
 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΜΔΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΓΔΝΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ημο Γεςπμκζημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ 

 

1.  Η δμιή, δ μνβάκςζδ ηαζ δ θεζημονβία ημο Πνμβνάιιαημξ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ 

(ΠΜ) δζέπμκηαζ απυ ηζξ δζαηάλεζξ ημο ζπεηζημφ εεζιζημφ πθαζζίμο ηαζ ημο Γεκζημφ 

Κακμκζζιμφ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ ημο Γεςπμκζημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ. 

2. Οζ δζαηάλεζξ ημο πανυκημξ Δζςηενζημφ Κακμκζζιμφ Λεζημονβίαξ (ΔΚΛ) ημο 

Σιήιαημξ ελεζδζηεφμοκ ηαζ ζοιπθδνχκμοκ ημ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ πμο δζέπεζ ηζξ 

ιεηαπηοπζαηέξ ζπμοδέξ, ηαζ νοειίγμοκ ιε εκζαίμ ηνυπμ εέιαηα θεζημονβίαξ ημο 

Πνμβνάιιαημξ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ, ηα μπμία δεκ νοειίγμκηαζ απυ ηδκ ηείιεκδ 

κμιμεεζία, αθθά είηε πανέπμκηαζ βζ’ αοηά ζπεηζηέξ ελμοζζμδμηήζεζξ απυ ηδ κμιμεεζία, 

είηε νοειίγμκηαζ ιε απμθάζεζξ ηςκ ανιυδζςκ μνβάκςκ ημο Πνμβνάιιαημξ. 

 

ΑΡΘΡΟ 1  

 

 

Σμ Γεκζηυ Σιήια (ΓΣ) ημο Γ.Π.Α. μνβακχκεζ ηαζ θεζημονβεί απυ ημ αηαδδιασηυ έημξ 

2004-05, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ άνενςκ 10 έςξ 12 ημο  Ν. 2083/1992 ηαζ ημο 

ΦΔΚ 383/ 25-2-2004, Πνυβναιια Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ (ΠΜ) ιε ηίηθμ: "Θεηζηέξ 

Δπζζηήιεξ ζηδ Γεςπμκία" ηαζ πνυβναιια δζδαηημνζηχκ ζπμοδχκ απυ ηδκ Ιδνοζή ημο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ-ΚΟΠΟ  

 

1. Σμ Γ.Σ. ημο Γεςπμκζημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ, ζηo πθαίζζo ημο ΠΜ, έπεζ ςξ 

ακηζηείιεκμ ηδκ πανμπή ελεζδζηεοιέκδξ βκχζδξ ηαζ επζζηδιμκζηήξ ηαηάνηζζδξ ζε 

ζφβπνμκα ακηζηείιεκα βζα ηδκ οπμζηήνζλδ εειάηςκ πθδνμθμνζηήξ ζε ημιείξ ηςκ 

Γεςεπζζηδιχκ, ηδκ οπμζηήνζλδ εειάηςκ ζπεδζαζιμφ ένβςκ οπμδμιήξ ζηα μπμία 

ζδιακηζηυ νυθμ παίγμοκ μζ βεςθμβζημί ηαζ αηιμζθαζνζημί πανάβμκηεξ ηαζ ηδ ιεθέηδ ηαζ 

αλζμπμίδζδ ηςκ εθθδκζηχκ θοζζηχκ πνμσυκηςκ. Δπίζδξ εηπαζδεφεζ ηαζ πανέπεζ 

ενεοκδηζηέξ βκχζεζξ ζε επίπεδμ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ ζηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα ηςκ 

ιεθχκ ΓΔΠ πμο οπδνεημφκ ζε αοηυ 

 

 Σμ Γεκζηυ Σιήια πμνδβεί δφμ ηίηθμοξ ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ: 

α) Μεηαπηοπζαηυ Γίπθςια Δζδίηεοζδξ (ΜΓΔ) ζε έκακ απυ ημοξ ηνεζξ ηθάδμοξ 

i) Γεςπθδνμθμνζηή. 

  ii) Γεςθμβζηυ ηαζ αηιμζθαζνζηυ πενζαάθθμκ βζα ημ ζπεδζαζιυ ένβςκ οπμδμιήξ. 

 iii) Μεθέηδ ηαζ αλζμπμίδζδ θοζζηχκ πνμσυκηςκ  



ζηo πθαίζζo ημο ΠΜ «Θεηζηέξ Δπζζηήιεξ ζηδ Γεςπμκία» 

Σμ ΠΜ ιε ηίηθμ «Θετικές Επιστήμες στη Γεωπονία» ημο Γεκζημφ Σιήιαημξ ημο 

Γεςπμκζημφ Πακεπζζηδιίμο Αεδκχκ (Γ.Π.Α.) ζδνφεδηε ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ:  

 Ν. 2083/92 Φ.Δ.Κ. 159/21.9.92 η. Α΄, άνενα 10-14. 23 ηαζ 28, υπςξ ηνμπμπμζήεδηακ 

ηαζ ζοιπθδνχεδηακ ιε ηζξ δζαηάλεζξ ηςκ κυιςκ :   

 Ν. 2327/95 (ηνμπμπμζδηζηυξ) Φ.Δ.Κ. 156/31.7.95 η. Α΄ 

 Ν. 2413/96 (ηνμπμπμζδηζηυξ) Φ.Δ.Κ. 124/17.6.96 η. Α΄    

 Ν. 2454/97 (ηνμπμπμζδηζηυξ) Φ.Δ.Κ. 7/30.1. 97η.Α΄ηαεχξ ηαζ ηζξ Τπμονβζηέξ 

απμθάζεζξ : 

 Τπ. Απυθαζδ Β7/411/96 Φ.Δ.Κ. 659/31.7.96 η.Β΄ 

 Τπ. Απυθαζδ Β7/90510 Φ.Δ.Κ. 1209/6.08.2004 

 Τπ. Απυθαζδ Β1/99235 Φ.Δ.Κ. 1299/8.10.02  

 

 

α) Γζδαηημνζηυ Γίπθςια (ΓΓ). 

 

2. ημπυξ ημο Γ.Σ. είκαζ: 

α) Η πνμαβςβή ηδξ επζζηδιμκζηήξ βκχζδξ ηαζ δ ακάπηολδ ηδξ ένεοκαξ ηαζ ηςκ 

εθανιμβχκ ζε εέιαηα πμο αθμνμφκ ημοξ πνμακαθενεέκηεξ ηθάδμοξ ελεζδίηεοζδξ ζημ 

ΠΜ ηαζ ηα βκςζηζηά ακηζηείιεκα πμο οπδνεημφκηαζ ζημ Σιήια. 

α) Η δδιζμονβία ελεζδζηεοιέκςκ επζζηδιυκςκ ζηακχκ κα ζηεθεπχζμοκ οπεφεοκα 

οπδνεζίεξ ημο δδιυζζμο ηαζ ζδζςηζημφ θμνέα ζημ ακηζηείιεκμ ηςκ ελεζδζηεοιέκςκ 

ηθάδςκ πμο πνμακαθένεδηακ ηαζ κα ζοιαάθθμοκ έηζζ μοζζαζηζηά ζηδ δζαιυνθςζδ ημο 

πχνμο ηαζ ηδκ αεζθυνμ ακάπηολδ ιε επζζηδιμκζηά ηνζηήνζα. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

 

Γζα ηδκ μνβάκςζδ ηαζ θεζημονβία ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ανιυδζα υνβακα είκαζ: 

 

1. ςνηονιζηική Δπιηποπή (Δ)  

 

Η Δ απανηίγεηαζ απυ έλζ (6) ιέθδ ΓΔΠ, έκα απυ ηάεε ενβαζηήνζμ ημο Σιήιαημξ ηαζ ημκ 

Γζεοεοκηή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ, ιε ανιμδζυηδηα ηδκ παναημθμφεδζδ ηαζ ημκ 

ζοκημκζζιυ θεζημονβίαξ ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ. Η ΓΔ εηθέβεζ ημκ δζεοεοκηή 

ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ ηαζ μνίγεζ ηα ιέθδ ηδξ Δ, πνμαθέπμκηαξ ηαζ 

ακαπθδνςιαηζηά ιέθδ ζφιθςκα  ιε ημκ  Ν 2454/97, άνενμ 6 παν. 1,2 & 3. Ο 

Γζεοεοκηήξ  ακήηεζ ζηα ιέθδ ΓΔΠ  ημο Σιήιαημξ ηδξ ααειίδαξ ημο Καεδβδηή ή ημο 

Ακαπθδνςηή Καεδβδηή. Η εηθμβή ημο δζεοεοκηή ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ ζπμοδχκ ηαζ ηςκ 

ιεθχκ ηδξ Δ βίκεηαζ ηάεε δφμ έηδ». 

2. Γενική ςνέλεςζη Διδικήρ ύνθεζηρ ηος Σμήμαηορ (ΓΔ) 

 



Η ΓΔ είκαζ ανιυδζα βζα ηα εέιαηα πμο πνμαθέπμκηαζ απυ ηδ ζζπφμοζα Νμιμεεζία ηαζ 

ηα εέιαηα ηα μπμία πνμηφπημοκ ηαζ δεκ πνμαθέπμκηαζ απυ αοηήκ ή/ηαζ ημκ πανυκηα 

Δζςηενζηυ Κακμκζζιυ. Η ΓΔ απανηίγεηαζ απυ ημκ Πνυεδνμ ημο Σιήιαημξ, ηα ιέθδ 

ΓΔΠ πμο ιεηέπμοκ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ημο Σιήιαημξ ηαζ δφμ (2) ΜΦ (εδαθ. β ηδξ 

παν.1 ημο ανε.12 ημο Ν. 2083/92).  

 

 

Άπθπο 4 

ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΜΦ ΣΟΤ ΠΜ 

 

1.Καηηγοπίερ Πηςσιούσυν 

 ημ Σιήια βίκμκηαζ δεηημί βζα απυηηδζδ ιεηαπηοπζαημφ δζπθχιαημξ εζδίηεοζδξ 

πηοπζμφπμζ Γεςπυκμζ, Γαζμθυβμζ, Πθδνμθμνζηήξ, Θεηζηχκ Δπζζηδιχκ, Πμθοηεπκζηχκ 

πμθχκ ή Σιδιάηςκ ΑΔΙ ηδξ διεδαπήξ ηαζ απυθμζημζ ζοκαθχκ εζδζημηήηςκ ή 

ακαβκςνζζιέκςκ μιμηαβχκ Σιδιάηςκ ηδξ αθθμδαπήξ, εθυζμκ έπμοκ ηφπεζ ακαβκχνζζδξ 

απυ ημ ΓΟΑΣΑΠ. Δπίζδξ βίκμκηαζ δεηημί απυθμζημζ ζοκαθχκ Σιδιάηςκ ηςκ 

Σεπκμθμβζηχκ Δηπαζδεοηζηχκ Ιδνοιάηςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ πνμτπμεέζεζξ ημο Άνενμο 16 

(παν. 1) ημο Ν. 2327/95, ημο Άνενμο 4 (παν. 1) ημο Ν. 3685/08 ηαζ ηδξ οπ. Αν  297 

/19.09.02 απμθ. ηδξ οβηθήημο ημο ΓΠΑ.  

Δπίζδξ, αίηδζδ ζοιιεημπήξ ζημ ΠΜ ιπμνμφκ κα οπμαάθθμοκ υζμζ πνυηεζηαζ κα 

μθμηθδνχζμοκ ηζξ πνμπηοπζαηέξ ζπμοδέξ ημοξ πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηςκ ιαεδιάηςκ ημο 

ΠΜ, ιε ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ ηαηά ημ πνυκμ ηδξ αλζμθυβδζδξ βζα επζθμβή οπμρδθίςκ εα 

έπμοκ πνμζημιίζεζ αεααίςζδ υηζ μθμηθήνςζακ ιε επζηοπία υθα ηα ιαεήιαηα ηαζ ηδκ 

πηοπζαηή ενβαζία ηαεχξ ηαζ ημκ ααειυ πηοπίμο. 

 

2.Απιθμόρ ηυν ειζακηέυν 

Ο ανζειυξ ηςκ εζζαηηέςκ πμο εββνάθμκηαζ ηάεε πνυκμ ζημ ΠΜ βζα ηδκ απυηηδζδ 

ΜΓΔ μνίγεηαζ απυ ηδκ ΓΔ, φζηενα απυ εζζήβδζδ ηδξ Δ ιε αάζδ ηζξ οθζζηάιεκεξ 

ζοκεήηεξ ηαζ δεκ ιπμνεί κα οπενααίκεζ ημοξ ηνζάκηα (30). Γδθαδή,  10 ακά ηθάδμ 

ελεζδίηεοζδξ.  Οζ ζζμααειμφκηεξ ζηδ δζαδζηαζία επζθμβήξ ηςκ οπμρδθίςκ ΜΦ, 

επζθέβμκηαζ ςξ οπενάνζειμζ. 
 

3.Πποκήπςξη ενόρ κύκλος λειηοςπγίαρ ηος ΠΜ 

Έκαξ ηφηθμξ θεζημονβίαξ ημο ΠΜ βζα ηδκ απυηηδζδ ΜΓΔ ανπίγεζ ιε ηδ δδιμζίεοζδ 

ακαημίκςζδξ ζημκ δζηηοαηυ ηυπμ ημο Σιήιαημξ, ιε ηδκ μπμία πνμζηαθμφκηαζ κα 

οπμαάθθμοκ αζηήζεζξ μζ εκδζαθενυιεκμζ οπμρήθζμζ ΜΦ. Η ακαημίκςζδ αοηή 

πενζθαιαάκεζ: 

1. Σδ βεκζηή πενζβναθή ημο ΠΜ. 

2. Σμκ ανζειυ ηςκ δζαεέζζιςκ εέζεςκ. 

3. Σζξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηζξ πνμεεζιίεξ οπμαμθήξ αζηήζεςκ ηαεχξ ηαζ ηζξ 

διενμιδκίεξ δζελαβςβήξ ηςκ βναπηχκ ελεηάζεςκ ηαζ ηδξ ζοκέκηεολδξ ιε ηδκ Δ. 

4. Σα απαζημφιεκα πνμζυκηα, πζζημπμζδηζηά ηαζ δζηαζμθμβδηζηά ηςκ οπμρδθίςκ. 

5. Σα ελεηαγυιεκα ιαεήιαηα ηαζ εκδιένςζδ βζα ηδκ ελεηαζηέα φθδ. 

6. Κάεε άθθδ πθδνμθμνία πμο εα ηνίκεζ ακαβηαία δ ΓΔ. 

 



4. Πιζηοποιηηικά & Γικαιολογηηικά 

 

Γζα ηδκ απμδμπή ημοξ απυ ημ ΠΜ μζ οπμρήθζμζ οπμαάθθμοκ ηα ελήξ πζζημπμζδηζηά ηαζ 

δζηαζμθμβδηζηά: 

1. Αίηδζδ οιιεημπήξ. 

2. Φςημακηίβναθμ Αζηοκμιζηήξ Σαοηυηδηαξ. 

3. Ακηίβναθμ πηοπίμο ή αεααίςζδ ημο μζηείμο Πακεπζζηδιίμο υηζ μ οπμρήθζμξ 

εηπθήνςζε ηζξ εηπαζδεοηζηέξ ημο οπμπνεχζεζξ βζα ηδκ θήρδ ημο πηοπίμο. ηζξ 

πενζπηχζεζξ πηοπζμφπςκ Πακεπζζηδιίςκ ηδξ αθθμδαπήξ, ζοκοπμαάθθεηαζ 

πζζημπμζδηζηυ ακαβκςνζζδξ απυ ημκ ΓΟΑΣΑΠ (ηέςξ ΓΙΚΑΣΑ), ζζμηζιία ηαζ 

ακηζζημζπία πνμξ ηζξ διεδαπέξ Πακεπζζηδιζαηέξ πμθέξ. Δθάπζζημξ ααειυξ πηοπίμο 

μνίγεηαζ ημ 6,5. 

4. Ακαθοηζηή ααειμθμβία υθςκ ηςκ ιαεδιάηςκ, ιαγί ιε ηδ ααειμθμβία ηδξ πηοπζαηήξ 

ιεθέηδξ υπμο αοηή απαζηείηαζ. ηζξ πενζπηχζεζξ οπμρδθίςκ πμο δεκ έπμοκ 

μθμηθδνχζεζ ηζξ ζπμοδέξ ημοξ, πενζθαιαάκμκηαζ ηα ιαεήιαηα πμο έπμοκ ήδδ 

μθμηθδνχζεζ ηαζ ηα ιαεήιαηα πμο οπμθείπμκηαζ.  

5. Ακαθοηζηυ αζμβναθζηυ ζδιείςια. 

6. Γφμ ζοζηαηζηέξ επζζημθέξ ηαηά πνμηίιδζδ απυ Καεδβδηέξ Σνζημαάειζαξ 

Δηπαίδεοζδξ ή Δνεοκδηέξ ακαβκςνζζιέκςκ Δνεοκδηζηχκ Κέκηνςκ ηδξ διεδαπήξ ή 

αθθμδαπήξ. 

7. Βεααίςζδ βζα απμδεδεζβιέκδ επανηή βκχζδ ηδξ Αββθζηήξ. Οζ οπμρήθζμζ πνέπεζ κα 

είκαζ ηάημπμζ δζπθχιαημξ ημοθάπζζημκ επζπέδμο «Lower». 

8. Γίπθςια ή πζζημπμζδηζηυ επάνηεζαξ βκχζδξ ηδξ Αββθζηήξ, ηαζ Δθθδκζηήξ βθχζζαξ 

βζα ημοξ αθθμδαπμφξ, υπςξ αοηή ηαεμνίγεηαζ απυ ημ ΙΚΤ. 

9. Βεααίςζδ βκχζδξ πνήζδξ Η/Τ 

10. Βεααίςζδ βζα βκχζδ άθθδξ λέκδξ βθχζζαξ. 

11. Πζζημπμζδηζηά ή δζπθχιαηα άθθςκ πηοπίςκ πνμπηοπζαηχκ ή ιεηαπηοπζαηχκ 

ζπμοδχκ πμο μ οπμρήθζμξ ηαηέπεζ. 

12. ημζπεία ζοιιεημπήξ ζε ενεοκδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, ακ οπάνπμοκ. 

 

 

5. Γπαπηέρ ειζαγυγικέρ εξεηάζειρ 

 

Η απυθαζδ βζα δζεκένβεζα ελεηάζεςκ εα θαιαάκεηαζ απυ ηδ ΓΔ ηαζ εα είκαζ εκζαία 

ηαζ βζα ημοξ ηνεζξ ηθάδμοξ ημο ΠΜ. ε πενίπηςζδ δζεκένβεζαξ ελεηάζεςκ, μζ οπμρήθζμζ 

εα ελεηάγμκηαζ ζηζξ ελήξ εειαηζηέξ εκυηδηεξ βζα ημκ ηθάδμ εζδίηεοζδξ ηδξ επζθμβήξ ημοξ. 

 
ΚΛΑΓΟ: ΓΔΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

1) «Πθδνμθμνζηή» 

Δζζαβςβή ζηδκ Δπζζηήιδ ηςκ Τπμθμβζζηχκ – Κμζκςκία ηδξ Πθδνμθμνίαξ – Ανζειδηζηή 

ημο Τπμθμβζζηή  – Ανπζηεηημκζηή ημο Τπμθμβζζηή  –  Μζηνμτπμθμβζζηέξ – Λμβζζιζηυ – 

Ανπέξ πνμβναιιαηζζιμφ – Γμιδιέκμξ ηαζ ακηζηεζιεκμζηνεθήξ Πνμβναιιαηζζιυξ – 

Αθβυνζειμζ – Γθχζζεξ Πνμβναιιαηζζιμφ (βναιιαηζηέξ, ζοκηαηηζηή ακάθοζδ, 

ιεηαθναζηέξ) – Visual C++ – Αοημιαηζζιυξ Γναθείμο – Βάζεζξ Γεδμιέκςκ – Έιπεζνα 

οζηήιαηα – Γίηηοα Τπμθμβζζηχκ – Γζαδίηηομ – Παβηυζιζμξ Ιζηυξ – Πμθοιέζα – 

Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα – οζηήιαηα Απμθάζεςκ –Αζθάθεζα. 



 

2) «Μαεδιαηζηά – ηαηζζηζηή» 

Γζακφζιαηα, Πίκαηεξ, Γναιιζηά οζηήιαηα - Οθμηθδνχιαηα, παναβχβζζδ, Αημθμοείεξ - 

ημζπεία δζαθμνζηχκ ελζζχζεςκ - οκανηήζεζξ 2 ηαζ 3 ιεηααθδηχκ, ιενζηέξ πανάβςβμζ, 

δζπθά μθμηθδνχιαηα - Πενζβναθζηή ηαηζζηζηή - Βαζζηέξ ηαηακμιέξ πζεακμηήηςκ: 

Γζςκοιζηή, ηακμκζηή, Poisson - Γζαζηήιαηα ειπζζημζφκδξ ηαζ έθεβπμζ οπμεέζεςκ βζα ηo 

ιέζμ εκυξ πθδεοζιμφ ηαζ βζα ηδκ ζφβηνζζδ δφμ πθδεοζιχκ - Ακάθοζδ δζαζπμνάξ ιε 

έκακ ή δφμ πανάβμκηεξ. 

 

ΚΛΑΓΟ: ΓΔΩΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΜΟΦΑΙΡΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΣΟ 

ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΗ 

1) «Γεςθμβία Πενζαάθθμκημξ» 

Οζ δζαζηάζεζξ ηδξ επζζηήιδξ. Φζθμζμθζηέξ ανπέξ. Θειεθζχδεζξ έκκμζεξ. Γζαδζηαζίεξ 

αθθαβχκ ζηδ θφζδ. πέζδ ακενχπμο-πενζαάθθμκημξ. Δπίπεδα ακάπηολδξ ηαζ 

«αιεηάαθδηεξ» ζοκεήηεξ. Υνήζεζξ βδξ. Φοζζημί πυνμζ. Δπακαδζάεεζδ οπμπνμσυκηςκ. 

Τδαηζηυ πενζαάθθμκ. οκδοαζιέκεξ οδαηζηέξ δζαπεζνίζεζξ. Μεηααμθέξ πμζυηδηαξ 

οδάηζκςκ απμδεηηχκ. Σνςυηδηα οδάηζκςκ απμδεηηχκ. Γζάεεζδ απμαθήηςκ 

Αθθδθεπζδνάζεζξ ηεπκζηχκ ένβςκ ηαζ πενζαάθθμκημξ. Γάκεζα οθζηά. Δκδμβεκείξ ηαζ 

ελςβεκείξ αζηίεξ ιεηααμθήξ ημο πενζαάθθμκημξ. Φοζζηέξ ηαηαζηνμθέξ ηαζ πενζαάθθμκ. 

Ακηίθδρδ ηαζ εηηίιδζδ θοζζημφ ηζκδφκμο. Ακηζιεηχπζζδ επέιααζδ. Γζαζηάζεζξ 

ηαηζηνμθχκ. Δίδδ ηαηαζηνμθχκ. Ακάθοζδ παναβυκηςκ εηδήθςζδξ θαζκμιέκςκ. 

Πνμζανιμβή ζηζξ ηαηαζηνμθέξ πεδζαζιυξ ηαζ ιέηνα πνυθδρδξ. Ιαηνζηυξ ζπεδζαζιυξ. 

Καηαζηνμθέξ ηαζ Κμζκςκζημ-Οζημκμιζηά ζοζηήιαηα. 

 

 

     2) «Καζνυξ – Κθίια ηαζ Ρφπακζδ Αηιυζθαζναξ» 

Καηαηυνοθδ δζαίνεζδ ηδξ αηιυζθαζναξ ιε αάζδ ηδ εενιμηναζία , ιεηααμθή ιε ημ φρμξ 

δζαθυνςκ ιεηεςνμθμβζηχκ παναιέηνςκ. Ηθζαηή ηαζ βήζκδ αηηζκμαμθία-εκενβεζαηυ 

ζζμγφβζμ. Θενιμηναζία αένα, οδάηςκ ηαζ εδάθμοξ. Αηιμζθαζνζηέξ δζαηανάλεζξ. Ακηίλμα 

ηαζνζηά θαζκυιεκα (ηαφζςκαξ, παβεηυξ, λδναζία, παθαγυπηςζδ, πονηαβζέξ) ηαζ 

επζπηχζεζξ ημοξ. Μζηνμηθίιαηα. Κθζιαηζηέξ ηαλζκμιήζεζξ. Κθίια Δθθάδαξ. Μεηααμθέξ 

αηιμζθαζνζημφ Πενζαάθθμκημξ. Ρφπακζδ αηιυζθαζναξ, οδάηςκ ηαζ εδάθμοξ ηαζ 

ζοζπέηζζή ημοξ ιε ιεηεςνμθμβζηέξ παναιέηνμοξ. 

 

ΚΛΑΓΟ: ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

1) «Βαζζηά Θέιαηα Ονβακζηήξ Υδιείαξ» 

ημζπεία ζηενεμπδιείαξ ηαζ θαζιαημζημπίαξ (Δκακηζμιένεζα, 

δζαζηενεμιένεζα, ναηειζηά ιίβιαηα, - Φαζιαημζημπία οπενζχδμοξ - 

μναημφ, οπένοενμο, πονδκζημφ ιαβκδηζημφ ζοκημκζζιμφ ηαζ ιάγδξ). 

Καναμκοθζηέξ εκχζεζξ - Γεκζηέξ ζδζυηδηεξ ηαναμκοθίμο - Aκηζδνάζεζξ 

ηαναμκοθίμο (αθδεΰδεξ, ηεηυκεξ, μλέα, εζηένεξ, ηνζβθοηενίδζα).  

Αγςημφπεξ ηαζ ανςιαηζηέξ εκχζεζξ (Αιίκεξ, αιζκμλέα, -  Ανςιαηζηυξ 

παναηηήναξ αεκγμθίμο, ανςιαηζηή οπμηαηάζηαζδ – Φαζκμθζηά 

πανάβςβα). 

άηπανα (Μμκμζαηπανίηεξ, δζζαηπανίηεξ, πμθοζαηπανίηεξ). 

Σενπέκζα, ηενμεζδή, Βζηαιίκεξ.  

 



2) «Δζδζηά Κεθάθαζα Φοζζηήξ» 
ΟΠΣΙΚΗ:Η δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία ηαζ ημ θάζια ηδξ -

Σαθακηχζεζξ ηαζ ηφιαηα -  Γεςιεηνζηή μπηζηή Κοιαηζηή μπηζηή – 

πενίεθαζδ αηηίκςκ Υ - Οπηζηά υνβακα  

ΜΟΡΙΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΙ:Οζ ιμνζαηέξ δοκάιεζξ ηαζ δ θφζδ ημοξ -Σμ 

δθεηηνζηυ δίπμθμ - Γεζιμί πμο μθείθμκηαζ ζε ιυκζιδ δθεηηνζηή νμπή - 

Γεζιμί θυβς δθεηηνζηήξ νμπήξ ελ επαβςβήξ - Η ζοκμθζηή δζαιμνζαηή 

εκένβεζα 

ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΙΚΗ:Θενιυηδηα ηαζ Γζάδμζή ηδξ - Πνχημ 

Θενιμδοκαιζηυ Αλίςια - Γεφηενμ Θενιμδοκαιζηυ Αλίςια - Δκεαθπία, 

Βζμ-Υδιζηά παναδείβιαηα - Μεηαηνμπέξ Φάζεςκ 

 

 

6. Κπιηήπια επιλογήρ ηυν ςποτηθίυν ΜΦ 

 

Η επζθμβή ηςκ οπμρδθίςκ ΜΦ βζα ηδ θήρδ ΜΓΔ βίκεηαζ απμ ηδκ Δ ιε αάζδ ημκ 

Ν.2083/92 (παν. 2α ημο άνενμο 12), ημκ Ν. 2327/95 (παν. 1α ημο άνενμο 16), ημκ Ν. 

2916/2001 (παν.12 ημο άνενμο 5), ηαζ ημκ Ν. 3685/08 (άνενμ 4), υπμο ζοκεηηζιχκηαζ ηα 

αηυθμοεα ηνζηήνζα:  

 

1. Ο ααειυξ πηοπίμο, μ μπμίμξ μθείθεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 6.5. 

2. Σα απμηεθέζιαηα ηςκ βναπηχκ εζζαβςβζηχκ ελεηάζεςκ. Ακ δεκ δζεκενβδεμφκ 

ελεηάζεζξ θαιαάκεηαζ οπυρδ δ ααειμθμβία πνμπηοπζαηχκ ιαεδιάηςκ ακάθμβα ιε 

ημκ ηθάδμ. 

3. Η πνμζςπζηή ζοκέκηεολδ απυ ηδ Δ. 

4. Σμ πενζεπυιεκμ δφμ ζοζηαηζηχκ επζζημθχκ. 

5. Η ζοκάθεζα ημο εέιαημξ πηοπζαηήξ ιεθέηδξ ηαζ ημο ααειμφ ηδξ. Η φπανλδ ζοκαθμφξ 

πηοπζαηήξ ιεθέηδξ εκζζπφεζ ηδκ οπμρδθζυηδηα, πςνίξ υιςξ κα είκαζ οπμπνεςηζηή. 

 

6. Η πνμδβμφιεκδ ενεοκδηζηή δναζηδνζυηδηα, υπςξ πνμηφπηεζ απυ δδιμζζεφζεζξ ή 

ακαημζκχζεζξ ζε επζζηδιμκζηά ζοκέδνζα. 

7. Άθθα ζοκαθή επζζηδιμκζηά ή επαββεθιαηζηά πνμζυκηα. 

 

Οζ θεπημιένεζεξ εθανιμβήξ ηςκ ηνζηδνίςκ μνίγμκηαζ απυ ηδκ ΓΔ ηαζ δ αανφηδηά ημοξ 

έπεζ ςξ ελήξ: 

Γζα ημοξ Μεηαπηοπζαημφξ Φμζηδηέξ (ΜΦ) πμο επζθέβμκηαζ, Η ΓΔ ιεηά απυ πνυηαζδ 

ηδξ οκημκζζηζηήξ Δπζηνμπήξ δζαηδνεί ημ δζηαίςια, αθμφ ελεηάζεζ ημ πνυβναιια 

ιαεδιάηςκ ημο Σιήιαημξ πνμέθεοζδξ ηςκ (ΜΦ), κα ημοξ οπμπνεχζεζ κα 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΟΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

με ΔΞΔΣΑΔΙ       ΥΩΡΙ ΔΞΔΣΑΔΙ 

K1. ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΙΟΤ 6-10 
 

25 % 

35 % 

K2. 

ΔΠΙΠΔΓΟ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ 
LOWER 5%, TOEFL ηαζ 

ADVANCED  8%         

PROFICIENCY  10% 

 

0-5 (ε πενίπηςζδ 

ελέηαζδξ) 

10 % 10 % 

K3. 
ΔΞΔΣΑΔΙ ή 

 

MAΘΗΜΑΣΑ ΤΠΟΓΟΜΗ 

               30 % 

20 % 

(10 % ακά ιάεδια) 

K4. ΤΣΑΣΙΚΔ ΔΠΙΣΟΛΔ 0-10 5 % 5 % 

K5. ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 0-10 20 % 20 % 

K6. 
ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ  ΥΔΣΙΚΗ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

0-10 10 % 10 % 
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παναημθμοεήζμοκ επζηοπχξ ςξ οπενάνζεια πνμπηοπζαηά ιαεήιαηα ημο Σιήιαημξ 

πνμηεζιέκμο κα μθμηθδνχζμοκ ηζξ βκχζεζξ ημοξ ζε ακηζηείιεκα πμο δεκ έπμοκ δζδαπεεί. 

Δζδζηά, μζ απυθμζημζ ΣΔΙ ζφιθςκα ιε ηδκ οπ. Αν  297 /19.09.02 απμθ. ηδξ οβηθήημο 

ημο ΓΠΑ, πνμεββνάθμκηαζ ηαζ παναημθμοεμφκ ζε δφμ αηαδδιασηά ελάιδκα 

πνμπηοπζαηά ιαεήιαηα πμο ηαεμνίγεζ δ ΓΔ ηαζ αθμφ ελεηαζημφκ επζηοπχξ 

εββνάθμκηαζ αοημδίηαζα ζημ ΠΜ βζα απυηηδζδ ΜΓΔ. 

Η δζελαβςβή ηςκ εζζαβςβζηχκ ελεηάζεςκ ηαζ δ επζθμβή ηςκ εζζαηηέςκ ζημ ΠΜ βίκεηαζ 

ιε εοεφκδ ηδξ Δ. Σα απμηεθέζιαηα επζηονχκμκηαζ απυ ηδ ΓΔ.  

Ο πίκαηαξ επζηοπυκηςκ δδιμζζμπμζείηαζ ημοθάπζζημκ επηά (7) διένεξ πνζκ ηδκ έκανλδ 

ημο ΠΜ. Δκηυξ ηςκ επμιέκςκ επηά (7) διενχκ απυ ηδκ δδιμζίεοζδ ηςκ 

απμηεθεζιάηςκ μζ επζηοπυκηεξ μθείθμοκ κα βκςνίζμοκ πζεακή ιδ απμδμπή ηδξ επζθμβήξ 

ημοξ. Οζ εββναθέξ ηςκ επζηοπυκηςκ πναβιαημπμζμφκηαζ εκηυξ ηςκ ηαεμνζζιέκςκ απυ ηδ 

ΓΔ διενμιδκζχκ. 
 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

 
ΥΡΟΝΟΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΜΓΔ 

 

1.  Υπονική Γιάπκεια απόκηηζηρ ΜΓΔ 

 

Η πνμκζηή δζάνηεζα ημο ΠΜ πμο μδδβεί ζηδκ απυηηδζδ ημο ΜΓΔ είκαζ ηνείξ (3) 

δζδαηηζηέξ πενίμδμζ (ΓΠ). Οζ δφμ πνχηεξ ΓΠ αθμνμφκ ηδκ μθμηθήνςζδ ηςκ ιαεδιάηςκ 

ηαζ δ ηνίηδ δζαηίεεηαζ βζα ηδκ εηπυκδζδ, ζοββναθή ηαζ πανμοζίαζδ ιεηαπηοπζαηήξ 

ενεοκδηζηήξ ή ζοκεεηζηήξ ενβαζίαξ, ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ παναημθμφεδζδ ζπεηζηχκ 

ζειζκανίςκ ηαζ δζαθέλεςκ.  

Α΄ Γζδαηηζηή Πενίμδμξ: Ανπίγεζ ηδκ πνχηδ Γεοηένα ημο Οηηςανίμο ηαζ δζανηεί 11-13 

εαδμιάδεξ. 

Β΄ Γζδαηηζηή Πενίμδμξ: Ανπίγεζ αιέζςξ ηδκ πνχηδ Γεοηένα ημο Φεανμοανίμο ηαζ 

δζανηεί 11-13 εαδμιάδεξ. 

Οζ ηεθεοηαίεξ δφμ εαδμιάδεξ ηάεε Γζδαηηζηήξ Πενζυδμο δζαηίεεκηαζ βζα ηδ δζελαβςβή 

ηςκ ακηίζημζπςκ ελεηάζεςκ.  

 

 ε αζηζμθμβδιέκεξ ελαζνεηζηέξ πενζπηχζεζξ μ πνυκμξ αοηυξ ιπμνεί κα παναηαεεί ηαηά 

δφμ ημ πμθφ ζοκεπυιεκεξ (2) δζδαηηζηέξ πενζυδμοξ ιεηά απυ εζζήβδζδ ηδξ ζοκημκζζηζηήξ 

επζηνμπήξ (Δ) ή/ηαζ αίηδζδ ΜΦ, έπμκηαξ ηδ ζφιθςκδ βκχιδ ημο Δπζαθέπμκημξ 

ηαεδβδηή ηαζ έβηνζζδ απυ ηδ ΓΔ. Ακ βίκεζ οπένααζδ ημο ακςηένς ιεβίζημο πνμκζημφ 

μνίμο, πςνίξ ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ εηπαζδεοηζηχκ οπμπνεχζεςκ βζα ηδ θήρδ ημο ιεηαπηο-

πζαημφ ηίηθμο ζπμοδχκ, μ ΜΦ δζαβνάθεηαζ  ιε δζαπζζηςηζηή πνάλδ ηδξ ΓΔ.  

 



Η ΓΔ ιεηά απυ αίηδζδ ημο εκδζαθενμιέκμο ιεηαπηοπζαημφ θμζηδηή ΜΓΔ ηαζ 

εζζήβδζδ ηδξ Δ, βζα πθήνςξ αζηζμθμβδιέκεξ πενζπηχζεζξ, ιπμνεί κα απμθαζίζεζ ηδκ 

απμδμπή ηδξ ακαζημθήξ ηδξ θμίηδζήξ ημο ιέπνζ 12 ιήκεξ. Ο πνυκμξ ακαζημθήξ δεκ 

πνμζιεηνάηαζ ζηδ δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ. ε ηάεε πενίπηςζδ, μ ζοκμθζηυξ  πνυκμξ βζα 

ηδκ απυηηδζδ ΜΓΔ δεκ ιπμνεί κα οπεναεί ηα ηνία (3) διενμθμβζαηά έηδ απυ ηδκ 

διενμιδκία εββναθήξ ημοξ ζημ ΠΜ, ζοιπενζθαιαακυιεκδξ ηαζ ηδξ εκδεπυιεκδξ 

δςδεηάιδκδξ ακαζημθήξ θμίηδζδξ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΜΓΔ 

 

1. Μαθήμαηα 

 

Σα πνμζθενυιεκα ιαεήιαηα ακά Κθάδμ είκαζ ηα ελήξ :  

 

 

 
ΚΛΑΓΟ Ι 

 
Τποσπευηικά Μαθήμαηα 

 

Σίηλορ μαθήμαηορ Γιδακηική 

πεπίοδορ 

Πιζηυηικέρ 

μονάδερ 

Σεπκμθμβίεξ Δπζημζκςκζχκ ηαζ 

Πθδνμθμνζηήξ 

 

1δ 9 

Σμ Γεςπενζαάθθμκ 

 

1δ 9 

Γεςβναθζηά Πθδνμθμνζαηά οζηήιαηα 

 

2δ 9 

Γεςζηαηζζηζηή 

 

2δ 9 

Μαθήμαηα Δπιλογήρ 
Σδθεπζζηυπζζδ 

 

1δ 6 

Ακάθοζδ Υςνζηχκ Γεδμιέκςκ 

 

1δ 6 

Δζδζηά εέιαηα Αβνμβεςθμβίαξ 1δ 6 

Γεςιαεδιαηζηά 

 

1δ 6 

Πμθοιεηααθδηή ηαηζζηζηή Ακάθοζδ 

 

1δ 6 

Έιπεζνα οζηήιαηα ζηζξ Γεςεπζζηήιεξ 

 

2δ 6 



Αοημιαημπμζδιέκεξ Μέεμδμζ 

Παναημθμφεδζδξ ηαζ Γζακμιήξ 

Πμθοιεζζηχκ Γεςπθδνμθμνζχκ 

 

2δ 6 

Θειαηζηή Υανημβναθία 

 

2δ 6 

Μαεδιαηζηά Πνυηοπα (Γζαθμνζηέξ 

Δλζζχζεζξ ιε Μενζηέξ Παναβχβμοξ) 

 

2δ 6 

Θεςνία FRACTALS 

 

2δ 6 

 

 
ΚΛΑΓΟ ΙΙ 

 
Τποσπευηικά Μαθήμαηα 

 

Σίηλορ μαθήμαηορ Γιδακηική 

πεπίοδορ 

Πιζηυηικέρ 

μονάδερ 

Γεςθμβία ηαζ Ένβα Τπμδμιήξ 1δ 10 

φβπνμκεξ Σεπκζηέξ ηαζ Μέεμδμζ   ζηδκ 

Μεηεςνμθμβία-Κθζιαημθμβία 

1δ 10 

Γεςθμβζημί Κίκδοκμζ ηαζ Καηαζηνμθέξ 2δ 10 

Ρφπακζδ Αηιμζθαζνζημφ Πενζαάθθμκημξ 2δ 10 

Μαθήμαηα Δπιλογήρ 

Ιγδιαημβέκεζδ θεηακχκ ηαζ παναηηίςκ 

πενζμπχκ 

1δ 10 

Πενζααθθμκηζηή Γεςπδιεία 1δ 10 

Ακηίλμα Καζνζηά Φαζκυιεκα βζα ηα Ένβα 

Τπμδμιήξ 

1δ 10 

Σμπμηθζιαημθμβία 1δ 10 

Πενζααθθμκηζηή Τδνμβεςθμβία 2δ 10 

Νέεξ Σεπκμθμβίεξ Πθδνμθμνζχκ Γζα ημ 

πεδζαζιυ  Ένβςκ Τπμδμιήξ 

2δ 10 

Μεηεςνμθμβία Αηιμζθαζνζηήξ Ρφπακζδξ 2δ 10 

Κθίια ηαζ Φοημβεςβναθία 2δ 10 

Δζδζηά Θέιαηα Σεπκζηήξ Τδνμθμβίαξ 2δ 10 



 

 
ΚΛΑΓΟ ΙΙΙ 

 

Τποσπευηικά Μαθήμαηα 

 

Σίηλορ μαθήμαηορ Γιδακηική 

πεπίοδορ 

Πιζηυηικέρ 

μονάδερ 

Φοζζηά Πνμσυκηα 1δ 10 

Πνμπςνδιέκδ Φαζιαημζημπία ηαζ 

Σεπκζηέξ Δκυνβακδξ Ακάθοζδξ 

1δ 10 

φκεεζδ Φοζζηχκ Πνμσυκηςκ 2δ 10 

Νακμηεπκμθμβία-Τπενιμνζαηή Υδιεία 2δ 10 

Μαθήμαηα Δπιλογήρ 

Πνμπςνδιέκδ Ονβακζηή Υδιεία 1δ 5 

Πνυαθερδ ηαζ πεδζαζιυξ Μμνζαηχκ 

Πνμηφπςκ (3D Modelling and Design) 

1δ 5 

Ακάθοζδ ηενεμπδιζηήξ Γμιήξ Μζηνχκ 

ηαζ Μεβάθςκ Μμνίςκ 

1δ 5 

Βζμιδπακζηά Ονοηηά ηαζ Πεηνχιαηα 1δ 5 

Απμιυκςζδ-Καεανζζιυξ-Ακαβκχνζζδ-

Πζζημπμίδζδ Φοζζηχκ Πνμσυκηςκ 

1δ 10 

Δεκμαμηακζηή 1δ 5 

Υδιεία-Βζμπδιεία Γεοηενμβεκχκ 

Μεηααμθζηχκ 

2δ 5 

Αοημιαημπμζδιέκεξ Μέεμδμζ Ακάθοζδξ 

Φοζζηχκ Πνμσυκηςκ 

2δ 10 

Γεςπδιεία-Τδνμβεςπδιεία 2δ 5 

Φοζζηά Θεναπεοηζηά-Γζαηνμθζηά-

Καθθοκηζηά-Υνςζηζηά Πνμσυκηα 

2δ 5 

Υδιεζμιεηνία 2δ 5 

Καθθζένβεζεξ Ανςιαηζηχκ ηαζ 2δ 5 



Φανιαηεοηζηχκ Πνμσυκηςκ 

 

Όζμκ αθμνά ηα ιαεήιαηα επζθμβήξ, ηάεε θμζηδηήξ ιπμνεί κα παναημθμοεήζεζ πνυζεεηα 

ιαεήιαηα ημο ζδίμο ή/ ηαζ άθθςκ ηθάδςκ ελεζδίηεοζδξ ημο ΠΜ.  

 

Κάεε ιεηαπηοπζαηυξ θμζηδηήξ είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ζοβηεκηνχζεζ ημοθάπζζημκ 

εκεκήκηα (90) ζοκμθζηά Πζζηςηζηέξ Μμκάδεξ (ΠΜ) Μεηαπηοπζαηχκ Μαεδιάηςκ, εη 

ηςκ μπμίςκ ηνζάκηα ΠΜ (30) αθμνμφκ ιαεήιαηα Α΄ ΓΠ, ηνζάκηα ΠΜ (30) ιαεήιαηα Β΄ 

ΓΠ ηαζ είημζζ πέκηε ΠΜ (25) ηδκ εηπυκδζδ, ζοββναθή ηαζ πανμοζίαζδ ηδξ 

δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ ηαζ πέκηε (5) ΠΜ δζαθέλεζξ ηαζ διενίδεξ πμο πναβιαημπμζμφκηαζ 

ζηδ Γ΄ ΓΠ.   

2. Δξεηάζειρ-Αποςζίερ  

Η παναημθμφεδζδ ηςκ ιαεδιάηςκ ηαζ ηςκ ζειζκανίςκ/δζαθέλεςκ είκαζ οπμπνεςηζηή. 

Γζα απμοζίεξ πενζζζυηενεξ ημο 1/5 ημο ιαεδιάημξ πμο πναβιαημπμζήεδηε, βκςιμδμηεί δ 

.Δ. ηαζ απμθαζίγεζ δ Γ..Δ.. ημο ΠΜ  βζα ηδκ πανμπή ή υπζ δζηαζχιαημξ ελέηαζδξ Ο 

ΜΦ δφκαηαζ, ιεηά απυ απυθαζδ ηδξ ΓΔ, κα παναημθμοεήζεζ ημ ιάεδια άπαλ ηδκ 

αιέζςξ επυιεκδ πενίμδμ πμο δζδάζηεηαζ, δζαθμνεηζηά δζαβνάθεηαζ.  

 

Ο ΜΦ πνέπεζ κα ελεηαζηεί επζηοπχξ ζε υθα ηα ιαεήιαηα ημο ΠΜ πμο έπεζ πάνεζ. ημ 

ηέθμξ ηάεε ελαιήκμο δζεκενβμφκηαζ ελεηάζεζξ ζε ηάεε δζδαπεέκ ιάεδια. Δπζηοπήξ 

ελέηαζδ εεςνείηαζ εηείκδ πμο ααειμθμβείηαζ ιε ααειυ ημοθάπζζημκ έλζ (6) ιε άνζζηα ημ 

δέηα (10). ε πενίπηςζδ απμηοπίαξ ζε ανζειυ ιαεδιάηςκ έςξ ηαζ δφμ (2) βζα ηζξ δομ ΓΠ 

ζοκμθζηά, μ ΜΦ οπμπνεμφηαζ κα επακελεηαζηεί ζηα ίδζα ιαεήιαηα ηαηά ημκ επηέιανζμ 

ημο ίδζμο έημοξ. ε πενίπηςζδ ηαζ δεφηενδξ απμηοπίαξ έζης ηαζ ζε έκα απυ αοηά, 

δζαβνάθεηαζ απυ ηα ιδηνχα ημο ΠΜ.  

ε ηάεε πενίπηςζδ, δζαβνάθεηαζ  μ ΜΦ πμο απμηοβπάκεζ ααειμθμβζηά ή θυβς απμοζζχκ 

ζε πενζζζυηενα ηςκ δφμ ιαεδιάηςκ ζε ιζα αηαδδιασηή πενίμδμ. Οζ μνζαηέξ 

πενζπηχζεζξ ελεηάγμκηαζ απυ ηδκ ΓΔ. 

Ο ηνυπμξ ηδξ δζεκένβεζαξ ηςκ ελεηάζεςκ ηαζ δ αλζμθυβδζδ ημο ΜΦ βίκεηαζ απυ ηα 

ανιυδζα υνβακα ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Κακμκζζιυ Μεηαπηοπζαηχκ πμοδχκ 

Σα απμηεθέζιαηα ηςκ ελεηάζεςκ εηδίδμκηαζ απυ ημοξ δζδάζημκηεξ εκηυξ 10 διενχκ απυ 

ηδκ δζελαβςβή ηδξ ελέηαζδξ. 

3.Γιαλέξειρ από πποζκεκλημένοςρ ειδικούρ επιζηήμονερ 

 

Η δζδαζηαθία ηςκ ιαεδιάηςκ ζοιπθδνχκεηαζ ιε δζαθέλεζξ ηαζ ζειζκάνζα απυ 

πνμζηεηθδιέκμοξ επζζηήιμκεξ ελεζδζηεοιέκμοξ ζε εέιαηα ζπεηζηά ιε ηα επζιένμοξ 

ακηζηείιεκα ημο ΠΜ. Η παναημθμφεδζδ ηςκ δζαθέλεςκ είκαζ οπμπνεςηζηή.  

4. Απαλλαγή από παπακολοςθήζειρ και εξεηάζειρ 

 

Η ΓΔ ιεηά απυ πνυηαζδ ηδξ Δ ηαζ αζηζμθμβδιέκδ εζζήβδζδ ημο ΔΚ ιπμνεί κα 

απαθθάλεζ ηάπμζμκ ΜΦ απυ ηδκ οπμπνεςηζηή παναημθμφεδζδ ηαζ ελέηαζδ ιαεδιάηςκ, 



εάκ αοηυξ έπεζ πζζημπμζδηζηά επανημφξ παναημθμφεδζδξ αοηχκ ηςκ ιαεδιάηςκ ζε 

ζηακμπμζδηζηυ επίπεδμ ζε ακηίζημζπμ ΠΜ άθθμο ΑΔΙ ηδξ πχναξ ή ηδξ αθθμδαπήξ. 

 

5. Δπικοςπικό Δκπαιδεςηικό Έπγο 

 

Μεηά ηδ θήλδ ηςκ ιαεδιάηςκ ημο Α΄ελαιήκμο, δ ΓΔ ιεηά απυ εζζήβδζδ ηδξ Δ 

ακαεέηεζ ζημκ ΜΦ επζημονζηυ εηπαζδεοηζηυ ένβμ ζε πνμπηοπζαηυ επίπεδμ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο Β΄ ελαιήκμο. Η πανμπή επζημονζημφ ένβμο δεκ ιπμνεί κα λεπενκά ηζξ 20 

χνεξ ημ ιήκα.  

6. Μεηαπηςσιακή Γιαηπιβή  

α) Καηά ηδκ έκανλδ ηδξ 2
δξ

 ΓΠ, δ ΓΔ ιε πνυηαζδ ηδξ Δ μνίγεζ βζα ηάεε ΜΦ 

Δπζαθέπμκηα Καεδβδηή (ΔΚ). Κάεε ιέθμξ ΓΔΠ πμο ζοιιεηέπεζ ζημ ΠΜ ιπμνεί κα 

είκαζ ΔΚ ζε ηέζζενζξ (4) ημ πμθφ ΜΦ. Δίκαζ δοκαηυκ έκαξ ΜΦ ιε αίηδζή ημο πνμξ ηδ Δ 

κα γδηήζεζ ιία ιυκμ θμνά αθθαβή ΔΚ, αθμφ εηεέζεζ βναπηχξ ηαζ επανηχξ ημοξ θυβμοξ. 

Η ΓΔ απμθαζίγεζ επί ημο αζηήιαημξ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ εζζήβδζδ ηδξ Δ ηαζ ηζξ 

απυρεζξ ημο ΔΚ. Αθθαβή ΔΚ ιπμνεί κα ζοκεπάβεηαζ ηαζ αθθαβή εέιαημξ ηδξ 

ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ πςνίξ αοηυ κα ζοκμδεφεηαζ απυ επζιήηοκζδ ημο πνυκμο 

θμίηδζδξ.  

Ο ΜΦ ζοκενβάγεηαζ ιε ημκ ΔΚ βζα ηδκ επζθμβή ημο εέιαημξ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ 

δζαηνζαήξ, ημ μπμίμ εβηνίκεηαζ απυ ηδκ ΓΔ  ηαζ  ακαηίεεηαζ ιεηά ηδκ επζηοπή ελέηαζδ 

υθςκ ηςκ  ιαεδιάηςκ ηδξ 1
δξ

 ηαζ 2
δξ

 ΓΠ. 

Η εηπυκδζδ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ (ΜΓ) πναβιαημπμζείηαζ οπμπνεςηζηά ιεηά ημ 

ηέθμξ ηςκ ιαεδιάηςκ ηαζ πνέπεζ κα μθμηθδνςεεί ηαζ κα οπμαθδεεί ζε πνμκζηυ δζάζηδια 

ημοθάπζζημκ 3 (ηνζχκ) ιδκχκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ Γ’ Γζδαηηζηήξ πενζυδμο.  

 

α)  Γζα ηδκ ελέηαζδ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ  μνίγεηαζ απυ ηδκ ΓΔ ηνζιεθήξ 

επζηνμπή, ζηδκ μπμία ζοιιεηέπμοκ μ επζαθέπςκ ηαζ δφμ (2) άθθα ιέθδ υπςξ μνίγμκηαζ 

απυ ημ άνενμο 5 (παν. 4) ημο Ν. 3685/2008. Σα ιέθδ ηδξ επζηνμπήξ πνέπεζ κα έπμοκ ηδκ 

ίδζα ή ζοκαθή επζζηδιμκζηή εζδζηυηδηα ιε ημ βκςζηζηυ ακηζηείιεκμ ηδξ δζαηνζαήξ. Γζα 

ηδκ απανηία ηδξ Δλεηαζηζηήξ Δπζηνμπήξ απαζηείηαζ δ πανμοζία ηαζ ηςκ ηνζχκ ιεθχκ.  

 

β) Η δοκαηυηδηα πανάηαζδξ πένακ ηδξ Γ΄ΓΠ ημο πνμκζημφ μνίμο μθμηθήνςζδξ ηδξ 

ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ φζηενα απυ αζηζμθμβδιέκδ αίηδζδ ημο ΜΦ  ιπμνεί κα είκαζ 

ιέπνζ  ημ πμθφ 8 ιήκεξ. Η αίηδζδ ημο θμζηδηή ελεηάγεηαζ ηαζ πμνδβείηαζ απυ ηδκ ΓΔ 

ιεηά απυ εζζήβδζδ ηδξ Δ ηαζ ηδ ζφιθςκδ βκχιδ ημο ΔΚ. 

 

Η ΜΓ ηαηαηίεεηαζ ζε ηνία (3) ακηίβναθα, έκα βζα ηάεε ιέθμξ ηδξ ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ, 

ζηδκ βναιιαηεία ημο ΠΜ ιία εαδμιάδα ηαη’ εθάπζζημ πνζκ ηδκ ελέηαζδ, ζοκμδεουιεκδ 

απυ αεααίςζδ απμδμπήξ ηδξ ενβαζίαξ απυ ημκ επζαθέπμκηα.  

Η ιεηαπηοπζαηή δζαηνζαή ακαπηφζζεηαζ ηαζ οπμζηδνίγεηαζ απυ ημκ ΜΦ ζε ακμζηηυ 

αηνμαηήνζμ ιεηά απυ πνυζηθδζδ ημο Γεκζημφ Σιήιαημξ. Η ααειμθυβδζδ ηδξ δζαηνζαήξ 

βίκεηαζ ιε  αάζδ ηδκ ηθίιαηα 0-10. Δπζηοπήξ εεςνείηαζ δ ααειμθυβδζδ ιε ααειυ ίζμ ή 

ιεβαθφηενμ ημο 6,5  αλζμθμβχκηαξ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ενβαζίαξ, ηζξ βκχζεζξ ημο ΜΦ ηαζ 

ημκ ηνυπμ πανμοζίαζδξ ημο ακηζηεζιέκμο. ε πενίπηςζδ απμηοπίαξ, μ ΜΦ δζηαζμφηαζ κα 



επακελεηαζεεί βζα ιζα αηυιδ θμνά, υπζ κςνίηενα απυ 1 ιήκα μφηε ανβυηενα απυ 3 

(ηνεζξ) ιήκεξ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ ελέηαζδ. ε πενίπηςζδ δεφηενδξ απμηοπίαξ, μ ΜΦ 

δζαβνάθεηαζ απυ ημ πνυβναιια ιε απυθαζδ ηδξ ΓΔ. 

 

Οζ δζμνεχζεζξ ηδξ δζαηνζαήξ πμο πνμηείκμκηαζ απυ ηδκ ελεηαζηζηή επζηνμπή  πνέπεζ κα 

πναβιαημπμζμφκηαζ εκηυξ ημ πμθφ εκυξ (1) ιδκυξ απυ ηδκ διενμιδκία πανμοζίαζδξ ηαζ 

ελέηαζδξ. Μεηά ηζξ ηοπυκ δζμνεχζεζξ ηδξ δζαηνζαήξ απυ ημκ οπμρήθζμ, δ Σνζιεθήξ 

Δπζηνμπή ζοκηάζζεζ  ηαζ οπμβνάθεζ πναηηζηυ αλζμθυβδζδξ ηαζ ααειμθυβδζδξ ηδξ 

δζαηνζαήξ, ημ μπμίμ ηαηαηίεεηαζ απυ ημκ επζαθέπμκηα ζε ηνία ακηίβναθα..  ε 

δζαθμνεηζηή πενίπηςζδ, μ ΜΦ δεκ εεςνείηαζ υηζ μθμηθήνςζε επζηοπχξ ηζξ ζπμοδέξ ημο.  

Δάκ ζοκηνέπμοκ θυβμζ ειπζζηεοηζηυηδηαξ ηδξ δζαηνζαήξ, είκαζ δοκαηυκ ιε απυθαζδ ηδξ 

Δ κα παναηηδνζζεεί «ειπζζηεοηζηή», μπυηε ακαπηφζζεηαζ ηαζ οπμζηδνίγεηαζ ιυκμ 

εκχπζμκ ηδξ ηνζιεθμφξ Δλεηαζηζηήξ Δπζηνμπήξ ηαζ δεκ δδιμζζεφεηαζ βζα πνμκζηυ 

δζάζηδια πμο μνίγεηαζ ηαηά πενίπηςζδ ηαζ εβηνίκεηαζ απυ ηδ ΓΔ ιεηά απυ πνυηαζδ 

ηδξ Δ.  

δ) Βαθμόρ ηος ΜΓΔ 

 

Ο ηεθζηυξ ααειυξ ημο ΜΓΔ πνμηφπηεζ απυ ημ ααειυ ηςκ ιεηαπηοπζαηχκ ιαεδιάηςκ ηαζ 

ημ ααειυ ηδξ ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ. Γζα ημκ οπμθμβζζιυ ημο ηεθζημφ ααειμφ, μ ιέζμξ 

υνμξ ααειμθμβίαξ υθςκ ηςκ ιαεδιάηςκ πμθθαπθαζζάγεηαζ επί 2/3, εκχ μ ααειυξ ηδξ 

Μεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ επί 1/3.  

7. Απονομή ηίηλος ΜΓΔ 

 

Ύζηενα απυ ηδκ μθμηθήνςζδ ημο ζοκυθμο ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο ΜΦ ηαζ ηδκ επζηοπή 

ελέηαζδ, ημο απμκέιεηαζ ημ ΜΓΔ  ζημοξ Κθάδμοξ: 

- Γεςπθδνμθμνζηή 

- Γεςθμβζηυ-Αηιμζθαζνζηυ Πενζαάθθμκ βζα ημ πεδζαζιυ Ένβςκ Τπμδμιήξ  

- Μεθέηδ ηαζ αλζμπμίδζδ Φοζζηχκ πνμσυκηςκ 

 

ημ ΜΓΔ ακαβνάθεηαζ δ ηεθζηή ααειμθμβία ςξ ελήξ: 

 Άνζζηα, βζα ιέζμ υνμ ααειμθμβίαξ άκς ημο 8,50 

 Λίακ ηαθχξ, βζα ιέζμ υνμ ααειμθμβίαξ απυ 6,50 εςξ ηαζ 8,50 

 Καθχξ, βζα ιέζμ υνμ ααειμθμβίαξ ιζηνυηενμ ημο 6,50 

 

ε δδιυζζα ζοκεδνίαζδ ηδξ ΓΔ ακαβζβκχζηεηαζ ημ πναηηζηυ ηδξ επζηοπμφξ ελέηαζδξ 

ηδξ Δλεηαζηζηήξ Δπζηνμπήξ. Η ηαεμιμθυβδζδ ημο ΜΦ βίκεηαζ ζε εζδζηή Γδιυζζα 

ηεθεηή.Σμ ΜΓΔ οπμβνάθεηαζ απυ ημκ Πνφηακδ ηαζ ημκ Πνυεδνμ ημο Σιήιαημξ ηαζ 

ζθναβίγεηαζ ιε ηδκ ιεβάθδ ζθναβίδα ημο Ιδνφιαημξ.  

 

Άπθπο 6 

Γιαγπαθή μεηαπηςσιακών θοιηηηών 

 



Η δζαβναθή ΜΦ ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ πναβιαημπμζείηαζ ιε απυθαζδ  ηδξ ΓΔ ιεηά 

απυ εζζήβδζδ ηδξ Δ.  Σμ Σιήια εηδίδεζ ζπεηζηή δζαπζζηςηζηή πνάλδ. 

 

 

Άπθπο 7 

Γλώζζα μαθημάηυν και διαηπιβών 

Σα ιαεήιαηα δζδάζημκηαζ ζηδκ εθθδκζηή βθχζζα. Σα ζειζκάνζα ηαζ μζ δζαθέλεζξ 

ιπμνμφκ κα πναβιαημπμζδεμφκ ζηδκ εθθδκζηή ή/ ηαζ αββθζηή βθχζζα. Η ζοββναθή ηδξ 

ιεηαπηοπζαηήξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ βίκεηαζ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα.  

 

 

Γζδαηημνζηυ Γίπθςια 
 

Άπθπο 8 

 

Δπιλογή Τποτηθίυν Γιδακηόπυν (ΤΓ) –ςνάθεια 

 

1. Γζα ηδκ εηπυκδζδ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ βίκμκηαζ δεηημί οπμρήθζμζ ηςκ ηαηδβμνζχκ 

πμο πενζβνάθμκηαζ ζημ άνενμ 4 ημο πανυκημξ, μζ μπμίμζ είκαζ ηάημπμζ ΜΓΔ ζοκθμφξ ιε 

ημ ακηζηείιεκμ ηδξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ (Γ.Γ.) πμο εα εηπμκήζμοκ. Σδκ ζοκάθεζα ημο 

ΜΓΔ ιε ημ ακηζηείιεκμ ηδξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ απμθαζίγεζ δ ΓΔ ιεηά απυ 

πνυηαζδ ηδξ Δ.  

 

2. Οζ εκδζαθενυιεκμζ βζα εηπυκδζδ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ οπμαάθθμοκ  ηδ ζπεηζηή 

αίηδζδ ζημ Σιήια 

 α) Ακηαπμηνζκυιεκμζ ζε πνμηήνολδ ημο Σιήιαημξ. Σμ Γεκζηυ Σιήια πνμηδνφζζεζ 

εέζεζξ οπμρδθίςκ δζδαηηυνςκ δφμ θμνέξ εηδζίςξ βζα μνζζιέκμ ανζειυ εέζεςκ Τ.Γ. ζε 

ζοβηεηνζιέκα βκςζηζηά ακηζηείιεκα. 

α) Με πνςημαμοθία ημο ζδίμο ημο εκδζαθενμιέκμο, ζε επζζηδιμκζηή πενζμπή πμο 

ειπίπηεζ ζηδκ βκςζηζηή πενζμπή ημο Σιήιαημξ ηαζ εκηάζζεηαζ ζηζξ πνμαθεπυιεκεξ 

δζαδζηαζίεξ πνμηήνολδξ  ηδξ Γ..Δ..  

3. Η ΓΔ, ηαηυπζκ εζζήβδζδξ ηδξ Δ, απμθαζίγεζ ηδκ επάνηεζα ηςκ πνμζυκηςκ ηςκ 

εκδζαθενμιέκςκ βζα εηπυκδζδ Γ.Γ. ιε αάζδ ηα ηαηαηεεεζιέκα δζηαζμθμβδηζηά ημο, 

ζφιθςκα ιε ημ Άνενμ 9 ημο Ν. 3685/2008, ημ άνενμ 4 ημο εζςη. Κακμκζζιμφ ημο ΓΠΑ 

ηαζ ηδκ παν. 4 ημο πανυκημξ άνενμο. Γζα ημοξ οπμρήθζμοξ ιε επανηή δζηαζμθμβδηζηά 

μνίγεηαζ απυ ηδκ ΓΔ ηνζιεθήξ επζηνμπή αλζμθυβδζδξ, δ μπμία εζζδβείηαζ ιε βναπηή 

ηεηιδνίςζδ ηδκ επζθμβή ή ιδ ημο εκδζαθενυιεκμο. Γζα ηδκ επζθμβή ή ιδ ημο οπμρδθίμο 

απμθαίκεηαζ δ ΓΔ. 

 

4. Πιζηοποιηηικά & Γικαιολογηηικά 

 

Οζ οπμρήθζμζ βζα εηπυκδζδ Γ.Γ. μθείθμοκ, βζα ηδκ απμδμπή ημοξ απυ ημ ΠΜ, κα 

οπμαάθθμοκ ηα ελήξ πζζημπμζδηζηά ηαζ δζηαζμθμβδηζηά: 

 

7. Έκηοπδ αίηδζδ  



8. Ακηίβναθμ πηοπίμο

 ηαζ ακηίβναθμ ακαθοηζηήξ ααειμθμβίαξ (κμιίιςξ 

επζηονςιέκα) 

9. Ακηίβναθμ Μεηαπηοπζαημφ Γζπθχιαημξ Δζδίηεοζδξ
*
 (Μ.Γ.Δ.) ηαζ Ακηίβναθμ 

ακαθοηζηήξ ααειμθμβίαξ (κμιίιςξ επζηονςιέκα – Βαειυξ ημοθάπζζημκ 7) 

10. Ακαθοηζηυ αζμβναθζηυ ζδιείςια. 

11. Φςημηοπία ηςκ δφμ υρεςκ αζηοκμιζηήξ ηαοηυηδηαξ (κμιίιςξ επζηονςιέκδ). 

12. Γφμ ζοζηαηζηέξ επζζημθέξ (ιε ημ μκμιαηεπχκοιμ, ημκ ηίηθμ, ηδ εέζδ, ηδ δ/κζδ 

ηαζ ημ ηδθέθςκμ ημο ζοκηάλακημξ). 

13. Απμδεζηηζηά λέκςκ βθςζζχκ (ημοθάπζζημκ Αββθζηήξ ηαζ άθθδξ βθχζζαξ, εθ’ 

υζμκ οπάνπεζ, κμιίιςξ επζηονςιέκα). 

14. Γήθςζδ απμδμπήξ οπμπνεχζεςξ πανμπήξ επζημονζημφ ένβμο. 

15. Ακηίβναθμ Μεηαπηοπζαηήξ Δνεοκδηζηήξ Μεθέηδξ (έκηοπμ ή ζε cd) 

16. Κάεε άθθμ ζημζπείμ πμο, ηαηά ηδ βκχιδ ηςκ οπμρδθίςκ, εα ζοκέααθθε χζηε δ 

Δπζηνμπή Αλζμθυβδζδξ κα ζπδιαηίζεζ πθδνέζηενδ ηαζ μθμηθδνςιέκδ άπμρδ (π.π. 

επζζηδιμκζηέξ δδιμζζεφζεζξ ενεοκδηζηχκ ενβαζζχκ ηαζ ζημζπεία ζοιιεημπήξ ζε 

ζοκέδνζα, εθ’ υζμκ οπάνπμοκ ηθπ). 

 

*ε πενίπηςζδ απυηηδζδξ πηοπίμο ή/ηαζ ΜΓΔ απυ Ίδνοια ημο Δλςηενζημφ απαζηείηαζ 

ζζμηζιία απυ ημκ ανιυδζμ θμνέα (ΓΟΑΣΑΠ, ηέςξ ΓΙΚΑΣΑ). 

 

 

 

Άπθπο 9 

                            Υπονική Γιάπκεια Δκπόνηζηρ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ (ΓΓ) 
1. Η πνμκζηή δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ, πμο μδδβεί ζηδκ απυηηδζδ ΓΓ είκαζ ηνζάκηα έλζ 

(36) ιήκεξ ημοθάπζζημκ απυ ηδκ διενμιδκία μνζζιμφ ηδξ Σνζιεθμφξ οιαμοθεοηζηήξ 

Δπζηνμπήξ. Ο ακχηαημξ πνυκμξ βζα ηδκ μθμηθήνςζδ ηδξ ΓΓ βζα υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ, 

δεκ ιπμνεί κα οπενααίκεζ ημοξ εαδμιήκηα δφμ (72) ιήκεξ.  ηδκ πενίπηςζδ πμο δ 

δζδαηημνζηή δζαηνζαή δεκ έπεζ μθμηθδνςεεί εκηυξ ημο ακχηαημο πνυκμο μθμηθήνςζδξ, 

ελεηάγεηαζ δ δοκαηυηδηα πανάηαζδξ απυ ηδ ΓΔ ιεηά απυ εζζήβδζδ ηδξ οκημκζζηζηήξ 

Δπζηνμπήξ (Δ) ημ πμθφ ηαηά δχδεηα (12) ιήκεξ. Μεηά ημ πέναξ ηδξ πανάηαζδξ πςνίξ 

μθμηθήνςζδ ηδξ δζδαηημνζηήξ δζαηνζαήξ μ ΤΓ δζαβνάθεηαζ ιε δζαπζζηςηζηή πνάλδ ηδξ 

ΓΔ. 

2.  Γζα ημοξ ΤΓ δ ΓΔ, ηαηυπζκ πνυηαζδξ ηδξ Δ ή/ηαζ ηδξ  ηνζιεθμφξ επζηνμπήξ 

αλζμθυβδζδξ, ιπμνεί κα μνίζεζ ιαεήιαηα ημο ΠΜ  ημο Σιήιαημξ πμο μθείθμοκ κα 

παναημθμοεήζμοκ επζηοπχξ ζηα δφμ πνχηα αηαδδιασηά ελάιδκα απυ ηδκ διενμιδκία 

απμδμπήξ ημοξ απυ ηδκ ΓΔ. 

3.   Η ΓΔ ιεηά απυ αίηδζδ ημο εκδζαθενμιέκμο οπμρήθζμο δζδάηημνα ηαζ εζζήβδζδ 

ηδξ Δ, βζα πθήνςξ αζηζμθμβδιέκεξ πενζπηχζεζξ, ιπμνεί κα απμθαζίζεζ ηδκ απμδμπή ηδξ 

ακαζημθήξ ηδξ θμίηδζήξ ημο ιέπνζ 12 ιήκεξ. Ο πνυκμξ ακαζημθήξ δεκ πνμζιεηνάηαζ ζηδ 

δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ.  

Γζα ημοξ οπμρήθζμοξ δζδάηημνεξ δ εηπθήνςζδ ηςκ οπμπνεχζεςκ βζα ηδ θήρδ ημο 

δζδαηημνζημφ δζπθχιαημξ δεκ ιπμνεί κα οπεναεί ημοξ 96 ιήκεξ ζοιπενζθαιαακυιεκδξ 

ηαζ ηδξ εκδεπυιεκδξ δςδεηάιδκδξ ακαζημθήξ θμίηδζδξ. Πένακ ημο ακχηαημο αοημφ 

πνμκζημφ μνίμο μ ΤΓ δζαβνάθεηαζ απυ ηδ ΓΔ ιεηά απυ πνυηαζδ ηδξ Δ. 

                                                 
 



 
 

 

Άπθπο 10 

                            Δκπόνηζη και Δξέηαζη ηηρ Γιδακηοπικήρ Γιαηπιβήρ (ΓΓ) 

 

1. Δπιβλέπυν-ςμβοςλεςηική Δπιηποπή 

 

Γζα ηδκ επίαθερδ ηαζ ηαεμδήβδζδ ημο ΤΓ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 9 (παν. 

2) ημο Ν. 3685/2008 ηαζ ημο Δζςηενζημφ Κακμκζζιμφ Λεζημονβίαξ ημο Ιδνφιαημξ, 

μνίγεηαζ Σνζιεθήξ οιαμοθεοηζηή Δπζηνμπή, ζηδκ μπμία  ιεηέπμοκ έκα (1) ιέθμξ Γ.Δ.Π. 

ημο μζηείμο Σιήιαημξ ηδξ ααειίδαξ ημο ηαεδβδηή, ακαπθδνςηή ηαεδβδηή ή επίημονμο 

ηαεδβδηή, ςξ επζαθέπςκ, ηαζ άθθα δφμ (2) ιέθδ, ηα μπμία ιπμνεί κα είκαζ ιέθδ Γ.Δ.Π. 

ημο ζδίμο ή άθθμο Σιήιαημξ ημο ζδίμο ή άθθμο Πακεπζζηδιίμο ηδξ διεδαπήξ ή ηδξ 

αθθμδαπήξ, απμπςνήζακηεξ θυβς μνίμο δθζηίαξ ηαεδβδηέξ Α.Δ.Ι., ηαεδβδηέξ Α..Δ.Ι. ή 

ιέθδ Δ.Π. ηςκ Σ.Δ.Ι. ηαζ ηδξ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ή ενεοκδηέξ ηςκ ααειίδςκ Α΄, Β΄ ή Γ΄ 

ακαβκςνζζιέκμο ενεοκδηζημφ ηέκηνμο ημο εζςηενζημφ ή ελςηενζημφ, μζ μπμίμζ είκαζ 

ηάημπμζ δζδαηημνζημφ δζπθχιαημξ. Σα ιέθδ ηδξ επζηνμπήξ πνέπεζ κα έπμοκ ηδκ ίδζα ή 

ζοκαθή επζζηδιμκζηή εζδζηυηδηα ιε αοηή, ζηδκ μπμία μ οπμρήθζμξ δζδάηημναξ εηπμκεί 

ηδ δζαηνζαή ημο.  

Η Σνζιεθήξ οιαμοθεοηζηή Δπζηνμπή μθείθεζ κα μνζζηεί ημ πμθφ εκηυξ ηνζχκ (3) ιδκχκ 

απυ ηδκ επζθμβή ημο ΤΓ. 

 

2. Οπιζμόρ θέμαηορ  

 

Δκηυξ δφμ (2) ιδκχκ απυ ημκ μνζζιυ ηδξ, δ ζοιαμοθεοηζηή επζηνμπή ζε ζοκενβαζία ιε 

ημκ Τ.Γ. εζζδβείηαζ ζηδ Γ..Δ.. ημο Σιήιαημξ βζα έβηνζζδ, ημ εέια ηδξ Γ.Γ.  

Ο Τ.Γ., ιε αίηδζή ημο ζηδ .Δ. ημο Π.Μ.., ιπμνεί κα γδηήζεζ ηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο 

εέιαημξ ηδξ Γ.Γ. ιυκμ ιία θμνά, αθμφ ελδβήζεζ εββνάθςξ ηαζ επανηχξ ημοξ θυβμοξ ηδξ 

πνμηεζκυιεκδξ ιεηααμθήξ. Η Γ..Δ.. απμθαζίγεζ επί ημο αζηήιαημξ, ιεηά απυ εζζήβδζδ 

ηδξ .Δ., θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ βκχιδ ημο Δ.Κ. πςνίξ κα παναηείκεηαζ μ ακχηαημξ 

πνυκμξ ζπμοδχκ ημο ΤΓ. 

 

3. Δκθέζειρ πποόδος 

Η Σνζιεθήξ οιαμοθεοηζηή  Δπζηνμπή, ζε ζοκενβαζία ιε ημκ ΤΓ, οπμαάθθεζ εηδζίςξ 

Έηεεζδ Πνμυδμο ζηδ Γναιιαηεία ημο Π.Μ.. ημο  Σιήιαημξ. 

Οζ Δηεέζεζξ Πνμυδμο  εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκμοκ: 

(1) Καηαβναθή ηςκ δναζηδνζμηήηςκ ημο Τ.Γ. πμο ακαθένμκηαζ ζημ Γ.Γ. ηαηά ημ 

δζάζηδια πμο ιεζμθάαδζε απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ (παναημθμφεδζδ ηαζ ελέηαζδ 

ιαεδιάηςκ, ζοιιεημπή ζε ζοκέδνζα ηαζ άθθεξ επζζηδιμκζηέξ εηδδθχζεζξ, επζζηδιμκζηέξ 

δδιμζζεφζεζξ ηθπ). 

(2)  Πενίθδρδ ηδξ πνμυδμο ζηδκ ένεοκα ημο Τ.Γ. ζημ δζάζηδια πμο ιεζμθάαδζε απυ ηδκ 

πνμδβμφιεκδ Έηεεζδ Πνμυδμο, ιε ζδζαίηενδ ακαθμνά ζηδ ιεεμδμθμβία πμο 



αημθμοεήεδηε, ζηζξ δοζημθίεξ πμο ειθακίζηδηακ ηαζ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ αοηέξ 

ακηζιεηςπίζηδηακ. 

(3)  Πενζβναθή ηςκ ζηυπςκ ζηδκ ένεοκα ημο Τ.Γ. βζα ημ δζάζηδια ιέπνζ ηδκ επυιεκδ 

Έηεεζδ Πνμυδμο, ιε ζδζαίηενδ ακαθμνά ζηδ ιεεμδμθμβία πμο πνμηείκεηαζ βζα κα 

επζηεοπεμφκ αοημί μζ ζηυπμζ. 

Η ζοιαμοθεοηζηή επζηνμπή οπμπνεμφηαζ κα ακαθένεζ ζηδκ Έηεεζδ Πνμυδμο ηοπυκ 

πνμαθήιαηα ζπεηζηά ιε ηδκ πνυμδμ ηδξ Γ.Γ., αθθά ηαζ ηδκ εηπθήνςζδ ηςκ θμζπχκ 

οπμπνεχζεςκ ημο Τ.Γ., πνμηείκμκηαξ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα ηαζ πνμεεζιίεξ βζα ηδ 

δζεοεέηδζδ ηςκ πνμαθδιάηςκ αοηχκ.  

 

 

 Τποσπεώζειρ ηυν Τ.Γ. Οζ Τ.Γ. έπμοκ οπμπνέςζδ εθυζμκ ημοξ γδηδεεί, κα πνμζθένμοκ 

εηπαζδεοηζηέξ οπδνεζίεξ ζημ ενβαζηήνζμ ζημ μπμίμ εηπμκμφκ ηδ δζαηνζαή ημοξ. 

οβηεηνζιέκα, κα επζημονμφκ ηδκ επζηήνδζδ ηςκ ελεηαγμιέκςκ ζηζξ ελεηάζεζξ ηςκ 

ιαεδιάηςκ ηαζ ηςκ ενβαζηδνίςκ ημο πνμπηοπζαημφ ηφηθμο ηαζ ιεηαπηοπζαημφ ηφηθμο 

ζπμοδχκ. 

 

Αξιολόγηζη Γ.Γ. –Δξεηαζηική Δπιηποπή.  

1. Γζα ηδκ ηεθζηή αλζμθυβδζδ ηαζ ηνίζδ ηδξ δζαηνζαήξ ημο Τ.Γ., ιεηά ηδκ μθμηθήνςζδ 

ηςκ οπμπνεχζεχκ ημο, μνίγεηαζ απυ ηδ Γ..Δ.. επηαιεθήξ ελεηαζηζηή επζηνμπή ιεηά 

απυ πνυηαζδ ηδξ Σνζιεθμφξ οιαμοθεοηζηήξ Δπζηνμπήξ, ζηδκ μπμία ζοιιεηέπμοκ ηαζ ηα 

ιέθδ ηδξ Σνζιεθμφξ οιαμοθεοηζηήξ Δπζηνμπήξ. Σέζζενα (4) ημοθάπζζημκ ιέθδ ηδξ 

επηαιεθμφξ ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ πνέπεζ κα είκαζ ιέθδ ΓΔΠ, εη ηςκ μπμίςκ δφμ (2) 

πνέπεζ κα ακήημοκ ζημ Σιήια. Σα ηνία (3) ημοθάπζζημκ απυ ηα ιέθδ ηδξ ελεηαζηζηήξ 

επζηνμπήξ ακήημοκ ζηδ ααειίδα ημο ηαεδβδηή. Σα οπυθμζπα ιέθδ ηδξ επζηνμπήξ ιπμνεί 

κα είκαζ ιέθδ ΓΔΠ Πακεπζζηδιίςκ ηδξ διεδαπήξ ή ηδξ αθθμδαπήξ, απμπςνήζακηεξ 

θυβς μνίμο δθζηίαξ ηαεδβδηέξ ή ενεοκδηέξ ηςκ ααειίδςκ Α΄, Β΄ ή Γ΄ ακαβκςνζζιέκμο 

ενεοκδηζημφ ηέκηνμο ημο εζςηενζημφ ή ημο ελςηενζημφ, μζ μπμίμζ είκαζ ηάημπμζ 

δζδαηημνζημφ δζπθχιαημξ. Όθα ηα ιέθδ ηδξ επηαιεθμφξ ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ πνέπεζ κα 

έπμοκ ηδκ ίδζα ή ζοκαθή επζζηδιμκζηή εζδζηυηδηα ιε αοηή, ζηδκ μπμία μ οπμρήθζμξ 

δζδάηημναξ εηπυκδζε ηδ δζαηνζαή ημο.  

3. Ο ΤΓ ηαηαεέηεζ επηά (7) ακηίβναθα, έκα βζα ηάεε ιέθμξ ηδξ ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ, 

ζηδ Γναιιαηεία ημο Σιήιαημξ είημζζ διένεξ ημοθάπζζημκ πνζκ ηδκ πανμοζίαζδ ηδξ 

δζαηνζαήξ. 

4 O Τ.Γ. ακαπηφζζεζ ηδ δζαηνζαή ημο, δδιυζζα, ιεηά απυ πνυζηθδζδ ημο Σιήιαημξ, 

εκχπζμκ ηδξ ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ ηαζ ηδξ Αηαδδιασηήξ ημζκυηδηαξ, ιε ζοκημκζζηή ημκ 

Δπζαθέπμκηα ηδξ Γ.Γ. Ο Τ.Γ. οπμπνεμφηαζ κα πνμαεί ζηζξ απαναίηδηεξ ζοιπθδνχζεζξ ή 

ηνμπμπμζήζεζξ ηδξ Γ.Γ. πνζκ ή ιεηά ηδκ οπμζηήνζλδ (υπζ ανβυηενα απυ δφμ (2) ιήκεξ 

απυ ηδκ διενμιδκία πανμοζίαζδξ ηαζ ελέηαζδξ), ζφιθςκα ιε ηζξ οπμδείλεζξ ηδξ 

ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ. Η ελεηαζηζηή επζηνμπή πνμααίκεζ ζηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ δζαηνζαήξ 

ηνίκμκηαξ ηαηά πυζμ αοηή είκαζ πνςηυηοπδ ηαζ πνμάβεζ ηδκ επζζηήιδ, υπςξ επίζδξ ηαζ 

ημ ηαηά πυζμ απμηεθεί ζοζηδιαηζηή ένεοκα ημο εέιαημξ ηαζ πανμοζζάγεζ επζζηδιμκζηή 

εκυηδηα, αοημηέθεζα ηαζ ανηζυηδηα. Σα ιέθδ ηδξ ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ ρδθίγμοκ οπέν ή 

ηαηά ηδξ έβηνζζδξ ηδξ δζαηνζαήξ αζηζμθμβχκηαξ ηδκ ρήθμ ημοξ. Γζα ηδκ έβηνζζδ ηδξ Γ.Γ. 

απαζηείηαζ δ εεηζηή ρήθμξ πέκηε (5) ημοθάπζζημκ ιεθχκ ηδξ ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ. 



 Η επηαιεθήξ ελεηαζηζηή επζηνμπή μθείθεζ κα ζοκηάλεζ πναηηζηυ  ζημ μπμίμ πενζέπμκηαζ 

απαναζηήηςξ ηαζ μζ βκχιεξ υθςκ ηςκ ιεθχκ ηδξ βζα ηδκ πνςημηοπία ηδξ ηνζκυιεκδξ 

δζαηνζαήξ ηαζ βζα ηδ ζοιαμθή ηδξ ζηδκ πνμαβςβή ηδξ επζζηήιδξ. Απαζηείηαζ δ ακαθμνά 

ζηδ δζαηνζαή ηςκ πδβχκ ηαζ ηδξ εζδζηήξ αζαθζμβναθίαξ πμο πνδζζιμπμίδζε μ 

ζοββναθέαξ, χζηε κα είκαζ εθζηηή δ δζάβκςζδ ηδξ αοεεκηζηυηδηαξ υζςκ ακαπηφζζμκηαζ 

ζηδ δζαηνζαή, δ αλζμθυβδζδ ηδξ επζζηδιμκζηήξ πνμζςπζηήξ ζοκεζζθμνάξ ημο ζοββναθέα 

ζε έηηαζδ ηαζ ζε αάεμξ ηαζ δ δζαιυνθςζδ ηδξ ηνίζδξ πενί ημο εάκ δ δζαηνζαή απμηεθεί 

πνάβιαηζ πνςηυηοπδ επζζηδιμκζηή ενβαζία ηαζ πνμάβεζ ηδκ επζζηήιδ. Δζδζηή 

αζηζμθυβδζδ απαζηείηαζ ηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ ανκδηζηήξ ηνίζδξ ιζαξ δζαηνζαήξ. 

Γζα ηδκ οπμαμθή ημο πναηηζημφ ηδξ ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ  ζημ Σιήια πνμτπυεεζδ 

απμηεθεί δ απμδμπή ιίαξ ημοθάπζζημκ δδιμζίεοζδξ απυ ηδκ δζαηνζαή, ζε έβηνζημ δζεεκέξ 

επζζηδιμκζηυ πενζμδζηυ ιε ηνζηέξ ή ζηα πναηηζηά Γζεεκμφξ ζοκεδνίμο ιε ηνζηέξ. Σμ 

ηεθζηυ πναηηζηυ οπμβνάθεηαζ αθμφ βίκμοκ υθεξ μζ δζμνεχζεζξ πμο έπμοκ γδηδεεί απυ ηδκ 

επηαιεθήξ ελεηαζηζηή επζηνμπή. 

Δθυζμκ δ ελεηαζηζηή επζηνμπή εβηνίκεζ ηδ Γ.Γ., ημ πναηηζηυ ιε ηδκ απυθαζδ ηδξ 

ελεηαζηζηήξ επζηνμπήξ δζααζαάγεηαζ ζημκ Πνυεδνμ ημο Σιήιαημξ ηαζ αημθμοεεί δ 

ακαβυνεοζδ ημο οπμρδθίμο ζε δζδάηημνα, δ μπμία βίκεηαζ απυ ηδ Γ..Δ.. ημο 

Σιήιαημξ .  

 

 

Άπθπο 11 

 

Γλώζζα διδακηοπικήρ διαηπιβήρ  

Η ζοββναθή ηδξ ΓΓ βίκεηαζ ζηδκ Δθθδκζηή βθχζζα. Γίκεηαζ υιςξ δ δοκαηυηδηα, ιεηά 

απυ έβηνζζδ απυ ηδ ΓΔ, δ βθχζζα ζοββναθήξ κα είκαζ δ Αββθζηή. 

 

 

 

 

Δπεζδή δεκ οπάνπεζ άθθμ εέια ζηδκ διενήζζα δζάηαλδ θφεηαζ δ ζοκεδνίαζδ. 

 

 

Η Πνυεδνμξ ημο Γεκζημφ Σιήιαημξ                                                Ο Γναιιαηέαξ  

 

Βζμθέηηα  Κςκζηακηίκμο-Κυημημο                                                   Ηθίαξ  Γενάημξ  

Καεδβήηνζα Ονβακζηήξ Υδιείαξ 

 

 

 


