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... Εάν το θέλεις πολύ
μπορείς να κατορθώ-
σεις τα πάντα

Sir John Moores 1896 - 1993

Σας ενθαρρύνουμε να ονειρευτείτε. 
Να οραματιστείτε με θάρρος αυτό 
που θέλετε να γίνετε...

Σας ενθαρρύνουμε να καταστρώσετε 
ένα ρεαλιστικό πλάνο, να χαράξετε 
σαφή πορεία...

Σας ενθαρρύνουμε να πετύχετε το 
όραμά σας, να δείτε τους στόχους 
σας να επιτυγχάνονται...



Γνω-
ρίζεις 
ότι...

∆ίψα 
για 
γνώση

∆ούλεψες σκληρά για να φτάσεις στο σημείο που βρίσκεσαι σήμε-

ρα. Τόσο κατά την διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών όσο και 

κατά την επαγγελματική σου ανάπτυξη έθεσες και πέτυχες υψη-

λούς στόχους. Τώρα όμως αναζητάς νέους στόχους......

.......Επιθυμείς να εξειδικευτείς στον τομέα σου και κυρίως να απο-

κτήσεις τα προσόντα εκείνα που θα σε διακρίνουν από το πλήθος. 

Στο ΤΕΙ Πειραιά λειτουργούν 10 προγράμματα μεταπτυχιακών • 

σπουδών σε σύμπραξη με πανεπιστήμια εξωτερικού και 5 σε 

συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια.

Στα Ελληνικά  Πανεπιστήμια λειτουργούν συνολικά 456 μετα-• 

πτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Υπάρχουν πάνω από 150 κληροδοτήματα που χορηγούν υπο-• 

τροφίες

Ο παρών Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών & Υποτροφιών φι-

λοδοξεί να αποτελέσει απαραίτητο βοήθημα στην αναζήτηση 

μεταπτυχιακής εκπαίδευσης από αποφοίτους της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν σε συγκεκρι-

μένους τομείς. 
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Πρόλογος
Ο όρος Μεταπτυχιακές Σπου-

δές αναφέρεται σε προγράμ-

ματα μετεκπαίδευσης ή/και 

εξειδίκευσης των αποφοίτων 

της ανώτατης εκπαίδευσης στα 

επιστημονικά πεδία που τους 

ενδιαφέρει, με τελικό στόχο 

την προώθηση της έρευνας και 

της τεχνολογίας. Τα τελευταία 

χρόνια, παρατηρείται στη χώρα 

μας μια συνεχής αύξηση της ζή-

τησης μεταπτυχιακών σπουδών 

από πτυχιούχους της τριτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης, ενώ αυξάνε-

ται και ο αριθμός των εργοδοτι-

κών φορέων που επιθυμούν ή /

και απαιτούν την κατοχή ενός 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

ως τυπική απόδειξη επιθυμη-

τών ικανοτήτων, εμπειριών και 

εξειδικευμένων επιστημονικών 

γνώσεων. Οι τάσεις αυτές 

κάνουν επιτακτική την ανάγκη 

πληροφόρησης για τις δυνατό-

τητες μεταπτυχιακών σπουδών, 

ώστε οι ενδιαφερόμενοι πτυχι-

ούχοι να μπορούν να επιλέξουν 

τα μεταπτυχιακά προγράμματα 
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σπουδών που ανταποκρίνονται 

στο επίπεδο γνώσεων, τα ενδι-

αφέροντα και τις επαγγελματι-

κές προσδοκίες τους.

Στα πλαίσια της προσπάθειας 

ενημέρωσης των φοιτητών 

κι αποφοίτων των Τ.Ε.Ι. κατά 

τα πρώτα, κρίσιμα στάδια της 

διερεύνησης και επιλογής 

προγραμμάτων μεταπτυχιακών 

σπουδών, τα Γραφεία ∆ιασύν-

δεσης διοργανώνουν σε τακτά 

χρονικά διαστήματα σχετικές 
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Γενικές
Πληροφορί-
ες

Μεταπτυχι-
ακές Σπου-
δές ανά 
Χώρα

Υποτροφί-
ες - Πηγές 
Χρηματοδό-
τησης

εκδηλώσεις στο χώρο των Ιδρυμάτων, ενώ, σε συνεργασία με φο-

ρείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, 

συλλέγουν έντυπο και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό το οποίο οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευτούν καθημερινά. 

Επισημαίνεται ότι λόγω του όγκου και της συνεχούς ανανέωσης των 

πληροφοριών αναφορικά με τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλά-

δα και το Εξωτερικό, προτείνεται στους ενδιαφερόμενους η επιβε-

βαίωσή τους από τις εκάστοτε πρωτότυπες πηγές πληροφόρησης. 

Το προσωπικό των Γραφείων ∆ιασύνδεσης είναι πάντα πρόθυμο να 

δώσει οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία και να βοηθήσει τους φοι-

τητές και τους αποφοίτους των Ιδρυμάτων στις όποιες αναζητήσεις 

τους στον εν λόγω τομέα.
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Σ
το τέλος των προπτυ-

χιακών σπουδών όλοι 

βρεθήκαμε μπροστά 

στο δίλημμα:

Εργασία ή μεταπτυχιακά; Σε 

αυτό το σημείο πρέπει να 

θέσετε και να απαντήσετε σε 

κάποιες βασικές ερωτήσεις 

που αφορούν στην επιλογή 

κατεύθυνσης για μεταπτυχι-

ακές σπουδές:

Ποιοί είναι οι κοντινοί και • 

μακροπρόθεσμοι επαγ-

γελματικοί μου στόχοι;

Είναι το μεταπτυχιακό • 

απαραίτητο για να πετύχω 

αυτούς τους στόχους;

∆ιαθέτω τα απαραίτητα • 

προσόντα και το ενδια-

φέρον για να πετύχω σε 

ένα μεταπτυχιακό πρό-

γραμμα;

Μήπως με την επιλογή • 

για μεταπτυχιακές σπου-

δές απλά καθυστερώ την 

απόφαση για σχεδιασμό 

της επαγγελματικής μου 

σταδιοδρομίας;

1.1 Προσδοκίες από την Πραγ-
ματοποίηση Μεταπτυχιακών 
Σπουδών

Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους οι απόφοιτοι 

των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 

στρέφονται προς τις μεταπτυχιακές σπουδές είναι:

Α. να αυξήσουν τις πιθανότητες ανεύρεσης απασχόλησης 

γρήγορα και με τους καλύτερους δυνατούς όρους,

Β. να βελτιώσουν την επαγγελματική τους κατάσταση και τις 

προοπτικές στην εργασία τους, και

Ο χρόνος και τα χρήματα • 

που θα δαπανήσω σε ένα 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

θα μου δώσουν μεγαλύ-

τερη επαγγελματική ευ-

ελιξία;

Ποιο είναι το καλύτερο • 

εκπαιδευτικό ίδρυμα για 

να παρακολουθήσω μετα-

πτυχιακές σπουδές στον 

τομέα που με ενδιαφέρει;

Γ. να βελτιώσουν το επί-

πεδο των γνώσεών τους 

στην επιστήμη στην 

οποία εντάσσονται και οι 

προπτυχιακές σπουδές 

τους, ή σε κάποια άλλη 

συναφή επιστήμη.
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1.2 Παράγοντες που 
πρέπει να ληφθούν 
υπόψιν κατά την Επι-
λογή των Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών

Φυσικά, το παραπάνω κριτήριο δεν ισχύει για τους 

αποφοίτους που αναζητούν μεταπτυχιακές σπουδές σε 

ένα συγκεκριμένο αντικείμενο λόγω ιδιαίτερης κλίσης 

και αγάπης προς αυτό. Ενδεχομένως δε, να τους είναι 

και αδιάφορο αν θα βρουν απασχόληση. Πρέπει να γίνει 

σαφές, ότι η ακαδημαϊκή γνώση ενός αντικειμένου από 

μόνη της δεν είναι αρκετή για να εξασφαλίσει μια επαγ-

γελματική σταδιοδρομία. Το βέβαιο είναι ότι για οποιο-

δήποτε λόγο και αν αποφασίσετε να κάνετε μεταπτυχι-

ακές σπουδές, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι σπουδές 

αυτές είναι διαφορετικές από τις προπτυχιακές, αφού 

απαιτούν τρία τουλάχιστον επιπλέον στοιχεία:

• περισσότερη ατομική μελέτη 

• συνεργασία με συγκεκριμένο καθηγητή ως επι-

βλέποντα

• συνεχή αξιολόγηση και κρίση όλων των γνώσεων 

που αποκτήθηκαν στο σχετικό αντικείμενο κτλ.

Έτσι, αν θεωρήσετε τις μεταπτυχιακές σπουδές μόνο 

ως μια διέξοδο για να αναβάλλετε τη δύσκολη θέση 

στην οποία βρίσκεται ο καθένας που 

αναζητεί εργασία, θα διαπιστώσετε 

ότι οδηγείστε σε ένα καινούργιο 

αδιέξοδο. Η παράταση της φοιτητι-

κής ζωής, αν δεν υπάρχει πραγμα-

τικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο 

των μεταπτυχιακών σπουδών, θα 

προκαλέσει αναβολή στη λήψη απο-

φάσεων, με αποτέλεσμα όχι μόνο να 

μη λύνονται τα προβλήματα, αλλά να 

αυξάνονται. Επομένως, πρέπει να 

έχετε ήδη πεισθεί ότι αξίζει η πραγματοποίηση μετα-

πτυχιακών σπουδών.

Είναι γνωστό ότι οι μεταπτυχιακές 

σπουδές μπορεί να βοηθήσουν την 

επαγγελματική αποκατάσταση των 

αποφοίτων, ενώ σε ορισμένες περι-

πτώσεις αποτελούν και προϋπόθεση 

(για παράδειγμα στην περίπτωση της 

ακαδημαϊκής καριέρας είναι απαραί-

τητο το διδακτορικό δίπλωμα). Εντού-

τοις δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι 

με την κατοχή κάποιου μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών επιτυγχάνεται αυτό-

ματα η εξασφάλιση απασχόλησης. Γι’ 

αυτό κατά την επιλογή του αντικειμέ-

νου των μεταπτυχιακών σπουδών θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη και η 

επαγγελματική αξία των σπουδών 

αυτών. Έτσι, είναι βασικό 

να προσδιορίσουμε ποιος 

είναι ο τομέας της αγοράς 

εργασίας στον οποίο στο-

χεύουμε και ποιες είναι οι 

προοπτικές εξέλιξης που 

διαγράφονται για τον το-

μέα αυτό. Με το κριτήριο 

αυτό είναι σίγουρο ότι θα 

διακρίνουμε εύκολα ποιες 

από τις μεταπτυχιακές 

σπουδές έχουν ιδιαίτερη σημασία 

-είναι αποδοτικές- και ποιες όχι.

Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακού προγράμματος πρέπει να αρχίσει νωρίτερα από την αναμενόμενη ημερομηνία εισαγω-

γής. Συζητήστε με καθηγητές από το τμήμα σας σχετικά με τις 

προσδοκίες σας για περαιτέρω σπουδές. Μπορούν να σας βοηθή-

σουν ουσιαστικά, εφόσον γνωρίζουν πιθανότατα, την ακαδημαϊκή 

σας απόδοση και τις μελλοντικές δυνατότητές σας. Το σίγουρο 

είναι ότι είτε οι καθηγητές σας είτε οι σύμβουλοι σε θέματα εκπαί-

δευσης του Γραφείου ∆ιασύνδεσης μπορούν να σας προτείνουν 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και μεταπτυχιακά προγράμματα κατάλληλα 

για τα μελλοντικά σχέδιά σας.

Ωστόσο πρέπει να αφιερώσετε πολύ χρόνο προκειμένου να προ-

χωρήσετε στην κατάλληλη για σας επιλογή. Από την πρώτη στιγμή 

που θα ξεκινήσετε την αναζήτηση μεταπτυχιακών, θα διαπιστώσε-

τε ότι είναι πάρα πολλά τα ιδρύματα που προσφέρουν μεταπτυχι-

ακές σπουδές και τεράστια η ποικιλία αντικειμένων σε όλες τις 

επιστήμες, με αποτέλεσμα η επιλογή να γίνεται μια πολύ δύσκολη 

υπόθεση. ∆εν υπάρχουν απόλυτα κριτήρια για την αξιολόγηση 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή σχολών που μπορούν να θεω-

ρηθούν κατάλληλα για όλους τους φοιτητές. Θα πρέπει εσείς να 

καθορίσετε τους παράγοντες επιλογής. Μπορείτε να χρησιμοποι-

ήσετε τα παρακάτω στοιχεία για την αξιολόγηση κάθε τμήματος/

σχολής που βρίσκεται στην λίστα των πιθανών επιλογών σας και 

να βρείτε απάντηση στα σχετικά ερωτήματα.

Τύπος και τόπος των σπουδών:
Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό; Με ποιο στόχο πτυ-

χίου; Πλήρους ή μερικής παρακολούθησης; Με διδασκαλία ή με 

έρευνα;

Προϋποθέσεις επιλογής υποψηφίων:
Πόσο ανταγωνιστική είναι η υποψηφιότητα για αίτηση στο πρό-

γραμμα; Τι ποσοστό υποψηφίων γίνεται δεκτό; Πόσο σημαντικό 

«Συζητήστε με κα-
θηγητές από το 
τμήμα σας σχετικά 
με τις προσδοκίες 
σας για περαιτέ-
ρω σπουδές»

«Η ακαδημαϊκή 
γνώση ενός αντικει-
μένου απο μόνη της 
δεν είναι αρκετή 
για να εξασφαλίσει 
μια επαγγελματική 
σταδιοδρομία»
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Επίπεδο ιδρύματος: 
Ποια είναι η άποψη που επικρατεί για το επίπεδο του ιδρύματος 

γενικά αλλά και ιδιαίτερα του τμήματος στο οποίο θα ενταχθείτε;

Φήμη σχολής / τμήματος / προγράμματος:
Είναι αναγνωρισμένα σε επίπεδο εθνικό ή διεθνές; Είναι ήδη κα-

θιερωμένα ή νέα σε λειτουργία; Υπάρχουν απόφοιτοι που είναι 

γνωστοί και έχουν καθιερωθεί επαγγελματικά;

Ζήτηση στην αγορά εργασίας:
Τι θα κάνετε 3-5 χρόνια αφού ολοκληρώσετε τις μεταπτυχιακές 

σπουδές σας; Είναι καλό να πληροφορηθείτε σχετικά με τις τάσεις 

της αγοράς εργασίας σε σχέση με την ειδικότητα που προσφέρει 

το πρόγραμμα. Τι ποσοστό των αποφοίτων του τμήματος επιτυγχά-

νει στο να βρει εργασία; Μέχρι ποιο σημείο βοηθάει το τμήμα ή το 

πανεπιστήμιο να βρουν οι απόφοιτοι του εργασία;

Κόστος προγράμματος / Υποτροφίες: 
Ποιο είναι το κόστος σπουδών; Υπάρχουν θέσεις βοηθών καθη-

γητών ή βοηθών σε ερευνητικά προγράμματα και ποιες είναι οι 

προϋποθέσεις επιλογής σε αυτές τις θέσεις; Τι είδους υποτρο-

φίες είναι διαθέσιμες από το τμήμα και για πόσους υποψήφιους 

φοιτητές; Το ίδρυμα παρέχει οικονομική βοήθεια; Υπάρχει δυνατό-

τητα παραμονής σε φοιτητική εστία; Υπάρχει δυνατότητα μερικής 

απασχόλησης μέσα στο Ίδρυμα  ή έξω από αυτό;

θεωρείται το κριτήριο του τελικού βαθμού του πτυχίου; Ποια άλλα 

κριτήρια θεωρούνται σημαντικά για την επιλογή των υποψηφίων; 

Το τμήμα προτιμά κατά την επιλογή, υποψήφιους που έχουν απο-

φοιτήσει πρόσφατα ή υποψήφιους που έχουν κάποια σχετική, με το 

αντικείμενο του τμήματος, επαγγελματική εμπειρία;

Περιεχόμενο προγράμματος και ερευνητικές κατευθύνσεις:
Η δομή του προγράμματος σπουδών είναι ευέλικτη; Οι κατευθύν-

σεις του προγράμματος ευνοούν την πρωτότυπη έρευνα ή την 

πρακτική εφαρμογή γνώσεων; Υπάρχουν ευκαιρίες εργασίας φοι-

τητών σε ερευνητικά προγράμματα;

∆ιδακτικό προσωπικό:
Πόσους καθηγητές διαθέτει το τμήμα; Μήπως η φήμη του τμήμα-

τος εξαρτάται μόνο από ένα ή δύο μέλη του διδακτικού προσωπι-

κού; Τι είδους ερευνητική εργασία ή άρθρα έχουν δημοσιευτεί από 

το τμήμα πρόσφατα; Αυτό το στοιχείο θα σας δώσει, κάποια ιδέα 

για  το αν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του διδακτικού προσωπικού 

είναι σχετικά με τα δικά σας.

Τοποθεσία πανεπιστημίου:
Λάβετε υπόψιν σας το πολιτικό / κοινωνικό / πο-

λιτιστικό πλαίσιο της χώρας που βρίσκεται το 

πανεπιστήμιο. Επίσης τις καιρικές συνθήκες!!! 

Να θυμάστε ότι θα περάσετε αρκετά μεγάλο 

χρονικό διάστημα σπουδάζοντας στον τόπο που 

θα επιλέξετε.

Αναγνώριση τίτλου σπουδών:
Είναι ο τίτλος του προγράμματος αναγνωρισμέ-

νος και από ποιόν φορέα;

∆ιευκολύνσεις:
Είναι ενδιαφέρον να γνωρίζετε ποιες διευκο-

λύνσεις, από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής, 

προσφέρει το Ίδρυμα (εργαστηριακές εγκαταστάσεις, πρόσβαση σε Η/Υ, σύγχρονη και πλήρως ενη-

μερωμένη τουλάχιστον στο αντικείμενό σας βιβλιοθήκη κ.λπ.)

Γλώσσα:
(προκειμένου για σπουδές στο εξωτερικό) Φυσικά ένα από τα πρώτα 

ζητήματα που θα πρέπει να έχετε επιλύσει είναι αυτό που αφορά στη 

γλώσσα στην οποία πραγματοποιούνται οι μεταπτυχιακές σπουδές. 

Όπως είναι προφανές, από τη φύση τους οι μεταπτυχιακές σπουδές 

απαιτούν πολύ καλή γνώση της γλώσσας στην οποία γίνονται. Όσο πε-

ρισσότερο προετοιμασμένοι είσαστε στη συγκεκριμένη γλώσσα, τόσο 

περισσότερο χρόνο, απογοητεύσεις, κόπο και χρήμα θα γλιτώσετε.

1.3 ∆ιαδικασία Αίτησης

Αφού βεβαιωθείτε πως έχετε κάνει την καταλληλότερη για σας επιλογή κατεύθυνσης μεταπτυχια-

κών σπουδών, θα πρέπει να αρχίσετε τις διαδικασίες αίτησης λαμβάνοντας υπόψιν τα εξής:

Ζητήστε πληροφορίες για μεταπτυχιακά προγράμματα  εσωτερικού & εξωτερικού μέσω του Γρα-1. 

φείου ∆ιασύνδεσης, επικοινωνήστε με τα πανεπιστήμια που σας ενδιαφέρουν, (π.χ. στείλετε 

e-mail μέσω της αντίστοιχης σελίδας στο internet), για φόρμες αιτήσεων, οδηγό σπουδών / προ-

γραμμάτων και υποτροφιών, περίπου ένα χρόνο πριν την αναμενόμενη ημερομηνία εισαγωγής 

στο πρόγραμμα.

«Από τη φύση 
τους οι μεταπτυ-
χιακές σπουδές 
απαιτούν πολύ 
καλή γνώση της 
γλώσσας στην 
οποία γίνονται»
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∆ιαβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης της 4. 

αίτησης προσεκτικά διότι οι διαδικασίες 

αιτήσεων διαφέρουν σημαντικά από ίδρυμα 

σε ίδρυμα και πολλές φορές ανάμεσα στα 

τμήματα του ίδιου ιδρύματος. Σιγουρευτεί-

τε ότι ο φάκελος αίτησης είναι πλήρης και 

ότι θα φτάσει μέσα στην προθεσμία.

Η τελική αίτηση για τα προγράμματα 5. 

μεταπτυχιακών σπουδών για τα οποία 

ενδιαφέρεστε, είναι το αποτέλεσμα μιας 

μακρόχρονης και συστηματικής διαδικα-

σίας συλλογής πληροφοριών και αξιολό-

γησής τους υπό το πρίσμα των προσω-

πικών σας επαγγελματικών στόχων και 

ενδιαφερόντων. 

Σιγουρευτείτε ότι έχετε πάρει τις πιο πρό-2. 

σφατες πληροφορίες για τις σχολές και τα 

προγράμματα που υποβάλλετε αίτηση.

Πάντα στις αιτήσεις για μεταπτυχιακές 3. 

σπουδές είναι απαραίτητες δύο ή περισσό-

τερες συστατικές επιστολές από καθηγη-

τές που είχατε στο προπτυχιακό επίπεδο. 

Σε ορισμένες αιτήσεις δίδονται συγκεκρι-

μένες φόρμες επιστολών για να συμπληρω-

θούν από τους καθηγητές. Για τις αιτήσεις 

στα πανεπιστήμια του εξωτερικού είναι 

απαραίτητο να δώσετε κάποια τεστ όπου 

εξετάζονται οι ικανότητες των υποψηφίων 

στη γλώσσα, στους μαθηματικούς υπολο-

γισμούς και στην λογική. Ανάλογα με την 

ημερομηνία που σκέφτεστε να κάνετε την 

αίτηση, σας συμβουλεύουμε να δώσετε 

εξετάσεις περίπου 9 μήνες πριν. 

Αναλυτικότερα:
Η αίτηση σε γενικές γραμμές

Πριν από την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να προηγείται • 

κάποια επιστολή σας προς το πανεπιστήμιο, με την οποία θα 

ζητάτε πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προσφέρονται, τις προυπο-

θέσεις εισαγωγής, τις φόρμες αιτήσεων, τη χρηματοδότηση 

και την αναμενόμενη ημερομηνία εισαγωγής για το ακαδημαϊκό 

έτος που σας ενδιαφέρει. Τις ερωτήσεις αυτές θα πρέπει να 

τις συνοδεύετε με πληροφορίες που αφορούν το ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο, ώστε να πάρετε 

όσο το δυνατόν πιο σωστή ενημέρωση. Ως απάντηση θα λάβετε ένα πακέτο πληροφοριών του 

πανεπιστημίου και τα έγγραφα των αιτήσεων. 

Κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει διαφορετική φόρμα αίτησης και οι διαδικασίες αιτήσεων διαφέ-• 

ρουν σημαντικά, πολλές φορές ανάμεσα και στα τμήματα του ίδιου ιδρύματος. Χρειάζεται, λοι-

πόν, προσεκτική ανάγνωση των οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης και αναζήτηση βοήθειας στα 

σημεία, για τα οποία δεν είσαστε σίγουροι σχετικά με το τι ακριβώς πρέπει να συμπληρώσετε. 

«Οι διαδικασίες 
αιτήσεων διαφέ-
ρουν σημαντικά 
από ίδρυμα 
σε ίδρυμα και 
πολλές φορές 
ανάμεσα στα 

τμήματα του ίδιου 
ιδρύματος»

Σε κάποιες σχολές του εξωτερικού, ιδιαίτερα σε • 

εκείνες που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμμα-

τα στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων, υπάρχει 

χρέωση για την επεξεργασία της αίτησης. 

Πότε πρέπει να αρχίσει η διαδικα-
σία – ∆ιάρκεια
Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακού προγράμματος 

πρέπει να αρχίσει περίπου δύο με τρία ακαδημαϊκά εξά-

μηνα πριν την αναμενόμενη ημερομηνία εισαγωγής. Αφού 

επισκεφθείτε το Γραφείο ∆ιασύνδεσης και πάρετε τις 

απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεστε για να πραγ-

ματοποιήσετε την επιλογή σας, κι αφού συζητήσετε με 

καθηγητές από το τμήμα σας για τα μελλοντικά μεταπτυ-

χιακά και εργασιακά σχέδιά σας, συγκεντρώστε όλες τις 

πληροφορίες που έχετε και φτιάξτε μια λίστα με σχολές, 

στις οποίες ενδιαφέρεστε πραγματικά να φοιτήσετε. 

Κατόπιν, κάνετε τις επαφές σας με τα εκπαιδευτικά ιδρύ-

ματα που σας ενδιαφέρουν και αναζητήστε φορείς υπο-

τροφιών ή/και χρηματοδότησης. Ανάλογα με τη χώρα και 

τον κλάδο μεταπτυχιακών σπουδών που σας ενδιαφέρει, 

διαφέρει και το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων που 

χρειάζεται να ακολουθήσετε, προκειμένου να γίνετε δε-

κτοί σε κάποιο πρόγραμμα. 

Για τις αιτήσεις στα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερι-

κού, χρειάζεται επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώ-

σεις, να δώσετε κάποιο τεστ γλωσσικής επάρκειας όπως 

π.χ. το TOEFL, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι έχετε 

επαρκή γνώση της γλώσσας που χρησιμοποιείται στη 

χώρα, στην οποία σκοπεύετε να κάνετε μεταπτυχιακές 

σπουδές, ή κάποιο τεστ ακαδημαϊκών γνώσεων όπως το 

GRE και το GMAT. Στις περιπτώσεις που χρειάζονται αυ-

τές οι εξετάσεις, σας συμβουλεύουμε να μην τις αφήσετε 

για την τελευταία στιγμή. Καλό θα ήταν να δώσετε εξετά-

σεις περίπου 9 μήνες πριν από την αναμενόμενη ημερο-

μηνία εισαγωγής σας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

Τι πρέπει να αναφέρετε στην πρώ-
τη επαφή με τα ιδρύματα
Η πρώτη επαφή με τα τμήματα που σας ενδιαφέρουν, 

γίνεται μέσω ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής επιστολής. Ο 
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δεύτερος τρόπος είναι πιο γρήγορος κι άρα πιο αποτελεσματικός, αφού σας 

επιτρέπει να πάρετε άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεστε προκειμένου να 

προετοιμαστείτε έγκαιρα. 

Αν όμως προτιμάτε το συμβατικό ταχυδρομείο, σιγουρευτείτε ότι στην επιστολή 

σας δίνετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας. Ανεξάρτητα από τον τρόπο 

επικοινωνίας, κατά την πρώτη σας επαφή με κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή φο-

ρέα, είναι απαραίτητο να δώ-

σετε κάποια βασικά στοιχεία 

για να εξυπηρετηθείτε με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο όπως 

τη διάρκεια των σπουδών που 

έχετε κάνει μέχρι τώρα ή θα 

ολοκληρώσετε σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, τον τύπο και 

το όνομα του εκπαιδευτικού 

ιδρύματος της προπτυχιακής 

σας κατάρτισης, το αντικείμε-

νο των σπουδών σας και τυχόν 

εργασιακή ή ερευνητική εμπει-

ρία την οποία έχετε. 

Στη συνέχεια ζητήστε συγκε-

κριμένες πληροφορίες για 

το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

για το οποίο ενδιαφέρεστε, 

καθώς επίσης και για τις δυ-

νατότητες χρηματοδότησης 

από το πανεπιστήμιο. Όσο πιο 

συγκεκριμένες ερωτήσεις κά-

νετε, τόσο πιο συγκεκριμένες 

απαντήσεις θα μπορούσατε να 

πάρετε, ώστε να προετοιμα-

στείτε έγκαιρα και να επιλέξε-

τε σωστά.

Ο φάκελος υπο-
ψηφιότητας
Αφού σιγουρευτείτε πως 

έχετε πάρει τις πιο πρό-

σφατες πληροφορίες για 

τα προγράμματα σπουδών 

που σας ενδιαφέρουν, συγκεντρώστε τα απαραίτητα στοιχεία 

και δικαιολογητικά που απαιτούνται για να συμπληρώσετε το 

πακέτο της αίτησης. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται βάσει 

των εγγράφων που θα στείλουν, γι΄ αυτό συνιστάται ιδιαίτερη 

προσοχή στα εξής σημεία:

Απαραίτητο είναι το επικυρωμένο αντίγραφο του βασικού • 

σας πτυχίου (σε επίσημη μετάφραση της γλώσσας σπουδών 

για πανεπιστήμια του εξωτερικού), στο οποίο θα αναγρά-

φεται κι ο τελικός βαθμός σας, ενώ είναι δυνατό να σας 

ζητηθεί και αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων τα οποία 

διδαχθήκατε. Ο μέσος όρος του πτυχίου που απαιτείται δια-

φέρει από σχολή σε σχολή. 

Η αίτησή σας πρέπει να είναι συμπληρωμένη πλήρως και • 

με ακρίβεια. Οι περισσότερες αιτήσεις, περιλαμβάνουν μία 

παράγραφο, στην οποία με συντομία πρέπει να δώσετε πλη-

ροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις σας και τους λόγους 

για τους οποίους επιλέγετε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα. Έτσι, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να κρίνει μέσω αυτού του 

σύντομου κειμένου τις ικανότητές σας στο γραπτό λόγο και στη σύντομη 

παρουσίαση ιδεών. 

Μαζί με την αίτηση πρέπει να στείλετε 2-3 συστατικές επιστολές καθηγητών του τμήματός σας. • 

Υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες απαραίτητες είναι οι συστατικές επιστολές από εργο-

δότες, καθώς η επαγγελματική εμπειρία είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για υποψηφιότητα σε 

ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα. Τέλος, αρκετές φορές οι συστατικές επιστολές πρέπει 

να συμπληρωθούν απευθείας σε συγκεκριμένες φόρμες. 

Σημαντική είναι η βαθμολογία των τεστ γλώσσας και ακαδημαϊκών γνώσεων. Τα επίσημα απο-• 

τελέσματα αυτών των εξετάσεων ταχυδρομούνται απευθείας από τους αρμόδιους για τη διεξα-

γωγή των τεστ οργανισμούς. 

Τι να περιμένετε αφού στείλετε την αίτηση
Αφού επιβεβαιώσετε πως η αίτησή σας έχει φτάσει σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που σας εν-

διαφέρουν, θα πρέπει να περιμένετε κάποια απάντηση, θετική ή αρνητική. Εφόσον φτάσουν οι απα-

ντήσεις, επιλέξτε από τα προγράμματα στα οποία γίνατε δεκτοί εκείνο που πραγματικά θέλετε να 

παρακολουθήσετε. Ειδοποιήστε το αρμόδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα σχετικά με την επιθυμία σας να πα-

ρακολουθήσετε  το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία που 

ορίζεται. Ενημερώστε επίσης τα ιδρύματα που σας δέχτηκαν κι εσείς δεν τα προτιμήσατε. Φροντίστε 

έγκαιρα όλες τις βασικές διαδικασίες που απαιτούνται πριν φύγετε (συνάλλαγμα, εξασφάλιση διαμο-

νής, αναβολή από το στρατό κ.ά.) και μεταβείτε στον τόπο διεξαγωγής των μεταπτυχιακών σας σπου-

δών πριν την έναρξη των μαθημάτων προκειμένου να ασχοληθείτε με όλες τις τυπικές διαδικασίες 

που απαιτούνται σε σχέση με τις σπουδές σας αλλά και τη διαμονή σας. 

Άλλα σημαντικά σημεία

Μερικές άλλες σημαντικές πληροφορίες που 

πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι οι εξής:

Συνήθως μαζί με την αίτησή σας ζητείται • 

και βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα 

περιέχονται στοιχεία σχετικά με την προ-

πτυχιακή σας κατάρτιση, τις ειδικές γνώ-

σεις που κατέχετε, την επαγγελματική και 

ερευνητική σας εμπειρία, τα ενδιαφέρο-

ντά σας ή/και άλλα επιμέρους στοιχεία. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις για την ει-• 

σαγωγή σας σε κάποιο μεταπτυχιακό 
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πρόγραμμα είναι δυνατόν να σας ζητηθεί να δώσετε κά-

ποια συνέντευξη. Σκοπός της συνέντευξης αυτής είναι να 

αντληθούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γνώ-

σεις και τα προσόντα κάθε υποψηφίου και να αξιολογηθούν 

τα προσωπικά του χαρακτηριστικά. Είναι αναμενόμενο τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα να αναζητούν τους «καλύτερους», 

προκειμένου να εξασφαλίσουν το κατάλληλο επιστημονι-

κό δυναμικό σε μεταπτυχιακό επίπεδο και να προωθήσουν 

σωστά το ακαδημαϊκό τους έργο. Η συνέντευξη είναι μια 

μοναδική ευκαιρία για να πετύχετε την εισαγωγή σας στο 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει, γι’ αυτό προ-

ετοιμαστείτε σωστά για να απαντήσετε σε ερωτήσεις που 

αφορούν το ακαδημαϊκό σας υπόβαθρο, τον εαυτό σας, και 

τους μελλοντικούς σας επαγγελματικούς στόχους, αλλά και 

για να αιτιολογήσετε την απόφασή σας να ακολουθήσετε τη 

συγκεκριμένη μεταπτυχιακή ειδίκευση, καθώς και την επιλο-

γή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

Τέλος, δώστε προσοχή στις προθεσμίες που ορίζονται τόσο • 

για την αίτηση, όσο και για την αποδοχή της θέσης σε ένα 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Μην αμελείτε να απαντήσετε 

έγκαιρα και να προετοιμαστείτε κατάλληλα. 

1.4 Συστατική Επιστολή - Αυτο-
περιγραφική Έκθεση

Η εισαγωγή σε μεταπτυχι-ακό πρόγραμμα αποτε-

λεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική 

διαδικασία. Εκτός από τα 

στοιχεία που περιλαμβάνο-

νται στην αίτησή σας, όπως 

αντίγραφα πτυχίων, αναλυ-

τική βαθμολογία συνήθως 

απαιτείται να καταθέσετε 

συστατικές επιστολές και 

πολλές φορές αυτοπερι-

γραφική έκθεση στην οποία 

παρουσιάζονται τα κίνητρα 

και οι λόγοι επιλογής του συ-

Για την συγγραφή της αυτοπεριγραφικής έκθε-

σης δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος και προ-

καθορισμένος τρόπος. Κύριος στόχος είναι να 

απαντηθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα η ερώ-

τηση «Γιατί να γίνεις δεκτός στο συγκεκριμένο 

μεταπτυχιακό;». 

To κείμενο θα πρέπει να αναδεικνύει τα εξής  

σημεία: 

∆ιάθεση για εξέλιξη και έντονο ερευνητικό • 

ενδιαφέρον. 

Άμεση σύνδεση με επιχειρήματα του περιε-• 

χομένου της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής 

εξειδίκευσης με τα γνωστικά ενδιαφέροντα 

του υποψηφίου. 

Έντονο κίνητρο και ικανότητα του υποψηφίου • 

να πετύχει στο συγκεκριμένο επιστημονικό 

πεδίο. 

Συγκροτημένη σκέψη και καινοτόμες ιδέες. • 

Ισορροπία στην εργασιακή, ακαδημαϊκή • 

εμπειρία και προσωπικότητα σε σχέση με 

τους στόχους, τις συνθήκες και τις προδια-

γραφές του μεταπτυχιακού προγράμματος. 

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγη-
σης για την σύνταξη αυτο-
περιγραφικής έκθεσης

Προκειμένου να συντάξεις μια έκθεση που αντι-

κατοπτρίζει την προσωπικότητα, τους στόχους 

αλλά και τα δυνατά σημεία σου ως υποψήφιος, 

παρακάτω παρατίθενται κάποιες ερωτήσεις, 

όπου απαντώντας σε αυτές θα βοηθήσουν στην 

συγγραφή της. 

Τι σε κάνει να ξεχωρίζεις από τους υπό-1. 

λοιπους υποψηφίους; 

Τι σε προσελκύει στο συγκεκριμένο μετα-2. 

πτυχιακό; Πού στοχεύεις στο μέλλον; 

γκεκριμένου μεταπτυχιακού. 

Η συγκεκριμένη προσωπική 

έκθεση μπορεί να ζητηθεί κι 

ως application essay / per-

sonal statement / statement 

of purpose. H «προσωπική 

δήλωση» αποτελεί μια ανα-

λυτική περιγραφή των ιδεών 

και των στόχων σας, των προ-

σωπικών ενδιαφερόντων και 

εμπειριών που σχετίζονται 

με το συγκεκριμένο μετα-

πτυχιακό καθώς επίσης κα-

ταγράφει τις δυνατότητες και 

τις ιδιαιτερότητες  που σας 

καθιστούν τον ιδανικό υπο-

ψήφιο. Η αυτοπεριγραφική 

έκθεση μαζί με τις συστατι-

κές επιστολές αποτελούν τα 

τμήματα μιας αίτησης, όπου 

ο υποψήφιος παύει να είναι 

ένα σύνολο αριθμών (όπως 

βαθμοί μαθημάτων, βαθμοί 

από GRE’s κλπ) και γίνεται 

ένας άνθρωπος με παρελθόν 

(ακαδημαϊκό και μη) και με 

σχέδια για το μέλλον. 

«Σκοπός της συ-
νέντευξης αυτής 
είναι να αντληθούν 
περισσότερες πλη-
ροφορίες»

Πώς ξεκίνησε το ενδιαφέρον σου για το 3. 

συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο, 

πώς εξελίχθηκε; Πότε αισθάνθηκες σί-

γουρος ότι αυτό είναι το αντικείμενο με το 

οποίο θέλεις να ασχοληθείς; Τι σε οδήγη-

σε σε αυτήν την απόφαση; 

Ποιές είναι οι ακαδημαϊκές σου επιρροές; 4. 

Πώς η ακαδημαϊκή σου εμπειρία στα πλαί-5. 

σια του πρώτου πτυχίου σε οδήγησε στο 

συγκεκριμένο μεταπτυχιακό τμήμα; 

Ανάφερε μερικά επιτεύγματα στα πλαίσια 6. 

του πρώτου πτυχίου που σε έχουν προε-

τοιμάσει για το συγκεκριμένο μεταπτυχι-

ακό. 

Ποιά ήταν η διπλωματική σου εργασία; 7. 

Έχεις ασχοληθεί με κάποια επιστημονική 

έρευνα ή εργασία σχετική με το μεταπτυ-

χιακό; 

Ανάφερε άλλες μη ακαδημαϊκές εμπειρίες 8. 

που συμβάλλουν στην εισαγωγή σου στο 

επιθυμητό μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 

Ποιά είναι τα σχέδια σου για την επιστημο-9. 

νική και επαγγελματική σου εξέλιξη; 

Ποιά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που 10. 

χρειάζεται να γνωρίζει για σένα η επιτροπή 

του μεταπτυχιακού; 

Σκέψου έναν καθηγητή που εκτιμάς και 11. 

έχεις συνεργαστεί μαζί του. Αν διάβαζε την 

έκθεσή σου τι θα τον εντυπωσίαζε; 

18 19



Προτεινόμενα βήματα σύ-
νταξης της έκθεσης
Τόνισε τα θετικά σου σημεία και απόφυγε να • 

αναφερθείς σε τυχόν αδυναμίες. Το κείμενο 

θα πρέπει να αποπνέει αυτοπεποίθηση και 

ειλικρίνεια.

∆ώσε έμφαση στην πρώτη παράγραφο και • 

προσπάθησε να τραβήξεις το ενδιαφέρον 

του αναγνώστη. 

Εξήγησε με σαφήνεια τους λόγους που επι-• 

λέγεις το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό. 

Χρησιμοποίησε κάποιους ειδικούς όρους της • 

επιστημονικής ειδίκευσής σου προκειμένου 

να δείξεις τις γνώσεις σου και το ενδιαφέ-

ρον σου. 

Η αυτοπεριγραφική έκθεση δεν πρέπει να • 

ξεπερνά την μια με δυο σελίδες. Συνόψισε 

τα δυνατά σου σημεία και απόφυγε την πα-

ράθεση ανούσιων και προσωπικών πληρο-

φοριών. 

∆ιάλεξε δυο, μέχρι τέσσερα κεντρικά θέ-• 

ματα που μπορείς να αναπτύξεις στην αυ-

τοπεριγραφική έκθεση, απέφυγε τους πλα-

τειασμούς γενικά για την ζωή. Επικεντρώσου 

στον επαγγελματισμό, την ωριμότητα και την 

ικανότητα σου να εργαστείς σε ακαδημαϊκό 

επίπεδο και στην εξειδίκευση που έχεις 

επιλέξει. 

Η συνολική εικόνα του κειμένου χρειάζεται • 

ιδιαίτερη προσοχή! Αφιέρωσε χρόνο και για 

το συντακτικό, την ορθογραφία αλλά και το 

γραπτό λόγο. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αυτοπεριγραφική έκθεση είναι ένα 

εντελώς προσωπικό κείμενο το οποίο εκφράζει 

τον/την συγγραφέα του και έτσι, ενώ μπορεί 

ορισμένα κείμενα να φαίνονται αξιόλογα, δεν θα 

πρέπει επ’ ουδενί να υιοθετήσουμε ολόκληρα 

κομμάτια αυτών. Μέσα από την έκθεση μας πρέ-

πει να προβάλλουμε την μοναδικότητα μας και 

την ιδιαίτερη φυσιογνωμία μας.

Χρήσιμες  Ιστοσελίδες 
http://www.statementofpurpose.com/  

http://www.accepted.com/grad/ 
personalstatement.aspx 

http://www.infozee.com/application-issues/ 
essays-sop.htm 

http://www2.sjsu.edu/faculty/gcallaghan/ 
graduate/winningstatement.htm 

http://www.cs.rpi.edu/~whuang/other/ 
purposeadvice.html 

ttp://www.cs.cmu.edu/~harchol/ 
gradschooltalk.pdf 

http://www.princetonreview.com/grad/apply/ 
articles/application/purpose.asp 

http://gradschool.about.com/b/a/037430. 
htm 

http://ecs.engr.wisc.edu/student/samples/ 
statementofpurpose.pdf 

http://www.stanford.edu/dept/undergrad/urp/ 
PDFLibrary/writing/PersonalStatement.pdf 

h t tp : / / a lumnus .ca l t ech .edu / ~ na ta l i a / 
studyinus/guide/statement/samples.htm 

ht tp : / /www.graduat ingengineer .com/ 
gradschools/articles/purpose.html 

http://www.cs.umd.edu/~arun/grad/sop.html  

http://www.rpi.edu/web/writ ingcenter/ 
gradapp.html 

http://www.cais.upatras.gr/Lists/List6/ 
DispForm.aspx?ID=23 

«Richard J. Stelzer: How to Write a Winning Personal Statement 
for Graduate and Professional School, 3rd Ed., Peterson’s 
Guides Publications»

Some examples of successful statements

Statement 1

My interest in science dates back to 

my years in high school, where I excelled in 

physics, chemistry, and math. When I was 

a senior, I took a first-year calculus course 

at a local college (such an advanced-level 

class was not available in high school) and 

earned an A. It seemed only logical that I 

pursue a career in electrical engineering.

When I began my undergraduate ca-

reer, I had the opportunity to be exposed to 

the full range of engineering courses, all of 

which tended to reinforce and solidify my 

intense interest in engineering. I’ve also had 

the opportunity to study a number of sub-

jects in the humanities and they have been 

both enjoyable and enlightening, providing 

me with a new and different perspective on 

the world in which we live.

In the realm of engineering, I have 

developed a special interest in the field of 

laser technology and have even been taking 

a graduate course in quantum electronics. 

Among the 25 or so students in the course, 

I am the sole undergraduate ate. Another 

particular interest of mine is electromagnet-

ics, and last summer, when I was a techni-

cal assistant at a world-famous local lab, 

I learned about its many practical applica-

tions, especially in relation to microstrip 

and antenna design. Management at this 

lab was sufficiently impressed with my 

work to ask that I return when I graduate. 

Of course, my plans following completion 

of my current studies are to move directly 

into graduate work toward my master’s in 

science. After I earn my master’s degree, I 

intend to start work on my Ph.D. in electri-

cal engineering. Later I would like to work 

in the area of research and development for 

private industry. It is in R & D that I believe 

I can make the greatest contribution, utiliz-

ing my theoretical background and creativ-

ity as a scientist.

I am highly aware of the superb 

reputation of your school, and my conver-

sations with several of your alumni have 

served to deepen my interest in attending. I 

know that, in addition to your excellent fac-

ulty, your computer facilities are among the 

best in the state. I hope you will give me the 

privilege of continuing my studies at your 

fine institution.

(Stelzer pp. 38-39)
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Statement 2

Having majored in literary studies (world 

literature) as an undergraduate, I would now 

like to concentrate on English and American 

literature.

I am especially interested in nineteenth-

century literature, women’s literature, Anglo-

Saxon poetry, and folklore and folk literature. 

My personal literary projects have involved 

some combination of these subjects. For the 

oral section of my comprehensive exams, I 

specialized in nineteenth century novels by 

and about women. The relation ship between 

«high» and folk literature became the subject 

for my honors essay, which examined Toni 

Morrison’s use of classical, biblical, African, 

and Afro-American folk tradition in her novel. 

I plan to work further on this essay, treating 

Morrison’s other novels and perhaps prepar-

ing a paper suitable for publication.

In my studies toward a doctoral degree, 

I hope to examine more closely the relation-

ship between high and folk literature. My ju-

nior year and private studies of Anglo-Saxon 

language and literature have caused me to 

consider the question of where the divisions 

between folklore, folk literature, and high 

literature lie. Should I attend your school, I 

would like to resume my studies of Anglo-

Saxon poetry, with special attention to its folk 

elements.

Writing poetry also figures prominently 

in my academic and professional goals. I 

have just begun submitting to the smaller 

journals with some success and am gradu-

ally building a working manuscript for a col-

lection. The dominant theme of this collection 

relies on poems that draw from classical, bib-

lical, and folk traditions, as well as everyday 

experience, in order to celebrate the process 

of giving and taking life, whether literal or figu-

rative. My poetry draws from and influences 

my academic studies. Much of what I read 

and study finds a place in my creative work 

as subject. At the same time, I study the art 

of literature by taking part in the creative pro-

cess, experimenting with the tools used by 

other authors in the past.

In terms of a career, I see myself teach-

ing literature, writing criticism, and going into 

editing or publishing poetry. Doctoral studies 

would be valuable to me in several ways. 

First, your teaching assistant ship program 

would provide me with the practical teach-

ing experience I am eager to acquire. Further, 

earning a Ph.D. in English and American lit-

erature would advance my other two career 

goals by adding to my skills, both critical and 

creative, in working with language. Ultimately, 

however, I see the Ph.D. as an end in itself, as 

well as a professional stepping stone; I enjoy 

studying literature for its own sake and would 

like to continue my studies on the level de-

manded by the Ph.D. program.

(Stelzer pp. 40-41)

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Την κα Παπαδοπούλου τη γνωρίζω καλά διότι παρακολούθησε τα μαθήματά μου, 

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι και Τριβολογία στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

(ΤΕΙ) Πειραιά.

Οι τελικοί βαθμοί στα μαθήματα αυτά και τα αυτοτελή εργαστήρια τους (σε δεκα-

βάθμια κλίμακα) είναι:

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι  5,0/10

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι (Εργ) 6,8/10

Τριβολογία    5,6/10

Τριβολογία (Εργ)   6,0/10

Η προσωπική μου αντίληψη από την κα Παπαδοπούλου είναι ότι είναι ένα άτομο με 

πολλές ικανότητες, ισορροπημένη προσωπικότητα, αξιοπιστία, αίσθηση της ευθύνης, 

εργατικότητα και διάθεση συνεργασίας. Έχαιρε εκτιμήσεως μεταξύ των συναδέλφων 

της και επέδειξε ικανοποιητική πρόοδο σε όλα της τα μαθήματα.  

Είμαι βέβαιος ότι θα αναλάβει με επιτυχία οποιαδήποτε θέμα στα πλαίσια των με-

ταπτυχιακών της σπουδών και για το λόγο αυτό τη συνιστώ εκθύμως. 

 Με κάθε ειλικρίνεια, 

 καθ. Σ. Αντωνίου

22 23



1.5 Βασικά Κριτήρια 
Επιλογής Υποψηφίων

Στις περισσότερες περιπτώσεις η επιλογή υποψηφίων γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από μέλη του διδακτικού προ-

σωπικού του εκάστοτε τμήματος. Για τις επιτροπές επιλογής υπο-

ψήφιων στα προγράμματα υπάρχουν κάποια βασικά κριτήρια που 

περιλαμβάνουν:

Βασικό Πτυχίο:
Η συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί βασικό κριτήριο 

επιλογής, αλλά όχι απαραίτητο, όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προ-

ηγούμενη παράγραφο. Συνήθως μπορείτε να κάνετε αίτηση για 

μεταπτυχιακά, χωρίς να έχετε πάρει ακόμα το πτυχίο σας εφόσον 

βρίσκεστε στο τελευταίο εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών 

σας και δηλώσετε την αναμενόμενη ημερομηνία αποφοίτησης.

Μέσος όρος πτυχίου:
∆ιαφέρει από σχολή σε σχολή, αλλά συνήθως ζητείται τελικός 

βαθμός πτυχίου μεγαλύτερος του 6 στα 10. Αρκετές φορές οι επι-

τροπές δέχονται φοιτητές κάτω του ελάχιστου αποδεκτού βαθμού, 

υπό ορισμένες συνθήκες.

Αίτηση:
Συνήθως οι αιτήσεις απαιτούν μία έκθεση, όπου με συντομία πρέ-

πει να δώσετε πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις σας και 

τους λόγους για τους οποίους επιλέγετε το συγκεκριμένο μετα-

πτυχιακό πρόγραμμα. Η επιτροπή μπορεί να κρίνει μέσω αυτής της 

γραπτής δήλωσης τις ικανότητες σας στον γραπτό λόγο και στη 

σύντομη παρουσίαση ιδεών.

Βαθμολογία των τεστ: TOEFL, TSE, GRE, GMAT
Για την εισαγωγή σε τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών χρειάζεται 

η εξέταση των υποψηφίων σε τεστ γλώσσας και ακαδημαϊκών γνώ-

σεων. Για κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα ξεχωριστά καθορίζεται 

ποιο ή ποια από αυτά τα τεστ θεωρούνται απαραίτητα, όπως επί-

σης και το κατώτατο όριο βαθμολογίας. Τα τεστ είναι:

TOEFL•  (Test of English as a Foreign Language)

Οι εξετάσεις του TOEFL είναι ειδικές εξετάσεις για όσους 

σκοπεύουν να παρακολουθήσουν αγγλόφωνα προπτυχιακά 

και μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων της Ελλάδας 

και του εξωτερικού, και πιστοποιούν το επίπεδο γνώσεων του 

υποψηφίου στην αγγλική γλώσσα. 

TSE • (Test of Spoken English)

Οι εξετάσεις TSE μετρούν την επίδοση στον προφορικό λόγο. 

Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητες για τους υποψηφί-

ους που θέλουν να εργαστούν στο πανεπιστήμιο ως βοηθοί 

καθηγητών. 

GRE•  (Graduate Record Examinations)

Οι εξετάσεις GRE είναι ειδικές εξετάσεις για όσους σκοπεύ-

ουν να παρακολουθήσουν αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμ-

ματα πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

GMAT • (Graduate Management Admission Test)

Οι εξετάσεις GMAT απευθύνονται σε όσους σκοπεύουν να 

παρακολουθήσουν αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα 

πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού στον τομέα 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 

Ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει τα εξής όσον αφορά τα ανωτέρω 

τεστ:

Η εξέταση στα τεστ, εκτός του TSE, είναι σε ηλεκτρονική μορ-• 

φή, χωρίς όμως να χρειάζονται ειδικές γνώσεις ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

Τα επίσημα αποτελέσματα των τεστ ταχυδρομούνται από το • 

ETS απευθείας σε πανεπιστήμια που έχει επιλέξει ο υποψή-

φιος.

Συνέντευξη: 
Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να σας ζητηθεί να δώσετε συ-

νέντευξη. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προετοιμαστείτε να 

απαντήσετε σε ερωτήσεις όπως:

Ποιοί είναι οι μελλοντικοί στόχοι σας για επαγγελματική κα-1. 

ριέρα;

Πόσες ώρες την εβδομάδα μελετάτε;2. 

Ποια μαθήματα προτιμάτε και γιατί;3. 

Μιλήστε για τον εαυτό σας.4. 

Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα;5. 

Πώς θα αντεπεξέλθετε στις οικονομικές απαιτήσεις του 6. 

προγράμματος;

Τι θα κάνετε αν δεν επιλεγείτε σε αυτό το πρόγραμμα;7. 
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Άλλο υλικό: 
Σκοπός σας είναι να δώσετε μία αίτηση όσο το 

δυνατόν πιο ενδιαφέρουσα και περιεκτική σε 

πληροφορίες, για αυτό συμπεριλάβετε και άλλο 

υλικό όπως βιογραφικό σημείωμα. Το προσωπικό 

του Γραφείου ∆ιασύνδεσης μπορεί να σας βοη-

θήσει στην σύνταξη του βιογραφικού σας.

1.6 Αναγνώριση Παρεχόμε-
νου Τίτλου Σπουδών από τον 
∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Προτού ξεκινήσετε τη διαδικασία εγγραφής σε κάποιο εκπαι-

δευτικό ίδρυμα του εξωτερικού, θα πρέπει οπωσδήποτε να 

πάρετε τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ισοτιμία του 

τίτλου που σκοπεύετε να αποκτήσετε με αυτόν κάποιου αντίστοι-

χου κλάδου αναγνωρισμένου από το ελληνικό 

κράτος, καθώς και για την ακαδημαϊκή και επαγ-

γελματική αναγνώριση των μεταπτυχιακών σας 

σπουδών, ιδιαίτερα αν σας ενδιαφέρει να απα-

σχοληθείτε στο ∆ημόσιο Τομέα. Ακόμη και το πιο 

ενδιαφέρον και περιζήτητο στο εξωτερικό πρό-

γραμμα, ενδεχομένως να έχει ελάχιστη αξία αν 

δε μπορεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες στη χώρα 

μας διατάξεις, να αξιοποιηθεί επαγγελματικά. Ο 

υπεύθυνος φορέας για την αναγνώριση, ισοτιμία 

και αντιστοιχία βαθμολογίας τίτλων σπουδών του 

εξωτερικού με τα ημεδαπά πτυχία είναι ο ∆ιαπανεπιστημιακός 

Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρη-

σης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ο οποίος αντικατέστησε το ∆Ι.ΚΑ.ΤΣΑ. 

Στον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατίθεται κατάλογος με τα πανεπιστήμια του 

εξωτερικού που έχουν κριθεί και αναγνωρίζονται από το ελληνικό 

κράτος. Εάν κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα του εξωτερικού δε συμπε-

ριλαμβάνεται στους καταλόγους, δε σημαίνει ότι δεν αναγνωρί-

χία, τα οποία απαιτούν 

παρακολούθηση μαθημά-

των και σε πανεπιστήμια 

άλλων χωρών. Σε αυτές 

τις περιπτώσεις ο ενδια-

φερόμενος θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον 

∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. προκειμένου να διαπιστώσει αν το 

πτυχίο που θα αποκτήσει θα τύχει αναγνώρισης. 

Προκειμένου να αναγνωριστεί ο τίτλος του εξω-

τερικού είναι απαραίτητη η κατάθεση ορισμένων 

δικαιολογητικών στον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. Τα δικαιολο-

γητικά αυτά σε γενικές γραμμές είναι:

ζεται, αλλά ότι μέχρι το χρόνο 

σύνταξης του καταλόγου δεν 

είχε δοθεί η ευκαιρία στον 

∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. να αποφανθεί 

για το ακαδη-

μαϊκό επίπεδο 

του εν λόγω 

πανεπιστημίου. 

Είναι φανερό 

ότι οι ενδια-

φερόμενοι για 

μεταπτυχιακές 

σπουδές στο 

εξωτερικό θα 

πρέπει να συμ-

βουλεύονται τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

πριν επιλέξουν το ίδρυμα για 

τις σπουδές τους, ώστε να 

γνωρίζουν εκ των προτέρων 

τη δυνατότητα αναγνώρισης 

του τίτλου που θα τους απο-

νεμηθεί. Επίσης, ορισμένα 

πανεπιστήμια παρέχουν πτυ-

«Στον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
διατίθεται κα-
τάλογος με τα 
πανεπιστήμια του 
εξωτερικού που 
έχουν κριθεί και 
αναγνωρίζονται από 
το ελληνικό κράτος»

Αίτηση που χορηγείται • 

από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Παράβολο.• 

Υπεύθυνη δήλωση του • 

νόμου 1599/1986.

Επικυρωμένο αντί-• 

γραφο προπτυχιακού 

τίτλου του ελληνικού 

Α.Ε.Ι.

Αντίγραφο τίτλου που • 

πρόκειται να κριθεί, 

επικυρωμένο για τη 

γνησιότητα των υπο-

γραφών και επίσημα 

μεταφρασμένο. 

Επικυρωμένο πιστο-• 

ποιητικό μαθημάτων – 

βαθμών, εάν απαιτείται 

υποχρεωτική παρακο-

λούθηση μαθημάτων. 

Εργασία μεταπτυχιακού • 

τίτλου ή διδακτορική 

διατριβή, που επιστρέ-

φονται μετά την ανα-

γνώριση.

Περίληψη διδακτορι-• 

κής διατριβής στα ελ-

ληνικά. 

Να σημειωθεί ότι η διαδι-

κασία αναγνώρισης τίτλων 

σπουδών και συνακόλουθα τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά 

ενδέχεται να αλλάξουν στο 

άμεσο μέλλον. Οι ενδιαφε-

ρόμενοι μπορούν να απευ-

θύνονται για συμπληρωμα-

τικές πληροφορίες στον 

∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. (www.doatap.gr)

1.7 Τίτλοι Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών

1.7.1 Πτυχία και ∆ιπλώματα 
Μεταπτυχιακών σπουδων

Όλα τα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και κάποια 

κολέγια ανώτερης εκπαίδευσης, προσφέρουν σπουδές 

πέραν του επιπέδου των προπτυχιακών σπουδών, οι οποίες 

οδηγούν σε διεθνώς αναγνωρισμένα, μεταπτυχιακά προσόντα 

σε επίπεδο πιστοποιητικού (certificate), διπλώματος (diploma), 

μεταπτυχιακού διπλώματος (masters) και διδακτορικού 

(doctorate). Η χρονική διάρκεια των σπουδών ποικίλει από εν-

νέα μήνες μέχρι τρία ή τέσ-

σερα έτη.

Η μεταπτυχιακή έρευνα μπο-

ρεί να πραγματοποιηθεί σε 

σχεδόν οποιοδήποτε αντικεί-

μενο και συχνά μπορεί να εί-

ναι σε κλάδους αιχμής όπως 

οι επιστήμες και η τεχνολο-

γία. Πολλές σπουδές αντικα-

τοπτρίζουν και είναι προσαρ-

μοσμένες στις ανάγκες της 

βιομηχανίας και είναι σχεδια-

σμένες σε στενή συνεργασία 

με εργαζόμενους ή επαγγελ-

ματικές  οργανώσεις.
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Μερικά ερευνητικά προγράμματα μπορούν να τυγχάνουν κοινής επίβλεψης στο 

εξωτερικό και στην Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορείτε να πραγματοποιήσετε π.χ. 

έρευνα σε ένα αντικείμενο στην  Ελλάδα με μικρότερο κόστος από το να σπου-

δάζετε εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό.

Ένα πτυχίο ή δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών απονέμεται μετά από επιτυχημένη ολοκλήρωση σπου-

δών με διδασκαλία ή μετά από μία περίοδο έρευνας, ή συνδυασμό και των δύο. Οι σπουδές με δι-

δασκαλία παρέχονται στα επίπεδα master, diploma και certificate. 

Τα πτυχία με έρευνα στα επίπεδα master, master of philosophy ή 

doctorate απονέμονται στους φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώ-

σει μία περίοδο πρωτογενούς έρευνας και έχουν υποβάλλει μία 

διατριβή προς εξέταση

Πτυχία master με διδασκαλία
Ο τίτλος του πτυχίου master συνήθως, άλλα όχι πάντοτε, καθο-

ρίζεται από το αντικείμενο της μελέτης π.χ. Master of Arts (MA), 

Master of Science (Msc), Master of Engineering (MEng), Master of 

Technology (MTech), Master of Laws (LLM), Master of Business 

Administration (MBA).

Μερικές σπουδές master δίνουν τη δυνατότητα πλήρους ή με-

ρικής εξαίρεσης από επαγγελματικά προσόντα, στην περίπτωση 

που κάποιος χρειασθεί να εργαστεί στην αντίστοιχη ξένη χώρα. 

Άλλες σπουδές master παρέχουν εξάσκηση υψηλού επιπέδου σε 

περιοχές ειδικών αντικειμένων.

 Οι σπουδές  master  με διδασκαλία πλήρους απασχολήσεως (full-

time) διαρκούν ένα ακαδημαϊκό έτος (σπανίως και δύο έτη) και 

αποτελούνται από σειρά μαθημάτων (μαθήματα, σεμινάρια, κτλ.) 

εκπαίδευση σε μεθόδους έρευνας, ιδιαίτερες εργασίες ή εκθέ-

σεις, και συνήθως διάφορες γραπτές εξετάσεις. Τα στοιχεία διδα-

σκαλίας των  σπουδών μπορεί να αξιολογούνται με εξετάσεις, με 

συνεχή εκτίμηση της εργασίας ή και με τους δύο τρόπους.

Οι σπουδές master με διδασκαλία μπορεί επίσης να περιλαμβά-

νουν έρευνα ή πτυχιακή εργασία σε ένα ορισμένο θέμα το οποίο 

πρέπει να γραφεί ως μία εκτεταμένη έκθεση, η οποία ονομάζεται 

thesis ή dissertation. Μπορεί επίσης, ως τμήμα των σπουδών, να 

περιλαμβάνεται και μια προφορική εξέταση, η οποία ονομάζεται 

«viva voce» ή πιο απλά «viva».

Στα πτυχία masters δεν υπάρχουν διαβαθμίσεις, αν και κάποια Πα-

νεπιστήμια μπορεί να απονέμουν μία «διάκριση» (distinction) για 

εξέχουσα απόδοση.

«Τα πτυχία με έρευνα 
απονέμονται στους 
φοιτητές οι οποίοι 
έχουν ολοκλρώσει 
μία περίοδο πρω-
τογενούς έρευνας 
και έχουν υποβάλλει 
μία διατριβή προς 
εξέταση»

Πτυχία master με έρευνα
Πτυχία masters μπορεί επίσης να αποκτηθούν με έρευνα, και 

οι περισσότερες full-time σπουδές διαρκούν δύο ημερολογια-

κά έτη. Μερικά Πανεπιστήμια απονέμουν ένα MPhil  (Master of 

Philosophy). Το MPhil μπορεί να είναι σε science, engineering 

medicine, arts, ή social studies.

Το UK Office of Science and Technology (Μεγάλη Βρετανία) έχει 

εισάγει επιπλέον ένα νέο πτυχίο master με έρευνα, ένα Master of 

Research (MRes), ως το σημείο εκκίνησης για ένα PhD.

∆ιπλώματα και Πιστοποιητικά (Diplomas and Certificates)
Τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά είναι συνήθως σπουδές οι 

οποίες σχετίζονται με μία ιδιαίτερη θέση και δίνουν την δυνατό-

τητα μιας πλήρους ή τμηματικής εξαίρεσης από επαγγελματικές 

εξετάσεις, εάν σκοπεύετε να εργασθείτε στη χώρα όπου θα τα 

αποκτήσετε. Αυτά μερικές φορές αποτελούνται από στοιχεία διδα-

σκαλίας σπουδών masters χωρίς την διατριβή, και μερικές σπου-

δές προσφέρουν την ευκαιρία της μεταφοράς από τις σπουδές 

ενός διπλώματος στις σπουδές ενός master μετά από μία επιτυ-

χημένη ολοκλήρωση.  Τα διπλώματα και τα πιστοποιητικά κανονικά 

ολοκληρώνονται σε 9 ή 12 μήνες, και δεν περιλαμβάνουν εκτετα-

μένη έκθεση ή διατριβή. 

Οι σπουδές παρέχονται σε ένα ευρύ πεδίο, όπως computing, 

marketing, teaching και social work. Τυπικές μεταπτυχιακές απο-

νομές περιλαμβάνουν: Diploma in Management Studies (DMS) και 

Postgraduate Certificate in Education (PGCE).

∆ιδακτορικά
Το πτυχίο του διδακτορικού διπλώματος απονέμεται για μία σε βά-

θος πρωτογενή έρευνα σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, η οποία απο-

τελεί μία πραγματική συνεισφορά στη γνώση. Οι φοιτητές πραγμα-

τοποιούν ανεξάρτητη έρευνα κάτω από επίβλεψη και γράφουν τα 

αποτελέσματά τους και τα συμπεράσματά τους ως μία διατριβή.

Όλα τα Πανεπιστήμια απονέμουν το πτυχίο του Doctor of 

Philosophy (PhD ή DPhil) για διδακτορικά στις ανθρωπιστικές επι-

στήμες γενικά (arts) ή στην επιστήμη (science). Για να αποκτηθεί 

ένα διδακτορικό δίπλωμα απαιτούνται συνήθως για την ολοκλήρω-

σή του τρία χρόνια, αν και μπορεί να χρειασθεί και πολύ περισσό-

τερος χρόνος.

Πολύ λίγα διδακτορικά περιλαμβάνουν παρακολούθηση κά-

ποιων μαθημάτων (coursework). Συνήθως το διδακτορικό απο-

νέμεται με διατριβή. Η «viva» 

ή η προφορική εξέταση είναι 

υποχρεωτική.

Ένας αυξανόμενος αριθμός 

ιδρυμάτων προσφέρουν από 

κοινού PhD προγράμματα 

με επίβλεψη (γνωστά και ως 

«split»), στα οποία οι φοιτη-

τές αφιερώνουν τμήμα της 

περιόδου της εγγραφής τους 

στο ίδρυμα της αλλοδαπής και 

τμήμα σε ένα ίδρυμα της χώ-

ρας τους.

Ακολουθεί συγκεντρωτικός 

πίνακας με τους τίτλους και 

τη διάρκεια μεταπτυχιακών  

προγραμμάτων σπουδών για 

τις χώρες που αναλύονται 

στην ενότητα 2, ο οποίος πα-

ρουσιάζει και την αντιστοιχία 

των μεταπτυχιακών τίτλων 

μεταξύ τους. 

«Για να αποκτθεί 
ένα διδακτορικό 
δίπλωμα απαι-
τούνται συνήθως 
για την ολοκλή-
ρωσή του τρία 
χρόνια»
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Πίνακας 1: Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών

Ελληνικοί
τίτλοι

∆ιδακτορικό
(3 έτη ελάχιστο)

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα
(1-2 έτη)

Πρόγραμμα 
κατάρτισης για 
πτυχιούχους

Βρετανικοί
τίτλοι

Doctor of 
Philosophy 

Ph.D., D.Phil
(3 έτη)

Master of 
Philosophy

M.Phil
(1-2 έτη)

Master
MSc, MA, MBA, 
LLM, Med, MEng

(1 έτος)

Taught 
Diploma  

PgD
(9μήνες)

Postgraduate 
Certificate of 

Education PGCE
(ως 6 μήνες)

Γαλλικοί
τίτλοι

Doctorat 
(3 ή 4  έτη μετά το 

DRT-Master)

DRT-Master
(2 έτη)

DEA-DESS-
Licence
(3 έτη)

Αμερικανικοί
τίτλοι

Doctorate – 
PhD& D.B.A., 

Ed.D.

Master
M.S., M.A., MBA, LLM, M.Arch, 

MSM, M.Acc, M.Eng
(2 έτη)

Diploma

Καναδικοί
τίτλοι

Doctorate – PhD
(3 έτη ελάχιστο)

Master Diploma

Γερμανικοί
τίτλοι

Post-Doc, 
Doktor/Ph.D. & 
D.B.A., Ed.D.

(3-5 έτη)

M.S., M.A., MBA, LLM, M.Arch, 
MSM, M.Acc, M.Eng

(1-2 έτη)

Bachelor  
σε U/TU 

& FH 
(1-2 έτη)

Zertifikat/
Lizentiat

1.8 Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές 
για ∆ημόσιους Υπαλλήλους και 
Εκπαιδευτικούς
1.8.1 Οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδι-
κασία των εκπαιδευτικών αδειών

Για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της Α΄/θμιας, Β΄/θμιας 

και Γ΄/θμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι δια-

τάξεις του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα 

(Ν.2683/99) και του Ν. 1566.

Άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης για συμμε-

τοχή σε προγράμματα μεταπτυχιακής εκπαί-

δευσης: ∆ικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι 

εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις 

του νόμου, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρα-

κάτω και (α) τελούν σε εκπαιδευτική άδεια και 

δεν έχουν εξαντλήσει τον προβλεπόμενο από 

τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, χρόνο, 

(β) επιθυμούν να λάβουν άδεια υπηρεσιακής 

εκπαίδευσης για πρώτη φορά ή για την από-

κτηση ανώτερου μεταπτυχιακού τίτλου, σε συ-

νέχεια ή ανεξάρτητα άλλου κτηθέντος και (γ) 

όσοι έτυχαν εκπαιδευτικής άδειας και η επίδοση τους 

κρίθηκε αρμοδίως άριστη, αλλά για λόγους ανώτερης 

βίας ή άλλη αιτία, ειδικά εκτιμώμενης από το αρμόδιο 

υπηρεσιακό συμβούλιο, διέκοψαν την εκπαιδευτική 

τους άδεια, χωρίς να αποκτήσουν αντίστοιχο τίτλο.

Οι εκπαιδευτικοί που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση 

για χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης θα 

πρέπει:

α) να έχουν συμπληρώσει τρία χρόνια πραγματικής 

υπηρεσίας από το διορισμό τους β) να μην έχουν υπερ-

βεί το 50ό έτος της ηλικίας τους, εκτός εάν πρόκειται 

για άδεια διάρκειας μικρότερης του έτους οπότε δεν 

πρέπει να έχουν υπερβεί το 55ο έτος γ) στην περίπτω-

ση άδειας για το εξωτερικό να γνωρίζουν πολύ καλά τη 

γλώσσα της χώρας στην οποία πρόκειται να μεταβούν 

δ) να έχουν υποβάλει αίτηση στο αρμόδιο υπηρεσιακό 

συμβούλιο, εφόσον είναι στελέχη της εκπαίδευσης, 

για την απαλλαγή τους από τα καθήκοντά τους. Η άδεια 

υπηρεσιακής εκπαίδευσης χορηγείται με απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων, μετά από σύμφωνη γνώμη 

του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλί-

ου (ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣ∆Ε κατά περίπτω-

ση). Η χρονική διάρκεια χορήγησης της 

άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης είναι 

κατ’ αρχήν για ένα ακαδημαϊκό έτος, με 

δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα 

έτος, εφόσον το αρμόδιο συμβούλιο 

κρίνει ότι εξασφαλίζονται όλες οι προ-

ϋποθέσεις από τον ενδιαφερόμενο. Ει-

δικά για συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχι-

ακών σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται μέχρι τρία (3) 

σχολικά έτη, αν πρόκειται για μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

ειδίκευσης τουλάχιστον διετούς διάρκειας ή μέχρι τέσ-

σερα (4) σχολικά έτη, αν πρόκειται για προγράμματα που 

οδηγούν στη λήψη διδακτορικού διπλώματος. Σε κάθε 

περίπτωση ο μέγιστος χρόνος χορήγησης άδειας υπη-

ρεσιακής εκπαίδευσης μπορεί να είναι μέχρι πέντε (5) 

σχολικά έτη, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο από το 

αρμόδιο συμβούλιο. Στον χρόνο εκπαιδευτικής άδειας, 

συμψηφίζεται τυχόν χρόνος εκπαιδευτικής άδειας που 

έχει χορηγηθεί στον εκπαιδευτικό. Ο υπάλληλος, στον 

οποίο χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης, λαμ-

βάνει τις αποδοχές του αυξημένες 

κατά 15% αν πρόκειται για άδεια στο 

εσωτερικό και στο διπλάσιο αν πρό-

κειται για το εξωτερικό. Το ποσόν της 

προσαύξησης των αποδοχών μειώνεται 

κατά το μέρος που καλύπτεται από 

υποτροφία ή άλλου είδους χρηματική 

αμοιβή ή αποζημίωση που τυχόν χορη-

γείται στον υπάλληλο στο εσωτερικό ή 

το εξωτερικό. Ο υπάλληλος δικαιούται 

επίσης οδοιπορικά έξοδα μετάβασης 

και επιστροφής. Η άδεια υπηρεσιακής 

εκπαίδευσης μπορεί να ανακαλείται για 

εξαιρετικούς λόγους που αφορούν στην 

υπηρεσία ή για λόγους που ανάγονται 

στην επίδοση του εκ-

παιδευτικού πριν από 

την πάροδο του χρόνου 

της λήξης της, με από-

φαση του Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, μετά 

από σύμφωνη και ει-

δικώς αιτιολογημένη 

γνώμη του υπηρεσια-

κού συμβουλίου. Μετά 

το τέλος της άδειας 

υπηρεσιακής εκπαί-

δευσης ο εκπαιδευτικός υποχρεούται 

να υπηρετήσει στο δημόσιο για χρονικό 

διάστημα ίσο με το τριπλάσιο του χρό-

νου της άδειας. Το διάστημα αυτό δεν 

μπορεί να είναι μικρότερο από τρία 

(3) ούτε μεγαλύτερο από δέκα (10) 

έτη. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης 

της υποχρέωσης του αυτής ο εκπαι-

δευτικός υποχρεούται να επιστρέψει 

τις αποδοχές που έλαβε κατά το χρό-

νο της άδειας, ο οποίος δε λογίζεται 

στην περίπτωση αυτή ως χρόνος 

«Τα πτυχία με έρευνα 
απονέμονται στους 
φοιτητές οι οποίοι 
έχουν ολοκληρώσει 
μία περίοδο πρω-
τογενούς έρευνας 
και έχουν υποβάλλει 
μία διατριβή προς 
εξέταση»
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Χορήγηση άδειας υπηρε-
σιακής εκπαίδευσης στο 
εξωτερικό

α) Αίτηση. Η αίτηση υποβάλλεται 

ιεραρχικά στην Υπηρεσία στην 

οποία ανήκει οργανικά ο υπάλλη-

λος.

β) Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση 

αποδοχής από πανεπιστήμιο του 

εξωτερικού. Στην τελευταία πε-

ρίπτωση η άδεια χορηγείται υπό 

τον όρο ότι θα υποβληθεί μέσα 

σε δύο (2) μήνες από την έναρξη 

του προσεχούς σχολικού έτους η 

βεβαίωση εγγραφής.

 γ) Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, 

εφόσον πρόκειται για μεταπτυχι-

ακές σπουδές. 

δ) Αντικείμενο διατριβής και πλάνο 

εργασιών 

ε) Βεβαίωση χορήγησης υποτροφί-

ας (αν υπάρχει).

στ) Βιογραφικό σημείωμα που συ-

ντάσσεται από τον ενδιαφερό-

μενο. 

ζ) Αποδεικτικά στοιχεία για την 

πολύ καλή γνώση της γλώσσας 

της χώρας του εξωτερικού στην 

οποία πρόκειται να μεταβεί ο 

υπάλληλος.

Παράταση του χρόνου άδειας υπηρεσια-
κής εκπαίδευσης στο εξωτερικό

α) Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στην Υπηρεσία 

στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος.

β) Βεβαίωση εγγραφής ή βεβαίωση του Πανεπιστημίου 

ότι πληροί τις προϋποθέσεις συνέχισης της φοίτη-

σης του σε επόμενο έτος από την οποία να προκύ-

πτει ότι η φοίτηση αυτού ήταν κανονική για όλο το 

χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους και ότι 

ο μετεκπαιδευόμενος ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά 

σε όλες τις υποχρεώσεις του. 

γ) Πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου για το 

έτος για το οποίο ζητείται η παράταση του χρόνου 

της άδειας, εφόσον πρόκειται για την απόκτηση 

μεταπτυχιακού τίτλου (περίπτωση MASTER, DEA, 

κ.λπ.) και στην περίπτωση διδακτορικού διπλώμα-

τος πλάνο εργασιών του επόμενου έτους από τον 

επιβλέποντα καθηγητή. 

δ) Έκθεση προόδου του προηγούμενου έτους που συ-

ντάσσεται από τον ενδιαφερόμενο, θεωρημένη από 

τον επιβλέποντα καθηγητή, σε περίπτωση διδακτο-

ρικού.

 ε) Βεβαίωση παράτασης της υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ. 

(αν υπάρχει)

Χορήγηση άδειας υπηρεσιακής εκ-
παίδευσης στο εσωτερικό

α) Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στην Υπηρεσία 

στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος.

β) Βεβαίωση της τριμελούς συμβουλευτικής επιτρο-

πής του Πανεπιστημίου στην οποία θα αναφέρεται 

το θέμα της διατριβής, σε περίπτωση που το αίτη-

μα αφορά την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή 

βεβαίωση του οικείου Πανεπιστημιακού τμήματος 

ότι ο αιτών έχει εγγραφεί σε πρόγραμμα μετα-

πτυχιακών σπουδών. 

γ) Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών Α’ έτους, εφόσον 

πρόκειται για πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπου-

δών ειδίκευσης.

δ) Καθορισμός θεμάτων και πλάνο εργασιών από 

τον εποπτεύοντα καθηγητή εφόσον πρόκειται για 

αίτημα χορήγησης άδειας για την εκπόνηση διδα-

κτορικής διατριβής.

 ε) Βεβαίωση χορήγησης υποτροφίας από το Ι.Κ.Υ. 

(αν υπάρχει).

 στ) Βιογραφικό σημείωμα.

Παράταση του χρόνου άδειας 
υπηρεσιακής εκπαίδευσης 
στο εσωτερικό

α) Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά 

στην Υπηρεσία στην οποία ανήκει 

οργανικά ο υπάλληλος.

β) Έκθεση προόδου της τριμελούς 

συμβουλευτικής επιτροπής του 

πανεπιστημίου από την οποία δια-

πιστώνεται η πορεία των εργασιών 

του υποψηφίου κατά τη διάρκεια του 

προηγούμενου έτους.

γ) Βεβαίωση εγγραφής στο επόμε-

νο έτος ή βεβαίωση ότι πληροί τις 

προυποθέσεις συνέχισης της φοί-

τησης του σε επόμενο έτος από την 

οποία να προκύπτει ότι η φοίτηση 

ήταν κανονική για όλο το χρονικό 

διάστημα του προηγούμενου έτους 

και ότι ο μετεκπαιδευόμενος αντα-

ποκρίθηκε σε όλες τις υποχρεώσεις 

του. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται 

από τη γραμματεία του προγράμμα-

τος μεταπτυχιακών σπουδών. 

δ) Το πρόγραμμα σπουδών για το έτος 

για το οποίο ζητείται η παράταση 

του χρόνου της άδειας ή σε περί-

πτωση εκπόνησης διδακτορικής 

διατριβής, πλάνο εργασιών από τον 

επιβλέποντα καθηγητή. 

ε) Βεβαίωση συνέχισης της υποτροφί-

ας από το Ι.Κ.Υ. (αν υπάρχει).

πραγματικής υπηρεσίας. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για χορήγη-

ση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εξωτερικό ή την παράταση του 

χρόνου αυτής, εφόσον είναι ξενόγλωσσα, θα πρέπει να συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. Επίσης όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει 

να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα. Ειδικότερα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατά περίπτωση είναι τα ακόλουθα:
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∆ικαιολογητικά χορήγησης 
άδειας

α) Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά 

στην Υπηρεσία στην οποία ανήκει 

οργανικά ο υπάλληλος.

β) Βεβαίωση του οργανισμού που 

χορηγεί την υποτροφία με τον 

χρόνο έναρξης και λήξης αυτής.

δ) Βεβαίωση αποδοχής του οικείου 

Πανεπιστημίου.

ε) Βιογραφικό σημείωμα.

Άδειες άνευ αποδοχών για ολοκλήρωση 
μεταπτυχιακών σπουδών

α) Η αίτηση υποβάλλεται ιεραρχικά στην Υπηρεσία 

στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος.

β) Βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο πανεπι-

στήμιο. 

γ) Βεβαίωση σπουδών του Πανεπιστημίου στην 

οποία θα αναφέρονται: το έτος έναρξης των 

σπουδών, η πρόοδος των σπουδών του αιτού-

ντος, σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο μετεκπαιδευ-

όμενος και το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα 

ολοκλήρωσης των σπουδών του.

δ) Πρόγραμμα σπουδών που απαιτείται για την ολο-

κλήρωση των σπουδών, εγκεκριμένο από τον επι-

βλέποντα καθηγητή, εφόσον πρόκειται για εκπόνη-

ση διδακτορικής διατριβής ή από τη Γραμματεία του 

Πανεπιστημίου, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό 

κύκλο σπουδών.

Άδειες υπηρεσιακής εκπαί-
δευσης λόγω υποτροφιών

Όσοι έχουν υποτροφία από το Ίδρυμα 

Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ή από 

άλλο Ίδρυμα ή οργανισμό ημεδαπό, αλ-

λοδαπό, διεθνή ή αλλοδαπή Κυβέρνη-

ση, για μετεκπαίδευση ή μεταπτυχιακή 

εκπαίδευση, δικαιούνται εκπαιδευτική 

άδεια για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί 

το πρόγραμμα, εφόσον πληρούνται οι 

τυπικές προϋποθέσεις για τη χορήγη-

ση της άδειας.

1.8.2 Άδειες των ∆ημο-
σίων Υπαλλήλων 

1.8.3 Εθνικό Κέντρο ∆ημόσιας ∆ιοίκησης 

(ΝΟΜΟΣ 2683/99 «Κύρωση του κώδικα κατάστασης ∆η-

μοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 

Ν.Π.∆.∆. και άλλες διατάξεις») ΦΕΚΑΡ. Φ. 19/ΤΕΥΧΟ-

ΣΑ79-2-99

Άρθρο 59
Άδειες μικρής χρονικής διάρκειας χορηγούνται υποχρεω-

τικά, μετά από αίτηση τους, σε υπαλλήλους που μετέχουν 

σε διαγωνισμούς για να πάρουν υποτροφία ή να εισαχθούν 

στην Εθνική Σχολή ∆ημόσιας ∆ιοίκησης ή για να επιλε-

γούν για φοίτηση σε κύκλους μεταπτυχιακών σπουδών, σε 

αντικείμενα που ενδιαφέρουν την υπηρεσία. 

Όμοιες άδειες μπορεί να χορηγούνται για συμμετο-

χή σε συνέδρια, συνδιασκέψεις, σεμινάρια και κάθε 

είδους συναντήσεις επιστημονικού χαρακτήρα, στο 

Το Εθνικό Κέντρο ∆ημόσιας ∆ιοίκησης  (Πει-ραιώς και Θράκης 2,177 78 Ταύρος τηλ. 

2103496235) είναι ΝΠ∆∆ εποπτευόμενο από 

το Υπ. Εσωτερικών ∆ημόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 

(Υ.Π.ΕΣ.∆.∆.Α) και περιλαμ-

βάνει την Εθνική Σχολή ∆ημό-

σιας ∆ιοίκησης (Ε.Σ.∆.∆.) και 

το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 

(ΙΝ.ΕΠ.).

Σκοπός της Εθνικής Σχολής 

∆ημόσιας ∆ιοίκησης (Ε.Σ.∆.∆) είναι η πα-

ραγωγή στελεχών ταχείας εξέλιξης υψηλών 

προδιαγραφών

σε τομείς αιχμής για τον εκσυγχρο-• 

νισμό της λειτουργίας της ∆ημόσιας 

∆ιοίκησης της χώρας και  

σε ειδικεύσεις που συμβάλλουν στην • 

ποιοτική αναβάθμιση της 

εκπροσώπησης της χώρας 

στο εξωτερικό.

Στόχος του προγράμματος 

σπουδών του Ε.Σ.∆.∆ είναι 

η δημιουργία στελεχών για 

τη ∆ημόσια ∆ιοίκηση της 

χώρας με ικανότητες στην 

επίλυση προβλημάτων, στο σχεδιασμό και την 

άσκηση της δημόσιας πολιτικής και στη διαχεί-

ριση πόρων με απώτερο σκοπό να συμβάλλει:

στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας • 

της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, 

εσωτερικό ή το εξωτερικό, εφόσον η συμμετο-

χή κρίνεται συμφέρουσα για την υπηρεσία.

Οι άδειες των προηγούμενων παραγράφων 

χορηγούνται από τον οικείο υπουργό ή τη δι-

οίκηση του οικείου νομικού προσώπου δημοσί-

ου δικαίου, κατά περίπτωση, μετά από γνώμη 

του άμεσου προϊσταμένου του υπαλλήλου, με 

αποδοχές για όλο το χρόνο κατά τον οποίο ο 

υπάλληλος μετέχει στο διαγωνισμό ή τις λοι-

πές δραστηριότητες. Στο χρόνο αυτόν προστί-

θενται οι ημέρες που είναι αναγκαίες για τη 

μετάβαση και την επιστροφή του υπαλλήλου.

«Στόχος του προ-
γράμματος σπουδών 
είναι η δημιουργία 
στελεχών για τη 
∆ημόσια ∆ιοίκηση 
της χώρας»
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στην αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματι-• 

κότητας της λειτουργίας της και, κατά συνέπεια, στη βελ-

τίωση της ανταπόκρισης της στις ανάγκες της ελληνικής 

κοινωνίας,

στην ορθολογικότερη κατανομή και αξιοποίηση του ανθρώ-• 

πινου δυναμικού, 

στην ορθή και άμεση αντιμετώπιση των διοικητικών προ-• 

βλημάτων,

στην προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στη χώρα,• 

στην ουσιαστική συμμετοχή της χώρας στη διαμόρφωση • 

πολιτικών στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο δι-

εθνή χώρο,

στην αποτελεσματικότερη εκπροσώπηση της χώρας στο • 

εξωτερικό.

Η Εθνική Σχολή ∆ημόσιας ∆ιοίκησης (Ε.Σ.∆.∆.) παρέχει εκπαίδευ-

ση με διαφορετική φύση και περιεχόμενο από την εκπαίδευση που 

παρέχουν τα κάθε μορφής Ιδρύματα ανώτερης ή ανώτατης παιδεί-

ας, είτε προπτυχιακά, είτε μεταπτυχιακά.

Κάθε χρόνο διενεργείται εισαγωγικός διαγωνισμός για την 

Ε.Σ.∆.∆. που ανακοινώνεται από τον ημερήσιο τύπο και τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες πριν από 

την έναρξη του διαγωνισμού. Η προκήρυξη αναφέρει τον αριθμό 

των εισακτέων και ορίζει τον τόπο, το χρόνο και το ακριβές πρό-

γραμμα διεξαγωγής των εξετάσεων, το χρόνο έναρξης και διάρ-

κειας της δοκιμασίας.

∆ικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Ε.Σ.∆.∆. 

(για μεταπτυχιακές σπουδές)έχουν:

Ιδιώτες, κάτοχοι πτυχίου ανώτατης ή ανώτερης σχολής της • 

ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής που συγκε-

ντρώνουν τις προϋποθέσεις διορισμού σε δημόσια υπηρε-

σία.

Υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών και των οργανισμών το-• 

πικής αυτοδιοίκησης κάτοχοι πτυχίου ανώτατης ή ανώτερης 

σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.

Ο υποψήφιος υποβάλλει στη γραμματεία της Σχολής σε προθε-

σμία είκοσι (20) ημερών από την ανακοίνωση της προκήρυξης, 

αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η αίτηση συνοδεύεται από 

τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη. Στην αίτηση 

αναγράφεται και η ξένη γλώσσα στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί 

ο υποψήφιος.

1.8.4 Ινστιτούτο Επιμόρφωσης 

Σκοπός του Ινστιτούτου 

Επιμόρφωσης ΙΝ.ΕΠ. είναι 

η συμβολή στο διαρκή εκσυγ-

χρονισμό της οργάνωσης και 

λειτουργίας της δημόσιας 

διοίκησης ιδιαίτερα μέσω της 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυ-

ναμικού της. Έτσι το ΙΝΕΠ.:

Επιμορφώνει υπαλλήλους • 

της Κεντρικής ∆ιοίκησης, 

της Περιφερειακής ∆ιοίκη-

σης, της Τοπικής Αυτοδιοί-

κησης καθώς και Νομικών 

Πρόσωπων ∆ημοσίου και 

Ιδιωτικού ∆ικαίου του ευ-

ρύτερου δημοσίου τομέα 

(π.χ. υπαλλήλους ∆ΕΗ, 

ΟΤΕ, ∆ΕΠ, κ.λπ.).

Παρέχει υπηρεσίες ένα-• 

ντι αμοιβής στον ιδιωτικό 

τομέα.

Αναλαμβάνει τη διεξαγωγή • 

μελετών, επιστημονικών 

συνεδρίων, κ.λπ.

Παρέχει συμβουλευτικές • 

υπηρεσίες στο πλαίσιο 

επίτευξης των στόχων 

του. Οι δραστηριότητες 

του ΙΝΕΠ αναπτύσσο-

νται από: Το Κεντρικό 

Ινστιτούτο Αθηνών πού 

εδρεύει στον Ταύρο 

και το Περιφερειακό Ιν-

στιτούτο Επιμόρφωσης 

Θεσσαλονίκης (ΠΙΝΕΠΘ).

«Κάθε χρόνο διε-
νεργείται εισαγω-
γικός διαγωνισμός 
για την Ε.Σ.∆.∆. 
που ανακοινώνεται 
από τον ημερήσιο 
τύπο και τα μέσα 
μαζικής ενημέ-
ρωσης εξήντα 
τουλάχιστον 
ημέρες πριν από 
την έναρξη του 
διαγωνισμού»
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νας μεγάλος αριθμός 

προγραμμάτων μετα-

πτυχιακών σπουδών 

προσφέρεται τα τελευταία 

χρόνια στα ελληνικά ιδρύματα 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

δίνοντας τη δυνατότητα στους 

πτυχιούχους να αποκτήσουν 

επιπλέον γνώσεις και περισ-

σότερα εφόδια στην προσπά-

θεια εξεύρεσης εργασίας. Τα 

προγράμματα αυτά, παρότι δεν 

έχουν -εκτός ελαχίστων εξαι-

ρέσεων- πολλά χρόνια ζωής, 

εξελίσσονται και αυξάνονται με 

εκπληκτικούς ρυθμούς. 

Στην πλειονότητά τους, τα με-

ταπτυχιακά προγράμματα διορ-

γανώνονται από τμήματα των 

Πανεπιστημίων, είτε καθένα 

ξεχωριστά, είτε με τη συνερ-

γασία κι άλλων τμημάτων του 

ίδιου ή άλλου Πανεπιστημίου 

της Ελλάδας ή του εξωτερικού 

(διατμηματικά προγράμματα). 

Σύμφωνα με το Νόμο 2327/95 

(Άρθρο 16 Παρ. 1), οι πτυχιού-

χοι Τ.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης μεταπτυχι-

ακών σπουδών στα Ελληνικά 

Πανεπιστήμια. Συγκεκριμένα:   

2.1 Οι Μεταπτυχιακές Σπου-
δές στην Ελλάδα

Άρθρο 16 . Παρ.1

α. Οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. μπορούν να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές στα Α.Ε.Ι. Οι ενδιαφε-

ρόμενοι υποβάλλουν σχετική αίτηση στο τμήμα που επιθυμούν να  παρακολουθήσουν μεταπτυχι-

ακές σπουδές και το τμήμα αποφασίζει για τη μεταφορά  πιστωτικών μονάδων των υποψηφίων ή 

την παραπομπή σε εξέταση μαθημάτων στο οικείο πανεπιστημιακό τμήμα προκειμένου να μετά-

σχουν στις διαδικασίες επιλογής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Οι εκπληρούντες 

επιτυχώς τις προϋποθέσεις αυτές μετέχουν ισότιμα με τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. στην επιλογή των 

προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών.

β. Η αναγνώριση του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. που πραγματοποιήθηκαν 

και θα πραγματοποιούνται στην αλλοδαπή, γίνεται από το   οικείο όργανο του Ε.ΣΥ.Π και μέχρι 

τη συγκρότησή του από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Το όργανο αυτό εξετάζει το πρόγραμμα προπτυχιακών 

σπουδών και τις τυχόν πρόσθετες σπουδές και ορίζει τα αναγκαία ενδεχομένως συμπληρωματικά 

μαθήματα, στα οποία πρέπει να εξεταστούν σε τμήμα Α.Ε.Ι. ώστε ο συνολικός χρόνος και το 

επίπεδο σπουδών  να είναι αντίστοιχα με τη διάρκεια και το πρόγραμμα του πανεπιστημιακού 

τμήματος.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να καθορίζονται οι λε-

πτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων των προηγούμενων περιπτώσεων α και β.
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τα οποία εκτελούνται σύμφωνα με τα ανω-

τέρω, αναγνωρίζονται και ισοτιμώνται από το 

∆ΙΚΑΤΣΑ με τους ίδιους όρους και τις ίδιες 

προϋποθέσεις όπως οι τίτλοι μεταπτυχιακών 

σπουδών των Προγραμμάτων του Πανεπιστη-

μίου του εξωτερικού τα οποία πραγματοποι-

ούνται εξ ολοκλήρου στην έδρα του και χωρίς 

τη σύμπραξη του ελληνικού Τ.Ε.Ι. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, 

σύμφωνα με το Σχέδιο Νόμου το 

οποίο επεξεργάστηκε η Ομάδα 

Εργασίας για την αναμόρφωση 

των μεταπτυχιακών σπουδών 

στην Ελλάδα, όχι μόνο δίνεται 

η δυνατότητα στους πτυχι-

ούχους των Τ.Ε.Ι. να γίνονται 

δεκτοί στα μεταπτυχιακά προ-

γράμματα των Α.Ε.Ι., αλλά επι-

τρέπεται στα ίδια τα Τ.Ε.Ι. να 

οργανώνουν και να λειτουργούν προγράμματα 

μεταπτυχιακών σπουδών, τα οποία όμως οδη-

γούν στη χορήγηση 

μεταπτυχιακού δι-

πλώματος. Η επιλο-

γή των φοιτητών για 

την παρακολούθηση 

προγράμματος που 

οδηγεί στη χορήγηση του μεταπτυχιακού δι-

πλώματος γίνεται πριν την έναρξη του ακαδη-

μαϊκού έτους και πάντοτε έπειτα από προκή-

ρυξη στην οποία αναφέρεται και 

ο αριθμός των μεταπτυχιακών 

φοιτητών που γίνονται δεκτοί. 

Τα κριτήρια επιλογής καθορίζο-

νται στον Εσωτερικό Κανονισμό 

Λειτουργίας του Προγράμματος, 

και αναφέρονται υποχρεωτικά 

στη δημόσια πρόσκληση ενδια-

φέροντος. Αντιθέτως, η επιλογή 

μεταπτυχιακών φοιτητών για εκ-

πόνηση διδακτορικής διατριβής, 

μπορεί να γίνει και χωρίς δημόσια πρόσκληση 

ενδιαφέροντος.

«Σύμφωνα με το 
Σχέδιο Νόμου, 

επιτρέπεται στα ίδια 
τα Τ.Ε.Ι. να οργανώ-
νουν και να λειτουρ-
γούν προγράμματα 
μεταπτυχιακών 
σπουδών»

Επιπλέον, ένα χρόνο μετά την ένταξη των Τ.Ε.Ι. στην ανώτατη εκ-

παίδευση, υλοποιήθηκε μια από τις πιο σημαντικές διατάξεις του 

νέου νόμου, που προβλέπει τη σύμπραξη των Τ.Ε.Ι. στη λειτουργία 

μεταπτυχιακών σε πανεπιστήμια με τη συμμετοχή εκπαιδευτικού 

προσωπικού των Τ.Ε.Ι. ή με τη διάθεση χώρων, εγκαταστάσεων 

και εργαστηρίων των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων. Σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από το νόμο, τους τίτλους των μεταπτυχιακών 

σπουδών θα τους χορηγούν τα πανεπιστήμια, επομένως θα είναι 

επίσημα αναγνωρισμένοι από το κράτος. 

Στα Τ.Ε.Ι., επίσης, δίνεται η δυνατότητα να συμπράττουν στη λει-

τουργία μεταπτυχιακών, που οργανώνονται και πραγματοποιούνται 

σε ομοταγή πανεπιστήμια του εξωτερικού. Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 

771, τεύχος 2ο, 21-6-2002:

Τμήματα των Τ..Ε.Ι. μπορούν να συμπράττουν στη λειτουργία 1. 

Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Π.Μ.Σ.), την ευθύνη οργάνωσης κι εκτέλεσης 

των οποίων έχουν ομοταγή Πανεπιστήμια του 

εξωτερικού αναγνωρισμένα από το ∆ΙΚΑΤΣΑ. 

Η σύμπραξη αυτή συνίσταται στη συμμετοχή 2. 

μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των 

Τ.Ε.Ι. στην εκτέλεση των εν λόγω Π.Μ.Σ. και 

στη διάθεση μέσων, εργαστηρίων και άλλων 

εγκαταστάσεων των συμπραττόντων Τ.Ε.Ι. για 

την πραγματοποίηση των ανωτέρω Π.Μ.Σ.

Τα μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. που συμμετέχουν κατά 3. 

τα ανωτέρω στη λειτουργία των Π.Μ.Σ. πρέπει να διαθέτουν τα 

ακαδημαϊκά προσόντα και να πληρούν τις λοιπές προδιαγραφές 

που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις για τα μέλη ∆ιδα-

κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (∆.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων 

εσωτερικού προκειμένου να μπορούν αυτά να συμμετέχουν σε 

Π.Μ.Σ.

Εφ’ όσον στο πλαίσιο της ανωτέρω σύμπραξης χρησιμοποιού-4. 

νται εργαστήρια και λοιπές εγκαταστάσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι., 

είναι δυνατό να επικουρούν στην εκτέλεση εργαστηριακών και 

λοιπών συναφών εργασιών του Π.Μ.Σ. μέλη του Ειδικού Τεχνι-

κού Προσωπικού και του 

λοιπού εργαστηριακού προ-

σωπικού του οικείου Τ.Ε.Ι., 

εφ’ όσον αυτά διαθέτουν 

την απαραίτητη γνώση και 

εμπειρία και ύστερα από 

απόφαση του Συμβουλίου 

του συμπράττοντος Τμήμα-

τος ΤΕΙ.

Για την έγκριση της κατά 5. 

τα ανωτέρω σύμπραξης 

απαιτείται απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παι-

δείας και Θρησκευμάτων, 

ύστερα από εισήγηση του 

Συμβουλίου του συμπράτ-

τοντος Τμήματος Τ.Ε.Ι., και 

γνώμη του Συμβουλίου του 

οικείου Τ.Ε.Ι. Στην εισήγηση 

του Τμήματος εμπεριέχεται 

υποχρεωτ ι κά 

και το πρόγραμ-

μα σπουδών 

του Π.Μ.Σ. του 

Πανεπιστημίου 

του εξωτερικού. 

Με την ανωτέ-

ρω απόφαση, 

καθορ ί ζοντα ι 

οι όροι και οι 

προϋποθέσεις 

της σύμπραξης 

και ρυθμίζονται 

όλα τα σχετικά λειτουργι-

κά και οργανωτικά θέματα, 

σύμφωνα με τα προβλεπό-

μενα στην έγγραφη συμφω-

νία που συνάπτεται μεταξύ 

του συμπράττοντος Τ.Ε.Ι. 

και του Πανεπιστημίου του 

εξωτερικού. 

Οι τίτλοι σπουδών που 6. 

χορηγούνται από Π.Μ.Σ., 

2.1.1 Τίτλοι Σπουδών – ∆ιάρκεια – ∆ίδα-
κτρα – ∆ικαιολογητικά 
Τα Π.Μ.Σ. διακρίνονται σε:

Μεταπτυχιακές Σπουδές • 

Ειδίκευσης που οδηγούν 

στην απόκτηση Μετα-

πτυχιακού ∆ιπλώματος 

Ειδίκευσης (Μ∆Ε)

∆ιδακτορικές Σπουδές • 

που οδηγούν στην από-

κτηση ∆ιδακτορικού ∆ι-

πλώματος. 

Ανάλογα με τον κλάδο σπου-

δών, η διάρκεια κάθε προγράμ-

ματος κυμαίνεται από ένα έως 

δύο έτη (3 έτη τουλάχιστον 

για το διδακτορικό). Επίσης, 

αρκετά προγράμματα μεταπτυ-

χιακών δίνουν τη δυνατότητα 

μερικής παρακολούθησης. 

Όσον αφορά στα δίδακτρα, 

αξιοσημείωτο είναι το γεγο-

νός ότι κάποια μεταπτυχιακά 

προγράμματα προσφέρονται 

δωρεάν, ενώ για όσα απαιτού-

νται δίδακτρα, το ύψος τους 

συναρτάται κατά κύριο λόγο 

με τον τομέα ειδίκευσης, κατά 

συνέπεια μπορεί να παρατηρη-

θούν σημαντικές διακυμάνσεις. 

Πρέπει να σημειωθεί πως, για 

τα προγράμματα σύμπραξης 

ξένων πανεπιστημίων και ΤΕΙ, 

τα δίδακτρα είναι αντίστοιχα με 

αυτά που θα πλήρωνε κανείς 

στην ξένη χώρα. 

Τα δικαιολογητικά που απαι-

τούνται για την εισαγωγή σε 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα δι-

αφοροποιούνται ανάλογα με 

τις προϋποθέσεις που θέτει 

το τμήμα διεξαγωγής του προ-

γράμματος, αλλά και ανάλογα 

με τον κλάδο σπουδών. Σε γε-

νικές γραμμές, απαιτούνται τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

«Στα Τ.Ε.Ι. δίνεται 
η δυνατότητα να 
συμπράττουν στη 
λειτουργία μετα-
πτυχιακών που 
οργανώνονται και 
πραγματοποιούνται 
σε ομοταγή πανεπι-
στήμια του εξωτε-

ρικού»
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Αίτηση προς το τμήμα.• 

Βιογραφικό σημείωμα. • 

Πτυχίο με αναλυτική • 

βαθμολογία και ισοτιμία 

από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

(«νέο» ∆ΙΚΑΤΣΑ) όταν 

αυτό έχει αποκτηθεί 

στο εξωτερικό. 

Συστατικές επιστολές.• 

Αποδεικτικά επαγγελ-• 

ματικής εμπειρίας.

Τα τεστ TOEFL/GMAT/• 

GRE, σε περιπτώσεις 

που στο πρόγραμμα 

σπουδών περιλαμβά-

νονται μαθήματα ή σε-

μινάρια στην αγγλική 

γλώσσα. 

Η Γενική Συνέλευση του κάθε 

Τμήματος καθορίζει με σχετι-

κή απόφαση τις λεπτομέρειες 

εφαρμογής των κριτηρίων αυ-

τών, τον ορισμό συμπληρωμα-

τικών κριτηρίων ή την πιθανή 

εξέταση του υποψηφίου σε 

ορισμένα μαθήματα, το αποτέ-

λεσμα της οποίας συνεκτιμάται 

με την επιλογή. Πέρα από τα 

παραπάνω, συνήθως οι υπο-

ψήφιοι καλούνται και για προ-

σωπική συνέντευξη από τους 

καθηγητές του προγράμματος. 

Πίνακας 2: Αριθμός Εγκεκριμένων Π.Μ.Σ. στα ΑΕΙ

Α/Α ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Μ.Σ.

1. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 95

2. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 20

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 62

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 12

5. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝ. & ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 14

6. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. & ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 10

7. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 34

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 30

9. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4

10. ∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 18

11. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 36

12. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 7

13. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15

14. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10

15. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 22

16. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 25

17. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 9

18. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 2

19. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 24

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 3

21. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3

22. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 1

Σύνολο Π.Μ.Σ. που λειτουργούν στα Ελληνικά Α.Ε.Ι. 456

Την αναλυτική λίστα των εγκεκριμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών μπορεί κανείς 

να την βρει είτε στο Γραφείο ∆ιασύνδεσης είτε μέσω του ΥΠΕΠΘ (www.ypepth.gr). Επίσης μπορεί 

κάποιος να κάνει αναζήτηση βάσει κριτηρίων στα παρακάτω  www.cso.auth.gr/Greek/Baseis/Met/

Metaptuxiaka.gr.htm & www.neagenia.gr.

Πίνακας 3: Ηλεκτρονικές ∆ιευθύνσεις Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρύματα

Ι∆ΡΥΜΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α

Εθνικό & Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών www.uoa.gr

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο www.ntua.gr

Οικονομικό Πανεπιστήμιο www.aueb.gr

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών www.asfa.gr

Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης www.auth.gr

Παν/μιο Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών Μακεδονίας www.aua.gr

Πανεπιστήμιο Πάτρας www.upatras.gr

Πανεπιστήμιο Κρήτης www.uch.gr

Πολυτεχνείο Κρήτης www.tuc.gr

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων www.uoi.gr

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας www.uth.gr

Πανεπιστήμιο Αιγαίου www.aegean.gr

∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης www.duth.gr

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο www.eap.gr

∆ιεθνές Πανεπιστήμιο www.ihu.edu.gr

Τ.Ε.Ι. Αθήνας www.teiath.gr

ΑΣΠAIΤΕ www.aspete.gr

Τ.Ε.Ι. ∆υτικής Μακεδονίας www.teikoz.gr

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου www.teiep.gr

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης www.teithe.gr

Τ.Ε.Ι. Καβάλας www.teikanal.edu.gr

Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας www.teiakal.gr

Τ.Ε.Ι. Κρήτης www.teiher.gr

Τ.Ε.Ι. Λαμίας www.teilam.gr

Τ.Ε.Ι. Λάρισας www.teilar.gr

Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου www.teimes.gr

Τ.Ε.Ι. Πάτρας www.teipat.gr

Τ.Ε.Ι. Πειραιά www.teipir.gr

Τ.Ε.Ι. Σερρών www.teiser.gr

Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας www.teihal.gr
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Πίνακας 4: Γραφεία ∆ιασύνδεσης

Ι∆ΡΥΜΑ E-MAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ career@teiath.gr 210 5385180-1

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ secre@gdias.teipir.gr 210 5381294-6

ΑΣΠΑΙΤΕ gdaspete@aspete.gr 210 2896763

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ career@career.teicrete.gr 2810 379336

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ career@admin.teithe.gr 2310 791480-1

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ career@teilar.gr
2410 618098-
611995

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ career@career.gr 2610 318927

ΤΕΙ ∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ career@kozani.teikoz.gr
24610 28311
24610 40161

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ gd@philippos.teikav.edu.gr 2510 462198

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ liaisof@teiser.gr 23210 49228 

ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ career@teikal.gr 27210 45171-2
69393

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ career@teiep.gr 26510 67610

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ career@teilam.gr 22310 66332
30521, 52640

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ panta@teihal.gr 22280 99527

ΤΕΙ ΜΕΣ/ΓΓΙΟΥ Career@teimes.gr 26310 58276-7

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ gd@di.uoa.gr 210-7275220

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ career@central.ntua.gr 210-7721089

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ gd@cso.auth.gr 2310-995314/5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ career@aueb.gr 210-8203118

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ career@aua.gr 210-5294884

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ career@asfa.gr 210-3801120

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ grafstad@panteion.gr 210-9220051

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ gdiasyn@unipi.gr 210-4142265

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ career@uom.gr 2310-891221

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ grafdias@upatras.gr 2610-996220/2

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ career@cc.uoi.gr 26510-98454

∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ career@duth.gr 25410-78911

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ career@admin.uch.gr 28310-77726

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ center@career.tuc.gr 28210-37330

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ career@aegean.gr 22510-26675

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ career@ionio.gr 210-5229770

ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ career@uth.gr 24210-74140/1

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ yotapag@hua.gr 210-9577061

2.2 Οι Μεταπτυχιακές 
Σπουδές στη Μεγάλη 
Βρετανία

Τ
ο ακαδημαϊκό εκπαιδευτικό σύστημα στη 

Μ. Βρετανία βασίζεται στα 120 περίπου 

κρατικά πανεπιστήμια που προσφέρουν 

σπουδές μεταπτυχιακού επιπέ-

δου σε όλους τους τομείς. Ορι-

σμένα πανεπιστήμια είναι διαρ-

θρωμένα σε κολέγια όπως π.χ. 

το πανεπιστήμιο του Λονδίνου, 

που αποτελείται από 50 περί-

που κολέγια και ινστιτούτα, και 

το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ 

που αποτελείται από 31 κολέγια. 

Τόσο τα πανεπιστήμια, όσο και τα 

κολέγια είναι αναγνωρισμένα και 

προσφέρουν πανεπιστημιακού 

επιπέδου σπουδές.

Οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθή-

σουν μεταπτυχιακές σπουδές στη Μ. Βρετανία 

πρέπει απαραίτητα να γράψουν κατευθείαν στα 

πανεπιστήμια που τους ενδιαφέρουν για να πά-

ρουν ακριβείς πληροφορίες για τα τρέχοντα προ-

γράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και τα μέσα 

που διαθέτουν για ερευνητική 

εργασία. Για την καταλληλότητα 

ενός τμήματος για τις σπουδές 

που θέλει κανείς να ακολουθή-

σει ή για το επιστημονικό του 

κύρος, μπορεί συχνά να είναι δι-

αφωτιστικές οι συμβουλές ενός 

καθηγητή του υποψηφίου στην 

Ελλάδα. Από τα ίδια τα τμήμα-

τα συγκεκριμένες πληροφορίες 

που μπορεί κανείς να πάρει εί-

ναι, για παράδειγμα, ο αριθμός 

των διαθέσιμων θέσεων σε ένα 

μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τα 

ακριβή ερευνητικά ενδιαφέρο-

ντα και προγράμματα των μελών του τμήματος, 

ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης κλπ. 

«Για την καταλληλό-
τητα ενός τμήματος 
για τις σπουδές 
που θέλει κανείς να 
ακολουθήσει ή για 
το επιστημονικό του 
κύρος, μπορεί συχνά 
να είναι διαφωτιστι-
κές οι συμβουλές 
ενός καθηγητή του 
υποψηφίου στην 
Ελλάδα»
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September 2, 20031

Director of International Admissions 117 Kifissias
International Office  Avenue
Oxford Brookes University Athens 15180 
 Greece3

Oxford OX3 0BP 
United Kingdom2

Dear Sir/Madam:4

I am a Greek citizen who is presently a student at the Faculty of Food Technology and Nutri-

tion of the Technological Educational Institution of Athens. I am graduating in December 

2003 with a degree in Food Technology and would be interested in pursuing postgraduate 

study at your university starting in 2004.5

I would be grateful if you could send me the following:6

a postgraduate prospectus1. 

any special information on the MSc/Diploma in International Nutrition and Food 2. 

Processing programme

an application form3. 

information on possible sources of funding.4. 

Thank you for your assistance.

 Yours faithfully,

Maria Papadopolou8

Ημερομηνία1. 

Ονοματεπώνυμο/τίτλος και διεύθυνση Υπεύθυνου Εισαγω-2. 
γών όπως αναγράφεται στον κατάλογο του πανεπιστημίου

Η διεύθυνσή σας3. 

Αντικαταστήστε το ‘Sir/Madam’ με το ονοματεπώνυμο του 4. 
Υπεύθυνου Εισαγωγών αν το γνωρίζετε.

Αναφέρετε την εθνικότητά σας, τη σχολή σας, το έτος απο-5. 

φοίτησης, την ειδικότητα και το προτεινόμενο έτος έναρξης 
των μεταπτυχιακών σπουδών.

Αναφέρετε τι πληροφοριακό υλικό ζητάτε και το συγκεκριμέ-6. 
νο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ενδιαφέρεστε.

Υπογραφή7. 

Ονοματεπώνυμο8. 

2.2.1 Κατηγορίες προ-
γραμμάτων - Αιτήσεις 

Τα πανεπιστήμια και κολέγια απονέμουν διαφόρων ειδών μετα-πτυχιακούς τίτλους, οι περισσότεροι απ’ τους οποίους απο-

κτώνται είτε μετά από παρακολούθηση μαθημάτων είτε με τη συ-

μπλήρωση ερευνητικής εργασίας. Οι περισσότεροι τίτλοι (Master 

of Arts MA, Master of Science MSc, Med, LLM, MEng, MBA, Master 

of Philosophy MPhil) απαιτούν παρακολούθηση μαθημάτων και επι-

τυχή συμμετοχή στις αντίστοιχες εξετάσεις. Ως επί το πλείστον 

απαιτείται και υποβολή διατριβής. Οι σπουδές γι’ αυτούς τους 

τίτλους διαρκούν συνήθως ένα χρόνο για προγράμματα πλήρους 

παρακολούθησης (full-time), και δύο χρόνια για μερικής παρακο-

λούθησης (part-time). Υπάρχουν όμως και τίτλοι που απονέμονται 

μετά από έρευνα (αντί μαθημάτων) και υποβολή διατριβής. ∆εν 

είναι δυνατό να αναγνωρίσει κανείς από τον τίτλο τη μέθοδο σπου-

δών που προϋποθέτει. 

Τα προγράμματα που οδηγούν σε διδακτορικούς τίτλους (Doctor 

of Philosophy, PhD ή DPhil) απαιτούν κανονικά τρία τουλάχιστον 

χρόνια έρευνας η οποία οδηγεί σε κάποια πρωτότυπη συμβολή 

στην επιστημονική γνώση. Τα αποτελέσματα 

της έρευνας πρέπει να γραφούν σε μορφή δι-

ατριβής, στην ποιότητα της οποίας αποδίδουν 

μεγάλη σημασία οι εξεταστές. Τα περισσότερα 

πανεπιστήμια και κολέγια απονέμουν επίσης 

μεταπτυχιακά πιστοποιητικά σπουδών και 

διπλώματα, μετά από περίοδο σχετικής διδα-

σκαλίας. Πολλά βρετανικά πανεπιστήμια προ-

σφέρουν πλέον μεγάλο μέρος των προγραμ-

μάτων τους και με σύστημα παρακολούθησης 

εξ αποστάσεως (distance learning programs). 

Η περάτωση τέτοιων προγραμμάτων οδηγεί 

στην απόκτηση όλων των μεταπτυχιακών και 

διδακτορικών τίτλων. Στην περίπτωση της 

παρακολούθησης κάθε πανεπιστήμιο έχει διαφορετικό τρόπο 

οργάνωσης του προγράμματος, σε ό,τι αφορά στη διδασκαλία, 

τη διάρκεια, τα δίδακτρα, τον τρόπο εξέτασης κ.λ.π. Επομένως 

ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το εκάστοτε 

ίδρυμα, ώστε να επιλέξει το πρόγραμμα που καλύτερα καλύ-

πτει τις ανάγκες του. Παράλληλα, ειδικά για τα προγράμματα 

παρακολούθησης εξ αποστάσεως, ο ενδιαφερόμενος θα πρέ-

πει να έρθει εκ των προτέρων σε επικοινωνία με το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

(«νέο» ∆ΙΚΑΤΣΑ) για να δι-

ερευνήσει το κατά πόσο το 

πτυχίο που θα λάβει θα τύχει 

αναγνώρισης. 

Οι αιτήσεις για μεταπτυχιακές 

σπουδές στη Μεγάλη Βρετα-

νία γίνονται κατ’ ευθείαν στα 

αντίστοιχα πανεπιστήμια. Κάθε 

αίτηση κρίνεται ατομικά. ∆εν 

υπάρχουν προσόντα ή πτυχία 

που εξασφαλίζουν αυτομάτως 

εισαγωγή σε πανεπιστήμιο 

για μεταπτυχιακές σπουδές. 

Το πανεπιστήμιο εξετάζει την 

ακαδημαϊκή συγκρότηση του 

φοιτητή (ιδιαίτερα το πρώτο 

του πτυχίο) και την καταλλη-

λότητά του για 

τις προτεινόμε-

νες σπουδές. 

Εξετάζει επίσης 

τις συστάσεις, 

την πείρα ή τις 

σχετικές με το 

θέμα δημοσιεύ-

σεις που ενδε-

χομένως έχει 

ο υποψήφιος. 

∆εδομένου ότι ο 

αριθμός των κα-

τάλληλων υπο-

ψηφίων ενδέχεται να ξεπερνά 

τον αριθμό φοιτητών που μπο-

ρεί να δεχθεί ένα πανεπιστήμιο 

για μεταπτυχιακές σπουδές σε 

ένα δεδομένο αντικείμενο, εί-

ναι επόμενο μερικοί υποψήφιοι 

να μην εξασφαλίζουν θέση. 

«Τα προγράμματα 
που οδηγούν σε δι-
δακτορικούς τίτλους 
απαιτούν κανονικά 
τρία τουλάχιστον 
χρόνια έρευνας η 
οποία οδηγεί σε 
κάποια πρωτότυπη 
συμβολή στην επι-
στημονική γνώση.»
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2.2.2 Πηγές χρηματοδό-
τησης - ∆ίδακτρα - Κόστος 
διαβίωσης 

Έχει μεγάλη σημασία να γνω-

ρίζει ο υποψήφιος την αγγλική 

γλώσσα (γραπτό και προφο-

ρικό λόγο) σε βαθμό που να 

του επιτρέπει να ακολουθήσει 

ανώτατες σπουδές. Τα περισ-

σότερα πανεπιστήμια καθορί-

ζουν το επίπεδο γνώσης της 

αγγλικής που απαιτείται και τα 

προσόντα που ικανοποιούν τις 

απαιτήσεις εισαγωγής. Ένα 

πτυχίο επιπέδου Proficiency 

καλύπτει τις απαιτήσεις. Σε 

περίπτωση που ο υποψήφιος 

δεν έχει Proficiency, υπάρχουν 

κι άλλα αποδεικτικά γλωσ-

σομάθειας όπως το IELTS 

(International English 

Language Testing 

System) και το TOEFL. 

Πολλά πανεπιστήμια, 

κολέγια και ιδιωτικά 

σχολεία προσφέρουν 

ειδικά φροντιστηρια-

κά μαθήματα αγγλικής 

γλώσσας για φοιτητές 

που πρόκειται να αρ-

χίσουν πανεπιστημια-

κές σπουδές. 

∆εδομένου ότι ο αριθμός των 

θέσεων για μεταπτυχιακά 

προγράμματα είναι σε γενικές 

γραμμές σταθερός και το εκά-

στοτε πανεπιστήμιο δέχεται 

αιτήσεις απ’ όλο τον κόσμο, 

καλό θα ήταν ο υποψήφιος 

να ξεκινάει σχετικά νωρίς τη 

διαδικασία επαφών με τα ιδρύ-

ματα που τον ενδιαφέρουν. 

Πάντως, αιτήσεις μπορούν να γίνουν από τον Οκτώβριο και μετά 

για την εισαγωγή στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Όσοι κάνουν αί-

τηση για υποτροφίες ή κρατικές χορηγίες πρέπει απαραίτητα να 

υποβάλουν αίτησή τους από πολύ νωρίς. Μερικά πανεπιστήμια 

δέχονται αιτήσεις μέχρι και τον Ιούνιο ή και αργότερα. Υπάρχει 

πάντως πιθανότητα ακόμη και εκπρόθεσμη αίτηση να γίνει δεκτή, 

εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί οι προβλεπόμενες θέσεις. Πριν 

γίνει δεκτός για εγγραφή ένας υποψήφιος, πρέπει να είναι σε 

θέση να παράσχει κάποιες εγγυήσεις ότι υπάρχουν οι αναγκαίοι 

για τα έξοδα σπουδών του οικονομικοί πόροι. 

Το συνηθέστερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά τις σπουδές τους στη Μεγάλη Βρετανία είναι το πρόβλημα 

των οικονομικών πόρων. Οι περισσότεροι Έλληνες φοιτητές υπο-

στηρίζονται οικονομικά από την οικογένειά 

τους, υπάρχουν όμως και διάφορες πηγές 

υποτροφιών και χορηγημάτων, όχι μόνο από 

ελληνικούς φορείς, οι οποίοι θα αναλυθούν 

στην 3η Ενότητα, αλλά κι από Βρετανικούς. 

Οι Βρετανικοί φορείς που χρηματοδοτούν 

μεταπτυχιακούς φοιτητές, όπως για πα-

ράδειγμα τα Economic & Social Research 

Council, Engineering & Physical Sciences 

Research Council, η British Academy κλπ. 

παρέχουν την υποστήριξή τους μέσω των 

διαφόρων πανεπιστημιακών τμημάτων και 

μπορεί κανείς να ζητήσει πληροφορίες για 

ενδεχόμενη χρηματοδότηση από τα τμήματα στα οποία θα κάνει 

αίτηση. Υποψήφιοι από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απο-

κλείονται, η οικονομική αρωγή όμως περιορίζεται στην περίπτωσή 

τους συνήθως στην πληρωμή των διδάκτρων. 

Ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι έλληνες φοιτητές στη 

Μεγάλη Βρετανία πληρώνουν τα ίδια δίδακτρα με τους βρετανούς 

γύρω στις 3,500 αγγλικές λίρες. Σε αρκετά όμως πανεπιστήμια 

και για ορισμένους κύκλους σπουδών τα δίδακτρα μπορεί να δια-

φοροποιούνται σημαντικά: το MBA είναι ένα κλασικό παράδειγμα 

όπου μπορεί να σημειωθούν διαφορές στα δίδα-

κτρα, ύψους αρκετών χιλιάδων στερλινών. 

Στο ποσό των διδάκτρων δε συμπεριλαμβάνονται 

τα βιβλία της διδακτέας ύλης. Η απόκτησή τους 

δεν είναι υποχρεωτική, προσφέρει όμως, όπως 

είναι φυσικό, ασύγκριτες ευκολίες στη μελέτη, 

καθώς ο φοιτητής δεν είναι αναγκασμένος να 

εξυπηρετείται με τον περιορισμένο αριθμό αντι-

τύπων που είναι διαθέσιμα από τις βιβλιοθήκες 

για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το συνολικό 

κόστος απόκτησης των απαιτούμενων συγγραμ-

μάτων μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τον 

ένα κλάδο σπουδών στον άλλο, σίγουρα όμως 

δεν είναι αμελητέο.

Είναι σημαντικό για κάθε ενδιαφερόμενο για 

σπουδές στη Μεγάλη Βρετανία να γνωρίζει ότι 

το κόστος της ζωής είναι μεγαλύτερο του αντί-

στοιχου της Ελλάδας όσον αφορά στη στέγαση, 

τη διασκέδαση, τη μετακίνηση και τη γραφική 

ύλη. Το ποσό που θα πρέπει να υπολογίζει για 

έξοδα διαβίωσης ο φοιτητής συνήθως κυμαίνε-

ται από 1000 ως 1500, ανάλογα με τον τόπο 

σπουδών κι οπωσδήποτε τον τρόπο ζωής. Από 

αυτή την άποψη, το Λονδίνο  είναι πολύ ακριβό-

τερο σε σχέση με άλλες πόλεις σε όλους τους 

τομείς της ζωής. 

Η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περί-

θαλψη που παρέχεται στους έλληνες φοιτητές 

είναι ίδια με αυτή που απολαμβάνουν οι βρετανοί 

φοιτητές, δηλαδή πλήρης και δωρεάν ιατρική και 

νοσοκομειακή περίθαλψη σε όλη τη διάρκεια των 

σπουδών.

Τα περισσότερα πανεπιστήμια έχουν τη δυνατότη-

τα να στεγάσουν πολλούς ξένους φοιτητές, ιδιαί-

τερα αυτούς που είναι ανύπαντροι και ζουν μόνοι 

τους. Παρόλα αυτά, τα πανεπιστήμια δε μπορούν 

να εγγυηθούν στέγαση σε κάθε φοιτητή, γι’ αυτό 

έχει μεγάλη σημασία η αίτηση να γίνεται από πολύ 

νωρίς. Οι περισσότεροι οδηγοί σπουδών των βρε-

τανικών πανεπιστημίων περιγράφουν τι είδους 

στέγαση προσφέρεται και το κόστος της. 

«Το συνηθέστερο 
πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι 
φοιτητές κατά τις 
σπουδές τους στη 
Μεγάλη Βρετανία 
είναι το πρόβλημα 
των οικονομικών 

πόρων»

Χρήσιμες διευθύνσεις για σπουδές
στη Βρετανία:

British Council - Education UK
http://www.britishcouncil.org/greece-1. 
education.htm
http://www.britishcouncil.org/greece-2. 
educationuk.htm

Ανώτερη και Επαγγελματική εκπαίδευση / 
Σύντομα προγράμματα

www.hotcourses.com/ucas/3. 

Πτυχιακές Σπουδές
 www.ucas.com4. 

Μεταπτυχιακές Σπουδές
www.postgrad.hobsons.com5. 
www.prospects.ac.uk6. 
www.mba.org.uk7. 

Αξιολόγηση Βρετανικών Πανεπιστημίων 
www.qaa.ac.uk (πτυχιακά προγράμματα)8. 
www.hero.ac.uk/rae (μεταπτυχιακά προ-9. 
γράμματα)

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως
www.distance-learning.co.uk 10. 

∆ιαμονή στη Βρετανία
http://www.ish.org.uk11. 

Yποτροφίες-Οικονομική Υποστήριξη
www.dfes.gov.uk/studentsupport/eustu-12. 
dents/index.shtml 

Χάρτης αναγνωρισμένων ανώτατων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων στη Βρετανία

www.dfes.gov.uk/recognisedukdegrees 13. 

Αγγλικά στην Βρετανία
www.englishuk.com14. 
www.britishcouncil.org/Greece-english-15. 
learn-english-in-the-uk.htm

IELTS-Εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας
www.britishcouncil.org/greece-exams-ielts.16. 
htm
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2.3 Μεταπτυχιακές Σπουδές 
στη Γαλλία

Τ
ο γαλλικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαί-

δευσης παρουσιάζει σημαντικές διαφορές 

από το αντίστοιχο ελληνικό και βασίζεται, 

σε μεγάλο βαθμό, στις πανεπιστημιακές σπου-

δές και στις σπουδές που πραγματοποιούνται 

στις Grandes Ecoles. 

Στη Γαλλία υπάρχουν 87 δημόσια πανεπιστήμια, 

20 από τα οποία βρίσκονται στο Παρίσι. Προσφέ-

ρουν τρεις κύκλους σπουδών, ο τρίτος εκ των 

οποίων αναφέρεται σε μεταπτυχιακές σπουδές, 

εθνικά διπλώματα τα οποία είναι ισότιμα ανεξάρ-

τητα από το ίδρυμα που τα απονέμει (πανεπιστή-

μιο ή Grande Ecole). 

Περισσότερα από 490 τέτοια δημόσια και ιδιω-

τικά ιδρύματα, διαδραματίζουν έναν ιδιαίτερο 

ρόλο στη γαλλική κοινωνία, καθώς αποτελούν 

τον υποχρεωτικό δρόμο για τις περισσότερες 

ειδικότητες των μηχανικών και την πόρτα που 

επιτρέπει την πρόσβαση στην εκπαίδευση και 

στην κεντρική δημόσια διοίκηση. Η εισαγωγή 

στις Grandes Ecoles γίνεται με διαγωνισμούς και 

ύστερα από ένα με δύο έτη προπαρασκευαστικών 

μαθημάτων. Τα διπλώματα που απονέμονται από 

τις Σχολές αυτές βρίσκονται στην κορυφή της 

προτίμησης των επιχειρήσεων για την κάλυψη 

θέσεων με αυξημένες ευθύνες κι απαιτήσεις. Σε 

σύγκριση με αυτές, τα πανεπιστήμια είναι περισ-

σότερο προσανατολισμένα προς τη διαμόρφωση 

ερευνητών και τη διάπλαση ειδικών της γνώσης, 

μια διαφορά που πάντως δείχνει να καλύπτεται 

από τα πανεπιστήμια με τη δημιουργία ειδικοτή-

των μηχανικών και καταρτίσεων προετοιμασίας 

επαγγελματικών διπλωμάτων. 

2.3.1 Τίτλοι Σπουδών - Αίτηση 

Ο 3
ος Κύκλος σπουδών διαρκεί ένα έως πέντε χρόνια και περιλαμβάνει σπουδές υψηλής εξειδίκευ-

σης και επιστημονικής έρευνας. 

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι που μπορούμε να προετοιμάσουμε στα γαλλικά πανεπιστήμια είναι το DESS 

και το DEA. Πρόκειται για δυο τύπους μεταπτυχιακής εξειδίκευσης που είναι ισότιμοι, η προετοιμασία 

τους διαρκεί ένα χρόνο, έχουν όμως διαφορετικό χαρακτήρα εργασίας:

Το • DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées) είναι μεταπτυχιακός τίτλος για την προε-

τοιμασία του οποίου είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση μερικών μηνών κατά τη διάρκεια του 

έτους σπουδών. Έχει άρα ένα σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό και για την υποψηφιότητα 

σε αυτόν τον τύπο μεταπτυχιακού συνεκτιμάται η ενδεχόμενη πρακτική ενασχόληση του φοιτητή 

με το αντικείμενο μελέτης.

Το • DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) είναι μεταπτυχιακός τίτλος για την εξειδίκευση σε ένα 

αντικείμενο με την προοπτική της προετοιμασίας ενός ∆ιδακτορικού. Έχει ερευνητικό προσανα-

τολισμό και χορηγείται κατόπιν πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας ενός έτους. 

Το Doctorat (∆ιδακτορική ∆ιατριβή) αποτελεί την επιλογή για έρευ-

να, μετά την απόκτηση ενός DEA, και διαρκεί 3 έως 4 χρόνια. Η 

ερευνητική δραστηριότητα των υποψηφίων διδακτόρων εντάσσεται 

σε ένα γενικότερο ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο καθορίζεται 

από τα ερευνητικά κέντρα των πανεπιστημίων. 

NOM - Prénom Athènes, le …

Adresse postale indispensable 
 UNIVERSITE . . .
 SCOLARITE 3ème CYCLE

 Adresse postale

Madame, Monsieur,

Je suis (Je serai) titulaire du Diplôme de ……………….. du TEI d’ Athènes. 
 
Je voudrais préparer un DEA/DESS de ……………….. à votre université à 
la prochaine rentrée.

Voulez-vous me faire parvenir le Dossier de demande d’admission.

Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes 
salutations distinguées. 

Η καλύτερη χρονική περίοδος για να επικοινωνήσει κανείς με τα πανεπιστήμια είναι τον Μάρτιο/

Απρίλιο (τον Ιανουάριο μόνο για το PARIS II), ενώ αιτήσεις μπορούν να γίνουν σε ελεύθερο αριθμό 

πανεπιστημίων.

Ο υποψήφιος, αφού ενημερωθεί από το Γραφείο ∆ιασύνδεσης ή το Γραφείο Σπουδών του Γαλλικού 

Ινστιτούτου σχετικά με τους τίτλους ειδικότητας και τα πανεπιστήμια, στέλνει μια απλή επιστολή 

προκειμένου να ζητήσει από κάποιο πανεπιστήμιο το αναλυτικό πρόγραμμα του τίτλου ειδικότη-

τας που τον ενδιαφέρει, καθώς και το ντοσιέ υποψηφιότητας για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
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2.3.2 ∆ικαιολογητικά 

2.3.3 ∆ίδακτρα - Πηγές χρηματοδότησης 

Η εισαγωγή στον 3
ο κύκλο σπουδών γίνεται 

βάσει του προσωπικού φακέλου (Dossier) 

του υποψηφίου, το οποίο θα πρέπει να περι-

λαμβάνει: 

Πιστοποιητικό γεννήσεως.• 

Απολυτήριο λυκείου.• 

Αναλυτική βαθμολογία.• 

Πτυχίο.• 

Βιογραφικό σημείωμα.• 

Μια (• lettre de motivation) επιστολή στην 

οποία εξηγείτε τους λόγους για τους οποί-

ους επιλέγετε το εν λόγω μεταπτυχιακό. 

Η επιστολή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική 

για την επιλογή.

Ενδεχομένως, ένα σχέδιο έρευνας, εάν • 

Στη Γαλλία, για την παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων καθώς εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής δωρεάν εκπαίδευσης που ακολουθείται στη χώρα. 

Τα εκπαιδευτικά κόστη αναφέρονται στα έξοδα εγγραφής, καθώς και στην κοινωνική ασφάλιση. Εφό-

σον ο έλληνας φοιτητής είναι ήδη καλυμμένος ασφαλιστικά από το Ι.Κ.Α. και παρουσιάσει στις αρμό-

διες αρχές της Γαλλίας το έντυπο Ε111 του Ι.Κ.Α., δεν υφίσταται λόγος ασφάλισής του στη Γαλλία και 

κατά συνέπεια δε χρειάζεται να επωμισθεί το παραπάνω κόστος. Πηγή χρηματοδότησης των σπουδών 

στη Γαλλία αποτελούν οι υποτροφίες που χορηγεί η γαλλική κυβέρνηση και διαχειρίζονται διάφοροι 

οργανισμοί σε χώρες στις οποίες υπάρχουν γαλλικές αποστολές ή υπηρεσίες πολιτιστικής δράσης και 

συνεργασίας. Για την Ελλάδα το ρόλο αυτό διαδραματίζει το Γαλλικό Ινστιτούτο. Ο ενδιαφερόμενος θα 

πρέπει να κινήσει τις διαδικασίες αίτησης υποψηφιότητας για υποτροφία τουλάχιστον ένα χρόνο πριν 

την επιθυμητή έναρξη των σπουδών του. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει πληροφορίες 

για υποτροφίες από τον υπεύθυνο του μεταπτυχιακού προγράμματος και μπορεί να συντάξει αίτηση 

υποτροφίας σε συνεργασία με αυτόν.

Χρήσιμες διευθύνσεις για σπουδές
στη Γαλλία:

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
www.education.gouv.fr1. 

Υπουργείο Εξωτερικών
www.dilpomatie.gouv.fr 2. 

Η υπηρεσία EDUFRANCE
www.edufrance.fr3. 

Πλήρης λίστα των Πανεπιστημίων
www.education.gouv.fr/cid2600/liste-des-4. 
universies.html

Ιστοσελίδες των ανώτατων σχολών 
www.cefi.org 5. 
www.cdefi.fr6. 
www.cge.asso.fr7. 

Οι σπουδές εξ αποστάσεως
www.cned.fr 8. 
www.telesup.univ-mrs.fr9. 

Φοιτητικές υπηρεσίες
www.cnous.fr10. 

Η ∆ιεθνής Πανεπιστημιούπολη του Παρισιού
www.ciup.fr11. 

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
www.ifa.gr 12. 

2.4 Οι Μεταπτυχιακές Σπου-
δές στη Γερμανία

Ο
ι ποικίλες προσφορές των 116 γερμανικών Πανεπιστημίων και Ανωτάτων Σχολών, καθώς και 

των 170 Ανωτέρων Σχολών Ειδικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Fachhochschulen), οι οποίες 

επικεντρώνονται στην εφαρμοσμένη κατάρτιση και έρευνα, παρέχουν τη δυνατότητα σπουδών 

σε πανεπιστημιακό επίπεδο, μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικής διατριβής σε όλους σχεδόν 

τους κλάδους. Οι 57 Ακαδημίες Καλών Τεχνών και τα Ωδεία (για την 

ακαδημαϊκή εκπαίδευση των μουσικών) απολαμβάνουν επίσης μεγά-

λης διεθνούς αναγνώρισης.

επιλέξετε ένα DEA, ή ένα σχέδιο πρακτι-

κής άσκησης, εάν επιλέξετε ένα DESS.

Οποιεσδήποτε σχετικές δραστηριότη-• 

τες (προαιρετικές εργασίες, ερευνητι-

κές εργασίες, δημοσιεύσεις, πρακτικές 

ασκήσεις και σεμινάρια, Erasmus, κλπ.) 

αποτελούν επίσης στοιχεία τα οποία λαμ-

βάνονται υπόψη. 

Καλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσ-• 

σας: το DALF σας απαλλάσσει από κάθε 

εξέταση γλώσσας, ενώ για τεχνολογικές 

ειδικότητες μπορεί να αρκεί το DELF 
2ème degré (unités A5, A6). Εκτός από 

τους τίτλους γνώσης ξένης γλώσσας, τα 

πανεπιστήμια βεβαιώνονται για τη γνώση 

της γαλλικής γλώσσας βάσει συνέντευξης 

ή εξετάσεων. 

2.4.1 Τίτλοι Σπουδών 
Οι σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γερμανία διακρίνονται σε:

α. Μεταπτυχιακά προγράμματα επαγγελματικής εξειδίκευσης 

(Aufbaustudium, Zusatzstudium, Erganzungsstudium) με διάρκεια σπουδών από 6 μήνες έως και 

δύο έτη. Με την ολοκλήρωση των σπουδών ο απόφοιτος αποκτά ένα πιστοποιητικό (Zertificat/

Lizentiat) ή τον τίτλο Magister (από σχολές Θεωρητικών και Κοινωνικών Επιστημών) ή τον τίτλο 

Diplom (από σχολές Θετικών, Τεχνικών και Οικονομικών Επιστημών). 

β. Στον τίτλο Master (MSc, MA), μέσω προγραμμάτων σπουδών γερμανικών πανεπιστημίων που 

δημιουργήθηκαν για αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές και βρίσκονται σε συνεργασία με 

ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια. Επιπλέον, διοργανώνονται περισσότερα από 300 

μεταπτυχιακά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα από γερμανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, με 

στόχο να ελκύσουν ξένους φοιτητές, αλλά και γερμανούς που επιθυμούν σπουδές διεθνούς 

επιπέδου. 

γ. Σπουδές διδακτορικού επιπέδου με διάρκεια από 3 έως 4 έτη.

«Οι 57 Ακαδημίες 
Καλών Τεχνών και 
τα Ωδεία απολαμ-
βάνουν επίσης 
μεγάλης διεθνούς 
αναγνώρισης»

2.4.2 Η αίτηση - Επίπεδο γλώσσας 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνή-

σουν απευθείας με το πανεπιστήμιο και 

πιο συγκεκριμένα με την Ακαδημαϊκή Υπηρεσία 

Αλλοδαπών του πανεπιστημίου (Akademisches 

Auslanderamt) ή το Τμήμα ∆ιεθνών Σχέσεων 

(Dezernat fur Internationale Beziehungen), του-

λάχιστον 9-10 μήνες πριν την αναμενόμενη ημε-

ρομηνία εισαγωγής, για πληροφορίες σχετικά με 

το πρόγραμμα σπουδών, τα κριτήρια αποδοχής, 

καθώς επίσης και τις φόρμες αίτησης. Η αποστο-
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2.4.3 ∆ίδακτρα - ∆απάνες - Πηγές χρημα-
τοδότησης 

∆εν υπάρχουν δίδακτρα για σπουδές στα δημόσια γερμανικά πανεπιστήμια. Υπάρχει όμως κάθε 

εξάμηνο η καταβολή ενός Τέλους Συνέχισης Σπουδών (Ruckmeldegebuhr) και μια Κοινωνική Ει-

σφορά για τη χρήση των εγκαταστάσεων της Φοιτητικής Εστίας, των 

αθλητικών και άλλων εγκαταστάσεων του πανεπιστημίου ή και του Ορ-

γανισμού Φοιτητικής Μέριμνας, καθώς και μια εισφορά για την ιατρική 

ασφάλιση φοιτητών. Οι δαπάνες των βιβλίων βαρύνουν σε μεγάλο βαθ-

μό τους φοιτητές. Τα έξοδα διατροφής και διαμονής για τους φοιτητές 

διαφέρουν από πόλη σε πόλη.

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) προσφέρει 

σε απόφοιτους Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στους αριστεύσαντες του ακαδημαϊκού τους 

έτους, περίπου 15 ετήσιες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορική διατριβή, οι οποί-

ες μόνο σε λίγες περιπτώσεις μπορούν να παραταθούν.

Υποτροφίες ερευνών μικρής διάρκειας από το DAAD ως και 6 μηνών προσφέρονται σε όσους π.χ. 

γράφουν στην Ελλάδα τη διατριβή τους και θέλουν στη Γερμανία να προβούν σε έρευνες αρχείων, 

μελέτες πεδίου, συλλογή υλικού ή εργαστηριακές δραστηριότητες. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν 

υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις γνώσεων της γλώσσας.

Χρήσιμες διευθύνσεις για σπουδές
στη Γερμανία:

Ιστοσελίδα ενημερωτικού κέντρου Αθηνών
www.daad.de1. 

∆ιαβίωση στην Γερμανία
www.campus-germany.de. 2. 

Αναγνωρισμένα  ΑΕΙ και ΤΕΙ
www.hochschulkompass.de3. 

Πληροφορίες για σπουδές ή έρευνα
http://ic.daad.de/athen4. 

Πληροφορίες για όλους τους κλάδους και τό-
πους σπουδών στη Γερμανία

www.studienwahl.de 5. 

Ινστιτούτο  Goethe Αθηνών
www.goethe.de/athen 6. 

λή των αιτήσεων πρέπει να γίνει στα 

περισσότερα πανεπιστήμια έως τις 15 

Ιουλίου ή τις 15 Ιανουαρίου, ανάλογα 

με το αν η περίοδος εισαγωγής στο με-

ταπτυχιακό πρόγραμμα είναι αντίστοιχα 

το χειμερινό ή το θερινό εξάμηνο. 

Ικανοποιητικό κρίνεται το επίπεδο γνώ-

σης της γερμανικής με τα: 

TestDaf, κεντρικό, τυποποιημένο τέστ που ακο-• 

λουθεί το μοντέλο του TOEFL

Μικρό ή Μεγάλο πτυχίο γλώσσας του Ιν-• 

στιτούτου Γκαίτε (Kleines/Großes Deutsches 

Sprachdiplom).

Εξέταση γερμανικής γλώσσας για την εισαγω-• 

γή αλλοδαπών υποψηφίων στα ΑΕΙ (DSH).

Πτυχίο γερμανικής γλώσσας της ∆ιάσκεψης • 

των Υπουργών Παιδείας (KMK, Stufe II). 

Κεντρική Εξέταση Ανωτέρου Επιπέδου του Ιν-• 

στιτούτου Γκαίτε (Zentrale Oberstufenprufung), 

ή (για αρκετά πανεπιστήμια) Μέσου Επιπέδου 

(Zentrale Mittelstufenprufung).

«Τα έξοδα διατρο-
φής και διαμονής 
για τους φοιτητές 
διαφέρουν από 
πόλη σε πόλη»

2.5 Οι Μεταπτυχιακές Σπου-
δές στην Ιταλία

Το Ιταλικό Πανεπιστημιακό Σύστημα αποτελείται από 77 Πανε-

πιστημιακά Ιδρύματα τα οποία διακρίνονται:

55 Κρατικά Πανεπιστήμια• 

3 Πολυτεχνεία• 

14 Ελεύθερα Πανεπιστήμια• 

2 Πανεπιστήμια για Ξένους• 

3 Σχολές με ειδική ρύθμιση • 

που προσφέρουν πληθώρα από προγράμματα σπουδών σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο, γι’ αυτό η επιλογή μεταπτυχιακού προ-

γράμματος απαιτεί χρόνο και συστηματική αναζήτηση στις πηγές 

πληροφοριών. Πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος, σχετικά με 

την οργάνωση και τη λειτουργία των ιταλικών Πανεπιστημίων 

βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας 

Πανεπιστημίων και Έρευνας. 

Ολοκληρωμένες λίστες των πανεπιστημίων είναι διαθέσιμες 

μέσα από: 

τη μηχανή αναζήτησης του Ιταλικού Υπουργείου Παιδείας Πανε-• 

πιστημίων και Έρευνας (MIUR) 

τον θεματικό χάρτη που προσφέρει το Πανεπιστήμιο της • 

Bologna 

την σχετική σελίδα του • 

CRUI (Επιτροπή Πρυτάνεων 

Ιταλικών Πανεπιστημίων) 

Οι ξένοι σπουδαστές που εν-

διαφέρονται να πραγματοποιή-

σουν σπουδές σε ιταλικά Πα-

νεπιστήμια μπορούν να βρουν 

χρήσιμες πληροφορίες για τις 

διαθέσιμες θέσεις μέσω της 

μηχανής αναζήτησης Cineca 

και σε ένα  ειδικό τομέα στην  

ιστοσελίδα του MIUR. 

Υπεύθυνοι φορείς στην Ελλάδα 

για πληροφορίες αποκλειστικά 

σχετικά με σπουδές στην Ιτα-

λία είναι το Ιταλικό Μορφωτικό 

Ινστιτούτο και η Ιταλική Πρε-

σβεία.

2.5.1 Τίτλοι σπουδών 

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που απονέμουν τα πανεπιστή-

μια είναι οι εξής:

Tο δίπλωμα Master’s• 

Για την απόκτηση αυτού του διπλώματος απαιτούνται τουλάχιστον 

ένα ή δύο έτη μετά το πτυχίο. Αυτό εξαρτάται από το συγκεκριμένο 

κλάδο, καθώς και από την επιστημονική κατάρτιση του φοιτητή.

Το διδακτορικό PhD• 

Το διδακτορικό είναι το ανώτατο δίπλωμα που χορηγείται και απαι-

τούνται για την απόκτησή του τουλάχιστον τρία χρόνια σπουδών 

μετά το Master’s ή τέσσερα έως πέντε χρόνια μετά το πτυχίο.

Χρήσιμες διευθύνσεις για 
σπουδές στη Ιταλία:

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο 
Αθηνών

www.iic.gr1. 

Μηχανή αναζήτησης των 
Πανεπιστημίων

http://cercauniversita.2. 
cineca.it 

Πληροφορίες για σπουδές ή 
έρευνα  στην Ιταλία

http://offertaformativa.miur.it3. 

Πληροφορίες για Υποτροφίες 
στην Ιταλία

www.esteri.it4. 
www.iicatene.esteri.it5. 
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2.6 Οι Μεταπτυχιακές 
Σπουδές στις Η.Π.Α.

Σ
τις Η.Π.Α. υπάρχουν 

περίπου 1700 πανεπι-

στήμια που προσφέρουν 

περισσότερα από 35000 προ-

γράμματα σπουδών σε μετα-

πτυχιακό επίπεδο, γι’ αυτό η 

επιλογή μεταπτυχιακού προ-

γράμματος απαιτεί χρόνο και 

συστηματική αναζήτηση στις 

πηγές πληροφοριών. 

Υπεύθυνοι φορείς στην Ελλάδα 

για πληροφορίες αποκλειστι-

κά σχετικά με σπουδές στις 

Η.Π.Α. είναι το Αμερικανικό 

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – Ίδρυμα 

Fulbright, και η Ελληνοαμερικα-

νική Ένωση. 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που 

προσφέρουν προγράμματα με-

ταπτυχιακών σπουδών χωρίζο-

νται σε 4 βασικές κατηγορίες: 

Κολέγια (4 year Colleges)1. 

Πανεπιστήμια (Universities)2. 

Τεχνολογικά Ινστιτούτα και 3. 

Πολυτεχνεία (Institutes of 

Technology)

Ιατρικές και νομικές σχολές 4. 

(Medical & Law Schools).

Ο σκοπός του προγράμματος Fulbright εί-

ναι «η αμοιβαία προσέγγιση του λαού των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τους άλ-

λους λαούς του κόσμου, μέσω των πολιτιστικών 

ανταλλαγών και της προώθησης της ακαδημαϊ-

κής μόρφωσης».

Μια από τις δραστηριότητες του Ιδρύματος 

Fulbright είναι η παροχή πληροφοριών σε όσους 

ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στις ΗΠΑ. Το 

ίδρυμα θα σας βοηθήσει στην επιλογή του κα-

τάλληλου προγράμματος σπουδών ανάμεσα στα 

διάφορα προσφερόμενα προγράμματα των Αμε-

ρικανικών Πανεπιστημίων.

Το Ίδρυμα διαθέτει έμπειρους εκπαιδευτικούς 

Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που απονέ-

μουν τα πανεπιστήμια είναι οι εξής:

Tο δίπλωμα Master’s• 

Για την απόκτηση αυτού του διπλώματος απαι-

τούνται τουλάχιστον ένα ή δύο έτη μετά το πτυ-

χίο. Αυτό εξαρτάται από το συγκεκριμένο κλάδο, 

2.6.1 Τίτλοι Σπουδών 

2.6.2 Το πρόγραμμα Fulbright 
συμβούλους, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να βοηθή-

σουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Οι 

συμβουλές οι οποίες παρέχονται δωρεάν από 

τους συμβούλους, είναι σύγχρονες, αντικειμενι-

κές και αξιόπιστες.

Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι μπορούν:

Να σας βοηθήσουν να βρείτε γενικές πληρο-• 

φορίες σχετικά με τα κολέγια και τα Πανεπι-

στήμια στις ΗΠΑ.

Να σας υποδείξουν πως να χρησιμοποιείτε • 

τους καταλόγους και τον Η/Υ που υπάρχουν 

στα γραφεία του Ιδρύματος Fulbright, στην 

έρευνά σας για τα Αμερικανικά κολέγια και 

Πανεπιστήμια.

καθώς και από την επιστημονική κατάρτιση του 

φοιτητή.

Το διδακτορικό PhD• 

Το διδακτορικό είναι το ανώτατο δίπλωμα που 

χορηγείται από Αμερικανικό Πανεπιστήμιο και 

απαιτούνται για την απόκτησή του τουλάχιστον 

τρία χρόνια σπουδών μετά το Master’s ή τέσσε-

ρα έως πέντε χρόνια μετά το πτυχίο.

Να σας βοηθήσουν στην επιλογή σας για το κατάλληλο • 

πρόγραμμα σπουδών.

Να σας προμηθεύσουν τα έντυπα των εξετάσεων που • 

ζητούνται από τα Αμερικανικά κολέγια και Πανεπιστή-

μια (TOEFL, SAT, GRE, GMAT, USMLE)

Να σας συμβουλέψουν για τη συμπλήρωση των αιτήσε-• 

ων των κολεγίων και των Πανεπιστημίων.

Οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι δε μπορούν:

Να σας υποδείξουν ποιο Πανεπιστήμιο να διαλέξετε ή • 

ποιο είναι το «καλύτερο» σχολείο.

Να σας εκδώσουν φοιτητική ή τουριστική βίζα. Το αρ-• 

μόδιο γραφείο είναι το Αμερικανικό προξενείο.

Να σας εξασφαλίσουν υποτροφία • 

ή οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια 

από τα Αμερικανικά κολέγια / Πανε-

πιστήμια.

Να σας συμπληρώσουν τις αιτήσεις • 

των εκπαιδευτικών τεστ ή τις απαι-

τήσεις των πανεπιστημίων.

Να σας προτείνουν φροντιστήρια • 

ξένων γλωσσών.

2.6.3 Προϋποθέσεις εισαγωγής 

Οι βασικές προϋποθέσεις για εισαγωγή σε μεταπτυχι-

ακά προγράμματα είναι:

Ακαδημαϊκό υπόβαθρο• 

Για να γίνει δεκτός ο υποψήφιος σε μεταπτυχιακό πρό-

γραμμα σπουδών, πρέπει να έχει αποκτήσει πτυχίο ανώ-

τατης εκπαίδευσης. Επίσης, είναι απαραίτητη η καλή 

βαθμολογία, ιδιαίτερα στα μαθήματα που είναι σχετικά 

με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα επιλογής. Η απόδειξη 

ερευνητικής δραστηριότητας ή σχετικής εργασιακής 

εμπειρίας και γενικότερα ένα καλό βιογραφικό σημείωμα, 

σαφώς αυξάνει την πιθανότητα επιλογής του υποψηφίου. 

Επίσης, για την υποψηφιότητα είναι απαραίτητη η εξέταση 

σε ένα τουλάχιστον από τα τεστ ακαδημαϊκών γνώσεων 

GRE/GMAT.

Γνώση της αγγλικής γλώσσας• 

Απαραίτητη προϋπόθεση για μεταπτυχιακές σπουδές στις 

Η.Π.Α. είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. Το TOEFL 

είναι το επίσημο τεστ γλώσσας που δέχονται τα πανεπι-

στήμια. 

Εξασφάλιση οικονομικών πόρων κατά τη διάρ-• 

κεια των σπουδών

Η εξασφάλιση χρηματοδότησης, από προσωπικούς πό-

ρους ή υποτροφίες, των σπουδών στις 

Η.Π.Α. είναι από τα πιο σημαντικά στοι-

χεία που πρέπει να λάβει υπόψη του 

ο υποψήφιος. Η απόδειξη οικονομικής 

υποστήριξης απαιτείται από τα πανε-

πιστήμια προκειμένου να εκδώσουν τα 

σχετικά έγγραφα μετανάστευσης. 

2.6.4 Οι αιτή-
σεις – Το χρονο-
διάγραμμα 

Είναι πολύ σημαντικό ο υποψήφιος να αρχίσει να συγκεντρώνει πλη-

ροφορίες νωρίς, ώστε να μπορέσει να 

στείλει τις αιτήσεις μέσα στις προθε-

σμίες, ιδίως αφού κάθε κολέγιο/πανε-

πιστήμιο στην Αμερική έχει διαφορετι-

κή διαδικασία υποβολής αιτήσεων, δικό 

του πρόγραμμα σπουδών, κανονισμούς 

για φοιτητές, προϋποθέσεις αποφοίτη-

σης κ.λ.π. 
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Οι περισσότεροι φοιτητές αρχίζουν τη διαδικασία 

τουλάχιστον ενάμιση χρόνο πριν την αναμενόμε-

νη ημερομηνία εισαγωγής τους στο πανεπιστή-

μιο. 

Οι περισσότερες προθεσμίες αιτήσεων για εισα-

γωγή τον Αύγουστο (fall semester) είναι μεταξύ 

Ιανουαρίου και Μαρτίου. Εγγραφές όμως μπο-

ρούν να γίνουν και τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 

(spring semester) για πολλά προγράμματα. 

Ακολουθεί ένα τυπικό χρονοδιάγραμμα των δρα-

στηριοτήτων που πρέπει να αναπτύξει ο υπο-

ψήφιος από την αρχή της διαδικασίας μέχρι την 

εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο:

18 μήνες πριν την αναμενόμενη ημερομη-
νία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο 
Επισκεφθείτε τα γραφεία του Ιδρύματος Fulbright 

για πληροφορίες σχετικά με πιθανά πανεπιστή-

μια και μεταπτυχιακά προγράμματα στα οποία θα 

θέλατε να υποβάλετε αίτηση, πληροφορίες για 

τα τεστ, καθώς και ενημέρωση για τις υποτρο-

φίες.

12-15 μήνες πριν την αναμενόμενη ημερο-
μηνία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο
Επικοινωνήστε με 10-20 πανεπιστήμια, ζητώντας 

τους πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών 

και αιτήσεις εγγραφής. Κάντε τις αιτήσεις για τα 

απαιτούμενα test (SAT, TOEFL, GRE ή GMAT)

9-10 μήνες πριν
∆ώστε τα αναγκαία test. Τα αποτελέσματα πη-

γαίνουν κατευθείαν στα Πανεπιστήμια που εσείς 

θα ζητήσετε. Επιπλέον, φροντίστε να πάρετε τις 

απαιτούμενες συστατικές επιστολές και να συ-

γκεντρώσετε το υπόλοιπο υλικό που είναι απα-

ραίτητο για τις αιτήσεις. 

5-7 μήνες πριν
Στείλτε τις αιτήσεις εγγραφής, αλλά και τις ειδι-

κές αιτήσεις για οικονομική βοήθεια στα πανεπι-

στήμια που θα διαλέξετε.

3-5 μήνες
Εφόσον γίνετε δεκτοί σε συγκεκριμένα προ-

γράμματα, επιλέξτε το πανεπιστήμιο στο οποίο 

θέλετε να φοιτήσετε, κι επικοινωνήστε αμέσως 

για την αποδοχή σας μέχρι την ημερομηνία που 

ορίζεται. Απαντήστε επίσης σε όσα Πανεπιστή-

μια σας έχουν δεχτεί και δεν θα προτιμήσατε.

2-3 μήνες
Φροντίστε τις λεπτομέρειες για το ταξίδι σας, 

τη φοιτητική βίζα, το συνάλλαγμα, την αναβολή 

στρατού και τη διαμονή σας στις ΗΠΑ.

2-3 εβδομάδες πριν την ημερομηνία έναρ-
ξης μαθημάτων
Μεταβείτε στις ΗΠΑ για εγκλιματισμό και διεκ-

περαίωση τυπικών διαδικασιών σχετικά με την 

έναρξη των σπουδών σας.

2.6.5 ∆ιαδικασία Έκδο-
σης Φοιτητικής Βίζας 

2.6.6 Οικονομική βοήθεια 

Η φοιτητική βίζα (F-1) για σπουδές στις ΗΠΑ χορηγείται 

από το προξενείο της Αμερικανικής πρεσβείας, Βασ. 

Σοφίας 91, Αθήνα. Τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση 

βίζας είναι:

Το έντυπο Ι-20 από το πανεπιστήμιο. Προσοχή: το • 

Ι-20 δεν είναι βίζα και ούτε εγγυάται την έκδοση 

βίζας.

Τραπεζική επιστολή που να αποδεικνύει ότι η οικο-• 

γένειά σας έχει αρκετά χρήματα για να χρηματοδο-

τήσει την παραμονή σας στις ΗΠΑ.

Μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σας.• 

Ο πρόξενος, έπειτα από προσωπική συνέντευξη, θα επι-

βεβαιώσει τις γνώσεις σας στην αγγλική γλώσσα και μπο-

ρεί να σας ρωτήσει για τα μελλοντικά σας σχέδια μετά την 

επιστροφή σας στην Ελλάδα.

Η έκδοση βίζας μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα δια-

δικασία (κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες), γι’ αυτό 

προτείνουμε οι φοιτητές να φροντίσουν έγκαιρα για την 

τακτοποίηση του θέματος.

Στο μεταπτυχιακό επίπεδο, τα πανεπιστήμια συνήθως χορηγούν περιορισμένο αριθμό θέσεων βοηθών κα-

θηγητών ή ερευνητών (teaching – research assistantships) 

στους ξένους φοιτητές. Η θέση βοηθού προβλέπει, κατά 

περίπτωση, απαλλαγή από τα δίδακτρα ή και μηνιαίο 

μισθό, με την υποχρέωση του φοιτητή να διδάξει ή να 

ασχοληθεί με έρευνα 10-20 ώρες την εβδομάδα. Τα πιο 

σημαντικά κριτήρια για την επιλογή είναι:

Η επίδοση στα μαθήματα.• 

Τα εξαιρετικά αποτελέσματα στα test (TOEFL, TSE, • 

GRE, GMAT).

Οι συστατικές επιστολές, το βιογραφικό και το πλάνο • 

σπουδών.

Ο φοιτητής θα πρέπει να καλύψει τη 

διαφορά του κόστους σπουδών με δικά 

του χρήματα αν το assistantship δεν 

καλύπτει όλα τα έξοδά του. 

Το Ίδρυμα Fulbright χορηγεί υποτροφί-

ες, οι οποίες εξασφαλίζουν ένα μέρος 

των εξόδων σε Αμερικανικά ΑΕΙ, καθώς 

και τα έξοδα ιατρικής κάλυψης και τα 

έξοδα ταξιδιού για ένα ακαδημαϊκό 

έτος σε όλους τους κλάδους μεταπτυ-

χιακών σπουδών, εκτός των ιατρικών 

ειδικοτήτων. Οι φοιτητές ενθαρρύνο-

νται να αποταθούν και σε άλλα ιδρύμα-

τα υποτροφιών για να βρουν χρήματα 

για τις σπουδές τους στις ΗΠΑ.

Σχεδόν όλες οι πληροφορίες σχετικά 

με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, 

επιλογή Πανεπιστημίων, προθεσμίες 

των test κλπ. που δίνονται για τις πτυ-

χιακές σπουδές ισχύουν και για τις με-

ταπτυχιακές.

Χρήσιμες διευθύνσεις για σπουδές 
στις ΗΠΑ.:

Ίδρυμα Fulbright Αθηνών
www.fulbright.gr1. 

Πληροφορίες για υποτροφίες στις ΗΠΑ
www.nas.edu 2. 
www.edupass.org/finaid3. 

Πληροφορίες για σπουδές ή έρευνα 
στις ΗΠΑ

http://educationusa.state.gov 4. 
www.studyusa.com5. 

Πληροφορίες για τα τυποποιημένα 
τεστ της γλώσσας

www.ets.org 6. 
www.toefl.org 7. 
www.gre.org 8. 
www.gmat.org9. 
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2.7 Οι Μεταπτυχιακές Σπου-
δές στον Καναδά

Σ
τον Καναδά δεν υπάρχει εθνικό σύστημα 

παιδείας. Η καθεμία από τις δέκα επαρ-

χίες της χώρας έχει το 

δικό της Υπουργείο Παιδείας που 

είναι υπεύθυνο για την εκπαι-

δευτική πολιτική. Υπάρχουν 95 

Πανεπιστήμια, 175 Κολλέγια και 

Τεχνολογικά Ιδρύματα και πάνω 

από 36.000 φοιτητές απ’όλο τον κόσμο. Τα πα-

νεπιστήμια χρηματοδοτούνται στο μεγαλύτερο 

ποσοστό τους από το ∆ημόσιο, με αποτέλεσμα 

να προσφέρουν υψηλή ποιότητα σπουδών ανε-

ξάρτητα από τον τομέα σπουδών ή την περιοχή 

που βρίσκεται το πανεπιστή-

μιο. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

που προσφέρουν προγράμματα 

μεταπτυχιακών σπουδών στον 

Καναδά είναι τα πανεπιστήμια 

και τα πολυτεχνεία. Ο Καναδάς 

είναι δίγλωσση χώρα οπότε και τα διάφορα προ-

γράμματα σπουδών μπορεί να είναι αγγλόφωνα 

ή γαλλόφωνα.

2.7.1 Τίτλοι – ∆ιάρκεια Σπουδών – Κριτή-
ρια Αποδοχής – Αιτήσεις

Χρήσιμες διευθύνσεις για σπουδές στον Καναδά:

Σύνδεσμος Πανεπιστημίων & Κολλεγίων στον Καναδά
www.aucc.ca1. 

ΠΠληροφορίες για σπουδές στον Καναδά
www.studyincanada.com 2. 
www.gradsource.com3. 

Τα  Πανεπιστήμια  του Καναδά
www.canadian-universities.net 4. 

Master’s Degree • (ΜΑ, Μsc, 

MBA, Med, MMM) για την από-

κτηση του οποίου απαιτείται ένα 

ή δύο έτη σπουδών, καθώς και 

η υποβολή διατριβής (thesis) ή 

πρακτικής/ ερευνητικής εργασί-

ας (practicum/research paper).

Doctoral Degree•  με σπουδές 

διάρκειας 2-3 ετών για φοιτη-

τές που κατέχουν ήδη Master’s 

Degree, και με την σύνταξη και υποστήριξη διδα-

κτορικής διατριβής. 

Το κάθε πανεπιστήμιο ορίζει τα δικά του κριτήρια αποδο-

χής. Τα πιο συνηθισμένα είναι τα παρακάτω:

πρώτο πτυχίο 4ετούς φοίτησης• 

γενική τελική βαθμολογία μεταξύ 6 - 8 (Β• _ / Β+)

βαθμολογία TOEFL (550-620)• 

2 συστατικές επιστολές• 

αναλόγως με το πρόγραμμα σπουδών μπορεί να • 

χρειαστεί εξέταση GRE ή GMAT.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας 

με το τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών του πανεπιστημίου 

από 6 έως 12 μήνες πριν την αναμενόμενη ημερομηνία 

εισαγωγής, ζητώντας πληροφορίες για το πρόγραμμα, τα 

κριτήρια αποδοχής, τα δίδακτρα, όπως επίσης και τις φόρ-

μες αίτησης. Προσοχή πρέπει να δοθεί στις προθεσμίες 

αποστολής της αίτησης που ορίζει κάθε πανεπιστήμιο. Οι 

ημερομηνίες εισαγωγής στα πανεπιστήμια του Καναδά 

γίνονται σε 3 περιόδους, το Σεπτέμβριο, τον Ιανουάριο 

και το Μάιο. 

Επίσης, στα περισσότερα πανεπιστήμια υπάρχει χρέωση 

για την επεξεργασία της αίτησης. Όλα τα έγγραφα που 

περιλαμβάνονται στην αίτηση πρέπει να συνοδεύονται 

από επίσημες μεταφράσεις στη γλώσσα του πανεπιστη-

μίου στο οποίο απευθύνεται ο υποψήφιος, δεδομένου ότι 

ο Καναδάς έχει δύο επίσημες γλώσσες, την αγγλική και 

τη γαλλική.

«Στον Καναδά δεν 
υπάρχει εθνικό 
σύστημα παιδείας»

«Προσοχή πρέπει να 
δοθεί στις προθε-
σμίες αποστολής τς 
αίτησης που ορίζει 
κάθε πανεπιστή-
μιο»
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Ο
ι σπουδές, φιλόδοξη επιδίωξη των νέων, 

με τις οποίες στοχεύουν να κατακτήσουν 

υψηλούς στόχους και να διευρύνουν 

τους ορίζοντες  και τις προοπτικές στη ζωή 

τους, σε πολλές περιπτώσεις, προσκρούουν 

σε οικονομικές αδυναμίες, οι οποίες ορθώνουν 

φραγμό στην υλοποίηση των ονείρων τους. Στα 

πλαίσια της προσπάθειας  για οικονομική διευ-

κόλυνση υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός φορέων 

όπως υπουργεία, ξένες κυβερνήσεις, ιδρύματα-

κληροδοτήματα, διεθνείς οργανισμοί, πανεπιστή-

μια κλπ  που παρέχουν υποτροφίες για σπουδές 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Για τη χορήγηση υποτροφιών λαμβάνονται 

υπόψη ο βαθμός του πτυχίου, οι επιδόσεις 

σε μαθήματα που σχετίζονται με τον τομέα 

εξειδίκευσης που αφορά την υποτροφία, η 

καλή γνώση ξένης γλώσσας, καθώς επίσης η 

καταγωγή και η οικονομική κατάσταση. Στις πε-

ρισσότερες περιπτώσεις απαιτείται κατάθεση 

δικαιολογητικών, ενώ σε ορισμένες η επιλογή 

γίνεται κατόπιν συμμετοχής σε διαγωνισμό. Η 

χρηματοδότηση σπουδών των φοιτητών, όμως, 

μπορεί -πλην των υποτροφιών- να γίνει είτε 

απευθείας από τα πανεπιστήμια ή μέσω προ-

γραμμάτων δανειοδότησης από τράπεζες. 

Τα κληροδοτήματα παρέχουν ένα ιδιαίτερο 

είδος υποτροφιών. Οικονομικά εύποροι  ιδιώ-

τες διαθέτουν μέρος των περιουσιακών τους 

στοιχείων για τη χρηματοδότηση των σπουδών 

προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών φοιτητών 

τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, σε 

αντικείμενο και τόπο σπουδών που επιλέγουν οι 

ίδιοι οι κληροδότες. Οι κληροδότες καθορίζουν 

ένα φορέα διαχείρισης που μπορεί να είναι ∆η-

μόσιος Οργανισμός, Σύλλογος, Ίδρυμα κλπ. ενώ 

τις υποτροφίες καρπώνονται συνήθως άτομα με 

συγκεκριμένο τόπο καταγωγής.

Κληροδοτήματα παρέχονται για όλες τις βαθ-

μίδες της εκπαίδευσης, από την πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση έως και για την εκπόνηση διδακτο-

ρικής διατριβής κυρίως όμως για προπτυχιακές 

και μεταπτυχιακές σπουδές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για 

οικονομικές ενισχύσεις που δίνονται κάθε έτος 

για την ολοκλήρωση ενός τύπου σπουδών. Υπάρ-

χουν όμως και κληροδοτήματα που απονέμονται  

εφάπαξ, με την μορφή βραβείου.

3.1 Υποτροφίες
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3.2 Υποτροφίες - Κλη-
ροδοτήματα απο ∆ημό-
σιους Φορείς

3.2.1 Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

Οι υποτροφίες μεταπτυχιακών 

σπουδών που προσφέρει το 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 

διευρύνθηκαν τα τελευταία χρόνια με 

την προσθήκη των σπουδών εσωτερι-

κού (κοινοτικά προγράμματα Erasmus, 

Lingua, Σωκράτης και Σωκράτης ΙΙ), 

ενώ το ίδρυμα (www.iky.gr) έχει την 

επιμέλεια της προκήρυξης και διαχεί-

ρισης διαφόρων άλλων υποτροφιών, 

οικονομικών ενισχύσεων και προγραμ-

μάτων για αλλοδαπούς

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο υποψήφιος κατά το χρόνο υποβολής 

της αίτησης θα πρέπει να διαθέτει τα 

ακόλουθα προσόντα:

Ελληνική εθνικότητα ή ιθαγένεια.• 

Πτυχίο/δίπλωμα ελληνικού Ιδρύ-• 

ματος Ανώτατης Εκπαίδευσης 

ή ισότιμο πτυχίο/δίπλωμα ξένου 

πανεπιστημιακού ιδρύματος ή 

πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

ή ισότιμης μετεκπαίδευσης ή άλ-

λου επιπέδου αν αυτό καθορίζεται 

στον πίνακα ειδικεύσεων ή πτυχίο 

ελληνικού Ιδρύματος τριτοβάθμιας 

τεχνολογικής εκπαίδευσης ή ισό-

τιμο ελληνικού ή ξένου τεχνολογι-

κού ιδρύματος για τους υποψηφί-

ους του προγράμματος.

Πτυχιούχος θεωρείται και ο υπο-• 

ψήφιος που εντός της προθεσμίας 

προσκομίζει βεβαίωση της γραμματείας του οικείου 

ιδρύματος ότι εξετάστηκε επιτυχώς σε όλα τα απαι-

τούμενα μαθήματα και έχει ολοκληρώσει τις σπου-

δαστικές του υποχρεώσεις για τη λήψη του πτυχίου 

του (ηλικία έως 38 ετών, πλην ειδικών περιπτώσεων, 

να μη διαθέτει προσωπικά ο υποψήφιος επαρκή οικο-

νομικά μέσα, να έχει διακριθεί για την επίδοση στις 

σπουδές, τη χρηστότητα και το ήθος του).

Όσοι υποψήφιοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλλη-• 

λοι ΝΠ∆∆, θα πρέπει μέχρι την ημερομηνία έναρξης 

της υποτροφίας να προσκομίσουν πιστοποιητικό ότι 

δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας από την προϊστα-

μένη τους αρχή.

Οι άνδρες μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα • 

στους διαγωνισμούς εάν: έχουν εκπληρώσει τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα 

απαλλαγεί από αυτές ή έχουν αναβολή κατάταξης, 

ενώ μπορούν να συμμετέχουν και στρατευμένοι ή 

όσοι πρόκειται να στρατευθούν.

Αν κάποιος υποψήφιος αδυνατεί λόγω οποιασδήποτε • 

αναπηρίας, μόνιμης πάθησης ή δυσλεξίας, τότε εξε-

τάζεται μόνο προφορικά.

Τυφλοί ή κωφάλαλοι κάτοχοι πτυχίου μπορούν να λά-• 

βουν υποτροφία του ΙΚΥ, εφόσον συμμετέχουν επιτυ-

χώς σε καλλιτεχνικές ειδικεύσεις, με υπέρβαση των 

προβλεπόμενων κάθε έτος θέσεων υποτροφιών.

∆εκτοί δε γίνονται όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη τύχει • 

υποτροφίας του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές.

∆ικαιολογητικά – Προθεσμίες
Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου 

κάθε χρόνο να υποβάλουν στο ΙΚΥ τα παρακάτω δικαι-

ολογητικά:

Ειδική έντυπη αίτηση – δήλωση συμμετοχής (χορη-1. 

γείται από το Ι.Κ.Υ.)

Πρόσφατη φωτογραφία2. 

Πιστοποιητικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ, το οποίο θα περιέχει το 3. 

βαθμό του πτυχίου/διπλώματος αριθμητικά και με 

ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων.

Βεβαίωση της γραμματείας του οικείου τμήματος για 4. 

επιτυχή ολοκλήρωση σπουδών, αναλυτική βαθμολο-

γία και τελικό βαθμό αριθμητικά και με ακρίβεια 2 

δεκαδικών ψηφίων. Αν ο υποψήφιος είναι κάτοχος 

πτυχίου/διπλώματος του εξωτερικού, τότε θα πρέ-

πει να υποβάλει το παραπάνω δικαιολογητικό και στο 

πρωτότυπο και στο επίσημα μεταφρασμένο, το οποίο 

απαραιτήτως συνοδεύεται από βεβαίωση ισοτιμίας 

του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. («νέο» ∆ΙΚΑΤΣΑ) ή του ΙΤΕ για το 

πρόγραμμα τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευ-

σης.

Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή μεταπτυχιακού 5. 

τίτλου ΑΕΙ – ΤΕΙ του εξωτερικού ή τίτλου σπουδών 

που αναγνωρίζεται από το υπουργείο Παιδείας ως 

επάρκεια προσόντων για την διδασκαλία της αντί-

στοιχης ξένης γλώσσας. Το αντί-

γραφο ενός από τους παραπάνω 

τίτλους θα ληφθεί υπόψη ως στοι-

χείο απαλλαγής από την εξέταση 

στην ξένη γλώσσα που κατέχει ο 

υποψήφιος.

Σημειώνεται ότι η υποβολή των δικαιο-

λογητικών για την έναρξη της υποτρο-

φίας καθώς και η διάρκειά της ρυθμίζο-

νται από ειδικές διατάξεις.

Οικονομικές παροχές
Το ΙΚΥ χορηγεί οικονομικές παροχές 

τόσο στους υποψηφίους για σπουδές 

στο εξωτερικό όσο και στους υποτρό-

φους για σπουδές στην Ελλάδα. Το 

ύψος των αποδοχών καθορίζεται ανά 

κατηγορία, σύμφωνα με τις κανονικές 

διατάξεις από το ∆.Σ. του ιδρύματος 

και πάντα με βάση τις οικονομικές του 

δυνατότητες.

3.2.2 Υποτροφίες ξένων κυβερνήσεων με 
τις οποίες έχουν συναφθεί μορφωτικές 
συμφωνίες

Πρόκειται για υποτροφίες οι οποίες χορηγούνται κάθε χρόνο σε Έλληνες υπηκόους από ξένες 

κυβερνήσεις, στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών με τη χώρα μας. Μέσω αυτού του προ-

γράμματος περίπου 100 φοιτητές κάνουν τις μεταπτυχιακές σπουδές τους κάθε χρόνο.

Στις υποτροφίες αυτές περιλαμβάνονται συνήθως τα έξοδα διαμονής, διατροφής και σπουδών, αλλά 

οι οικονομικές παροχές αναπροσαρμόζονται, είτε με την ανανέωση του προγράμματος ή βάσει του 

μορφωτικού προγράμματος που έχει υπογραφεί κάθε ακαδημαϊκό έτος. Περιορισμοί αναφορικά με 

τις ειδικότητες σπουδών δεν υπάρχουν. Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφιών ποικίλλουν, 

ωστόσο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης είναι τα εξής: αντίγραφο πτυχί-

ου, αναλυτική βαθμολογία, βιογραφικό σημείωμα, δύο συστατικές επιστολές, πιστοποιητικό γνώσης 
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της ξένης γλώσσας στην οποία γίνεται 

η παρακολούθηση των μαθημάτων και 

πρόγραμμα σπουδών που επιθυμεί να 

παρακολουθήσει ο υποψήφιος.

Η προκήρυξη των υποτροφιών γίνεται 

από το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ 

πληροφορίες παρέχει στους ενδιαφε-

ρομένους η ∆ιεύθυνση Σπουδών και 

Φοιτητικής Μέριμνας του υπουργείου 

Παιδείας.

Το ΥΠ.Ε.Π.Θ. (www.ypepth.gr) κοινο-

ποιεί περί τα τέλη Οκτωβρίου συνήθως 

τον πίνακα με τις ξένες χώρες που 

χορηγούν υποτροφίες και ενημερώνει 

απευθείας και τις γραμματείες των πα-

νεπιστημίων.

Οι χώρες με τις οποίες έχουν ήδη 

κυρωθεί μορφωτικές συμφωνίες είναι 

η Αίγυπτος, η Αργεντινή, το Βέλγιο, η 

Βουλγαρία, η Γιουγκοσλαβία, η ∆ανία, η 

Ιορδανία, η Ινδία, το Ιράκ, το Ιράν, η Ιρ-

λανδία, η Ισπανία, το Ισραήλ, η Ιταλία, η 

Κίνα, η Κολομβία, η Μάλτα, το Μεξικό, 

η Νορβηγία, η Ν. Κορέα, η Ουγγαρία, το 

Πακιστάν, η Πολωνία, η Ρωσία, η Σλο-

βακία, η Σλοβενία, η Συρία, η Τσεχία, η 

Τυνησία και η Φινλανδία.

Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να 

συμμετέχουν σε ένα μόνο πρόγραμμα 

υποτροφιών μίας και μόνο χώρας. Όλα 

τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην 

ελληνική γλώσσα και στη γλώσσα της 

χώρας (αγγλική ή γαλλική), εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά από τη χώρα, ενώ 

όλα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επι-

κυρωμένα φωτοαντίγραφα.

3.2.3 Υποτροφίες ξένων 
κυβερνήσεων και οργα-
νισμών

3.2.4 Υποτροφίες επι-
στημονικών προγραμ-
μάτων του ΝΑΤΟ

Πληροφορίες σχετικά με υποτροφίες που παρέχουν 

οι κυβερνήσεις, οι δημόσιοι οργανισμοί και άλλοι 

φορείς ξένων χωρών, μπορεί να πάρει ο κάθε ενδιαφε-

ρόμενος από τα τμήματα εκπαιδευτικών θεμάτων ή μορ-

φωτικών υποθέσεων της αντίστοιχης πρεσβείας. Ειδικά 

η Ευρωπαική Ένωση διαθέτει φορείς όπως η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, και το Συμβούλιο της Ευρώπης, που χορηγούν 

υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές. 

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στο πλαίσιο του προ-γράμματος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ ( 

www.nato.gr )  χειρίζεται υποτροφίες για μεταπτυχιακές 

σπουδές και έρευνα Ελλήνων σε ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα σε χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ. Οι ειδικότητες και 

οι προϋποθέσεις γίνονται γνωστές κάθε φορά με προκή-

ρυξη. Η χρονική διάρκεια των υποτροφιών κυμαίνεται από 

1 έως 3 έτη ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών που θα 

ακολουθηθεί. Η προκήρυξη δημοσιεύεται συνήθως τον 

Ιανουάριο και η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι 

μέχρι το τέλος Μαρτίου.

3.2.5 Οργανισμός Απα-
σχόλησης Εργατικού 
∆υναμικού (Ο.Α.Ε.∆.) 3.2.7 Κληροδοτή-

ματα που διαχειρί-
ζονται τα Α.Ε.Ι. και η 
Ακαδημία Αθηνών

3.2.6 Κληροδοτή-
ματα άμεσης διαχεί-
ρισης Υπουργείου 
Οικονομικών και  
ΥΠ.Ε.Π.Θ.

O Ο.Α.Ε.∆. (www.oaed.gr) χορηγεί υποτροφίες για με-

ταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό/εξωτερικό. Οι 

όροι συμμετοχής καθορίζονται κάθε φορά στην προκήρυ-

ξη, η οποία ανακοινώνεται συνήθως το καλοκαίρι.

Τα περισσότερα κληροδοτήματα που διαχει-ρίζονται τα δύο υπουργεία είναι για προπτυ-

χιακό επίπεδο σπουδών, αλλά αρκετά από αυτά 

αναφέρονται σε μεταπτυχιακές σπουδές. Όσον 

αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, κάθε χρόνο 

καθορίζονται τα ανώτατα όρια των μηνιαίων υπο-

τροφιών από έσοδα κληρονομιών, κληροδοσιών 

και δωρεών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθυνθούν στη Γενική ∆ιεύθυνση Εθνικών 

Κληροδοτημάτων του Υπουργείου για σχετικές 

πληροφορίες. 

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-

μάτων (www.ypepth.gr) έχει αντίστοιχο Γρα-

φείο Κληροδοτημάτων. Μόνο τα κληροδοτήματα 

που έχουν ικανά έσοδα δίνουν υποτροφία κάθε 

χρόνο. Οι υποτροφίες που δίνονται από κληρο-

δοτήματα άμεσης διαχείρισης από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

χορηγούνται έπειτα από διαγωνισμό. Ο χρόνος 

του διαγωνισμού δεν είναι σταθερός. Οι σχετι-

κές προκηρύξεις δημοσιεύονται σε εφημερίδες 

των Αθηνών και μία εφημερίδα του τόπου όπου 

αναφέρεται το κληροδότημα. Η προκήρυξη του 

διαγωνισμού συνήθως κοινοποιείται και στις 

γραμματείες των τμημάτων των πανεπιστημίων.

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, το Αριστοτέ-λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό 

3.2.8 Κληροδοτή-
ματα ανά Νομό

Πληροφορίες για κληροδοτήματα έμμεσης 

διαχείρισης που ανήκουν σε κάθε νομό 

και απονέμονται συνήθως σε φοιτητές που κα-

τάγονται από πόλεις ή χωριά του νομού, έχουν 

υπό την εποπτεία τους οι κατά τόπους αρμόδι-

ες διευθύνσεις εκπαίδευσης στις νομαρχίες. Η 

βασική προϋπόθεση είναι η καταγωγή του υπο-

ψηφίου. Επιπλέον, η επίδοση σε προπτυχιακές 

σπουδές και η ηλικία αποτελούν κοινές προϋ-

ποθέσεις των περισσότερων κληροδοτημάτων, 

ενώ η οικονομική αδυναμία λαμβάνεται υπόψη 

σε κάποια απ’ αυτά. 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπι-

στήμιο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, και το Πανεπι-

στήμιο Ιωαννίνων διαχειρίζονται κληροδοτήματα 

που χορηγούν βραβεία και υποτροφίες. 

Η Ακαδημία Αθηνών (http://www.academyofa-

thens.gr), διαχειρίζεται κληροδοτήματα που κα-

λύπτουν τα έξοδα μεταπτυχιακών σπουδών στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα κληροδοτήματα 

που προσφέρουν υποτροφίες δεν είναι τα ίδια 

για κάθε ακαδημαϊκό έτος, αλλά εξαρτώνται από 

τα έσοδα των αντίστοιχων ιδρυμάτων. 
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Π
ολυάριθμα είναι τα ιδιωτικά ιδρύματα 

που παρέχουν υποτροφίες ή κληροδο-

τήματα για σπουδές σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι 

υποτροφίες αυτών των ιδρυμάτων δίδονται σε 

υποψηφίους από συγκεκριμένο τόπο καταγω-

γής ή για συγκεκριμένους κλάδους σπουδών. 

Υπάρχουν όμως ιδιωτικά ιδρύματα που δίνουν 

υποτροφίες σε υποψηφίους από όλη την Ελ-

λάδα και για διάφορα γνωστικά αντικείμενα. 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια απ’ αυτά:

Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη• 

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή• 

Ίδρυμα Κοργιαλένειο Άθλον δι’ Υποτρο-• 

φιών

Ίδρυμα Μποδοσάκη• 

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης.• 

3.3 Υποτροφίες – Κλη-
ροδοτήματα απο Ιδιωτι-
κούς Φορείς

3.3.1 Χρηματοδότηση από Πανεπιστήμια

3.3.2 Χρηματοδότηση μέσω Τράπεζας

Υπάρχουν διάφορες μορφές οικο-νομικής ενίσχυσης που δίνονται 

από ένα πανεπιστήμιο, και τα σχετικά 

έντυπα μπορεί κανείς να τα προμη-

θευτεί παράλληλα με την αίτησή του. 

Η αίτηση για οικονομική ενίσχυση 

πάντως εξετάζεται χωριστά από την 

αίτηση για φοίτηση στο μεταπτυχια-

κό πρόγραμμα. Οι χρηματοδοτήσεις 

μπορεί να παρέχονται:

Μέσω ερευνητικών προγραμμάτων • 

που χρηματοδοτούνται από συνερ-

γασίες του πανεπιστημίου με ιδιω-

Σε πολλές περιπτώσεις, η χρηματοδότηση γίνεται είτε 

από τράπεζες που διαθέτουν 

εξειδικευμένα δανειοδοτικά 

προγράμματα σπουδών (όπως 

η Εθνική, η Εμπορική, η Αγρο-

τική κ.α.) ή από τις υπόλοιπες 

τράπεζες, οι οποίες μπορούν 

να χορηγήσουν παρόμοια δά-

νεια όχι όμως μέσω εξειδικευ-

μένων προγραμμάτων αλλά με 

τη μορφή καταναλωτικών δα-

νείων που μπορούν να γίνουν 

και φοιτητικά.

Τα χορηγούμενα ποσά μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την 

πληρωμή των διδάκτρων, την 

αγορά βιβλίων και εκπαιδευτι-

κού υλικού αλλά και ως έξοδα 

διαβίωσης από τον μεταπτυ-

χιακό φοιτητή, ενώ η διάρκεια 

τικούς ή άλλους φορείς σε συγκεκριμένο αντικείμενο 

έρευνας. Συνήθως τέτοιου είδους χρηματοδότηση δί-

νεται σε σπουδές τεχνολογίας και θετικών επιστημών. 

Μέσω εργασίας σε θέσεις βοηθών καθηγητών. Τα κρι-• 

τήρια επιλογής για αυτές τις θέσεις βασίζονται κυρίως 

στην ακαδημαϊκή απόδοση των φοιτητών. 

Μέσω υποτροφιών από ιδιώτες που δίνονται ειδικά • 

στους φοιτητές συγκεκριμένου τμήματος του πανεπι-

στημίου. 

Οι σχετικές πληροφορίες δίνονται απευθείας από το κάθε 

πανεπιστήμιο ή τμήμα πανεπιστημίου. 

αποπληρωμής του δανείου είναι 15 έτη.

Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφιών 

είναι οι ακόλουθες:

Η εγγραφή σε τμήμα μεταπτυχιακών σπου-• 

δών ή η αποδοχή για εκπόνηση διδακτορι-

κής διατριβής.

Η προσωπική εγγύηση από το γονέα του δι-• 

καιούχου ή άλλη επαρκής διασφάλιση των 

πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η μη υπέρβαση του 45• ου έτους ηλικίας και

Η μη χορήγηση άλλου δανείου για τον ίδιο • 

σκοπό.

Σχετικές πληροφορίες χορηγούνται απευθείας 

από την κάθε τράπεζα.

«Πολυάριθμα είναι τα 
ιδιωτικά ιδρύματα 
που παρέχουν υπο-
τροφίες ή κληροδο-
τήματα για σπουδές 
σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο»
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Παράρτημα Ι
Άλλες χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Σπουδές στο εξωτερικό:
ΑΥΣΤΡΙΑ www.oead.ac.at

www.bmbwk.gv.at

www.postgraduate.at

www.studyguide.at

ΒΕΛΓΙΟ: www.expatica.com/belgium.asp

www.expatica.com/belgium.asp 

www.enseignement.be/citoyens/index.asp

www.cfwb.be/infosup

www.ond.vlaanderen.be

∆ΑΝΙΑ: www.ciriusonline.dk    

www.undervisningsministerdiet.dk

ΙΣΠΑΝΙΑ: www.mec.es

www.universia.es

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ www.educationireland.ie

www.iebi.ie/index.htm

ΝΟΡΒΗΓΙΑ: www.dep.no

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ: www.nuffic.nl

www.studin.nl

ΣΟΥΗ∆ΙΑ: www.si.se

www.hsv.se

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ: www.cimo.fi

Tα Πανεπιστήμια όλου του κόσμου: www.hobsons.com   

Βιβλιοθήκες: 
Iστορικά στοιχεία για τις βιβλιοθήκες http://www.libraries.gr/

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πληροφορίες για τις 
δημοτικές και κοινοτικές βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα

http://www.lib.uoa.gr

Σελίδα του υπουργείου στην οποία βρίσκονται καταχωρη-
μένες οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα όλων των δημόσιων 
βιβλιοθηκών

http://www.ypepth.gr/bibl1.htm

Βιβλιοθήκη Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών http://www.eie.gr/Library/library.htm

Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Τεχνολογικής Έρευνας της 
Κρήτης

http://library.iesl.forth.gr

Εθνική Βιβλιοθήκη http://www.nlg.gr

Εργαστήρια - Έρευνα:
Εθνική Εστία Επιστημών http://www.eee.gr

Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου http://www.ilsp.gr

Κέντρο Μελετών & τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ http://www.otenet.gr/kemete

Iστοσελίδα του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας http://www.kee.gr/

Πειραματικά προγράμματα εκπαίδευσης http://www.di.uoa.gr/ippodamos

Hλεκτρονική Εκπαίδευση:
Eλληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο http://www.eap.gr

Εκπαίδευση σε θέματα πληροφορικής http://www.universitystudies.com

Iστοσελίδα της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης www.hau.gr

Επιστήμη:
Ερευνητικό κέντρο ∆ημόκριτος www.demokritos.gr/

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο http://www.gein.noa.gr/Greek/home-gr.html

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών http://www.noa.gr/

Ινστιτούτο ∆ασικών Ερευνών στη Θεσσαλονίκη www.fri.gr

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία www.statistics.gr

Εθνικό κέντρο τεκμηρίωσης www.ekt.gr

Kέντρο ερευνών για θέματα ισότητας http://www.kethi.gr

Ελληνικός οργανισμός τυποποίησης http://www.elot.gr

Yπουργεία - Πρεσβείες:
ΥΠΕΠΘ http://www.ypepth.gr

Γενική γραμματεία νέας γενιάς http://www.neagenia.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ημοσίων Έργων http://www.environment.gov.gr

Πρεσβεία της Ελλάδος http://www.greekembassy.org

Πρεσβεία ΗΠΑ http://www.usisathens.gr

Ολλανδική Πρεσβεία http://www.dutchembassy.gr

Bρετανική Πρεσβεία http://www.british-embassy.gr

Γαλλική Πρεσβεία http://www.ambafrance.gr

Γερμανική Πρεσβεία http://www.germanembassy.gr

Υπουργείο Εσωτερικών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης & Αποκέντρω-
σης 

http://www.ypes.gr

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών http://www.ypeth.gr

Υπουργείο Εξωτερικών http://www.mfa.gr

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας http://www.mod.gr

Υπουργείο Ανάπτυξης http://www.ypan.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ∆ημοσίων http://www.minenv.gr

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας http://www.ypakp.gr

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης http://www.mohaw.gr

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων http://www.minagric.gr

Υπουργείο ∆ικαιοσύνης http://www.ministryofjustice

Υπουργείο Πολιτισμού http://www.culture.gr

Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης http://www.mintour.gr

Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών http://yme.gov.gr
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Υπουργείο ∆ημοσίας Τάξης http://www.ydt.gr

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας http://www.yen.gr

Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης http://www.mathra.gr

Υπουργείο Αιγαίου & Νησιώτικης Πολιτικής http://www.ypai.gr

Hλεκτρονικές Αγγελίες:
Hλεκτρονικό περιοδικό για την Αγορά Εργασίας http://www.infojob.gr

Πολυεθνική Υπηρεσιών HR http://www.manpower.gr

Πολυεθνική Υπηρεσιών HR http://www.adecco.gr

Αναζήτηση Εργασίας http://www.intrajobs.com

Part-time εργασίες-χρήσιμο για φοιτητές http://www.bestjobs.gr

Αγορά εργασίας http://www.jobseeker.gr

Θέματα σταδιοδρομίας στελεχών επιχειρήσεων http://www.management-culture.com

ΓΣΕΕ-Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας http://www.gsee.gr/kepea-hp.htm

Υπηρεσίες ΟΑΕ∆, επιδοτούμενα προγράμματα, μικρές 
αγγελίες

http://www.oaed.gr

∆ίκτυο EURES-Εργασία στο εξωτερικό http://europa.eu.int/jobs/eures

Επαγγέλματα, Επιμελητήρια, Πληροφόρηση http://www.chambernet.gr

Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας http://www.ele.org.gr

Αγορά εργασίας - Πληροφόρηση και στήριξη Κοινωνικών 
Ομάδων

http://www.mitnet.gr

Πώς να συντάξετε το βιογραφικό σας και την συνοδευτική 
επιστολή

http://www.career.aua.gr/biografiko.htm

Αγορά εργασίας: http://www.jobshop.gr

http://www.kariera.gr

http://www.skywalker.gr

http://www.agoraergasias.gr

http://www.manwork.gr

http://www.injobs.gr

http://www.telejob.ch/home-greece.html

http://www.jobmarket.gr

http://www.jobseeker.gr/index1.ihtml

Ηλεκτρονική έκδοση των Μικρών Αγγελιών http://www.superaggelies.gr

Η Χρυσή Ευκαιρία στο ∆ιαδίκτυο http://www.enet.gr/xe/home.htm

Το ένθετο «ΕΡΓΑΣΙΑ» του Έθνους σε ηλεκτρονική μορφή http://www.ethnos.gr/ergasia/ergasia.htm

Υπουργείο Εσωτερικών - Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα http://www.gspa.gr

Εθνικό Τυπογραφείο - Αναζήτηση ΦΕΚ http://www.et.gr

Οι αγγελίες των Νέων σε ηλεκτρονική έκδοση http://www.ta-nea.dolnet.gr

Εργασία στο εξωτερικό:
Εργασία στη Μ.Βρετανία www.jobs.ac.uk 

JOB PILOT www.jobpilot.co.uk

Βρετανική Πρεσβεία www.fco.gov.uk 

Επαγγελματική Σταδιοδρομία στη Μ.Βρετανία www.gti.co.uk

Kατάλογος Εργοδοτών Μ.Βρετανίας www.get.co.uk

Γαλλικός ΟΑΕ∆ www.anpe.fr

Γαλλική Ένωση προσφοράς εργασίας www.apec.fr

Γερμανικός ΟΑΕ∆ www.arbeitsagentur.de

Γερμανική Πρεσβεία www.berufsstart.de

Πληροφορίες για τη Γερμανία www.studienwahl.de

Άλλα χρήσιμα links www.eurojobs.com

www.stepstone

www.campus-voice.com

www.emdsnet.com

www.europa.eu.int/eures

www.aiesec.gr

www.eurorgaduate.com

www.monster.com

www.globalcareers.com

www.employementguide.com

www.careermag.com

www.reservoir-job.com

∆ιάλογος με τους πολίτες http://citizens.eu.int

Γενική ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της ΕΕ http://www.europa.eu.int/comm/dgs/education_
culture/index_el.htm

∆ίκτυο Eures http://www.eurodesk.org

http://europa.eu.int/jobs/eures

Εθελοντές ΕΕ www.euroguidance.org.uk

www.estia.educ.goteborg.se

http://www.europa.eu.int/europedirect/

http://www.sosforevs.org

Εκπαίδευση & Κατάρτιση:
Υπουργείο Εθνικής παιδείας & Θρησκευμάτων, Γραφείο 
Ενημέρωσης των πολιτών

http://www.ypepth.gr

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο http://www.pi-schools.gr

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας http://www.kee.gr

Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης http://www.oeek.gr

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναμικού http://www.oaed.gr

Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε-Ο.Α.Ε.∆. http://www.katartisi.gr

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων http://www.gsae.edu.gr

Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) http://www.otek.edu.gr

Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης & Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ) “∆ΗΜΗΤΡΑ” http://www.ogeeka-dimitra.org.gr

Σιβιτάνιος ∆ημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων http://www.sivitanidios.edu.gr
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Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ http://www.ekepis.gr

Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων http://www.ideke.edu.gr

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο http://www.eap.gr

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού http://www.ggae.gr

Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού http://www.sae.gr

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας http://www.greeklanguage.gr

∆ιδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Εθνικού & Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου

http://www.ngltuoa.gr

Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης 

http://www.auth.gr/smg/sxolio.htm

∆ιεύθυνση Πιστοποίησης της Ξένων Γλωσσών http://www.ypepth.gr/kps

Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

http://www.srpq.gr

∆ιαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων 
Σπουδών και Πληροφορικής (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

http://www.doatap.gr

∆ιεύθυνση Επαγγελματικών ∆ικαιωμάτων και Ισοτιμιών http://www.oeek.gr

Xάρτης των Κέντρων Πληροφόρησης http://www.neagenia.ncsr.gr

Κοινωνία της Πληροφορίας http://www.infosociety.gr

∆ίκτυο Euroguidance http://www. Euroguidance.org.uk

Ηλεκτρονική πύλη πληροφόρησης για τις ευκαιρίες μάθησης 
στην Ευρώπη

http://www.europa.eu.int/ploteus

Ευρωπαϊκό δίκτυο πληροφόρησης για την εκπαίδευση http://www.eyrydice.org.

Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη http://www.oecd.org

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς http://www.neagenia.gr

Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας http://www.ein.gr

Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής 
Κατάρτισης

http://www.cedefop.eu.int

Απασχόληση:
Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της 
Γενικής  Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος  (Γ.Σ.Ε.Ε)

http://www.kepea.gr

Γραφείο ενημέρωσης Ανέργων & Επιχειρήσεων http://www.acci.gr

Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) http://www.asep.gr

Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας http://www.ypakp.gr

Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ημοσίων Υπαλλήλων 
(Α.∆.Ε.∆.Υ)

http://www.adedy.gr

Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών http://www.fgi.org.gr

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) http://www.esee.gr 

Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)

http://www.gsevee.gr

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας http://www.tee.gr

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Ε.Β.Ε.Α) http://www.acci.gr

∆ικηγορικός Σύλλογος Αθηνών http://www.dsa.gr

Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών http://www.isathens.gr

Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας http://www.geotee.gr

∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας http://www.ypakp.gr

Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων & 
Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.) http://www.eommex.gr

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Απασχόλησης http://www.eiro.eurofound.ie

On line Προσφορά & ζήτηση εργασίας (Eures) http://www.europa.eu.int/eures

Παρατηρητήριο Απασχόλησης Ερευνητική - Πληροφορική 
Α.Ε.-Ο.Α.Ε.∆.

http://www.paep.org.gr

Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός:
Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) http://www.kethi.gr

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π) http://www.ekep.gr

Ενώσεις Αποφοίτων:
Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών http://www.eetem.com

Πανελλήνιος Σύλλογος Ηλεκτρολόγων http://www..hlektrologoi-tei.gr 

Παράρτημα ΙΙ
∆ιευθύνσεις Χρήσιμων Φορέων

Φορέας ∆ιεύθυνση Τηλέφωνο

ΥΠ.Ε.Π.Θ.
www.ypepth.gr 

Ανδρ. Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι

210 3442716

∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
www.doatap.gr

Αγ. Κωνσταντίνου 54,
10437 Αθήνα

210 5281000

Α.Σ.Ε.Π.
www.asep.gr

Αμερικής 5
10564 Αθήνα

210 3246853
210 3248013
210 3248072

Ι.Τ.Ε. (Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)
www.ite.gr

Συγγρού 56
11742 Αθήνα

210 9216587

Γ.Γ.Ν.Γ. (Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς)
www.neagenia.gr

Αχαρνών 417
11143 Αθήνα

210 2530820

Εθνικό Τυπογραφείο
www.et.gr

Σολωμού 51
10432 Αθήνα

210 5239762

Ι.Κ.Υ. (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών)
www.iky.gr

Μακρή 1 & ∆. Αρειοπαγίτου
11742 Αθήνα

210 3254385
210 3234192

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Βασ. Σοφίας 2
10674 Αθήνα

210 7272100

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Λεωφ. Αμαλίας 8
10567 Αθήνα

210 3311541

Βρετανικό Συμβούλιο
www.britcounc.gr

Φιλικής Εταιρείας 17 (Πλ. 
Κολωνακίου)
10673 Αθήνα

210 3633211-15
210 3692362
210 3692333

Τμήμα Εκπαιδευτικών Πληροφοριών και 
Εξετάσεων Βρετ. Συμβουλίου

Λυκαβηττού 14
10673 Αθήνα

210 3692333
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ Τσαβέλλα 42Γ, Ψυχικό 210 3643958

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Πλουτάρχου 1 210 7236211-9

ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ Βασ. Κων/νου 5-7 210 7246173

ΟΛΛΑΝ∆ΙΑΣ Βασ. Κων/νου 5-7 210 7246173

ΣΟΥΗ∆ΙΑΣ Βασ. Κων/νου 7 210 7290421

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑΣ Ερατοσθένους 1 & Βασ. Κων/νου 210 7010444

Ίδρυμα Fulbright
www.fulbright.gr

Βασιλίσσης Σοφίας 6
10674 Αθήνα

210 7214811
210 7241812

Ελληνοαμερικανική Ένωση
www.hau.gr

Μασσαλίας 22
10680 Αθήνα

210 3680000

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
www.ifa.gr

Σίνα 31
10680 Αθήνα

210 3398653

Goethe Institut
www.goethe.de

Ομήρου 10-12
Αθήνα

210 3608111

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο
www.iic.gr

Πατησίων 47
Αθήνα

210 5242646

Μορφωτικό Τμήμα Ισπανικής Πρεσβείας
Σόλωνος 26
10673 Αθήνα

210 3634009

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας – Γενική 
Γραμματεία ∆ΟΣ

Ερμού & Κορνάρου 1
10563 Αθήνα

210 3286311-14

Ο.Α.Ε.∆. (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατι-
κού ∆υναμικού)

Εθνικής Αντιστάσεως 8
Άλιμος

210 9989000

Υπουργείο Οικονομικών – Γ. ∆/νση Εθνικών 
Κληροδοτημάτων

Κολωνού 2 & Πειραιώς
Αθήνα

210 5234609

Ακαδημία Αθηνών
Πανεπιστημίου 28
Αθήνα

210 3600207

Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή
 Π. Αραβαντινού 6
10674 Αθήνα

210 7252895

Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη
Νίκης 16
Αθήνα

210 3224127

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης
Αισχίνου 4
Αθήνα

210 3713050

Κοργιαλένειον Άθλον
∆ημοκρίτου 21
Αθήνα

210 3611625

Ίδρυμα Μποδοσάκη
Λεωφ. Αμαλίας 20
Αθήνα

210 3237973

Πρεσβείες - Προξενεία
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ Βασ. Σοφίας 59 210 7224710

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ∆. Σούτσου 37 210 6447303

ΑΥΣΤΡΙΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 26 210 8211306

ΒΕΛΓΙΟΥ Σέκερη 3 210 3234357

ΓΑΛΛΙΑΣ Βασ. Σοφίας 7 210 3611663-5

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Καραολή ∆ημητρίου 3 210 7285111

∆ΑΝΙΑΣ Βας. Σοφίας 11 210 3608315

ΕΛΒΕΤΙΑΣ Ιασίου 2 210 7230364-5

ΙΑΠΩΝΙΑΣ Λεωφ. Μεσογείων 2-4 210 7758101-3

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑΣ Βασ. Κων/νου 7 210 7232771-2

ΙΣΠΑΝΙΑΣ Βασ. Σοφίας 29 210 7214885

ΙΤΑΛΙΑΣ Σέκερη 2 210 3617260

ΚΑΝΑ∆Α Ι. Γενναδίου 4 210 7239511

ΚΙΝΑΣ Κρίνων 2Α, Ν. Ψυχικό 210 6723282

Παράρτημα ΙΙΙ
Εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Πινακας 1: Εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε Σύμπραξη με Πανεπιστή-
μια του Εσωτερικού

Τίτλος Μ.Π.Σ.
∆ιάρκεια 
Σπουδών

Ελληνικό 
Πανεπιστήμιο

Σε σύμπραξη 
με τα Τμήματα:

Επιστημονικός 
Υπεύθυνος
Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Πληροφο-
ρίες

Σχεδίαση ∆ιαδραστικών 
& Βιομηχανικών Προ-
ϊόντων & Συστημάτων 
(MSc in Interactive and 
Industrial Product and 
Systems Desing)

(Εγκρίθηκε με το 
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)

Φ.Ε.Κ. 1023/Β’/24-07-03

3 εξάμηνα

Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου

Τμήμα Μηχανι-
κών Σχεδίασης 
Προϊόντων και 
Συστημάτων

-Τμήμα Κλω-
στοϋφαντουρ-
γίας του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά  και

-Τμήμα 
Αυτοματισμού 
του Τ.Ε.Ι. Θεσ-
σαλονίκης 

Βασιλειάδης 
Αλέξανδρος

Αν. Καθηγητής 
Τμήματος 
Κλωστοϋφα-
ντουργίας

aavassiliadis@
netscape.net 

2105381203
2105381209
2105381335

Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας  και της 
Επικοινωνίας για την 
Εκπαίδευση

Φ.Ε.Κ. 1247/Β’/06-09-
2005

4 εξάμηνα

Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Τμήμα 
Εκπαίδευσης & 
Αγωγής στην 
Προσχολική 
Ηλικία (Π. 
ΑΘΗΝΩΝ) 

Τμήμα Επι-
κοινωνίας και 
Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης 
(Π. ΑΘΗΝΩΝ)

Τμήμα 
Ηλεκτρονικής 
Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών (Π. 
Θεσσαλίας)

Kόγιας Γεώργιος

Καθηγητής 
Τμήματος 
Ηλεκτρονικής

gkog@teipir.gr

2105381224

Εκπαιδευτική Τεχνο-
λογία και Ανάπτυξη 
Ανθρώπινων Πόρων

Φ.Ε.Κ. 117/Β’/01-02-06

4 εξάμηνα
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Αυτο-
ματισμού Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά

Χαμηλοθώρης 
Γεώργιος

Καθηγητής 
Τμήματος 
Αυτοματισμού

thor@teipir.gr

2105381427
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Ελάχιστα Επεμβατική 
Χειρουργική, Ρομποτική 
Χειρουργική και Τηλε-
χειρουργική

Φ.Ε.Κ. 141/Β’/07-02-05

4 εξάμηνα
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Τμήμα Ιατρικής

Τμήμα Αυτο-
ματισμού Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά

Χαμηλοθώρης 
Γεώργιος

Καθηγητής 
Τμήματος 
Αυτοματισμού

thor@teipir.gr

2105381427

Πινακας 2: Εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε Συνδιοργάνωση  με Πανεπιστημια 
του Εσωτερικού

Πινακας  3: Εγκεκριμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε Σύμπραξη με Πανεπιστημια του 
Εξωτερικού

Τίτλος Μ.Π.Σ.
∆ιάρκεια 
Σπουδών

Ελληνικό Πα-
νεπιστήμιο

Σε σύμπραξη 
με τα Τμήματα:

Επιστημονικός 
Υπεύθυνος
Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Πληροφορίες

«∆ιοίκηση της Υγείας»

Φ.Ε.Κ. 442/Β’/04-03-2004
4  εξάμηνα

Πανεπιστήμιο 
Πειραιά

Τμήμα 
Οικονομικής 
Επιστήμης

Τμήμα Λογιστι-
κής του Τ.Ε.Ι. 
Πειραιά

Γιαννακόπου-
λος ∆ιονύσιος

Καθηγητής 
Τμήματος 
∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων

dgian@
teipir.gr 

2105381269

Τίτλος Μ.Π.Σ.
∆ιάρκεια 
Σπουδών

Ελληνικό 
Πανεπιστή-
μιο

Σε σύμπρα-
ξη με τα 
Τμήματα:

Επιστημονικός 
Υπεύθυνος
Τ.Ε.Ι. Πειραιά

Πληροφορίες

Π.Μ.Σ. «∆ιαχείριση 
Ποιότητας (Quality 
Management)» 

Φ.Ε.Κ. 738/Β’/18-05-
2004

4  εξάμηνα
Τμήμα Αυτο-
ματισμού

PAISLEY

Αλαφοδήμος 
Κωνσταντίνος

Καθηγητής Τμήμα-
τος Αυτοματισμού

calafod@teipir.gr

2103644157-59

2105381317

Α120β

& Μεθώνης 
8-10, Αθήνα

Π.Μ.Σ. «∆ίκτυα 
και Επικοινωνί-
ες ∆εδομένων 
(Networking and Data 
Communications)»

Φ.Ε.Κ. 738/Β’/18-05-
2004

4 εξάμηνα

Τμήμα 
Ηλεκτρονι-
κής & Τμημα 
Αυτοματι-
σμού

KINGSTON

Τσιτομενέας 
Στέφανος

Αν. Καθηγητής 
Τμήματος Ηλεκτρο-
νικής

stsit@teipir.gr

2105381317-
5381327

Α120β

Π.Μ.Σ. «∆ιαχείριση και 
∆ιοίκηση Κατασκευών 
(Management in 
Construction)»

Φ.Ε.Κ. 738/Β’/18-05-
2004

4 εξάμηνα
Τμήμα Πολ. 
∆ομικών 
Έργων

KINGSTON

Μεταξάς Γιώργος

Καθηγητής Τμή-
ματος Πολιτικών 
∆ομικών Έργων

gmeta@teipir.gr

2105381285

Γ033

Π.Μ.Σ. «∆ιαχείριση και 
∆ιοίκηση Κατασκευών 
(Management in 
Construction)»

Φ.Ε.Κ. 738/Β’/18-05-
2004

4 εξάμηνα
Τμημα Πολ. 
∆ομικών 
Έργων

KINGSTON

Μεταξάς Γιώργος

Καθηγητής Τμή-
ματος Πολιτικών 
∆ομικών Έργων

gmeta@teipir.gr

2105381285

Γ033

Π.Μ.Σ. «Πληροφορική 
Τεχνολογία

(Information 
Technology)» 

Φ.Ε.Κ. 738/Β’/18-05-
2004

4 εξάμηνα
Τμήμα Αυτο-
ματισμού

PAISLEY

Τσελές ∆ημήτριος

Καθηγητής Τμήμα-
τος Αυτοματισμού

dtsel@teipir.gr

2105381200

Β132

Π.Μ.Σ. «Προηγ-
μένα Βιομηχανικά 
Συστήματα Παραγωγής 
(Advanced Industrial 
& Manufacturing 
Systems)»

Φ.Ε.Κ. 738/Β’/18-05-
2004

4 εξάμηνα
Τμήμα Μη-
χανολογίας

KINGSTON

Στεργίου Κωνστα-
ντίνος,

Αν. Καθηγητής 
Τμήματος Μηχανο-
λογίας

csterg@teipir.gr

2105381298

Π.Μ.Σ. «∆ιεθνές Μάρ-
κετινγκ (International 
Marketing)»

Φ.Ε.Κ. 738/Β’/18-05-
2004

4 εξάμηνα
∆ιοικ. Επι-
χειρήσεων

PAISLEY

Κυριαζόπουλος 
Παναγιώτης

Καθηγητής Τμή-
ματος ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων

pkyriaz@teipir.gr

2105381135

∆303

Π.Μ.Σ. «Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο (Electronic 
Commerce)»

Φ.Ε.Κ. 738/Β’/18-05-
2004

4 εξάμηνα

Γεν. Τμήμα 
Μαθηματι-
κών & Τμήμα 
Λογιστικής

KINGSTON

Κικίλιας Πανα-
γιώτης

Καθηγητής Γενικού 
Τμήματος Μαθη-
ματικών

pkik@teipir.gr

2105381344-5

Α013

Π.Μ.Σ. M.B.A. 
«∆ιοίκηση Επιχει-
ρήσεων (Business 
Administration)»

Φ.Ε.Κ. 738/Β’/18-05-
2004

3 εξάμηνα
Τμήμα 
Λογιστικής

University of 
Kentucky

Κάντζος  Κωνστα-
ντίνος

Καθηγητής Τμήμα-
τος Λογιστικής

ckantzos@teipir.gr

2105381278

2103476661

ΠΜΣ «Master of 
Science στη ∆ιαχεί-
ριση Εργων» (M.S. in 
Project Management)

Φ.Ε.Κ. 924/Β’/05-07-
2005

2 έτη
Γενικο 
Τμήμα Μα-
θηματικών

CITY UNI-
VERSITY OF 
WASHING-
TON STATE  
U.S.A.

Μιχαήλ Κοντέσης

Καθηγητής  
Γενικού Τμήματος 
Μαθηματικών

mkont@teipir.gr

2105381322

B131

Π.Μ.Σ «Master of 
Science in Energy»

Φ.Ε.Κ. 1049/Β’/03-
08-2006

2 έτη
Τμήμα Μη-
χανολογίας

HERIOT - 
WATT

Ιωάννης Καλδέλης

Αν. Καθηγητής 
Τμήματος Μηχανο-
λογίας

sealab@gdias.
teipir.gr 

2105381237

2105381143

2105699559
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Οριζόντια ∆ράση Γραφείων ∆ιασύνδε-
σης Τ.Ε.Ι., Αθήνα 2005

 

Γραφείο ∆ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Πειραιά & Κόμβος 
Σπετσών, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2008

Χρήστος Κάτσικας, Εκδόσεις Σαββάλας, 
Αθήνα 2006

Χρήστος Κάτσικας, Εκδόσεις Σαββάλας, 
Αθήνα 2002 

Bureau of Educational & Cultural 
Affairs U.S. Department of State

ΥΠΕΠΘ - ∆/νση ∆ιεθνών Εκπ/κών 
Σχέσεων Τμήμα Β’, Αθήνα 2005

Γαλλικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2005

Bιβλιογραφία
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ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
Πέτρου Ράλλη & Θηβών 250
122 44, Αιγάλεω
Fax: 2105691705
e-mail: secre@gdias.teipir.gr
http://gdias.teipir.gr

ΚΟΜΒΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
Αναργύρειος & Κοργιαλένειος Σχολή
Τ.Θ. 68, 180 50 Σπέτσες
Τηλ.: 22980 74420-1
e-mail: komvos@gdias.teipir.gr
http://gdias.teipir.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

210
5691
405
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

210
5381
294-6

WEBSITE:

http://
gdias.
teipir.gr

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

08:00-
14:30

ΩΡΕΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
ΚΟΙΝΟΥ:

10:00-
13:00

Το Γραφείο ∆ιασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εφαρμόζει 

Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2000 

για το οποίο έχει πιστοποιηθεί από το ∆ιεθνή Φορέα 

Πιστοποίησης TÜV Rheinland Hellas
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