαη πξoεδξεχεηαη απφ 

ηνλ Πξφεδξφ ηεο. 

 

3. Η Σπvηovηζηηθή Δπηηξoπή (Δ) ηoπ ΠΜΣ είvαη ηξηκειήο θαη εθιέγεηαη απφ ηελ ΔΓΓΔ. 

Η (Δ) πξνεδξεχεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηεο ΣΔ ηνπ ΠΜΣ ν νπνίνο εθιέγεηαη απφ ηελ 

ΔΓΓΔ, είλαη κέινο ηεο, πξνέξρεηαη απφ ην Σπληνληζηηθφ Τκήκα θαη ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελφ ηνπ έρεη ζπλάθεηα  κε ην παξφλ ΠΜΣ. Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΓΓΔ ηνπ ΠΜΣ 

είλαη νηθνλνκηθφο ππφινγνο έλαληη ηνπ ΔΛΚΔ ηνπ Σπληνληζηηθνχ Ιδξχκαηνο. 

 

4. Τα θαζήθνληα ηεο ΣΔ νξίδνληαη ζην λφκν 2083/92 αξζξ. 12, παξ. 1 εδάθ. δ' (θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηεο 75548/Β7/28-6-2010, ΦΔΚ 1032, η.Α ππνπξγηθήο απφθαζεο) θαη εθείvα 

πoπ κε εμoπζηoδφηεζε έρoπv oξηζζεί απφ ηελ ΔΓΓΔ. 

Πξφζζεηα ζηηο δηoηθεηηθέο άιιεο αξκoδηφηεηεο ηεο ΣΔ είvαη: 

α.  Να εθαξκφδεη ηo εγθεθξηκέvo ΠΜΣ. 

β.  Να αμηoιoγεί θαη vα εγθξίvεη ηo πεξηερφκεvo θάζε δηδαθηηθήο γvσζηηθήο 

εvφηεηαο πoπ πξoηείvεηαη απφ έvα κέιoο ΓΔΠ. Μεηά ηεv πξφηαζε ηεο ΣΔ, ε 

ΔΓΓΔ απoθαζίδεη αv ζα εγθξίvεη ή φρη ηo πεξηερφκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

καζήκαηνο ζηo πιαίζηo ησv κεηαπηπρηαθψv ζπoπδψv. 

γ.  Να αμηoιoγεί, vα πξoηείvεη ηξoπoπoηήζεηο, vα εγθξίvεη θαη vα επoπηεχεη ηo 

πξφγξακκα ησv ππoρξεσηηθψv θαη θαη' επηιoγήλ καζεκάησv θάζε ππoςεθίoπ 

κε ηε ζχκθσvε γvψκε ηoπ Δπηβιέπovηα Καζεγεηή, ψζηε o ΜΦ vα 

ζπκπιεξψζεη ηηο απαηηoχκεvεο γηα απoθoίηεζε δηδαθηηθέο κovάδεο (ΓΜ). 
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δ.  Να εγθξίvεη θαη vα ζπvηovίδεη ηov πξoηεηvφκεvo ρξφvo θαη ηφπo δηεμαγσγήο 

ησv κεηαπηπρηαθψv καζεκάησv. 

ε.  Να ιακβάλεη γλψζε ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηνπο Γηδάζθνληεο. 

 

5.  Τε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Γηαπαλεπηζηεκηαθνχ - Γηαηκεκαηηθνχ ΠΜΣ 

αλαιακβάλεη ε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. 

Οη εηδηθέο δηνηθεηηθέο, ηερληθέο θαη γξακκαηεηαθέο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(ζπκκεηνρή ζε ζπλεδξηάζεηο Δπηηξνπψλ, ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θιπ) 

θαιχπηνληαη απφ εηδηθή γξακκαηεία πνπ έρεη ζπζηαζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο 

ΠΜΣ θαη παξίζηαηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ΔΓΓΔ. Τα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο 

ΔΓΓΔ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΓΓΔ θαη ηεξνχληαη ζην αξρείν ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο. Τα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο ΣΔ ηνπ 

ΠΜΣ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ΣΔ ηνπ ΠΜΣ θαη ηεξνχληαη ζηε 

Γξακκαηεία. 

 

6. Γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πξνθχπηεη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε ΣΔ 

εηζεγείηαη πξνο ηελ ΔΓΓΔ ηηο πξνζήθνπζεο ιχζεηο. 

 

7. Η δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ γηα ηελ εηζαγσγή ζην Γ-Γ 

ΠΜΣ γίλεηαη ζηνλ εκεξήζην ηχπν κεηά απφ απφθαζε ηεο ΔΓΓΔ , αθνχ ιεθζεί ππ’φςε 

ε Υπνπξγηθή Απφθαζε θαη ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ-Γ ΠΜΣ 

 

8. Η έλαξμε, δηάξθεηα θαη ιήμε εθάζηνπ εμακήλνπ θαη ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ 

θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο ΔΓΓΔ. 

 

 

II. ΓIΓΑΚΟΝΣΔ 
 

1. Γηδαζθαιία καζεκάησv θαη αζθήζεηο κπoξoχv vα αvαιάβoπv oη θαηεγoξίεο 

δηδαζθφvησv πoπ πεξηιακβάvovηαη ζηo αξζξo 12 παξ. 3, εδάθηα α, β θαη γ ηoπ vφκoπ 

2083/92 (θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 75548/Β7/28-6-2010, ΦΔΚ 1032, η.Α ππνπξγηθήο 

απφθαζεο).  

 

2. Ο αξηζκφο ησv δηδαζθφvησv ζε κία δηδαθηηθή εvφηεηα δεv κπoξεί vα ππεξβαίvεη ηov 

αξηζκφ ησv ΓΜ ηεο εvφηεηαο. Η ΣΔ πξνηείλεη ηoπο δηδάζθovηεο ζε θάζε δηδαθηηθή 

ελφηεηα θαη oη πξνηάζεηο ηεο επηθπξψvovηαη απφ ηε ΔΓΓΔ. 

 

3. Κάζε κέιoο ΓΔΠ ησλ ζπκκεηερφλησλ Τκεκάησλ ζην παξφλ ΠΜΣ κπνξεί λα αvαιάβεη 

θαζήθovηα Δπηβιέπovηα Καζεγεηή (ΔΚ) ηνπ ΜΦ. Ο ΔΚ oξίδεηαη απφ ηε ΣΔ. 

Αvηηθαηάζηαζε ηoπ ΔΚ κπoξεί vα γίvεη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κε αίηεζε πξoο ηε 

ΣΔ ππoγεγξακκέvε απφ ηov ΔΚ θαη ηov ΜΦ ζηεv oπoία παξαηίζεηαη ε αηηηoιoγία.  

 Σηα θαζήθovηα ηoπ ΔΚ ζπκπεξηιακβάvovηαη: 

 α. Σπκβoπιεχεη ηoπο ΜΦ ζηε δηακφξθσζε ησv αvηηθεηκεvηθψv ζηφρσv ησv 

ζπoπδψv ηoπο. 

 β. Σπκβoπιεχεη ην ΜΦ ζηελ επηινγή ησλ καζεκάησλ ηνπ  

 γ. Δπηβιέπεη ηεv εθπφvεζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

 δ. Παξoηξχvεη θαη θαζoδεγεί ηo ΜΦ γηα ζπκκεηoρή ηoπ ζε εθπαηδεπηηθέο θαη 

εξεπvεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 ε. Σπκβoπιεχεη θαη ζηεξίδεη ηo ΜΦ ζε ζέκαηα πoπ αθoξoχv ηε θoηηεηηθή ηoπ 

ηδηφηεηα κέρξη ηε ιήςε ηoπ ΜΓΔ. 

 ζη. Η ΣΔ θαη o ΔΚ έρoπv ηεv επζχvε ηεο παξαθoιoχζεζεο θαη ηoπ ειέγρoπ ηεο 

πoξείαο ησv ζπoπδψv ηoπ ΜΦ  

 δ. Οπνηνδήπνηε αίηεκα ηνπ ΜΦ πξνο ηα φξγαvα ηoπ ΠΜΣ γίvεηαη κε γξαπηή 

αίηεζή ηνπ πξνο ηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο. 
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 Η ηήξεζε ησv oξηδoκέvσv πξνζεζκηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηov Δζσηεξηθφ Καvovηζκφ 

ησλ Μεηαπηπρηαθψv Σπoπδψv θαη ζηεv Υπoπξγηθή Απφθαζε είvαη επζχvε ηoπ ΜΦ, 

αιιά θαη o ΔΚ ζεσξείηαη "ζπvππεχζπvoο" κε ηεv έvvoηα φηη πξέπεη v'αvαθαιεί ζηεv 

ηάμε ηo ΜΦ πoπ θαζπζηεξεί αδηθαηoιφγεηα. 

 

 

4. Σε πεξίπησζε πξφζθιεζεο μέλνπ θαζεγεηή γηα ηε δηδαζθαιία δηδαθηηθήο ελφηεηαο ηνπ 

ΠΜΣ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζηελ Αγγιηθή Γιψζζα κεηά απφ απφθαζε ηεο ΔΓΓΔ. 

 

5. Όινη νη δηδάζθνληεο αμηνινγνχληαη απφ ηνπο ΜΦ νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ εηδηθά 

εξσηεκαηνιφγηα. Τα πνξίζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ηα ρξεζηκνπνηεί ε ΣΔ γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ. 

 

 

III. ΜΔΣΑΠΣΤΥIΑΚΟ ΓΙΠΛΩΜΑ ΔΙΓΙΚΔΤΗ 
 

1. Σηo ΠMΣ γίvovηαη δεθηoί πηπρηoχρoη Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο φπσο 

πξoβιέπovηαη ζηεv Υπoπξγηθή Απφθαζε, ή Ιδξπκάησλ ηεο αιιoδαπήο ηζoηίκσv πξoο 

ηα ειιεvηθά Παλεπηζηήκηα ζχκθσvα κε ηo ΓΟΑΤΑΠ. Οιoη oη ππoςήθηoη πξέπεη vα 

γvσξίδoπv θαιά ηεv Διιεvηθή θαη απαξαηηήησο ηελ Αγγιηθή γιψζζα . Η γvψζε ηεο 

Αγγιηθήο γιψζζαο επηβεβαηψvεηαη κε γξαπηή εμέηαζε θαη γίvεηαη απφ κέιε ΓΔΠ. 

Μφvov φζoη ππoςήθηoη πεξαηψζoπv επηηπρψο ηε δoθηκαζία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο 

κπoξoχv vα πξoρσξήζoπv ζην επφκελν ζηάδην επηινγήο, πνπ είλαη ε ζπλέληεπμε 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο. 

 

2.  Δπίζεο κπνξνχλ λα γίλνληαη δεθηνί θαη πηπρηνχρνη ΤΔΙ, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ πξνβιέπεη ε Υπνπξγηθή Απφθαζε Β7/234/5-10-1998, ΦΔΚ 1085/Β/16-10-1998, 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε ζην ΦΔΚ 28/Β/25-1-1999 θαη εθ λένπ ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 

Υπνπξγηθή Απφθαζε Β7/83932/2003, ΦΔΚ 1200/Β/2003 (θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο 

75548/Β7/28-6-2010, ΦΔΚ 1032, η.Α ππνπξγηθήο απφθαζεο) θαζψο θαη ζχκθσλα κε 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ-Γ ΠΜΣ. 

Δηδηθφηεξα:  

Όινη νη ππνςήθηνη - απφθνηηνη ΤΔΙ, πξέπεη vα γvσξίδoπv θαιά ηεv Διιεvηθή θαη 

απαξαηηήησο ηελ Αγγιηθή γιψζζα . Η γvψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο επηβεβαηψvεηαη 

κε γξαπηή εμέηαζε θαη γίvεηαη απφ κέιε ΓΔΠ. Μφvov φζoη ππoςήθηoη πεξαηψζoπv 

επηηπρψο ηε δoθηκαζία ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο κπoξoχv vα πξoρσξήζoπv ζην επφκελν 

ζηάδην επηινγήο, πνπ είλαη ε ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο. 

 

Όζνη πηπρηνχρνη ΤΔΙ γίλνπλ ηειηθά δεθηνί ζην Γ-Γ ΠΜΣ ππνρξενχληαη λα 

παξαθνινπζήζνπλ θαη λα εμεηαζηνχλ επηηπρψο ζηα παξαθάησ 6 πξνπηπρηαθά 

καζήκαηα ηνπ Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο: 

 

1.  Βηνζηαηηζηηθή  (2ν εμάκελν Τκ. Ννζειεπηηθήο) 

2.  Οηθνλνκηθά ηεο Υγείαο  (3ν εμάκελν Τκ. Ννζειεπηηθήο) 

3.  Οξγάλσζε Υπεξεζηψλ Υγείαο  (7ν εμάκελν Τκ. Ννζειεπηηθήο) 

4.  Γηνίθεζε Ννζειεπηηθψλ Υπεξεζηψλ  (8ν εμάκελν Τκ. Ννζειεπηηθήο) 

5.  Πιεξνθνξηαθά Σπζηήκαηα Ννζνθνκείσλ (4ν εμάκελν Τκ. Ννζειεπηηθήο) 

6.  Βηνταηξηθή Πιεξνθνξηθή & Τερλνινγία (5ν εμάκελν Τκ. Ννζειεπηηθήο) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα επηιεγνχλ ζην Γηαπαλεπηζηεκηαθφ – Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ νη πηπρηνχρνη Παλεπηζηεκίσλ φζν θαη νη πηπρηνχρνη ΤΔΙ 

νθείινπλ λα εμεηαζηνχλ ζην κάζεκα ησλ Αγγιηθψλ. Οη πηπρηνχρνη ησλ ΤΔΙ νθείινπλ 

λα παξαθνινπζήζνπλ θαη ηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα κεηά ηελ επηινγή ηνπο ηα νπνία 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δηδηθή Γηαπαλεπηζηεκηαθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή.  
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3.  Η ηειηθή επηιoγή ησv ππoςεθίσv γίvεηαη κε ζπvεθηίκεζε ησv παξαθάησ: 

 α. Τo βαζκφ πηπρίoπ ζε πνζνζηφ 30% 

 β. Τε βαζκoιoγία ζε πξoπηπρηαθά καζήκαηα ζπλαθή κε ηηο αληίζηνηρεο 

εηδηθεχζεηο ηoπ παξφληνο ΠΜΣ θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο θαη 

ηεv επίδoζε ζε πηπρηαθή εξγαζία, αv πξoβιέπεηαη ζηo πξoπηπρηαθφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζε πνζνζηφ 30% 

 γ. Τεv αμηoιφγεζε χζηεξα απφ ζπvέvηεπμε ηoπ ππoςεθίoπ απφ ηα κέιε ηεο 

Δπηηξoπήο Δπηιoγήο ζε πνζνζηφ 40% 

 

4.  Η Δπηηξνπή Δπηινγήο νξίδεηαη απφ ηελ ΔΓΓΔ, είλαη πεληακειήο θαη απνηειείηαη απφ 

κέιε ΓΔΠ ησλ Τκεκάησλ πνπ ζπγθξνηνχλ ην παξφλ ΠΜΣ. 

 

5.  Μεηά ηεv επηιoγή ησv ΜΦ θαη ηεv επηθχξσζή ηεο απφ ηε ΔΓΓΔ, ε Γξακκαηεία ηνπ 

Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο αvαθoηvψvεη ηα απoηειέζκαηα, ηα νπνία θαη αλαξηψληαη 

ζηνλ πίλαθα ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Γ-Γ ΠΜΣ. Η Γξακκαηεία ηoπ Τκήκαηoο 

Ννζειεπηηθήο νθείιεη εληφο ηξηψλ εκεξψλ λα θάλεη ηελ εγγξαθή ησλ επηιεγέλησλ ΜΦ 

ζην Γηαπαλεπηζηεκηαθφ-Γηαηκεκαηηθφ ΠΜΣ θαη ζηε ζπλέρεηα ελεκεξψλεη εγγξάθσο 

πξνο ηε ΣΔ ηα νλφκαηα ησλ εγγεγξακκέλσλ ΜΦ. 

 

6.  Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ ηξηψλ εκεξψλ απφ ηελ εγγξαθή ησλ ΜΦ ζηελ θεληξηθή 

Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο θαιείηαη ν πξψηνο επηιαρψλ ζε θάζε εηδίθεπζε, ν νπνίνο 

ππνρξενχηαη λα θάλεη ηελ εγγξαθή ζηελ θεληξηθή Γξακκαηεία. Η ίδηα δηαδηθαζία 

αθνινπζείηαη κέρξη ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ θαη απφ ηνλ ηξίην επηιαρφληα (αλ 

ρξεηαζζεί). 

 

7. Γηα ηε ιήςε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο o κεηαπηπρηαθφο θoηηεηήο 

ππνρξενχηαη: 

 

α. Να έρεη παξαθoιoπζήζεη αλειιηπψο θαη λα έρεη εμεηαζζεί επηηπρψο αθ’ελφο 

ζηηο ππνρξεσηηθέο, αθ’εηέξνπ ζηηο θαη’επηινγήλ δηδαθηηθέο ελφηεηεο, πνπ 

ζχκθσλα κε ηελ Υπνπξγηθή απφθαζε απαηηνχληαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

πξνβιεπνκέλνπ αξηζκνχ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ΓΜ) αλά εηδίθεπζε. 

 

 Υπνρξεσηηθή είλαη ε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ πξνζθεξνκέλσλ δηδαθηηθψλ 

ελνηήησλ θαηά ην πξψην έηνο ζπνπδψλ. 

 

 Η έλεθα νπνηαζδήπνηε αηηίαο ππέξβαζε ηνπ 10% ησλ σξψλ ζε απνπζίεο επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ ηεο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο ζεκαίλεη 

απνθιεηζκφ απφ ηηο εμεηάζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο θαη 

επαλαπαξαθνινχζεζή ηεο θαηά ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο. Σηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ε απνπζία ηνπ ΜΦ απφ θάπνηα δηδαθηηθή ελφηεηα γηα κία 

κφλν εκέξα ππεξβαίλεη ην επηηξεπφκελν φξην ιφγσ πνιχσξεο ζπλεδξίαο ηελ 

ίδηα απηή κέξα, γίλεηαη απνδεθηή ε δηθαηνιφγεζε ηεο κνλνήκεξεο απνπζίαο 

ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. 

 

β. Να έσει εξεηαζθεί επιηςσώρ ζχκθσvα κε ηα θξηηήξηα αμηoιφγεζεο θάζε 

δηδαθηηθήο ελφηεηαο ζε φιεο ηηο ππνρξεσηηθέο δηδαθηηθέο ελφηεηεο θαη ζηηο 

θαη’επηινγήλ δηδαθηηθέο ελφηεηεο πνπ έρεη δειψζεη ζηελ εγθεθξηκέλε απφ ηνλ 

Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ηνπ δήισζε καζεκάησλ, ψζηε vα έρεη ζπκπιεξψζεη 

ηov ειάρηζηo αξηζκφ ησv δηδαθηηθψv κovάδσv (ΓΜ) πνπ απαηηνχληαη απφ 

απηή ηελ θαηεγνξία.  

 Τν θαη’επηινγήλ κάζεκα, αθ’εο ζηηγκήο επηιεγεί απφ ηνλ κεηαπηπρηαθφ 

θνηηεηή θαη ζπκπιεξσζεί ζηε δήισζε καζεκάησλ ηνπ, θαζίζηαηαη 

ππνρξεσηηθφ θαη δηέπεηαη απφ ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηα ππνρξεσηηθά 
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καζήκαηα. Τα επηιεγφκελα καζήκαηα πνπ δειψλεη ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο 

δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο δηδαθηηθέο κνλάδεο πνπ νθείιεη λα 

ζπγθεληξψζεη απφ ηα καζήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο (δει. φρη πάλσ απφ 10 

Γηδαθηηθέο Μνλάδεο). Σε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί ππέξβαζε ησλ 

δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (δειαδή πάλσ απφ 10 δηδαθηηθέο κνλάδεο απφ ηα 

επηιεγφκελα καζήκαηα), ν θνηηεηήο ζα πξέπεη λα ζεκεηψζεη πάλσ ζηε δήισζε 

καζεκάησλ ηνπ πνηα απφ ηα επηπιένλ δεδεισκέλα επηιεγφκελα καζήκαηα 

επηζπκεί απιψο λα παξαθνινπζήζεη ρσξίο ππνρξέσζε εμέηαζήο ηνπ ζε απηά. 

Δαλ δελ δηεπθξηληζηεί απηφ, ηφηε ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα εμεηαζζεί ζε φια 

ηα καζήκαηα πνπ έρεη επηιέμεη θαη κε ηελ πεξάησζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ θαιείηαη λα πξνζδηνξίζεη πνηα απφ ηα επηιεγέληα (ην άζξνηζκα 

ησλ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ησλ νπνίσλ είλαη ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηελ 

Υπνπξγηθή Απφθαζε) επηζπκεί λα ζπλππνινγηζζνχλ ζην γεληθφ κέζν φξν ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ ηνπ δηπιψκαηνο. Σε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηηο εμεηάζεηο ζε 

θαη’επηινγήλ δηδαθηηθή ελφηεηα δελ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζήο ηεο 

κε άιιε θαη’επηινγήλ δηδαθηηθή ελφηεηα. 

 

 Δμεηάζεηο γίvovηαη ζηo ηέιoο θάζε εμακήλνπ ή δηδαθηηθήο ελφηεηαο. Η κε 

πξνζέιεπζε ζε εμέηαζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο ζεκαίλεη απνηπρία ζηηο εμεηάζεηο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελφηεηαο. Σε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο αξκφδηα γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο είλαη ε ΣΔ. 

 

 Ο αξηζκφο ησλ δηδαθηηθψλ ελνηήησλ πνπ κπνξεί λα επαλεμεηαζηνχλ ηνλ 

Σεπηέκβξην δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο ηέζζεξεηο. Σε πεξίπησζε ειιηπνχο 

παξαθνινχζεζεο κίαο δηδαθηηθήο ελφηεηαο ν ΜΦ νθείιεη λα ηελ 

παξαθνινπζήζεη θαηά ην επφκελν Αθαδεκατθφ Έηνο αιιά ν αξηζκφο ησλ 

δηδαθηηθψλ ελνηήησλ πνπ επαλεμεηάδεηαη ην Σεπηέκβξην δελ κπνξεί λα 

ππεξβεί ηνπο ηξεηο.  

 

 Γεχηεξε εμεηαζηηθή απoηπρία ηνλ Σεπηέκβξην έζησ θαη ζε κία δηδαθηηθή 

ελφηεηα ζεκαίλεη φηη ν ΜΦ νδεγείηαη ζε δηαγξαθή  απφ ην ΠΜΣ. Η νξηζηηθή 

δηαγξαθή ηνπ ΜΦ απφ ην ΠΜΣ απνθαζίδεηαη απφ ηελ ΔΓΓΔ ιακβάλνληαο 

ππφςε ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπ ΜΦ. 

 

 Η παξαθνινχζεζε ησλ ΜΦ σο πξνο ηελ πξφνδν ησλ ζπνπδψλ ηνπο είλαη 

επζχλε ηνπ ΔΚ θαη ηεο ΣΔ. 

 

γ. Να έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εκπαιδεςηικέρ και επεςvηηικέρ δπαζηηπιόηηηερ ηoπ 

ΠΜΣ (φπσο αvαθέξovηαη ζηo vφκo, άξζξo 12, παξάγξαθoο 4β). Σηo πιαίζηo 

ησv δξαζηεξηνηήησλ απηψλ vα έρεη ζπκκεηάζρεη κε εηζήγεζε ζε ηνπιάρηζηνλ 

έλα ζεκηvάξην ζρεηηθφ κε ηεv εηδίθεπζή ηoπ ή ην ζέκα ηεο Μεηαπηπρηαθήο 

Γηπισκαηηθήο ηνπ Δξγαζίαο.. Δπίζεο ν ΜΦ ππνρξενχηαη λα ζπκκεηάζρεη 

ζηελ επηηήξεζε πξνπηπρηαθψλ εμεηάζεσλ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ΔΚ ηνπ. 
 Τα παξαπάvσ ζα πηζηνπνηνχληαη απφ ηνλ Δπηβιέπovηα Καζεγεηή. 

 

δ. Να έρεη εθπovήζεη Μεηαπηςσιακή Γιπλωμαηική Δπγαζία κε ηεv επίβιεςε 

θαη θαζoδήγεζε ηoπ ΔΚ, ε νπνία λα έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηελ Δμεηαζηηθή 

Δπηηξνπή. 

 

 Η Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη απφ ηξία κέιε: ηνλ ΔΚ θαη άιια δχν 

κέιε. Ο ΔΚ θαη έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα άιια δχν κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο 

Δπηηξνπήο είλαη κέιε ΓΔΠ. Τν ηξίην κέινο ηεο Δπηηξνπήο κπνξεί λα είλαη θαη 

επηζηήκνλαο εμεηδηθεπκέλνο ζην αληηθείκελν, θάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ 

Γηπιψκαηνο. 
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 Ο νξηζκφο ηoπ ζέκαηνο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο, γίλεηαη 

απφ ηνλ ΔΚ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΜΦ θαη ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηε ΣΔ 

αθνχ νινθιεξσζεί ν θχθινο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ ε νπνία θαη ην 

εγθξίλεη. 

 

 Η εμέηαζε θαη θξίζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο γίλεηαη κεηά 

ηελ νινθιήξσζή ηεο ελψπηνλ ηεο Τξηκεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ε νπνία 

νξίδεηαη απφ ηε ΣΔ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ ΜΦ θαη πξνηάζεσο ηνπ ΔΚ. 

 Η εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη εvηφο 2 εβδoκάδσv απφ ηεv παξάδoζε ησv 

αvηηηχπσv ζηα κέιε ηεο Τξηκειoχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξoπήο. Βαζκoιoγείηαη 

αξηζκεηηθά θαη απφ ηoπο ηξεηο εμεηαζηέο θαη o κέζoο φξoο απνηειεί ηνλ βαζκφ 

ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

 

 Η Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία δχvαηαη vα απoηειεί έξεπvα ή 

αvαζθφπεζε ζε έvα ζπγθεθξηκέvo γvσζηηθφ αvηηθείκεvo ζρεηηθφ κε ηεv 

εηδίθεπζε θαη ππoβάιιεηαη ζε πέληε (5) αvηίγξαθα (ηξία γηα ηα κέιε ηεο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, έλα γηα ηε Γξακκαηεία θη έλα γηα ηε Βηβιηνζήθε ηνπ 

Τκήκαηνο Ννζειεπηηθήο). 

 

 Σε πξνθαζνξηζκέλα απφ ηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ρξνληθά δηαζηήκαηα (1-3 

θνξέο θαη’έηνο) κπνξεί λα δηνξγαλψλνληαη ζεκηλαξηαθνί θχθινη, φπνπ ζα 

παξνπζηάδνληαη ζέκαηα απφ ηηο Μεηαπηπρηαθέο Γηπισκαηηθέο Δξγαζίεο, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6γ ηεο παξνχζαο ελφηεηαο. 

 

8.  Τξφπoο ππoιoγηζκoχ ηoπ βαζκoχ ηoπ ΜΓΔ. Γηα ηov ππoιoγηζκφ ηoπ Μέζoπ Όξoπ ηoπ 

βαζκoχ ηoπ Μεηαπηπρηαθoχ Γηπιψκαηoο Δηδίθεπζεο αθoιoπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία: 

  

 α. Πoιιαπιαζηάδεηαη o βαζκφο ηεο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο επί ηo ηζoδχvακo ησv 

Γηδαθηηθψv Μovάδσv ηεο δηδαθηηθήο ελφηεηαο (ε Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία βαζκoιoγείηαη θαη ππoιoγίδεηαη σο δηδαθηηθή ελφηεηα). 

  

 β. Υπoιoγίδεηαη ηo άζξoηζκα ησv γηvoκέvσv φισv ησv δηδαθηηθψλ ελνηήησλ θαη 

  

 γ. Γηαηξείηαη ηo παξαπάvσ άζξoηζκα δηα ηoπ ζπvφιoπ ησv απαηηoπκέvσv Γηδαθηηθψv 

Μovάδσv ηεο εηδίθεπζεο. 

  

 Σε πεξίπησζε πoπ ηo άζξoηζκα ησv ΓΜ ππεξβαίvεη ηov ειάρηζηo απαηηoχκεvo αξηζκφ 

ΓΜ, ηφηε o ΜΦ ππoβάιιεη γξαπηή πξφηαζε πξoο ηε Γξακκαηεία ηoπ Τκήκαηoο κε ηελ 

νπνία δεηά λα κε ιεθζεί ππφςε ε επηπιένλ ελφηεηα πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ν 

ηειηθφο βαζκφο ηνπ ΜΓΔ.   

 

9 Avαγvψξηζε ΓΜ, πoπ απoθηήζεθαv κεηά απφ επηηπρή παξαθoιoχζεζε κεηαπηπρηαθψλ 

καζεκάησv ζε άιια νξγαλσκέλα ΠΜΣ Παvεπηζηεκηαθψλ Τκεκάησλ, Κξαηηθψλ 

Δξεπλεηηθψλ Ιδξπκάησλ ή Παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιιoδαπήο 

αvαγvσξηζκέvσλ απφ ηo ΓΟΑΤΑΠ ή Γηα-Παvεπηζηεκηαθά Μεηαπηπρηαθά 

Πξoγξάκκαηα (π.ρ. Erasmus-ICP), γίvεηαη απφ ηελ ΔΓΓΔ χζηεξα απφ ηεθκεξησκέvε 

πξφηαζε ηεο ΣΔ θαη γvψκε ηoπ αξκφδηoπ γηα ηo αvηίζηoηρo κάζεκα Καζεγεηή. 

 

10. Η αvψηαηε ρξovηθή πεξίoδoο γηα ηεv απφθηεζε ηoπ ΜΓΔ είvαη ε δηεηία. Μεηά ηεv 

πάξoδo ηoπ 2oπ αθαδεκατθoχ έηoπο o ΜΦ δηαγξάθεηαη θαηφπηv απφθαζεο ηεο ΔΓΓΔ. 

 

11. Οη ΜΦ έρνπλ ηo δηθαίσκα vα ππνβάινπλ αίηεκα γηα εμάκελε ή εηήζηα αλαζηνιή ηεο 

θνηηήζεψο ηνπο (γηα ιφγνπο πγείαο θαη ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ). Σε πεξίπησζε 

εθπιήξσζεο ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ε αλαζηνιή ηζρχεη κέρξη ηελ νινθιήξσζή 
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ηνπο. Τν ζρεηηθφ αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ζηελ θεληξηθή 

Γξακκαηεία πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηεζεί ζηελ ΔΓΓΔ, θαηφπηλ ζεηηθήο θαη 

ηεθκεξησκέλεο εηζεγήζεσο ηνπ ΔΚ ηνπ.  

 

12. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνηηήζεσο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή ζπληξέμεη ιφγνο  

ηθαλφο λα παξεκπνδίζεη ηφζν ηελ νκαιή ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ Δπηβιέπνληα 

Καζεγεηή φζν θαη (πεξαηηέξσ) ηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο ηνπ, είλαη δπλαηή ε αληηθαηάζηαζε ηνπ Δπηβιέπνληνο Καζεγεηή απφ ηελ 

ΔΓΓΔ θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ ΜΦ θαη θαηφπηλ ζπλαίλεζεο ηνπ αξρηθά νξηζζέληνο 

Δπηβιέπνληνο Καζεγεηή θαη ηνπ αληηθαηαζηάηε απηνχ.  

 

13. Η αλάξκνζηε θαη αληηδενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπ ζπνπδψλ επηθέξεη ηε δηαγξαθή ηνπ απφ ην 

πξφγξακκα κεηά θαη ηελ απφθαζε ηεο ΔΓΓΔ. 

 

 

 

IV.  OIKONOMIKA ΘΔΜΑΣΑ 
 

Α. Γεvηθά 

 

1. Σχκθσλα κε απφθαζε ηεο Δηδηθήο Γηαπαλεπηζηεκηαθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γ-Γ ΠΜΣ, ζπλειζνχζεο ηελ 7
ε
/7/2003, θαζψο θαη ηε λέα Υπνπξγηθή Απφθαζε 

(Β7/83932/6-8-2003, ΦΔΚ 1200/26.8.2003) πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή δηδάθηξσλ απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο 

θνηηεηέο. Με βάζε ηελ ππ. απφθ. 75548/Β7/28-6-2010 (ΦΔΚ 1032, η.Ά) θαη ην ππ’ 

αξίζκ 45182/Β7/18-4-2011 έγγξαθν ηνπ ΥΠΓΒΜΘ, πνπ αθνξνχλ ηελ παξάηαζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ-Γ ΠΜΣ θαη κε ηε λέα απφθαζε ηεο ΔΓΓΔ  ζπλειζνχζεο ηελ 29
ε 

/6/2011, ηo χςνο ησλ δηδάθηξσλ αλαπξνζαξκφδεηαη γηα ηνπο Μεηαπηπρηαθνχο 

Φνηηεηέο Δηζαγσγήο Αθ. Έηνπο 2011-2012, κεηά ηελ έγθξηζε ηεο Σπγθιήηνπ ηνπ 

ΔΚΠΑ θαη αθνξά ζε φιε ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ησλ ππφρξεσλ. Η πξψηε δφζε ησλ 

δηδάθηξσλ θαηαβάιιεηαη κε ηελ εγγξαθή ηνπο, ελψ ε δεχηεξε θαηαβάιιεηαη κε ηελ 

έλαξμε ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ Α΄ έηνπο ζπνπδψλ ηνπο. Η εμφθιεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ αλσηέξσ είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ιήςε 

ηνπ αληηζηνίρνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

 

Τα δίδαθηξα θαηαβάιινληαη ζηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ππνδνκή θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ Γ-Γ ΠΜΣ. Η θαηάζεζε γίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ππνθαηάζηεκα ηεο Δκπνξηθήο 

Τξάπεδαο ζηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ 81706531 θαη θαηφπηλ ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο 

θαηαζέηεη ην απφθνκκα ηεο Τξάπεδαο ζηελ Κεληξηθή Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο 

Ννζειεπηηθήο (Γήινπ 1Α, Γνπδί). 

  Τν χςνο ησλ δηδάθηξσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο ΔΓΓΔ 

θαη έγθξηζε Σπγθιήηνπ. 

 

2.  Δπί πιέov ησv δηδάθηξσv oη ΜΦ είvαη ππoρξεσκέvoη vα αγoξάδoπv ηα ζπγγξάκκαηα 

θαη ηηο δηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο ηoπο θαζψο θαη λα θαηαβάινπλ ηα έμνδα ησλ 

κεηαθηλήζεσλ πνπ απαηηνχλ νη αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 

3. Τα κέιε ΓΔΠ πνπ δηδάζθνπλ ζην ΠΜΣ δεv ακείβovηαη. Οη Δπηζθέπηεο Γηδάζθovηεο 

κπνξνχλ κε έγθξηζε ηεο ΔΓΓΔ λα ιάβνπλ ακνηβή θαη, εθφζov βξίζθovηαη εθηφο έδξαο, 

εκεξήζηα απoδεκίσζε γηα έμoδα κεηαθίvεζεο θαη δηακovήο ηoπο.  

 

4. Οη ππφηξoθoη ηoπ IΚΥ θαζψο θαη oη εγγεγξακκέvoη αιιoδαπoί Μεηαπηπρηαθoί 

Φoηηεηέο ππoρξεoχvηαη vα θαηαβάιoπv δίδαθηξα. 
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5.  Οη αιιoδαπoί ππφηξoθoη SOCRATES/ERASMUS, πoπ παξαθoιoπζoχv καζήκαηα ζηo 

παξφv ΠΜΣ σο θoηηεηέο πξoγξακκάησv αvηαιιαγήο, εμαηξoχvηαη ηεο θαηαβoιήο 

δηδάθηξσv, φπσο πξoβιέπεη o Δπξσπατθφο Καvovηζκφο ησv Πξoγξακκάησv 

ERASMUS. Αvηηζηoίρσο, oη εγγεγξακκέvoη ζηo παξφv ΠΜΣ Έιιεvεο ΜΦ πoπ 

ηπγράvoπv ππoηξoθίαο SOCRATES/ERASMUS, γηα vα κεηαβoχv ζε ΑΔI ηεο 

αιιoδαπήο δεv θαηαβάιιoπv δίδαθηξα ζηα ηδξχκαηα ππoδoρήο. 

 

6.  Τα έζνδα απφ ηελ θαηαβνιή ησλ δηδάθηξσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ 

ππνδνκψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηελ θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, θάιπςε εμφδσλ 

κεηαθίλεζεο θαη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. Η δηαρείξηζε ησλ ησλ θνλδπιίσλ 

γίλεηαη κέζσ ηνπ Δηδηθνχ Λνγαξηαζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ππφθεηηαη ζηηο 

λφκηκεο παξαθξαηήζεηο. Υπφινγνο είλαη ν Γηεπζπληήο ηεο ΣΔ ηνπ ΠΜΣ. 

 

 

V.  ΑΞIΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥIΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 
 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΠΜΣ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πνξίζκαηα πνπ ζα πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο ΜΦ 

ζην ηέινο θάζε δηδαθηηθήο ελφηεηαο κε επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηεο ΣΔ ηνπ ΠΜΣ. Γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ΠΜΣ κπνξνχλ επίζεο λα πξνζθαινχληαη απφ ΑΔΙ θαη Ιδξχκαηα 

ηνπ εμσηεξηθνχ εηδηθνί ζηα αληίζηνηρα γλσζηηθά αληηθείκελα, γηα λα πξνζθέξνπλ ηε 

γλψζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

 

VΙ.  ΜΔΣΑΒΟΛΔ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ  
 

Γηα κεηαβνιέο, ηξνπνπνηήζεηο ή εξκελείεο άξζξσλ ηνπ παξφληνο εζσηεξηθνχ 

θαλνληζκνχ θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα αξκφδηα είλαη ε ΔΓΓΔ . 

 


