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1. Γενικές	διατάξεις		
Το	Τμήμα	Οικονομικών	Επιστημών	του	Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου	οργανώνει	και	
λειτουργεί	 από	 το	 ακαδημαϊκό	 έτος	 2017-18	 Πρόγραμμα	 Μεταπτυχιακών	 Σπουδών	
(ΠΜΣ)	 στην	 Οικονομία,	 Άμυνα	 και	 Ασφάλεια/Economics,	 Defense	 and	 Security	 (ΦΕΚ	
ίδρυσης:	ΧΧΧΧ,	Τεύχος	Β’).	

2. Αναγκαιότητα		
Το	 Τμήμα	 Οικονομικών	 Επιστημών	 υπό	 από	 την	 αιγίδα	 της	 Σχολής	 Οικονομίας,	
Διοίκησης	 και	 Πληροφορικής	 του	 Πανεπιστημίου	 Πελοποννήσου	 αποτελεί	 σημαντικό	
παράγοντα	 εκκίνησης	 για	 την	 δημιουργία	 του	 προτεινόμενου	 ΠΜΣ.	 Το	 τμήμα	
Οικονομικών	 Επιστημών	 ανταποκρινόμενο	 στις	 ολοένα	 και	 αυξανόμενες	 ανάγκες	
επιμόρφωσης	 των	 στελεχών	 των	 Ενόπλων	 Δυνάμεων,	 αλλά	 και	 των	 Σωμάτων	
Ασφαλείας	 και	 Πυροσβεστικής	 και	 του	 Λιμενικού	 Σώματος,	 αλλά	 και	 στη	 γενικότερη	
τάση	 στη	 σύγχρονη	 κοινωνία	 για	 τη	 σχέση	 οικονομίας	 και	 ασφάλειας,	 δημιουργεί	
εξειδικευμένο	 Πρόγραμμα	 Μεταπτυχιακών	 Σπουδών	 εστιασμένο	 στα	 οικονομικά	 της	
άμυνας	και	της	ασφάλειας.	Το	προτεινόμενο	ΠΜΣ	αποτελεί	μια	ακόμη	πρωτοπορία	του	
τμήματος	Οικονομικών	Επιστημών	του	Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου.	
Πιο	 συγκεκριμένα,	 η	 δημιουργία	 του	 προτεινόμενου	 ΠΜΣ	 χαρακτηρίζεται	 από	 τα	
ακόλουθα	πλεονεκτήματα:	
• Ενίσχυση	της	ικανότητας	συνδυασμού	θεωρίας	και	πράξης	στα	οικονομικά	θέματα	

για	 την	 εξεύρεση	των	βέλτιστων	πολιτικών	και	στρατηγικών	που	αφορούν	στην	
Εθνική	και	Ευρωπαϊκή	άμυνα	και	ασφάλεια.	

• Ενίσχυση	 της	 ευρύτητας	 των	 γνώσεων	 των	 αποφοίτων	 προς	 νέες	 κατευθύνσεις	
αιχμής	 και	 ενίσχυση	 των	 προοπτικών	 περαιτέρω	 ακαδημαϊκής	 γνώσης,	 π.χ.,	 σε	
επίπεδο	διδακτορικής	διατριβής.	

• Ενίσχυση	 των	 προοπτικών	 επαγγελματικής	 απασχόλησης	 και	 σταδιοδρομίας,	
καθώς	 οι	 απόφοιτοι	 του	 ΠΜΣ	 θα	 έχουν	 εξειδικευμένες	 γνώσεις	 καλύπτοντας	
ανάγκες	που	εστιάζονται	στα	θέματα	που	άπτονται	στην	άμυνα	και	στην	ασφάλεια	
τα	οποία	και	θα	εξεταστούν	τόσο	από	οικονομική	σκοπιά	όσο	και	μέσα	στο	πλαίσιο	
των	διεθνών	σχέσεων.	

• Ενίσχυση	 της	 χρήσης	 των	 υπαρχόντων	 πόρων	 του	 τμήματος,	 ειδικότερα	 της	
υλικοτεχνικής	 υποδομής	 στα	 πλαίσια	 των	 μαθημάτων	 και	 των	 εργαστηρίων	 του	
προγράμματος.	

• Δημιουργία	εξωστρέφειας	για	το	τμήμα,	την	σχολή	και	το	πανεπιστήμιο	εν	γένει,	
καθώς	 το	 προτεινόμενο	 ΠΜΣ	 είναι	 πρωτόγνωρο	 για	 τα	 δεδομένα	 τόσο	 του	
Τμήματος,	του	Πανεπιστημίου,	αλλά	και	των	αναγκών	μάθησης	των	στελεχών	των	
Ενόπλων	 Δυνάμεων,	 των	 Σωμάτων	 Ασφαλείας,	 της	 Πυροσβεστικής	 και	 του	
Λιμενικού	Σώματος.	



 

 

• Ενίσχυση	των	 ικανοτήτων	δια	βίου	μάθησης	των	αποφοίτων	του	προγράμματος,	
καθώς	 θα	 εκτεθούν	 σε	 πληθώρα	 νέων	 θεωριών	 και	 εφαρμογών	 που	 θα	 τους	
προσφέρουν	 πολλαπλασιαστικά	 οφέλη	 στο	 μέλλον	 που	 δεν	 θα	 είχαν	 αν	
ακολουθούσαν	μόνο	τις	εξειδικεύσεις	που	προσφέρουν	τα	οικεία	τους	τμήματα	σε	
προπτυχιακό	επίπεδο.	

• Δημιουργία	προοπτικών	αυτοχρηματοδότησης	 για	 το	ΠΜΣ	μέσα	από	Ευρωπαϊκά	
και	εγχώρια	ερευνητικά	προγράμματα	και	χορηγίες	από	τον	παραγωγικό	τομέα.	

• Δυνητική	 ενίσχυση	 της	 μετά	 της	 ευδοκίμου	 υπηρεσίας,	 σταδιοδρομίας	 των	
στελεχών	των	Ενόπλων	Δυνάμεων,	των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	της	Πυροσβεστικής	
και	του	Λιμενικού	Σώματος.	

3. Υποψήφιοι	φοιτητές		
Στο	 ΠΜΣ	 γίνονται	 δεκτοί	 πτυχιούχοι	 Τμημάτων	 Πανεπιστημίων	 της	 ημεδαπής	 και	
ομοταγών	 αναγνωρισμένων	 Ιδρυμάτων	 της	 αλλοδαπής	 με	 ειδικότητα	
χρηματοοικονομικών,	οικονομικών,	θετικών	και	 τεχνολογικών	 επιστημών,	μηχανικών	
ή	άλλων	συναφών	ειδικοτήτων,	πτυχιούχοι	 των	παραγωγικών	σχολών	των	Ενόπλων	
Δυνάμεων,	 των	Σωμάτων	Ασφαλείας,	 της	Πυροσβεστικής	και	 του	Λιμενικού	Σώματος	
καθώς	 και	 πτυχιούχοι	 Τμημάτων	 Τ.Ε.Ι.	 συναφούς	 γνωστικού	 αντικειμένου	 προς	 το	
αντικείμενο	του	ΠΜΣ.	

4. Αντικείμενο	–	Σκοπός		
Ο	 σκοπός	 του	 ΠΜΣ	 είναι	 να	 παρέχει	 στους	 φοιτητές	 προηγμένη	 εκπαίδευση	
εξειδικευμένες	 γνώσεις	 καλύπτοντας	 ανάγκες	 που	 εστιάζονται	 στα	 θέματα	 που	
άπτονται	 στην	 άμυνα	 και	 στην	 ασφάλεια	 τα	 οποία	 και	 θα	 εξεταστούν	 τόσο	 από	
οικονομική	σκοπιά	όσο	και	μέσα	στο	πλαίσιο	των	διεθνών	σχέσεων.	

4.1 Μαθησιακά αποτελέσµατα 
Μέσα	από	το	ΠΜΣ	οι	φοιτητές	θα	αποκτήσουν:	
• Ισχυρές	 θεμελιώδεις	 γνώσεις	 οι	 οποίες	 θα	 τους	 επιτρέπουν	 να	 λύνουν	 σύγχρονα	

προβλήματα.	
• Σύγχρονες	 επαγγελματικές	 δεξιότητες	 οι	 οποίες	 θα	 τους	 επιτρέπουν	 να	

ανταγωνιστούν	 με	 επιτυχία	 στην	 εγχώρια	 αλλά	 και	 παγκόσμια	 αγορά	 εργασίας	
στον	 τομέα	 των	 υπολογιστικών	 χρηματοοικονομικών,	 να	 βελτιώσουν	 την	
τρέχουσα	θέση	τους	ή	να	προχωρήσουν	σε	διδακτορικές	σπουδές.	

• Την	 απαραίτητη	 εμπειρία	 για	 να	 δουλέψουν	 στην	 ανάλυση,	 σχεδίαση,	 ανάπτυξη	
και	εφαρμογή	για	θέματα	άμυνας	και	ασφάλειας	σε	Εθνικό,	Ευρωπαϊκό	και	Διεθνές	
επίπεδο	και	πως	αυτά	επηρεάζονται	από	την	οικονομία.	

• Ισχυρές	 δεξιότητες	προφορικής	 και	 γραπτής	 επικοινωνίας	 συμπεριλαμβανομένης	
της	συγγραφής	τεχνικών	αναφορών.	



 

 

• Ικανότητα	να	διεξάγουν	έρευνα	και	να	δουλεύουν	ανεξάρτητα	για	να	επιλύσουν	τα	
σύνθετα	προβλήματα	που	αναπτύσσονται	σε	θέματα	άμυνας	και	ασφάλειας.	

5. Όργανα	του	Π.Μ.Σ.	
Για	την	οργάνωση	και	την	εν	γένει	λειτουργία	του	ΠΜΣ	αρμόδια	όργανα	είναι	τα	εξής:	
• Η	Σύγκλητος	Ειδικής	Σύνθεσης	(ΣΕΣ)	του	Ιδρύματος.	Το	όργανο	αυτό	είναι	αρμόδιο	

για	 κάθε	 θέμα	 διοικητικού	 ή	 οργανωτικού	 χαρακτήρα	 που	 σχετίζεται	 με	 τις	
μεταπτυχιακές	σπουδές.	

• Η	 Γενική	 Συνέλευση	 Ειδικής	 Σύνθεσης	 (Γ.Σ.Ε.Σ.)	 του	 οικείου	 Τμήματος,	 η	 οποία	
απαρτίζεται	από	τον	Πρόεδρο	ή	Προϊστάμενο	του	Τμήματος,	τα	μέλη	Δ.Ε.Π.	ή	Ε.Π.	
της	Γενικής	Συνέλευσης	ή	Συνέλευσης	του	Τμήματος	και	δύο	(2)	εκπροσώπους	των	
μεταπτυχιακών	 φοιτητών	 του	 Τμήματος.	 Η	 Γ.Σ.Ε.Σ.	 είναι	 αρμόδια	 για	 την	
κατάρτιση	 και	 εισήγηση	 προτάσεων	 για	 Π.Μ.Σ.,	 τον	 ορισμό	 των	 μελών	 των	
συμβουλευτικών	 επιτροπών,	 των	 εξεταστικών	 επιτροπών,	 της	 συντονιστικής	
επιτροπής,	 την	 απονομή	 μεταπτυχιακών	 διπλωμάτων,	 τη	 συγκρότηση	 των	
επιτροπών	επιλογής	ή	εξέτασης	των	υποψήφιων	μεταπτυχιακών	φοιτητών,	καθώς	
και	για	κάθε	άλλο	θέμα	που	προβλέπεται	από	επί	μέρους	διατάξεις.	

• Η	Συντονιστική	Επιτροπή	(ΣΕ)	του	Π.Μ.Σ.,	η	οποία	απαρτίζεται	από	μέλη	Δ.Ε.Π.	ή	
Ε.Π.	 του	Τμήματος,	 τα	οποία	 έχουν	αναλάβει	μεταπτυχιακό	 έργο	ή	 την	 επίβλεψη	
διδακτορικών	διατριβών	και	τα	οποία	ορίζονται	από	τη	Γ.Σ.Ε.Σ.	Η	ΣΕ	είναι	αρμόδια	
για	την	παρακολούθηση	και	το	συντονισμό	λειτουργίας	του	προγράμματος.	

• Ο	Διευθυντής	για	κάθε	Π.Μ.Σ.	προεδρεύει	της	ΣΕ,	ορίζεται	με	απόφαση	της	Γ.Σ.Ε.Σ.	
του	Τμήματος	για	διετή	θητεία	με	δυνατότητα	ανανέωσης	και	μπορεί	να	ασκεί	τα	
καθήκοντά	 του	 με	 μερική	 απαλλαγή	 από	 τις	 διδακτικές	 του	 υποχρεώσεις.	 Ο	
Διευθυντής	ανήκει	στη	βαθμίδα	του	Καθηγητή	ή	Αναπληρωτή	Καθηγητή,	είναι	του	
ιδίου	ή	συναφούς	γνωστικού	αντικειμένου	με	το	γνωστικό	αντικείμενο	του	Π.Μ.Σ.	

• Η	Επιτροπή	Επιλογής	Μεταπτυχιακών	Φοιτητών	(ΕΕΜΦ)	ορίζεται	από	την	Γ.Σ.Ε.Σ.	
Η	 ΕΕΜΦ	 είναι	 υπεύθυνη	 για	 την	 αξιολόγηση	 των	 υποψηφίων	φοιτητών	 και	 την	
προετοιμασία	 και	 υποβολή	 της	 έκθεσης	 αξιολόγησης	 υποψηφίων	 στη	 ΣΕ,	
σύμφωνα	 με	 τα	 κριτήρια	 που	 παρατίθενται	 στον	 Κανονισμό	 Μεταπτυχιακών	
Σπουδών.	Η	ΕΕΜΦ	ορίζεται	από	τη	ΓΣΕΣ	.	

Επίσης,	αρμόδια	όργανα	για	την	οργάνωση	και	την	εν	γένει	λειτουργία	του	ΠΜΣ	είναι	
αυτά	που	ορίζονται	από	την	εκάστοτε	κείμενη	νομοθεσία,	η	οποία	μπορεί	να	ορίζει	και	
συμπληρωματικές	αρμοδιότητες	για	τα	προαναφερθέντα	όργανα.	

6. Προσωπικό	
Στο	ΠΜΣ	μπορούν	να	διδάσκουν	μέλη	ΔΕΠ	του	οικείου	Τμήματος,	άλλων	Τμημάτων	του	
ίδιου	 ή	 άλλων	 Πανεπιστημίων	 της	 ημεδαπής	 και	 της	 αλλοδαπής.	 Επίσης,	 στο	 ΠΜΣ	
μπορούν	 να	 απασχοληθούν	 και	 άλλες	 κατηγορίες	 διδασκόντων	 σύμφωνα	 με	 τις	
διατάξεις	του	άρθρου	5	του	Ν.3685/08	(ΦΕΚ	148,	τ.Α΄).	



 

 

	
Η	διοικητική	και	τεχνική	υποστήριξη	του	ΠΜΣ	μπορεί	να	ανατίθεται	σε	διοικητικό	και	
τεχνικό	προσωπικό	που	υπηρετεί	στο	Τμήμα	Οικονομικών	Επιστημών,	 καθώς	 επίσης	
και	σε	εξωτερικούς	συνεργάτες	με	συμβάσεις	έργου.	

7. Υλικοτεχνική	υποδομή		
Για	 την	 υλοποίηση	 του	 ΠΜΣ	 θα	 αξιοποιηθεί	 η	 υλικοτεχνική	 υποδομή	 του	 Τμήματος	
Οικονομικών	Επιστημών.	

8. Μεταπτυχιακοί	τίτλοι		
Το	ΠΜΣ	απονέμει	Μεταπτυχιακό	Δίπλωμα	Ειδίκευσης	(ΜΔΕ)	στο	γνωστικό	αντικείμενο	
«Οικονομία,	Άμυνα	και	Ασφάλεια».	

9. Διαδικασία	εισαγωγής	
9.1 Δικαιολογητικά 
Οι	 ενδιαφερόμενοι	 υποψήφιοι	 πρέπει	 να	 υποβάλουν	 στην	 ΕΕΜΦ	 τα	 παρακάτω	
δικαιολογητικά:		
• Αίτηση	 υποψηφιότητας	 (διαθέσιμη	 από	 τον	 δικτυακό	 τόπο	 ΠΜΣ	 -	 πρότυπο	 στο	

Παράρτημα	I).	
• Αντίγραφα	τίτλων	σπουδών	(οι	πτυχιούχοι).	Τελειόφοιτοι	μπορούν	να	υποβάλουν	

υποψηφιότητα	και	να	αξιολογηθούν,	αλλά	γίνονται	τελικώς	δεκτοί	μόνον	εφόσον	
αποκτήσουν	το	πτυχίο	τους	πριν	την	έναρξη	των	εγγραφών	στο	ΠΜΣ	

• Αντίγραφο	αναλυτικής	βαθµολογίας	όλων	των	ετών	των	προπτυχιακών	καθώς	και	
τυχόν	μεταπτυχιακών	σπουδών	του	υποψηφίου.	

• Επάρκεια	 Αγγλικής	 γλώσσας	 που	 τεκμηριώνει	 ο	 υποψήφιος	 µε	 σχετικά	
πιστοποιητικά	(π.χ.,	Certificate	of	Proficiency	in	English,	TOEFL)	ή	µε	άλλα	σχετικά	
στοιχεία,	όπως	προηγούμενη	φοίτηση	σε	Αγγλόφωνο	Εκπαιδευτικό	Ίδρυμα.	Στην	
περίπτωση	 που	 ο	 υποψήφιος	 δεν	 διαθέτει	 τέτοιο	 πιστοποιητικό	 μπορεί	 να	
υποβάλει	 υποψηφιότητα	 αλλά	 γίνεται	 δεκτός	 μόνο	 εφόσον	 προσκομίσει	 το	
πιστοποιητικό	πριν	την	έναρξη	εγγραφών	στο	ΠΜΣ	(προαιρετικό).	

• Δύο	(2)	συστατικές	επιστολές:	Οι	συστατικές	επιστολές	μπορούν	να	είναι	από	μέλη	
ΔΕΠ	ή	από	άτομο	το	οποίο	τους	έχει	επιβλέψει	επαγγελματικά.	

• Αναλυτικό	βιογραφικό	σημείωμα	στο	οποίο	να	αναφέρονται	και	οι	λόγοι	για	τους	
οποίους	ο	υποψήφιος	ενδιαφέρεται	για	μεταπτυχιακές	σπουδές.	

• Αντίγραφα	επιστημονικών	δημοσιεύσεων,	εφόσον	υπάρχουν.	
• Οτιδήποτε	 επιπλέον	 κρίνει	 ο	 υποψήφιος	 ότι	 μπορεί	 να	 υποστηρίξει	 πληρέστερα	

την	αίτησή	του.	



 

 

	

9.2 Προθεσµίες 
Εντός	 του	 εαρινού	 εξαμήνου	 η	 Γ.Σ.Ε.Σ.	 προκηρύσσει	 πρόσκληση	 εκδήλωσης	
ενδιαφέροντος	 για	 το	 επόμενο	 ακαδημαϊκό	 έτος	 λειτουργίας	 του	 ΠΜΣ	 στην	 οποία	
αναφέρονται:	
• Οι	 προϋποθέσεις	 συμμετοχής	 υποψηφίων	 μεταπτυχιακών	 φοιτητών	 στη	

διαδικασία	επιλογής.	
• Τα	απαραίτητα	δικαιολογητικά	που	πρέπει	να	υποβληθούν.	
• Οι	 προθεσμίες	 υποβολής	 των	 δικαιολογητικών	 και	 η	 ακριβής	 διεύθυνση	 στην	

οποία	πρέπει	αυτά	να	υποβληθούν.	
• Οι	διαδικασίες	καθώς	και	τα	κριτήρια	επιλογής	των	μεταπτυχιακών	φοιτητών.	
Η	 αρχική	 επιλογή	 υποψηφίων	 και	 ο	 πίνακας	 επιλαχόντων	 ολοκληρώνεται	 και	
ανακοινώνεται	 στους	 υποψηφίους	 μέχρι	 το	 τέλος	 Σεπτεμβρίου	 του	 επόμενου	
ακαδημαϊκού	έτους	μέσω	του	δικτυακού	τόπου	του	ΠΜΣ.	Υποψήφιοι	που	έχουν	γίνει	
δεκτοί	υπό	προϋποθέσεις	θα	πρέπει	μέχρι	την	έναρξη	εγγραφών	να	έχουν	προσκομίσει	
τα	 απαραίτητα	 έγγραφα	 (πτυχίο	 ή	 βεβαίωση	 της	 οικείας	 Γραμματείας	 ότι	
ολοκληρώθηκαν	οι	προϋποθέσεις	λήψης	πτυχίου,	ή	πιστοποιητικό	επάρκειας	Αγγλικής	
γλώσσας).	Όλοι	οι	υποψήφιοι	που	θα	επιλεγούν	θα	πρέπει	σε	επτά	εργάσιμες	ημέρες	
από	την	ανακοίνωση	των	αποτελεσμάτων	να	δηλώσουν	εγγράφως	εάν	επιθυμούν	να	
εγγραφούν	στο	ΠΜΣ.	
	

9.3 Κριτήρια και διαδικασίες επιλογής 
Το	ΠΜΣ	απευθύνεται	σε	φοιτητές	υψηλού	επιπέδου	η	επιλογή	των	οποίων	γίνεται	µε	
συνεκτίμηση	των	εξής	κυρίως	κριτηρίων:		
• Το	 γενικό	 βαθμό	 πτυχίου	 του	 υποψηφίου.	 Σε	 περίπτωση	 που	 δεν	 έχει	 ακόμα	

αποφοιτήσει,	το	γενικό	βαθμό	στα	μαθήματα	που	έχει	συμπληρώσει	επιτυχώς	και	
τον	αριθμό	τους.		

• Τη	 βαθμολογία	 στα	 προπτυχιακά	 μαθήματα	 τα	 σχετικά	 µε	 την	 κατεύθυνση	 του	
προγράμματος	 μεταπτυχιακών	 σπουδών	 που	 επιθυμεί	 να	 παρακολουθήσει	 ο	
υποψήφιος.		

• Την	 επίδοση	σε	διπλωματική	 εργασία,	 όπου	αυτή	προβλέπεται	στο	προπτυχιακό	
επίπεδο.		

• Τη	 βαθμολογία	 του	 υποψηφίου	 στα	 πιστοποιητικά	 που	 τεκμηριώνουν	 την	
επάρκεια	του	υποψηφίου	στην	Αγγλική	γλώσσα.		

• Την	ερευνητική	δραστηριότητα	του	υποψηφίου,	όπου	αυτή	υπάρχει.		
• Τις	συστατικές	επιστολές.		
• Την	εν	γένει	ικανότητα	των	υποψηφίων	να	παρακολουθήσουν	το	ΠΜΣ	καθώς	και	

τη	δυνατότητά	τους	για	ανεξάρτητη	εργασία	σε	θέματα	έρευνας	και	ανάπτυξης.		



 

 

• Την	προσωπική	συνέντευξη,	εφόσον	έχει	ζητηθεί	από	την	ΕΕΜΦ	του	ΠΜΣ	
Η	ΕΕΜΦ	συνεκτιμώντας	όλα	τα	ανωτέρω	καταρτίζει	κατάλογο	επιτυχόντων,	ο	οποίος	
εγκρίνεται	από	τη	Γ.Σ.Ε.Σ.	και	αναρτάται	στον	δικτυακό	τόπο	του	Τμήματος.	Η	ΕΕΜΦ	
καταρτίζει	επίσης	κατάλογο	επιλαχόντων,	που	εγκρίνεται	από	τη	Γ.Σ.Ε.Σ.	Σε	περίπτωση	
που	 επιλεχθείς	 υποψήφιος	 δεν	 ολοκληρώσει	 τη	 διαδικασία	 εγγραφής	 στις	 τακτές	
προθεσμίες,	 μπορεί	 να	 αντικατασταθεί	 από	 τον	 κατάλογο	 επιλαχόντων,	 από	 τον	
επόμενο	υποψήφιο	που	έχει	εκδηλώσει	ενδιαφέρον	για	την	ίδια	κατεύθυνση.	
Για	 τους	φοιτητές	 που	 κατά	 την	 κρίση	 της	 ΕΕΜΦ	δεν	 διαθέτουν	 όλο	 το	 απαραίτητο	
γνωστικό	 υπόβαθρο	 για	 την	 παρακολούθηση	 του	 μεταπτυχιακού	 αλλά	 εμφανίζουν	
προοπτικές	για	την	ευδόκιμη	παρακολούθηση	του	ΠΜΣ,	η	ΕΕΜΦ	μπορεί	να	εισηγηθεί	
στη	 Γ.Σ.Ε.Σ.	 την	 αποδοχή	 τους	 ως	 επιτυχόντες	 στο	 ΠΜΣ,	 με	 την	 υποχρέωση	
συμπλήρωσης	 του	 γνωστικού	 τους	 υπόβαθρου	 μέσω	 επιτυχούς	 παρακολούθησης	
συγκεκριμένων	προπτυχιακών	μαθημάτων.	Τα	συγκεκριμένα	μαθήματα	που	πρέπει	να	
παρακολουθήσει	ο	κάθε	φοιτητής	περιλαμβάνονται	στην	εισήγηση	της	ΕΕΜΦ	προς	τη	
Γ.Σ.Ε.Σ.,	 η	 απόφαση	 δε	 για	 την	 ανωτέρω	 λίστα	 των	 μαθημάτων	 λαμβάνεται	 από	 τη	
Γ.Σ.Ε.Σ.	
Ο	 αριθμός	 των	 εισακτέων	 στο	 ΠΜΣ	 ορίζεται	 κατ’	 ανώτατο	 όριο	 σε	 εξήντα	 (60)	
φοιτητές	 ανά	 έτος.	 Σύμφωνα	 με	 την	 διάταξη	 του	 άρθρου	 4	 παρ.	 3	 του	 Ν.3685/08,	
επιπλέον	 του	 αριθμού εισακτέων,	 γίνεται	 δεκτός	 ένας	 (1)	 υπότροφος	 του	 Ιδρύµατος	
Κρατικών	 Υποτροφιών	 (Ι.Κ.Υ.)	 που	 πέτυχε	 στο	 σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών	
σπουδών	 εσωτερικού του	 γνωστικού αντικειμένου	 του	 ΠΜΣ	 και	 ένας	 (1)	 αλλοδαπός	
υπότροφος	του	Ελληνικού	Κράτους.	Με	απόφαση	της	Γ.Σ.Ε.Σ	ο	αριθμός	των	υποτρόφων	
μπορεί να	αυξάνεται.	

10. Διαγραφή	από	το	ΠΜΣ	
Είναι	 δυνατή	η	 διαγραφή	φοιτητή	από	 το	ΠΜΣ	με	απόφαση	 της	 Γ.Σ.Ε.Σ.	Μεταξύ	 των	
λόγων	για	διαγραφή	φοιτητή	περιλαμβάνονται	οι	ακόλουθοι:		
• Αντιγραφή	στις	 εξετάσεις	ή	στην	εκπόνηση	εργασιών	ή	στην	επίλυση	ασκήσεων,	

ανάρμοστη	 συμπεριφορά	 και	 λοιπά	 παραπτώματα	 που	 δεν	 συνάδουν	 με	 την	
ιδιότητα	του	μεταπτυχιακού	φοιτητή.	

• Χρήση	 ιδεών,	μεθόδων	και	αποτελεσμάτων	ή	αντιγραφή	μέρους	εργασιών	άλλων	
επιστημόνων	 χωρίς	 αναφορά	 σ’	 αυτούς	 στη	 μεταπτυχιακή	 διπλωματική	 τους	
εργασία	ή	σε	άλλες	εργασίες.	

• Μη	επιτυχής	εξέταση	σε	περισσότερα	από	ένα	 (1)	μαθήματα	στο	εξάμηνο	και	μη	
επιτυχής	επανεξέταση	ενός	μαθήματος.		

• Παρέλευση	 του	 χρονικού	 διαστήματος	 δύο	 (2)	 ακαδημαϊκών	 εξαμήνων	 μετά	 το	
πέρας	της	 ελάχιστης	καθορισμένης	διάρκειας	σπουδών	του	φοιτητή	για	τη	λήψη	
του	διπλώματος	μεταπτυχιακών	σπουδών	χωρίς	 επιτυχή	 εξέταση	ή	 επανεξέτασή	
του.	



 

 

• Καθυστέρηση	του	φοιτητή	να	καταβάλει	τα	προβλεπόμενα	δίδακτρα	του	εξαμήνου	
εντός	των	ορισθέντων	χρονικών	ορίων.	

11. 	Χρονική	διάρκεια		
Η	 ελάχιστη	 χρονική	 διάρκεια	 για	 την	 απονομή	 των	 τίτλων	 ορίζεται	ΜΔΕ	 σε	 τρία	 (3)	
εξάμηνα	τα	οποία	αφορούν	παρακολούθηση	μαθημάτων	(υποχρεωτικών	και	επιλογής).	
Κάθε	 μεταπτυχιακός	 φοιτητής	 έχει	 δικαίωμα	 να	 ζητήσει,	 με	 αίτησή	 του/της,	 άδεια	
αναστολής	φοίτησης.	Η	άδεια	χορηγείται	με	απόφαση	της	Γ.Σ.Ε.Σ.	 για	αποδεδειγμένα	
σοβαρούς	 σύμφωνα	 με	 την	 κείμενη	 νομοθεσία	 και	 προϋποθέτει	 την	 ταμειακή	
ενημερότητα	του	φοιτητή.	
Ο	 χρόνος	 αναστολής	 φοίτησης	 του	 μεταπτυχιακού	 φοιτητή	 δεν	 υπολογίζεται	 σε	
περίπτωση	υπέρβασης	της	χρονικής	διάρκειας	φοίτησης	που	προβλέπεται	από	το	ΠΜΣ.	
Φοιτητής	που	θα	επαναλάβει	τη	φοίτησή	του,	είναι	υποχρεωμένος	να	παρακολουθήσει	
όλα	τα	μαθήματα,	στα	οποία	δεν	είχε	αξιολογηθεί	επιτυχώς	πριν	από	την	αναστολή	της	
φοίτησής	 του.	 Εάν	 κάποιο	 μάθημα	 δεν	 προσφέρεται	 πλέον,	 με	 απόφαση	 της	 ΣΕ	
ορίζεται	νέο	μάθημα	από	το	ισχύον	πρόγραμμα	σπουδών	του	ΠΜΣ	σε	αντικατάσταση	
του	μη	προσφερομένου.		
Όλες	 οι	 εκπαιδευτικές	 δραστηριότητες	 (π.χ.,	 διδασκαλία	 και	 εξέταση	 μαθημάτων,	
ανάθεση	 υποβολή	 και	 εξέταση	 μεταπτυχιακών	 εργασιών)	 πραγματοποιούνται	 στα	
πλαίσια	του	ετήσιου	ακαδημαϊκού	ημερολογίου.	

12. Δίδακτρα	
Για	 την	παρακολούθηση	 του	ΠΜΣ	προβλέπεται	 η	 καταβολή	 διδάκτρων.	 Τα	 δίδακτρα	
καταβάλλονται	σε	τρεις	(3)	ισόποσες	δόσεις,	στην	αρχή	του	κάθε	εξαμήνου	από	τα	τρία	
πρώτα	εξάμηνα	φοίτησης.	Οι	προθεσμίες	καταβολής	των	διδάκτρων	καθορίζονται	με	
απόφαση	της	ΣΕ.		
Επιστροφή	 διδάκτρων	 σε	 κάθε	 εξάμηνο	 επιτρέπεται	 µόνο	 κατόπιν	 αιτήσεως	 του	
φοιτητή,	η	οποία	θα	τεκμηριώνει	εξαιρετικά	σοβαρό	λόγο	για	διακοπή	της	φοίτησης.	Η	
σχετική	αίτηση	θα	πρέπει	να	κατατεθεί	το	αργότερο	εντός	δεκατεσσάρων	(14)	ημερών	
από	την	έναρξη	των	μαθημάτων	και	μοναδική	αρμόδια	για	την	έγκριση	ή	απόρριψη	της	
αίτησης	είναι	η	ΣΕ,	με	την	επιφύλαξη	της	περίπτωσης	διαφορετικού	ορισμού	από	την	
κείμενη	νομοθεσία.	
Το	ύψος	τω	διδάκτρων		καθορίζεται	και	αναπροσαρμόζεται	κατόπιν	εισήγησης	της	ΣΕ	
στη	 Γενική	 Συνέλευση	 Ειδικής	 Σύνθεσης	 του	 Τμήματος	 Οικονομικών	 Επιστημών	 του	
Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου	και	κατόπιν	σχετικής	απόφασης	της	Συγκλήτου	Ειδικής	
Σύνθεσης	του	Πανεπιστημίου	Πελοποννήσου.	



 

 

13. Υποχρεώσεις	φοιτητών	και	προϋποθέσεις	απονομής	
τίτλου	

Για	την	απόκτηση	του	Μεταπτυχιακού	Διπλώματος	Ειδίκευσης	απαιτείται:	
• Συμπλήρωση	30	τουλάχιστον	μονάδων	ECTS	σε	κάθε	εξάμηνο.	
• Επιτυχής	εξέταση	στον	απαραίτητο	αριθμό	μαθημάτων.		
• Πλήρης	εξόφληση	των	διδάκτρων.	
Ειδικότερα:	
• Η	 αξιολόγηση	 στα	 μαθήματα	 γίνεται	 με	 άριστα	 το	 10.	 Επιτυχής	 θεωρείται	 η	

αξιολόγηση	 όταν	 ο	 φοιτητής	 λαμβάνει	 τουλάχιστον	 5.	 Σε	 κάθε	 μάθημα	 υπάρχει	
μόνο	μια	εξέταση,	μετά	την	ολοκλήρωση	του	αντίστοιχου	διδακτικού	εξαμήνου	και	
πριν	 την	 έναρξη	 του	 επόμενου	 διδακτικού	 εξαμήνου.	 Σε	 περίπτωση	 αποτυχίας	
υπάρχει	μία	μόνο	επανεξέταση	που	πραγματοποιείται	το	Σεπτέμβριο.	Η	διαδικασία	
εξέτασης	αποτελεί	ευθύνη	του	διδάσκοντα	ή	των	διδασκόντων	του	μαθήματος	και	
θα	πρέπει	να	κοινοποιείται	με	την	έναρξη	διδασκαλίας	του	μαθήματος.		

• Η	 βαθµολογική	 κλίµακα	 για	 την	 αξιολόγηση	 της	 επίδοσης	 των	 µεταπτυχιακών	
φοιτητών	ορίζεται	από	µηδέν	(0)	έως	δέκα	(10):	Άριστα	από	οκτώ	και	πενήντα	ένα	
(8,51)	 έως	 και	 δέκα	 (10),	 λίαν	 καλώς	 από	 έξι	 και	 πενήντα	 ένα	 (6,51)	 έως	 και	
οκτώµισι	(8,5),	καλώς	από	πέντε	(5)	έως	και	έξι	και	µισό	(6,5).		

• Καθ’	 όλη	 τη	 διάρκεια	 της	φοίτησής	 τους,	 οι	 φοιτητές	 οφείλουν	 να	 σέβονται	 την	
ακαδημαϊκή	 δεοντολογία	 και	 να	 τηρούν	 τους	 κανόνες	 της.	 Για	 την	 πληρέστερη	
ενημέρωση	όλων	των	μελών	της	ακαδημαϊκής	κοινότητας	του	ΠΜΣ	έχει	εκπονηθεί	
οδηγός	για	θέματα	ακαδημαϊκής	δεοντολογίας,	ο	οποίος	διέπει	τις	μεταπτυχιακές	
σπουδές	και	θα	αναρτηθεί	στην	ιστοσελίδα	του	ΠΜΣ.	
	

13.1 Τελικός βαθµός 
Ο	βαθµός	 του	μεταπτυχιακού	τίτλου	καθορίζεται	από	τους	βαθµούς	 των	µαθηµάτων	
του	 ΠΜΣ.	 Αναλυτικά	 ο	 βαθμός	 του	ΜΔΕ	 προκύπτει	 με	 πολλαπλασιασμό	 του	 βαθμού	
του	 κάθε	 μαθήματος	 με	 τα	 αντίστοιχα	 ECTS,	 εν	 συνεχεία	 με	 πρόσθεση	 όλων	 των	
γινομένων	και	διαιρώντας	το	άθροισμα	με	το	σύνολο	των	ECTS	για	την	απόκτηση	του	
ΜΔΕ.	Ο	βαθµός	του	ΜΔΕ	καταχωρείται	στον	ατοµικό	φάκελο	του	φοιτητή.	
	

13.2 Δοµή ΠΜΣ 
• Το	ΠΜΣ	περιλαμβάνει	3	εξάμηνα	σπουδών.		
• Στο	 Α’	 και	 Β’	 εξάμηνο	 οι	 φοιτητές	 παρακολουθούν	 πέντε	 (5)	 μαθήματα	 ανά	

εξάμηνο	στα	οποία	εξετάζονται	στο	τέλος	του	αντίστοιχου	εξαμήνου.		
• Στο	 Γ’	 εξάμηνο	 οι	 φοιτητές	 επιλέγουν	 2	 μαθήματα	 υποχρεωτικά	 και	 τρία	 (3)	

μαθήματα	επιλογής.	



 

 

• Τα	μαθήματα	του	ΠΜΣ	πραγματοποιούνται	στην	ελληνική	γλώσσα	και	μπορεί	να	
διεξάγονται	και	Σάββατα	ή	Κυριακές.	

	
Οι	 φοιτητές	 καλούνται	 να	 παρακολουθήσουν	 πέντε	 μαθήματα	 στα	 τρία	 εξάμηνα	 ως	
ακολούθως.	
	

Α’ εξάµηνο ECTS 

Οικονομικά	της	Άμυνας	 6 

Οικονομική	Διοίκηση	και	Ηγεσία	 6 

Οικονομική	Πολιτική	και	Εθνική	Ασφάλεια	 6 

Στρατηγικές	Διεθνών	Σχέσεων	και	Οικονομία	 6 

Οικονομική	 Γεωγραφία	 και	 Περιφερειακή	 Οικονομική	
(Υποχρεωτικό	-	Κατ΄	επιλογή)	

6 

ή	  

Διεθνείς	Οργανισμοί	(Υποχρεωτικό	-Κατ΄	επιλογή)	 6 

	

Β’ εξάµηνο ECTS 

Θεωρία	Λήψης	Αποφάσεων/MIS	 6 

Θεσμικά	Οικονομικά	 6 

Αγορές	Ενέργειας	και	Ενεργειακή	Ασφάλεια	 6 

Αρχές	Μακροοικονομικής	και	Διεθνούς	Οικονομικής	 6 

Ιδεολογία	και	Οικονομία	(Υποχρεωτικό	-Κατ΄	επιλογή)	 6 

ή	  

Η	Οικονομική	και	Γεωπολιτική	διάσταση	των	Διεθνικών	Απειλών	
(Υποχρεωτικό	-Κατ΄	επιλογή)	

6 

	



 

 

Γ’ εξάµηνο (Υποχρεωτικά) ECTS 

Αρχές	χρηματοοικονομικής	–	Νομισματικής	πολιτικής	 6 

Αρχές	χρηματοοικονομικής	-	επιχειρηματικής	λογιστικής	 6 

Γ’ εξάµηνο (Επιλογής)  

Αρχές	Δικαίου	και	Οικονομική	Διακυβέρνηση	 6 

Ειδικά	Θέματα	Οικονομικής	Πολιτικής	και	Εθνικής	Ασφάλειας	 6 

Ειδικά	Θέματα	Στρατηγικής	Διεθνών	Σχέσεων	και	Οικονομίας	 6 

Οικονομικά	και	Γεωπολιτική	της	Μεσογείου	 6 

Ποσοτικές	Μέθοδοι	 6 

Αγορές	και	Προϊόντα	Παραγώγων	 6 

Θεωρία	Παιγνίων	 6 

Κοινωνικό	Κεφάλαιο,	Θεσμοί	και	Πολιτική	Συμπεριφορά	 6 

	

14. Υποχρεώσεις	διδασκόντων		
Ο	υπεύθυνος	για	τη	διδασκαλία	μαθήματος	στο	ΠΜΣ	οφείλει:		
• Να	τηρεί	πιστά	και	επακριβώς	το	πρόγραμμα	και	το	ωράριο	των	παραδόσεων	του	

μαθήματος.		
• Να	καθορίζει	το	περιεχόμενο	του	μεταπτυχιακού	μαθήματος	και	να	παραδίδει	για	

αρχειοθέτηση	και	στη	ΣΕ	α)	σύντομη	περιγραφή	του	μαθήματος,	β)	προτεινόμενη	
βιβλιογραφία,	γ)	υλικό	που	μπορούν	να	μελετήσουν	οι	μεταπτυχιακοί	φοιτητές	και	
δ)	λεπτομερή	ECTS	περιγραφή.	

• Να	τηρεί	τουλάχιστον	δύο	ώρες	γραφείου	την	εβδομάδα,	που	θα	επιτρέπουν	την	
απρόσκοπτη	 επικοινωνία	 των	φοιτητών	 μαζί	 του	 για	 θέματα	 που	 άπτονται	 των	
σπουδών	τους	και	του	συγκεκριμένου	μαθήματος.	

Οι	 διδάσκοντες	 επίσης	 οφείλουν	 να	 σέβονται	 την	 ακαδημαϊκή	 δεοντολογία	 και	 να	
τηρούν	τους	κανόνες	της,	όπως	αυτοί	αναγράφονται	αναλυτικά	στην	Ενότητα	1.2	του	
«Οδηγού	διαδικασιών».	



 

 

15. Αξιολόγηση	μαθημάτων	και	διδασκόντων		
Η	 αξιολόγηση	 των	 μαθημάτων	 και	 των	 διδασκόντων	 θα	 γίνεται	 σύμφωνα	 με	 τις	
κείμενες	 διατάξεις	 και	 διαδικασίες	 διασφάλισης	 ποιότητας	 της	 ΜΟΔΙΠ	 του	
Πανεπιστημίου.		
Πιο	 συγκεκριμένα,	 οι	 μεταπτυχιακοί	 φοιτητές	 υποχρεούνται	 να	 αξιολογήσουν	 τα	
μαθήματα	 που	 διδάχθηκαν	 στη	 βάση	 συγκεκριμένου	 ερωτηματολογίου.	 Το	 σχετικό	
έντυπο	 καλύπτει	 το	 μάθημα	 τουλάχιστον	 ως	 προς	 το	 περιεχόμενο,	 τον	 τρόπο	
διδασκαλίας	και	το	διδακτικό	υλικό	
Η	αξιολόγηση	του	διδάσκοντα	από	τους	μεταπτυχιακούς	φοιτητές	γίνεται	με	κριτήρια	
τις	γνώσεις	και	την	ικανότητα	μετάδοσής	τους	στους	φοιτητές,	την	προετοιμασία	του,	
την	προθυμία	του	να	απαντά	σε	ερωτήσεις,	την	έγκαιρη	βαθμολόγηση	και	επιστροφή	
εργασιών	 και	 γραπτών	 εξετάσεων,	 και	 την	 τήρηση	 των	 ωρών	 διδασκαλίας	 του	
μαθήματος	και	των	ωρών	γραφείου.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 

 

	
	
	
	
	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΆΛΕΙΑ 

  



 

 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 
 
 
 

ΑΙΤΗΣΗ  
Υποψηφίου για το ΠΜΣ Οικονοµία, Άµυνα και 
Ασφάλεια / Economics, Defence and Security 
 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΘΕΤΟ: ...............................................................  
ΟΝΟΜΑ: .................................................................  
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ................................................  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ...............................  
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: .............................................  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: ...................................  
Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: .........................  
 .................................................................................  
ΠΟΛΗ / ΤΟΠΟΣ: ....................................................  
Τ.Κ: ..........................................................................  
ΧΩΡΑ: .....................................................................  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ..............................................  
 .................................................................................  
ΠΟΛΗ / ΤΟΠΟΣ: ....................................................  
Τ.Κ: ..........................................................................  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ..........................................................  
FAX: ........................................................................  
E-MAIL: ..................................................................  

 
2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
ΑΕΙ: .........................................................................  
 .................................................................................  
ΤΜΗΜΑ: ................................................................  
 .................................................................................  
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: ...........................................  
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ: ..........................................  
ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ: ...............................  
(αν το πτυχίο είναι από Α.Ε.Ι. αλλοδαπής πρέπει να 
συνυποβληθεί πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας 
ΔΟΑΤΑΠ) 
 

 

 

Τρίπολη,  .................................................................  

 
Θέση  
για  

φωτογραφία 



 

 

 
ΠΡΟΣ: Τη Ειδική Διατµηµατική Επιτροπή και την 

Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ Άµυνα, 
Οικονοµία, Ασφάλεια: 

 

 
 
 

Συνηµµένα σας υποβάλλω:  
1. ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΤΣΑ (όπου απαιτείται) 
3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ (ΕΣ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ) 

4. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

5. ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  
6. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 
7. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
8. ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

Με την κατάθεση της παρούσας, δηλώνω ότι 
αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τον κανονισµό λειτουργίας 
του ΠΜΣ, όπως έχει εγκριθεί και ισχύει. 
 

Με τιµή,  
 

Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ

 

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Α.Ε.Ι.  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ  

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (µετά τη λήψη του πτυχίου) 

 

 

 

5. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
                                        ΤΙΤΛΟΣ (π.χ. Lower, Proficiency)                                                

A 

B 

Γ 

6. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 



 

 

 □ ΝΑΙ                                      □ ΟΧΙ 

 

7. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Α. Έχετε υποβάλει αίτηση για µεταπτυχιακές σπουδές σε άλλα Τµήµατα ΑΕΙ; Αν ναι, 
παρακαλούµε να τα καταγράψετε. 

 

Β. Έχετε υποβάλει στο παρελθόν αίτηση για µεταπτυχιακές σπουδές στη σχολή µας; Αν ναι, 

παρακαλούµε σηµειώστε το έτος:  .................................................................................  

Γ. Ποιος θα χρηµατοδοτήσει τις σπουδές σας; (π.χ. υποτροφία, ερευνητικό πρόγραµµα, 
εργοδότης, οικογένεια): 
 
 
 
Ε. Συµπληρώστε ό,τι άλλο θεωρείτε αναγκαίο για να κριθεί από την αρµόδια επιτροπή 
αξιολόγησης της αίτησής σας. 



 

 

	


