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 Άρθρο 1ο 

Κανονιστικό πλαίσιο 
Το κανονιστικό πλαίσιο για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
συνιστούν η κείμενη νομοθεσία, ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σχετική απόφαση δημοσιευμένη στο Φύλλο της 
Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1122/τ.Β’/05-05-2014). Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός 
ρυθμίζει θέματα πέραν του προαναφερθέντος κανονιστικού πλαισίου. 
Περαιτέρω θέματα ρυθμίζονται από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης 
(ΓΣΕΣ) του Τμήματος. 
Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός ισχύει από την έγκρισή του από τη ΓΣΕΣ. 
Προκειμένου να αναθεωρηθεί, απαιτείται έγκριση σχετικής εισήγησης της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, από τη ΓΣΕΣ.  

 
Άρθρο 2ο 

Αντικείμενο – Σκοπός 
     Το αντικείμενο και ο σκοπός του ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό 
Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία» ορίζονται σε 
απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   

  
Άρθρο 3 

Βασική διάρθρωση και Μεταπτυχιακοί τίτλοι 
Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε δύο επάλληλους αλλά αυτοτελείς κύκλους σπουδών 

και απονέμει αντιστοίχως:  
Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στο «Επιστήμες της Αγωγής: 

Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία». 
Β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το 

ΠΤΠΕ. Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων γίνεται όπως ορίζει ο ν. 2083/92 
άρθρο 13 και η ΓΣΕΣ. 
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Άρθρο 4 
Όργανα διοίκησης 

     Τα όργανα διοίκησης του ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2083/92 και 6 
του ν. 2454/2000 είναι τα εξής:  

α. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του ΠΜΣ 
β. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ με διετή θητεία  
γ. Η ΓΣΕΣ ορίζει τα μέλη των επιτροπών του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 
 1. Συντονιστική Επιτροπή. Είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το 
συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος και απαρτίζεται από το 
Διευθυντή του Προγράμματος και αριθμό μελών ΔΕΠ του Τμήματος όπως 
αυτά ορίζονται από τη ΓΣΕΣ, στην οποία έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί 
σχετικά ο Διευθυντής του Προγράμματος. 
2. Επιτροπές που ορίζονται από ΓΣΕΣ, στην οποία έχει τη δυνατότητα να 
εισηγηθεί σχετικά ο Διευθυντής του Προγράμματος, για θέματα του ΠΜΣ, 
όπως εξετάσεις (διεξαγωγή, εξεταστέα ύλη, επιλογή θεμάτων, αξιολόγηση 
γραπτών) και τελική αξιολόγηση των υποψηφίων (αξιολόγηση φακέλων, 
σύνταξη τελικού πίνακα κατάταξης).  
  

Άρθρο 5ο 
α) Αριθμός εισακτέων 

Με απόφαση της ΓΣΕΣ ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος σπουδών στο 
ΠΜΣ είναι 20, εκτός εάν οριστεί διαφορετικά από τη ΓΣΕΣ. Εφόσον υπάρχουν 
ισοβαθμούντες αυτοί γίνονται δεκτοί επιπλέον. Ο τελικός αριθμός εισακτέων κατ΄ 
έτος αποφασίζεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος. Επίσης, η ΓΣΕΣ αποφασίζει για τον 
τρόπο εξέτασης των υποψηφίων της κατηγορίας ατόμων με ειδικές ανάγκες κατά 
περίπτωση.  

 
β) Διαδικασία εισαγωγής 

Α. Οι υποψήφιοι που καταθέτουν εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
συμμετέχουν αρχικά σε γραπτές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα 
κατανόησης επιστημονικού κειμένου στην Αγγλική γλώσσα. Τις εξετάσεις επάρκειας 
στην Αγγλική γλώσσα διεξάγει επιτροπή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του 
τμήματος, οριζόμενα από τη ΓΣΕΣ. 

Β. Οι επιτυχόντες στην προηγούμενη εξέταση λαμβάνουν μέρος σε γραπτή 
εξέταση στα παρακάτω 3 μαθήματα:  

·        Διδακτική Μεθοδολογία  
·        Μεθοδολογία Έρευνας  
·        Ψυχολογία  
Τη διεξαγωγή της εξέτασης σε κάθε ένα από τα παραπάνω μαθήματα 

αναλαμβάνει επιτροπή από μέλη ΔΕΠ του τμήματος, συναφών γνωστικών 
αντικειμένων, οριζόμενα από τη ΓΣΕΣ. 



 3 

Γ. Η εξεταστέα ύλη και η προτεινόμενη βιβλιογραφία για κάθε εξεταζόμενο 
μάθημα ορίζονται από αρμόδιες επιτροπές της ανωτέρω παραγράφου και 
ανακοινώνονται τουλάχιστον δύο μήνες πριν την έναρξη των γραπτών 
εξετάσεων. 
      

Δ. Η ΓΣΕΣ ανακοινώνει προθεσμία εγγραφής για τους επιτυχόντες. Αν μετά 
την πάροδο αυτής της προθεσμίας αριθμός υποψηφίων δεν προσέλθει για 
εγγραφή, τότε η γραμματεία του ΠΜΣ καλεί προς εγγραφή τους επιλαχόντες με 
τη σειρά επιτυχίας τους, μέχρις ότου συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός 
θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. 

Ε. Υποβολή δικαιολογητικών 
Οι ημερομηνίες υποβολής των υποψηφιοτήτων, τα αποτελέσματα επιλογής, τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και λοιπά θέματα, ανακοινώνονται εγκαίρως στον 
ημερήσιο τύπο, στα γραφεία της Γραμματείας του ΠΜΣ και στην ιστοσελίδα του 
ΠΜΣ. 

Μέσα στην προθεσμία που ανακοινώνεται, οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν την 
αίτηση της υποψηφιότητάς τους στη Γραμματεία του ΠΜΣ του ΠΤΠΕ, η οποία 
πρέπει να περιλαμβάνει: 

Αίτηση που να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  
2. Αντίγραφο πτυχίου (Επικυρωμένο Φ/Α μόνο για πτυχία Πανεπιστημίου 

αλλοδαπής). 
3. Βεβαίωση ισοτιμίας από το αρμόδιο όργανο του ΥΠΕΠΘ για όσους 

έχουν πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής.  
4. Πιστοποιητικό σπουδών με  αναλυτική βαθμολογία.  

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:  
1. Βεβαίωση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (από τη γραμματεία του 

τμήματος) όπου θα αναγράφονται το θέμα της εργασίας, ο βαθμός και οι 
επιβλέποντες καθηγητές.  

2. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, ερευνητικά, ευρωπαϊκά ή 
εκπαιδευτικά προγράμματα, κλπ.  

3. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε ελληνικά 
ή ξένα περιοδικά, ή/και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων της 
Ελλάδας και του εξωτερικού.  

4. Αντίγραφο πτυχίου άλλου Τμήματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ.  
5. Αντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου.  
6. Αναγνωρισμένο δίπλωμα γνώσης ξένων γλωσσών (επιπέδου 

τουλάχιστον Lower) (Επικυρωμένο Φ/Α).  
7. Πιστοποίηση γνώσης Η/Υ.  
8. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας  
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γ) Διαδικασία και κριτήρια επιλογής 
     α. Το ονοματεπώνυμο και κάθε άλλο στοιχείο της ταυτότητας του 
διαγωνιζομένου καλύπτονται με αδιαφανές κάλυμμα.  
     Κάθε γραπτό βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές, όπως έχουν οριστεί από 
τη ΓΣΕΣ. Σε περίπτωση που η βαθμολογία των δύο βαθμολογητών διαφέρει 
πλέον των 3 μονάδων, το γραπτό εξετάζεται από τρίτο βαθμολογητή, η 
βαθμολογία του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη ούτε να είναι 
μικρότερη της ελάχιστης των πρώτων βαθμολογητών. 
     β. Για τις εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα θεωρείται επιτυχών, όποιος 
υποψήφιος συγκεντρώσει κατά μέσο όρο (από τους δύο βαθμολογητές) 
τουλάχιστον 5, με άριστα το 10. Όσοι υποψήφιοι δεν επιτύχουν σ' αυτήν την 
εξέταση, δεν συμμετέχουν στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής. 
     γ. Η τελική αξιολόγηση γίνεται από την επιτροπή τελικής αξιολόγησης, που 
είναι αρμόδια να μοριοδοτήσει τους φακέλους των υποψηφίων, να ανακοινώσει 
την βαθμολογία που συγκέντρωσε ο καθένας και να υπολογίσει την τελική σειρά 
κατάταξης των υποψηφίων.  
     Για την τελική βαθμολογία υπολογίζονται: 
 Οι εξετάσεις στα Αγγλικά:      10% 
 Η βαθμολογία στη γραπτή εξέταση των 3 μαθημάτων:  60% 

[Επισημαίνεται ότι κάποιος υποψήφιος μπορεί να ενταχθεί στη διαδικασία 
τελικής αξιολόγησης εφόσον έχει λάβει τουλάχιστον 5 σε κάθε μάθημα ή κατά 
μέσο όρο 6 στα τρία μαθήματα.] 

 Φάκελος υποψηφιότητας:      30% 
Τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων βαθμολογούνται ως εξής 
(αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός μορίων): 
 
α) Βαθμός πτυχίου βασικών σπουδών, με μέγιστο αριθμό μορίων 10.  
Συντελεστές βαθμού πτυχίου ανάλογα με το Τμήμα από το οποίο προέρχεται: 

Συντελεστής Σχολές και τμήματα 

1 Παιδαγωγικά, Φιλοσοφική Σχολή, Ψυχολογία 

0,8 Άλλα τμήματα ΑΕΙ 

0,7 ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου 

0,6 Άλλα ΤΕΙ 

β) Τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών από πανεπιστήμιο ελληνικό ή της 
αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, με μέγιστο αριθμό μορίων 5. 

γ) Δεύτερο πτυχίο βασικών σπουδών από ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή πανεπιστημίου 
της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, με μέγιστο αριθμό μορίων 
2. 

δ) Έγκυρη βεβαίωση/πτυχίο δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον 
Lower ή αντίστοιχο), με μέγιστο αριθμό μορίων 4. 

ε) Αποδεδειγμένη ερευνητική δραστηριότητα - σεμινάρια, με μέγιστο αριθμό 
μορίων 0,5-3. 

στ) Δημοσιεύσεις, με μέγιστο αριθμό μορίων 0,5-2. 
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ζ) Υποτροφίες – διακρίσεις, με μέγιστο αριθμό μορίων 0,5-3. 
η) Επαγγελματική εμπειρία, με μέγιστο αριθμό μορίων 0,5-3. 
θ) Γνώση Η/Υ, με μέγιστο αριθμό μορίων 0,5-2. 
ι) Πτυχιακή εργασία, με μέγιστο αριθμό μορίων 5. Ο βαθμός της πτυχιακής 

εργασίας πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,5.  
  

 Άρθρο 6ο  
Χρονική διάρκεια σπουδών 

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε απόφαση που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

   
Άρθρο 7ο  

Πρόγραμμα μαθημάτων – Αξιολόγηση και υποχρεώσεις φοιτητών 
 
1. Διδασκόμενα μαθήματα 
α. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) προσφέρονται 10 

μαθήματα. Από αυτά, 6 είναι υποχρεωτικά και 4 είναι μαθήματα έμφασης, τα 
οποία κατανέμονται ανά δύο σε 2 ενότητες. Συγκεκριμένα, διδάσκονται 6 
μαθήματα στο α΄ και β΄ εξάμηνο (3 στο κάθε εξάμηνο) και στο γ΄ εξάμηνο 
προσφέρεται δυνατότητα επιλογής μιας από τις δύο ενότητες έμφασης (δύο 
μαθημάτων η καθεμία). Τέλος, στο δ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική 
εργασία (βλ. διπλωματική εργασία). Η ανάληψη της διπλωματικής εργασίας 
γίνεται στην αρχή του δ’ εξαμήνου. 

Παράλληλα με τα μαθήματα, στο ΠΜΣ προσφέρονται 2 κύκλοι 
σεμιναρίων, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί. Ο 1ος κύκλος από αυτούς 
ολοκληρώνεται σε δύο μέρη και απευθύνεται ταυτόχρονα σε δύο εξάμηνα 
σπουδών (το 1ο και το 3ο)  

β. Τα διδασκόμενα μαθήματα  και οι κύκλοι σεμιναρίων είναι:  
 
Μαθήματα α΄ εξαμήνου: 
 Μεθοδολογία έρευνας Ι 
 Ψυχολογία της μάθησης  
 Σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και διδακτικά μοντέλα 
1ος κύκλος Σεμιναρίων (μέρος α’): «Όψεις του παιδαγωγικού υλικού και 
παιχνιδιού» 
Μαθήματα Β' εξαμήνου: 
 Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ 
 Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις 
 Θεωρίες σχεδιασμού & αξιολόγησης παιδαγωγικού υλικού και 

παιχνιδιού (e-learning) 
2ος κύκλος Σεμιναρίων «Εκπαιδευτική έρευνα» 
Μαθήματα Γ' εξαμήνου: 
Επιλογή μίας από τις δύο  ενότητες με δύο μαθήματα έμφασης η κάθε μια:  
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- Α' Ενότητα: Έντυπο Παιδαγωγικό Υλικό 
α. Σχεδιασμός και αξιολόγηση έντυπου παιδαγωγικού υλικού 
β. Διεπιστημονική προσέγγιση και διδακτική αξιοποίηση έντυπου 

παιδαγωγικού υλικού 
- Β' Ενότητα Ψηφιακό Παιδαγωγικό Υλικό 

α. Σχεδιασμός και αξιολόγηση ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού 
β. Διεπιστημονική προσέγγιση και διδακτική αξιοποίηση ψηφιακού 

παιδαγωγικού υλικού 
 
1ος κύκλος Σεμιναρίων (μέρος β’): «Όψεις του παιδαγωγικού υλικού και 
παιχνιδιού» 
 
2. Υποχρεώσεις και αξιολόγηση φοιτητών 
α. Η διδασκαλία κάθε μεταπτυχιακού μαθήματος διαρκεί τουλάχιστον 10 

εβδομάδες με τρεις ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα. Η παρακολούθηση των 
μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Απουσία σε περισσότερες του 1/10 των ωρών 
διδασκαλίας ενός μαθήματος έχει ως συνέπεια ο φοιτητής να μη γίνεται δεκτός 
στις εξετάσεις του μαθήματος, οπότε θα πρέπει να το παρακολουθήσει εξαρχής. 
Ειδικές περιπτώσεις υπέρβασης ορίου απουσιών εξετάζονται από τη ΓΣΕΣ. 

β. Οι φοιτητές μπορούν να αναστείλουν τη φοίτησή τους κατόπιν σχετικής 
αιτιολογημένης αίτησής τους για την οποία αποφαίνεται η ΓΣΕΣ. 

γ. Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΠΜΣ γίνονται στην ελληνική 
γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και αρθρογραφία καλύπτει ελληνικές και διεθνείς 
πηγές. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως πρόσκληση αλλοδαπού διδάσκοντα, η 
διδασκαλία μπορεί να γίνει σε άλλη γλώσσα πέραν της ελληνικής. 

δ. Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση του 
βαθμού της τελικής εξέτασης και του βαθμού σε ερευνητικές ή άλλες εργασίες 
που τους έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο των μαθημάτων. 

 
3. Διπλωματική εργασία 

     Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Προγράμματος Μεταπτυχιακού Σπουδών 
κατά τη διάρκεια του 4ου εξαμήνου εκπονούν διπλωματική εργασία σε θέματα 
συναφή με το περιεχόμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος.  
Η διπλωματική εργασία είναι ατομική, πρέπει να χαρακτηρίζεται από στοιχεία 
πρωτοτυπίας και να έχει ερευνητικό χαρακτήρα. Λεπτομέρειες για τη 
διπλωματική εργασία αναφέρονται στον Οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικών 
Εργασιών. 
 
Επιβλέποντες 
Την εργασία επιβλέπει Τριμελής Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον κύριο 
επιβλέποντα και δύο συνεπιβλέποντες, οι οποίοι συνεπικουρούν το έργο του 
κυρίου επιβλεποντα ανάλογα με τις ανάγκες που διαπιστώνουν ο κύριος 
επιβλέπων και ο/η φοιτητής/ήτρια. Μέλη της Τριμελούς Επιτροπής μπορούν να 
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είναι όλοι όσοι έχουν δικαίωμα αυτόνομης διδασκαλίας σε ΑΕΙ σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία. Η Τριμελής Επιτροπή ανακοινώνεται στη ΓΣΕΣ. 
 
Ανάληψη θέματος 
Το θέμα της διπλωματικής εργασίας ορίζεται μετά από συνεννόηση μεταξύ του 
φοιτητή και του κυρίου επιβλέποντος, ενώ ενημερώνονται και συμφωνούν και οι 
συνεπιβλέποντες.  
Είναι σκόπιμο οι φοιτητές να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να 
συνεννοηθούν με τους διδάσκοντες στην αρχή του 3ου εξαμήνου, ώστε να έχουν 
τον κατάλληλο χρόνο προετοιμασίας.  
Η δήλωση του θέματος της μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται έως τις 28 
Φεβρουαρίου σε ειδικό έντυπο που διανέμεται από τη Γραμματεία του 
Μεταπτυχιακού. Τα ονόματα του επιβλέποντος και των συνεπιβλεπόντων καθώς 
και τα θέματα των διπλωματικών ανακοινώνονται σε επόμενη Γενική Συνέλευση 
Ειδικής Σύνθεσης του εαρινού εξαμήνου για τους φοιτητές του 4ου εξαμήνου 
σπουδών. Εναλλακτικά, η δήλωση του θέματος μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε 
ακόλουθη Γ.Σ.Ε.Σ.  
 
Μορφή της εργασίας 
Βλ. Οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών.  
 
Διάρκεια της εργασίας 
Η κανονική διάρκεια της διπλωματικής εργασίας είναι ένα εξάμηνο.  
 
Προαπαιτούμενα για υποστήριξη εργασίας 
Για την υποστήριξη  της εργασίας είναι αναγκαίο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματα και τους κύκλους 
σεμιναρίων του Π.Μ.Σ. 
 
Αξιολόγηση της εργασίας 
Μετά  το  πέρας  της  συγγραφής  της  Μεταπτυχιακής  Διπλωματικής  Εργασίας  
και  έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα, οι υποψήφιοι παραδίδουν 
το αντίτυπό της στα μέλη της Επιτροπής. Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι  η  εργασία 
είναι έτοιμη, παραδίδεται σε τελική μορφή στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού  
Στη συνέχεια αυτή υποστηρίζεται δημόσια μετά από σχετική ανακοίνωση της 
Γραμματείας του Προγράμματος ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής. Ο φοιτητής 
ή η φοιτήτρια υποχρεούνται να παρουσιάσουν τους κύριους άξονες της εργασίας 
τους και στη συνέχεια να απαντήσουν σε ερωτήσεις που υποβάλλονται από την 
Τριμελή Επιτροπή. Ερωτήσεις δύνανται να υποβάλουν και άλλοι παρόντες στη 
διαδικασία. Η εργασία βαθμολογείται (1-10 με βάση το 5) από κάθε μέλος της 
Τριμελούς Επιτροπής. Ο βαθμός αναγράφεται στο εξώφυλλο του αντιτύπου που 
αποστέλλεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. 
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Σε περίπτωση κωλύματος μελών της Τριμελούς Επιτροπής να παραστούν στην 
υποστήριξη της εργασίας, αυτά αντικαθίστανται σύμφωνα με απόφαση της 
ΓΣΕΣ. Η παρουσία (δια ζώσης ή με τεχνολογικά μέσα) του κυρίου επιβλέποντος 
είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή της υποστήριξης. Αντικατάσταση του κυρίου 
επιβλέποντος μπορεί να γίνει με έγκριση της ΓΣΕΣ το αργότερο ένα μήνα πριν 
από τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου στην εξεταστική του οποίου γίνεται η 
υποστήριξη (για την εξεταστική Σεπτεμβρίου ισχύει η ίδια ημερομηνία όπως και 
για την εξεταστική Ιουνίου). 
Η εργασία παραδίδεται στη Γραμματεία σε 5 αντίτυπα σε έντυπη μορφή 
(βιβλιοδετημένα) και σε ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή. Τρία αντίτυπα 
προορίζονται για την Τριμελή Επιτροπή και δυο για τη Γραμματεία τα οποία 
μετά την τελική αξιολόγηση της εργασίας εντάσσονται στη βιβλιοθήκη του 
Πανεπιστημίου και του ΠΜΣ.   
Σε κάθε εξεταστική περίοδο ορίζονται ημερομηνίες υποστήριξης των 
διπλωματικών εργασιών.  
 
Χρήσιμες ημερομηνίες 
Βλ. Οδηγό Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών.  

 
4. Δίδακτρα 

Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. Το ύψος των 
διδάκτρων και σχετικές ρυθμίσεις αποφασίζονται από τη ΓΣΕΣ.  
  

 
5. Απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση 
σε 8 μαθήματα, όπως αυτά περιγράφονται προηγουμένως, η συμμετοχή σε δύο 
κύκλους σεμιναρίων, καθώς και η εκπόνηση πρωτότυπης Διπλωματικής 
Εργασίας.  

 
Άρθρο 8ο 

Διάρκεια λειτουργίας 
Η διάρκεια λειτουργίας προβλέπεται από σχετική απόφαση που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

  
 
 


