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Μεταπτυχιακό	στις	«Επιστήμες	της	Αγωγής	–	Εκπαίδευση	με	Χρήση	Νέων	Τεχνολογιών»	
	
Το	Παιδαγωγικό	 Τμήμα	Δημοτικής	 Εκπαίδευσης	 επανιδρύει	 και	 λειτουργεί	 από	 το	 ακαδημαϊκό	
έτος	 2018-19,	 Πρόγραμμα	 Μεταπτυχιακών	 Σπουδών	 με	 τίτλο	 «Επιστήμες	 της	 Αγωγής	 –	
Εκπαίδευση	 με	 Χρήση	 Νέων	 Τεχνολογιών»	 (ΦΕΚ	 επανίδρυσης	 3245/08.08.2018	 τομ.	 Β΄),	 το	
οποίο	 οδηγεί	 σε	 Δίπλωμα	 Μεταπτυχιακών	 Σπουδών	 (Δ.Μ.Σ.)	 με	 ομώνυμο	 τίτλο	 (Master	 in	
Education,	90	ECTS)	και	σε	πιστοποίηση	Παιδαγωγικής	και	Διδακτικής	Επάρκειας	(παρ.	1β,	άρθρ.	
111	του	Ν.4547/2018	-	ΦΕΚ	A΄	102/02.06.2018)	

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΚΑΙ	ΣΤΟΧΟΙ	ΤΟΥ	Π.Μ.Σ.	

Αντικείμενο	 και	 στόχοι	 του	 Π.Μ.Σ.	 είναι	 η	 εξειδίκευση	 των	 πτυχιούχων	 και	 η	 έρευνα	 στις	
Επιστήμες	της	Αγωγής	με	εμβάθυνση	στην	εκπαίδευση	με	χρήση	Νέων	Τεχνολογιών	μέσα	από	τα	
γνωστικά	αντικείμενα	της	πρωτοβάθμιας	και	 της	δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης.	Βασικοί	άξονες	
του	προγράμματος	αποτελούν	α)	η	οριζόντια	αξιοποίηση	των	Νέων	Μέσων	και	των	διαδικτυακών	
υπηρεσιών	 σε	 όλα	 τα	 γνωστικά	 αντικείμενα	 της	 εκπαίδευσης,	 β)	 ο	 ευρύτερος	 λειτουργικός		
γραμματισμός	των	εκπαιδευτικών	στις	Τεχνολογίες	της	Πληροφορίας	και	της	Επικοινωνίας	(ΤΠΕ)	
και	ο	εστιασμένος	διδακτικός	γραμματισμός	των	εκπαιδευτικών	για	την	εκπαιδευτική	αξιοποίηση	
των	Νέων	Μέσων,	 γ)	 ο	 συνδυασμός	 των	 θεωρητικών	 προσεγγίσεων	 για	 την	 εκπαίδευση	 με	 τα	
ψηφιακά	 πολιτισμικά	 επιτεύγματα	 και	 τα	 μιντιακά	 τεχνουργήματα,	 δ)	 η	 συνεισφορά	 στην	
προώθηση	της	ψηφιακής	μάθησης	και	τις	ψηφιακές	δεξιότητες	του	21ου	αιώνα.	

Το	Πρόγραμμα	απευθύνεται	σε	όλους	τους	επαγγελματίες,	που	ασχολούνται	με	την	εκπαίδευση,	
την	 επιμόρφωση	 ή	 την	 επαγγελματική	 κατάρτιση	 και	 επιθυμούν	 να	 διεξάγουν	 έρευνα	 και	 να	
αποκτήσουν	 εξειδικευμένες	 γνώσεις,	 δεξιότητες	 και	 ικανότητες	 στις	 Επιστήμες	 της	 Αγωγής	 με	
εμβάθυνση	 στην	 Εκπαίδευση	 με	 χρήση	 Νέων	 Τεχνολογιών.	 Η	 ολοκλήρωση	 του	 Προγράμματος	
οδηγεί,	πέραν	του	Δ.Μ.Σ.	και	σε	πιστοποίηση	Παιδαγωγικής	και	Διδακτικής	Επάρκειας	(παρ.	1β,	
άρθρ.	111	του	Ν.4547/2018	-	ΦΕΚ	A΄	102/02.06.2018).	

	

	



	

	

ΦΟΙΤΗΣΗ	

Το	Πρόγραμμα	είναι	πλήρους	φοίτησης	και	η	χρονική	διάρκεια	για	την	απονομή	του	Δ.Μ.Σ.	είναι	
τρία	(3)	διδακτικά	εξάμηνα.		

Για	 την	 απόκτηση	 του	 Δ.Μ.Σ.	 απαιτείται	 α)	 η	 επιτυχής	 εξέταση	 σε	 οκτώ	 (8)	 μαθήματα	 (4	
υποχρεωτικά	 και	 4	 επιλογής)	 κατά	 τα	 δύο	 πρώτα	 εξάμηνα	 και	 β)	 η	 επιτυχής	 εκπόνηση	 της	
μεταπτυχιακής	διπλωματικής	εργασίας	κατά	το	τρίτο	εξάμηνο.	

Το	 Πρόγραμμα	 υλοποιείται	 σε	 περιβάλλον	 μικτής	 διαδικασίας	 μάθησης	 µε	 πρότυπες	
συνδυαστικές	 μορφές	 εκπαίδευσης,	 οι	 οποίες	 περιλαμβάνουν:	 [α]	 δύο	 τριήμερους	 κύκλους	
διαλέξεων	 που	 πραγματοποιούνται	 στην	 έδρα	 του	 Τμήματος	 στην	 αρχή	 και	 στο	 τέλος	 κάθε	
ακαδημαϊκού	 εξαμήνου,	 [β]	 ηλεκτρονικές	 διαδικασίες	 σύγχρονης	 μάθησης,	 µε	 αξιοποίηση	
σχετικής	πλατφόρμας,	που	υποστηρίζουν	την	εκπαιδευτική	διαδικασία	κατά	τη	διάρκεια	των	δύο	
πρώτων	 ακαδημαϊκών	 εξαμήνων.	 Κατά	 τη	 διάρκεια	 του	 τρίτου	 εξαμήνου	 εκπονείται	 µόνο	
μεταπτυχιακή	 διπλωματική	 εργασία.	 Η	 παρακολούθηση	 των	 μαθημάτων	 και	 η	 συμμετοχή	 στις	
κάθε	είδους	εκπαιδευτικές	δραστηριότητες	είναι	υποχρεωτική.	

ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ	

Κατά	 το	 ακαδημαϊκό	 έτος	 2018-19,	 θα	 εισαχθούν	 στο	 Π.Μ.Σ.	 «Επιστήμες	 της	 Αγωγής	 –	
Εκπαίδευση	 με	 Χρήση	 Νέων	 Τεχνολογιών»	 κατ’	 ανώτατο	 όριο	 σαράντα	 (40)	 μεταπτυχιακοί/ες	
φοιτητές/τριες.			

Στο	Π.Μ.Σ.	γίνονται	δεκτοί/ες	 	πτυχιούχοι	Τμημάτων	Πανεπιστημίων	και	Τ.Ε.Ι.	της	ημεδαπής	και	
ομοταγών	 αναγνωρισμένων	 Ιδρυμάτων	 της	 αλλοδαπής.	 Επίσης,	 γίνονται	 δεκτοί/ες	 επί	 πτυχίω	
φοιτητές/τριες	των	Ιδρυμάτων	της	ημεδαπής	υπό	την	προϋπόθεση	ότι	θα	έχουν	ολοκληρώσει	τις	
υποχρεώσεις	τους	και	θα	έχουν	προσκομίσει	σχετική	βεβαίωση	και	μετά	τη	λήξη	της	προθεσμίας	
υποβολής	 των	 δικαιολογητικών,	 οπωσδήποτε	 όμως	 μέχρι	 την	 ημερομηνία	 εγγραφής	 τους	 στο	
Π.Μ.Σ.	

Σύμφωνα	με	την	παρ.	7	του	άρθρου	34	του	Ν.	4485/2017,	Δίπλωμα	Μεταπτυχιακών	Σπουδών	δεν	
απονέμεται	σε	φοιτητή/τρια	 του/της	οποίου/ας	ο	 τίτλος	σπουδών	πρώτου	κύκλου	από	 ίδρυμα	
της	 αλλοδαπής	 δεν	 έχει	 αναγνωριστεί	 από	 το	 Διεπιστημονικό	 Οργανισμό	 Αναγνώρισης	 Τίτλων	
Ακαδημαϊκών	και	Πληροφόρησης	(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).	

ΕΠΙΛΟΓΗ	ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	

Για	την	επιλογή	των	εισακτέων	που	θα	παρακολουθήσουν	το	Π.Μ.Σ.,	εκτός	των	υποχρεωτικών	για	
τη	 συμμετοχή	 τους	 δικαιολογητικών	 (βασικός	 τίτλος	 σπουδών,	 επαρκής	 γνώση	 Αγγλικής	 ή	
Γερμανικής	 γλώσσας	 επιπέδου	 τουλάχιστον	 Γ1,	 η	 οποία	 αποδεικνύεται	 είτε	 με	 σχετικό	
αποδεικτικό	είτε	με	γραπτή	εξέταση	τους	στην	κατανόηση	και	απόδοση	επιστημονικού	κειμένου	
από	 τη	 γνωστική	 περιοχή	 του	 Π.Μ.Σ.,	 εφόσον	 ο/η	 υποψήφιος/α	 δεν	 διαθέτει	 αποδεικτικό	
γλωσσομάθειας	επιπέδου	Γ1),	αξιολογούνται	και	συνεκτιμώνται:	

A. Τα	ειδικά	προσόντα	τους,	όπως	αυτά	προκύπτουν	από	τα	δικαιολογητικά	που	υπέβαλαν	
κατά	την	αίτησή	τους	(σε	ποσοστό	70%)	

B. Η	απόδοσή	τους	κατά	τη	διάρκεια	προφορικής	συνέντευξης	(σε	ποσοστό	30%).		

	



	

Η	 αξιολόγηση	 των	 κριτηρίων	 γίνεται	 σε	 κλίμακα	 από	 0	 μέχρι	 100	 και	 κάθε	 υποψήφιος/α	
πιστώνεται	με	συγκεκριμένο	αριθμό	αξιολογικών	μονάδων	(α.μ.)	αυτής	της	κλίμακας.	Τα	κριτήρια	
ανά	κατηγορία,	που	πιστώνονται	με	α.μ.	αναφέρονται	στον	παρακάτω	πίνακα.	

	

	

ΕΞΕΤΑΣΗ	ΕΙΔΙΚΩΝ	ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ	(70%)	
Μέγιστος	

αριθμός	α.μ.	

Βαθμός	βασικού	τίτλου	σπουδών	
	

5,00	έως	6,49	=	3	α.μ.	
6,50	έως	8,49	=	7	α.μ.	
8,50	έως	10,00	=10	α.μ.	

10	

Αριθμός	προπτυχιακών	μαθημάτων	σχετικών	με	το	αντικείμενο	του	Π.Μ.Σ.		
Στον	τίτλο	των	μαθημάτων	πρέπει	να	αναφέρονται	οι	παρακάτω	λέξεις-κλειδιά:		
1ο	πεδίο:	Παιδαγωγική,	Αγωγή,	Μάθηση,	Εκπαίδευση,	Διδακτική,	Διδασκαλία,	Σχολείο		
2ο	πεδίο:	ΤΠΕ	/	Νέες	Τεχνολογίες	/	Νέα	Μέσα	/	Πολυμέσα	/	Ψηφιακά	Μέσα,	Πληροφορική,	

Ηλεκτρονικά	Περιβάλλοντα,	Ηλεκτρονική	Μάθηση,	Εκπαιδευτικό	Λογισμικό	
	

0	μαθήματα	=		0	α.μ.	
1	έως	3	μαθήματα	στο	1ο	πεδίο	=	2,5	α.μ.	
4	έως	6	μαθήματα	στο	1ο	πεδίο	=	5	α.μ.	
1	έως	3	μαθήματα	στο	2ο	πεδίο	=	2,5	α.μ.	
4	έως	6	μαθήματα	στο	2ο	πεδίο	=	5	α.μ.	

10	

Εκπόνηση	πτυχιακής	εργασίας	σχετικής	ή	μη	με	το	αντικείμενο	του	Π.Μ.Σ.	
Σχετική	με	το	αντικείμενο	του	Π.Μ.Σ.	θεωρείται	η	εργασία	που	εμπίπτει	σε	τουλάχιστον	ένα	από	
τα	παραπάνω	πεδία	1ο	και	2ο	
	

Μη	εκπόνηση	=	0	α.μ.																
Μη	σχετική	εργασία	=		3	α.μ.	
Σχετική	εργασία	=		6	α.μ.	

6	

Επάρκεια	γνώσης	χειρισμού	Η/Υ		στα	αντικείμενα:		α)	επεξεργασίας	κειμένων,	β)	
υπολογιστικών	φύλλων	και	γ)	υπηρεσιών	διαδικτύου	ή	πιστοποιητικό	επιμόρφωσης	
εκπαιδευτικών	από	την	«Πιστοποίηση	των	εκπαιδευτικών	στις	Τ.Π.Ε.»	(Β΄	Επιπέδου)	

5	

Δημοσιεύσεις	σχετικές	με	το	αντικείμενο	του	Π.Μ.Σ.	
Σχετικές	με	το	αντικείμενο	του	Π.Μ.Σ.	θεωρούνται	οι	δημοσιεύσεις	που	εμπίπτουν	σε	
τουλάχιστον	ένα	από	τα	παραπάνω	πεδία	1ο	και	2ο	
	

1	α.μ.	ανά	δημοσίευση	σε	πρακτικά	συνεδρίου		
1,5	α.μ.	ανά	κεφάλαιο	σε	συλλογικό	τόμο	
2	α.μ.	ανά	δημοσίευση	σε	έγκυρα	επιστημονικά	περιοδικά	
3	α.μ.	ανά	βιβλίο	ή	μονογραφία	

10	

Επαγγελματική	εμπειρία	σχετική	με	το	αντικείμενο	του	Π.Μ.Σ.	
Σχετική	με	το	αντικείμενο	του	Π.Μ.Σ.	θεωρείται	η	εμπειρία	που	έχουν	οι	υποψήφιοι	ως	
εκπαιδευτικοί	ή	ως	στελέχη	δημόσιων	ή	ιδιωτικών	εκπαιδευτικών	οργανισμών/εταιρειών	
	

Καθόλου	=	0	α.μ.	
Έως	1	χρόνο	=	1	α.μ.,		
Έως	2	χρόνια	=	2	α.μ.		κ.ο.κ.	
Έως	10	χρόνια	=	10	α.μ.	

10	



	

Εθελοντική	εργασία	σχετική	με	την	εκπαίδευση	
Σχετική	με	την	εκπαίδευση	θεωρείται	η	εθελοντική	εργασία	που	έχουν	προσφέρει	οι	
υποψήφιοι	ως	εκπαιδευτικοί	ή	ως	στελέχη	δημόσιων	ή	ιδιωτικών	εκπαιδευτικών	
οργανισμών/εταιρειών	
	

Καθόλου	ή	μικρότερη	από	2	μήνες	=	0	α.μ.	
Τουλάχιστον	2	μήνες	=	2	α.μ.	

2	

Δεύτερο	πτυχίο	Α.Ε.Ι.	 3	

Δίπλωμα	Μεταπτυχιακών	Σπουδών	σχετικό	ή	μη	με	το	αντικείμενο	του	ΠΜΣ	
Σχετικό	με	το	αντικείμενο	του	Π.Μ.Σ.	θεωρείται	το	Δ.Μ.Σ.	που	εμπίπτει	σε	τουλάχιστον	ένα	από	
τα	παραπάνω	πεδία	1ο	και	2ο	
	

Καθόλου	=	0	α.μ.		
Μη	σχετικό	=	3	α.μ.	
Σχετικό	=	6	α.μ.	

6	

Δίπλωμα	Διδακτορικών	Σπουδών	σχετικό	ή	μη	με	το	αντικείμενο	του	Π.Μ.Σ.	
Σχετικό	με	το	αντικείμενο	του	ΠΜΣ	θεωρείται	το	Δ.Δ.Σ.	που	εμπίπτει	σε	τουλάχιστον	ένα	από	τα	
παραπάνω	πεδία	1ο	και	2ο	
	

Καθόλου	=	0	α.μ.	
Μη	σχετικό	=	4	α.μ.	
Σχετικό	=	8	α.μ.	

8	

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	ΚΑΤΑ	ΤΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ	ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ	ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ	(30%)	
	

Αιτιολόγηση	ενδιαφέροντος	για	συμμετοχή	στο	ΠΜΣ	 10	

Υποστήριξη	της	πτυχιακής	εργασίας	ή	άλλης	ερευνητικής	δραστηριότητας	ή	
ερευνητικών	ενδιαφερόντων	του	υποψήφιου	 10	

Παρουσίαση	δραστηριότητας	του	υποψηφίου	σχετικής	με	το	ΠΜΣ	 5	

Διάγνωση	ικανοτήτων	επικοινωνίας	–	ωριμότητα	υποψηφίου	 5	

	

Οι	 υποψήφιοι/ες	 που	 πληρούν	 τις	 τυπικές	 προϋποθέσεις	 θα	 κληθούν,	 στη	 συνέχεια,	 σε	
συνεντεύξεις	 που	θα	πραγματοποιηθούν	στην	 έδρα	 του	 Τμήματος,	 (παρέχεται	 η	 δυνατότητα	η	
συνέντευξη	να	πραγματοποιηθεί	με	τη	χρήση	νέων	τεχνολογιών),	σε	χρονικό	διάστημα	που	θα	
γνωστοποιηθεί	έγκαιρα	μέσω	ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου	στους/στις	υποψηφίους/ες	και	θα	
αναρτηθεί	στην	ιστοσελίδα	του	Π.Μ.Σ.	

	

ΥΠΟΒΟΛΗ	ΑΙΤΗΣΕΩΝ	

Η	υποβολή	των	αιτήσεων	είναι	μέχρι	τη	Δευτέρα	17	Σεπτεμβρίου	2018	και	ώρα	15:00.	

Οι	 ενδιαφερόμενοι/ες	 πρέπει	 να	 υποβάλουν	 την	 υποψηφιότητα	 τους	 μέσω	 του	 ηλεκτρονικού	
συστήματος	«ΝΑΥΤΙΛΟΣ»	του	Πανεπιστημίου	Αιγαίου	στη	διεύθυνση:	https://nautilus.aegean.gr/,	
μέχρι	 τη	 Δευτέρα	 17	 Σεπτεμβρίου	 2018	 και	 ώρα	 15:00,	 αφού	 ακολουθήσουν	 προσεκτικά	 τις	
οδηγίες	που	περιέχονται	στο	εγχειρίδιο	χρήσης:	https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf	

Οι	 υποψήφιοι/ες	 καλούνται	 να	 υποβάλουν	 εμπρόθεσμα	 τα	 παρακάτω	 δικαιολογητικά	
ηλεκτρονικά:		

1. Αίτηση	υποβολής	υποψηφιότητας	



	

2. Βιογραφικό	 σημείωμα	 συνοδευόμενο	 από	 δήλωση	 σκοπού	 κινήτρων	 για	 μεταπτυχιακές	
σπουδές.	

3. Φωτοτυπία	 πτυχίου/διπλώματος	 ή	 Βεβαίωση	Περάτωσης	 Σπουδών	ΑΕΙ	 ή	 ΤΕΙ.	 (Οι	 κάτοχοι	
πτυχίων/διπλωμάτων	από	 ιδρύματα	της	αλλοδαπής	πρέπει	να	προσκομίσουν	πιστοποιητικό	
αναγνώρισης	από	τον	ΔΟΑΤΑΠ,	σύμφωνα	με	το	άρ.34,	παρ.	7	του	Ν.	4485/17).	
Σε	περίπτωση	που	ο	υποψήφιος	δεν	 είναι	ακόμη	πτυχιούχος/διπλωματούχος,	θα	πρέπει	 να	
υποβάλει	υπεύθυνη	δήλωση	στην	οποία	θα	αναφέρεται	ότι	θα	προσκομίσει	φωτοτυπία	του	
πτυχίου-διπλώματος	 του	ή	 βεβαίωσης	περάτωσης	 των	σπουδών	 του	 κατά	 την	 εγγραφή	 του	
στο	Π.Μ.Σ.,	εφόσον	επιλεγεί	(βλ.	στο	Παράρτημα)	

4. Φωτοτυπία	 πιστοποιητικού	 αναλυτικής	 βαθμολογίας,	 στο	 οποίο	 να	 αναγράφεται	 και	 ο	
βαθμός	πτυχίου.		
Σε	 περίπτωση	 που	 ο	 υποψήφιος	 δεν	 είναι	 ακόμη	 πτυχιούχος/διπλωματούχος,	 στο	
πιστοποιητικό	αναλυτικής	βαθμολογίας	πρέπει	να	αναγράφεται	και	ο	Μ.Ο.	της	βαθμολογίας	
των	μαθημάτων	στα	οποία	έχει	επιτύχει	μέχρι	εκείνη	τη	στιγμή.	

5. Φωτοτυπία	δύο	όψεων	της	αστυνομικής	ταυτότητας		
6. Αντίγραφο	 πιστοποιητικού	 γλωσσομάθειας	 αγγλικής	 ή	 γερμανικής	 γλώσσας	 επιπέδου	

τουλάχιστον	Γ1.		
Οι	υποψήφιοι	που	δεν	διαθέτουν	αποδεικτικά	πολύ	καλής	γνώσης	ξένης	γλώσσας	μπορούν	να	
εξετασθούν	γραπτώς	στην	κατανόηση	και	απόδοση	επιστημονικού	κειμένου	από	τη	γνωστική	
περιοχή	 του	 Π.Μ.Σ.	 στην	 Αγγλική	 γλώσσα	 το	 χρονικό	 διάστημα	 που	 θα	 διεξαχθούν	 και	 οι	
συνεντεύξεις.	

7. Περίληψη	 πτυχιακής	 εργασίας	 έως	 300	 λέξεις	 και	 αντίγραφο	 του	 εξωφύλλου	 (αν	 έχει	
εκπονηθεί).	 Η	 πτυχιακή	 θα	 μοριοδοτηθεί	 μόνο	 αν	 έχει	 εκπονηθεί	 κατά	 τη	 διάρκεια	
προπτυχιακών	 σπουδών	 και	 αναγράφεται	 στο	 πιστοποιητικό	 αναλυτικής	 βαθμολογίας	 του	
βασικού	τίτλου	σπουδών	ή	άλλων	τίτλων	σπουδών	ΑΕΙ	που	έχει	καταθέσει	ο	υποψήφιος.		
Σε	περίπτωση	που	ο	υποψήφιος	είναι	τελειόφοιτος	και	βρίσκεται	στο	στάδιο	εκπόνησης	της	
πτυχιακής	 του	 εργασίας,	 μπορεί	 να	 υποβάλει	 έκθεση	προόδου	 εκπόνησης	 του	 επιβλέποντα	
του	(για	το	πρότυπο	βλ.	στο	Παράρτημα).	Οι	υποψήφιοι	που	δηλώνουν	ότι	έχουν	εκπονήσει	
πτυχιακή	 εργασία	 καλούνται	 να	 την	 προσκομίσουν	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 συνέντευξης.	 Το	
αντίγραφο	θα	τους	επιστραφεί.	

8. Αποδεικτικά	δημοσιεύσεων	σε	πρακτικά	συνεδρίων	ή	επιστημονικά	περιοδικά	(με	σύστημα	
κριτών)	ή	βιβλίων	ή	μονογραφιών	του	υποψηφίου	(εάν	υπάρχουν).	Ως	αποδεικτικά	νοούνται	
οι	φωτοτυπίες	των	περιεχομένων	του	τόμου	πρακτικών	ή	του	περιοδικού	ή	του	συλλογικού	
τόμου	κλπ.	από	τις	οποίες	αποδεικνύεται	η	συμμετοχή	του	υποψήφιου.	

9. Αντίγραφα	αποδεικτικών	επαγγελματικής	εμπειρίας	σχετικής	με	το	αντικείμενο	του	Π.Μ.Σ.	
(εάν	 υπάρχουν).	 Ως	 αποδεικτικά	 επαγγελματικής	 εμπειρίας	 νοούνται	 οι	 βεβαιώσεις	
προϋπηρεσίας	που	εκδίδονται	από	τον	αντίστοιχο	εργοδότη	και	δηλώνουν	το	αντικείμενο	και	
τη	διάρκεια	απασχόλησης	του	υποψηφίου	ή	αντίστοιχες	βεβαιώσεις	του	ΟΑΕΕ	αν	πρόκειται	
για	ελεύθερους	επαγγελματίες.	

10. Αντίγραφα	 άλλων	 τίτλων	 σπουδών	 (άλλο	 πτυχίο	 ΑΕΙ,	 Δ.Μ.Σ.,	 Δ.Δ.Σ.)	 (εάν	 υπάρχουν).	 (Οι	
κάτοχοι	 πτυχίων/διπλωμάτων	 από	 ιδρύματα	 της	 αλλοδαπής	 πρέπει	 να	 προσκομίσουν	
πιστοποιητικό	αναγνώρισης	από	τον	ΔΟΑΤΑΠ,	σύμφωνα	με	το	άρ.34,	παρ.	7	του	Ν.	4485/17).		

11. Αντίγραφο	αποδεικτικού	γνώσης	χειρισμού	Η/Υ	στα	αντικείμενα:	α)	επεξεργασίας	κειμένων,	
β)	 υπολογιστικών	 φύλλων	 και	 γ)	 υπηρεσιών	 διαδικτύου	 ή	 αντίγραφο	 πιστοποιητικού	
επιμόρφωσης	 εκπαιδευτικών	 από	 την	 «Πιστοποίηση	 των	 εκπαιδευτικών	 στις	 Τ.Π.Ε.»	 (Β΄	
Επιπέδου)	(εάν	υπάρχουν).	



	

12. Αντίγραφα	αποδεικτικών	εθελοντικής	εργασίας	σχετικής	με	την	εκπαίδευση	(εάν	υπάρχουν).	
Ως	αποδεικτικά	 εθελοντικής	 εργασίας	 νοούνται	 βεβαιώσεις	 ή	 πιστοποιητικά	φορέων	 στους	
οποίους	προσέφερε	εθελοντικά	την	εργασία	του	ο	υποψήφιος.	

	
Οι	 τρόποι	 απόδειξης	 της	 γλωσσομάθειας	 και	 της	 γνώσης	 χειρισμού	 Η/Υ,	 επικύρωσης	 τίτλων,	
πιστοποιητικών	 και	 βεβαιώσεων	 (ξενόγλωσσων	 ή	 μη)	 αναφέρονται	 στο	 Παράρτημα	 της	
παρούσας	πρόσκλησης.	
	

Οι	 υποψήφιοι	 που	 δεν	 διαθέτουν	 αποδεικτικά	 πολύ	 καλής	 γνώσης	 ξένης	 γλώσσας	 (Αγγλικής	 ή	
Γερμανικής	 επιπέδου	 τουλάχιστον	 Γ1)	 μπορούν	 να	 εξετασθούν	 γραπτώς	 στην	 κατανόηση	 και	
απόδοση	επιστημονικού	κειμένου	από	τη	γνωστική	περιοχή	του	Π.Μ.Σ.	στην	Αγγλική	γλώσσα,	δια	
ζώσης	 στην	 έδρα	 του	 Τμήματος,	 το	 χρονικό	 διάστημα	 που	 θα	 διεξαχθούν	 και	 οι	 συνεντεύξεις.	
Στην	περίπτωση	αυτή,	ο/η	υποψήφιος/α	θα	πραγματοποιήσει	και	την	προφορική	συνέντευξη	δια	
ζώσης	στην	έδρα	του	Τμήματος.	
	

Τα	αποτελέσματα	επιλογής	των	Υποψηφίων	θα	αναρτηθούν	στην	ιστοσελίδα	του	Π.ΜΣ.	

ΔΙΔΑΚΤΡΑ	

Για	την	παρακολούθηση	του	Π.Μ.Σ.	προβλέπεται	η	καταβολή	διδάκτρων,	ύψους	2.500,00	€,	για	
τα	 οποία	 παρέχεται	 η	 δυνατότητα	 τμηματικής	 καταβολής	 τους	 σε	 τρεις	 (3)	 δόσεις	ως	 εξής:	 1η	
δόση	ύψους	1.000	€	εντός	μίας	εβδομάδας	μετά	την	τελική	ανακοίνωση	των	εισακτέων,	2η	δόση	
ύψους	 750	 €	 με	 την	 έναρξη	 του	 α΄	 εξαμήνου	 και	 3η	 δόση	 ύψους	 750	 €	 με	 την	 έναρξη	 του	 β΄	
εξαμήνου	 σε	 ημερομηνίες	 που	 ορίζονται	 από	 τη	 Γραμματεία.	 Σε	 περιπτώσεις	 μη	 εγγραφής,	
οριστικής	αποχώρησης	ή	διαγραφής,	τα	καταβληθέντα	τέλη	φοίτησης	δεν	επιστρέφονται.	

Απαλλάσσονται	από	 τα	 τέλη	φοίτησης,	όπου	αυτά	προβλέπονται,	 οι	φοιτητές/τριες	Π.Μ.Σ.	 των	
οποίων	το	εισόδημα	(ατομικό	ή	οικογενειακό)	δεν	υπερβαίνει	το	μεν	ατομικό	το	εκατό	τοις	εκατό	
(100%),	 το	 δε	 οικογενειακό	 το	 εβδομήντα	 τοις	 εκατό	 (70%)	 του	 εθνικού	 διάμεσου	 διαθέσιμου	
ισοδύναμου	εισοδήματος,	σύμφωνα	με	τα	πλέον	πρόσφατα	κάθε	φορά	δημοσιευμένα	στοιχεία	
της	 Ελληνικής	 Στατιστικής	Αρχής.	Η	απαλλαγή	αυτή	παρέχεται	 για	 την	 συμμετοχή	σε	 ένα	μόνο	
Π.Μ.Σ.	Σε	κάθε	περίπτωση,	οι	απαλλασσόμενοι/ες	φοιτητές/τριες	δεν	θα	πρέπει	να	ξεπερνούν	το	
ποσοστό	 του	 τριάντα	 τοις	 εκατό	 (30%)	 του	 συνολικού	 αριθμού	 των	 φοιτητών/τριών	 που	
εισάγονται	στο	Π.Μ.Σ.	Αν	οι	δικαιούχοι	υπερβαίνουν	το	ανωτέρω	ποσοστό,	επιλέγονται	με	σειρά	
κατάταξης	ξεκινώντας	από	αυτούς/ές	που	έχουν	το	μικρότερο	εισόδημα.		

Για	 την	 εφαρμογή	 της	 παρούσας	 παραγράφου	 λαμβάνονται	 υπόψη	 από	 την	 Επιτροπή	 που	
συγκροτείται	 δυνάμει	 της	 περίπτωσης	 δ'	 της	 παραγράφου	 3	 του	 άρθρου	 31	 του	Ν.4485/17	 τα	
εισοδήματα	 του	 τελευταίου	φορολογικού	 έτους,	 για	 το	 οποίο	 κατά	 το	 χρόνο	 της	 επιλογής	 στο	
Π.Μ.Σ.	 έχει	 ολοκληρωθεί	 η	 εκκαθάριση	 φόρου,	 σύμφωνα	 με	 όσα	 ορίζονται	 στον	 Κώδικα	
Φορολογίας	 Εισοδήματος.	 	 Η	 αίτηση	 απαλλαγής	 τελών	 φοίτησης	 υποβάλλεται	 από	 τον/την	
ενδιαφερόμενο/η	 στο	 Τμήμα	 ύστερα	 από	 την	 ολοκλήρωση	 της	 διαδικασίας	 επιλογής	 των	
φοιτητών/τριών	 στο	 Π.Μ.Σ.	 Η	 οικονομική	 κατάσταση	 υποψηφίου/ας	 σε	 καμία	 περίπτωση	 δεν	
αποτελεί	 λόγο	 μη	 επιλογής	 σε	 Π.Μ.Σ.	 Όσοι/ες	 λαμβάνουν	 υποτροφία	 από	 άλλη	 πηγή,	 δεν	
δικαιούνται	απαλλαγή.	

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ	-	ΠΑΡΟΧΕΣ	

Το	Π.Μ.Σ.	χορηγεί	υποτροφίες	αποφοίτησης	και	αριστείας	ύψους	1.000	και	1.500	ευρώ	ετησίως,	
με	 την	 προϋπόθεση	 ότι	 έχουν	 εξευρεθεί	 πόροι	 οικονομικής	 στήριξης	 του.	 Η	 υποτροφία	



	

αποφοίτησης,	 ύψους	 1.000	 ευρώ,	 απονέμεται	 στον/στη	 μεταπτυχιακό/ή	 φοιτητή/τρια	 με	 την	
καλύτερη	 επίδοση	 βάσει	 του	 γενικού	 βαθμού	 πτυχίου	 του	 Δ.Μ.Ε.	 του	 αντίστοιχου	 έτους	
φοίτησης,	 με	 την	 προϋπόθεση	 ότι	 αποφοίτησε	 στον	 προβλεπόμενο	 χρόνο.	 Η	 υποτροφία	
αριστείας	 ύψους	 1.500	 ευρώ	 απονέμεται	 σε	 έναν/μία	 ή	 περισσότερους/ες	 μεταπτυχιακούς/ές	
φοιτητές/τριες	 ανά	 έτος	 με	 ακαδημαϊκά	 κριτήρια,	 σύμφωνα	 με	 τον	 Κανονισμό	 Χορήγησης	
Υποτροφιών	Αριστείας	του	Π.Μ.Σ.	

Στους/στις	 μεταπτυχιακούς/ες	 φοιτητές/τριες	 παρέχεται,	 επίσης,	 αριθμός	 υποτροφιών,	
δυνατότητα	 δωρεάν	 σίτισης	 και	 στέγασης	 σύμφωνα	 με	 τα	 προβλεπόμενα	 στο	Νόμο	 και	 στους	
Κανονισμούς-Αποφάσεις	του	Ιδρύματος.	

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	

Για	περισσότερες	πληροφορίες,	οι	ενδιαφερόμενοι/ες	μπορούν	να	απευθύνονται		
• στη	Γραμματεία	του	Π.Μ.Σ.,	κτίριο	«Κλεόβουλος»,	Δημοκρατίας	1,	85132,	Ρόδος		

(τηλ.	Επικοινωνίας	2241099274	και	ώρες	10:00	-	14:00)	
• στην	ηλεκτρονική	διεύθυνση	Rhodes_pms_nt@aegean.gr	και		
• στις	ιστοσελίδες	http://www.pre.aegean.gr/pms-ntedu/	&	https://www.facebook.com/MEd.edutech/	
	

	 	 Ο	Πρόεδρος	του	Τμήματος	
	 	 	

	 	 Καθηγητής	Αλιβίζος	Σοφός	
	

	 	



	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	

Α.	ΤΙΤΛΟΙ		ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ	-	ΤΡΟΠΟΣ	ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	
Α)	ΑΓΓΛΙΚΑ	

Η	γνώση	της	Αγγλικής	γλώσσας	(άριστη	Γ2/C2,	πολύ	καλή	Γ1/C1)	αποδεικνύεται	με	βάση	το	άρθρο	1	π.δ.	146/2007	
«Τροποποίηση	 διατάξεων	 του	 π.δ.	 50/2001	 Καθορισμός	 προσόντων	 διορισμού	 σε	 θέσεις	 φορέων	 του	 δημόσιου	
τομέα	όπως	αυτό	ισχύει»	(ΦΕΚ	185/3.8.2007/τ.Α’),	σε	συνδυασμό	με	το	τελευταίο	εδάφιο	της	παρ.1	του	άρθρου	1	
π.δ.	116/2006	«Τροποποίηση	του	άρθρου	28	του	π.δ.	50/2001»	(ΦΕΚ	115/9.6.2006/τ.Α’)»,	ως	εξής:	

α)		με	Κρατικό	Πιστοποιητικό	Γλωσσομάθειας	αντίστοιχου	επιπέδου	του	ν.2740/1999,	όπως	αντικαταστάθηκε	
με	την	παρ.19	του	άρθρου	13	του	ν.3149/2003	

ή	

β)		 με	πιστοποιητικά	αντίστοιχου	επιπέδου	των	πανεπιστημίων	CAMBRIDGE	ή	MICHIGAN		

ή	

γ)		 με	 πιστοποιητικά	αντίστοιχου	 επιπέδου	άλλων	φορέων	 (πανεπιστημίων	 ή	 μη)	 ανεξάρτητα	από	 τη	 νομική	
τους	μορφή,	εφόσον		είναι	πιστοποιημένοι	ή	αναγνωρισμένοι	από	την	αρμόδια	αρχή	της	οικείας	χώρας	για	
να	 διενεργούν	 εξετάσεις	 και	 να	 χορηγούν	 πιστοποιητικά	 γνώσης	 της	 αγγλικής	 γλώσσας	 στο	 αντίστοιχο	
επίπεδο.	Εάν	δεν	υπάρχει	φορέας	πιστοποίησης	ή	αναγνώρισης	στην	οικεία	χώρα,	απαιτείται	βεβαίωση	του	
αρμόδιου	Υπουργείου	ή	της	Πρεσβείας		της	χώρας	στην	Ελλάδα	ότι	τα	πιστοποιητικά	που	χορηγούνται	από	
τους	παραπάνω	φορείς	σε	τρίτους,	οι	οποίοι	δεν	έχουν	ως	μητρική	γλώσσα	την	Αγγλική,	είναι	αποδεκτά	σε	
δημόσιες	υπηρεσίες	της	αυτής	χώρας	ως	έγκυρα	αποδεικτικά	γνώσης	της	Αγγλικής	γλώσσας	στο	αντίστοιχο	
επίπεδο.	Ως	οικεία	χώρα	νοείται	η	χώρα	στην	οποία	η	μητρική	ή	επίσημη	γλώσσα	είναι	η	Αγγλική	.	

Βάσει	 των	 ανωτέρω	 καθώς	 και	 των	 μέχρι	 σήμερα	 προσκομισθέντων	 στο	 ΑΣΕΠ,	 από	 τους	 οικείους	 φορείς,	
βεβαιωτικών	εγγράφων	γίνονται	δεκτά,	πέραν	του	Κρατικού	Πιστοποιητικού	γλωσσομάθειας,	τα	εξής	πιστοποιητικά:	

	

(α)	Άριστη	γνώση	(Γ2/C2)	:	

• Certificate	of	Proficiency	in	English	(CPE)	του	Πανεπιστημίου	Cambridge.		
• Bulats	English	Language	Test,	βαθμολογία	90-100,	του	Πανεπιστημίου	του	Cambridge.	
• International	English	Language	Testing	System	(IELTS)	από	το	University	of	Cambridge	Local	Examinations	

Syndicate	(UCLES)	–	The	British	Council	–	IDP	Education	Australia	IELTS	Australia	με	βαθμολογία	από	8,5	και	άνω.	
• ECPE	-	Examination	for	the	Certificate	of	Proficiency	in	English	του	Πανεπιστημίου	Michigan.		
• London	Tests	of	English	level	5	-	Proficient	Communication	του	Edexcel,	ή		

Pearson	Test	of	English	general	level	5	-	Proficient	Communication	-	του	Edexcel	ή		
Edexcel	level	3	Certificate	in	ESOL	International	(CEF	C2).	

• ISE	IV	Integrated	skills	in	English	level	3	Certificate	in	ESOL	International	του	Trinity	College	London.		
• City	&	Guilds	level	3	Certificate	in	ESOL	International	(reading,	writing	and	listening)	-	Mastery	-	και	City	&	Guilds	

level	3	Certificate	in	ESOL	International	(Spoken)	-	Mastery	-	(Συνυποβάλλονται	αθροιστικά	για	την	απόδειξη	της	
άριστης	γνώσης),	ή		
City	&	Guilds	Certificate	in	International	ESOL	-	Mastery	-	και	City	&	Guilds	Certificate	in	International	Spoken	
ESOL	-	Mastery	-	(Συνυποβάλλονται	αθροιστικά	για	την	απόδειξη	της	άριστης	γνώσης).	

• EDI	Level	3	Certificate	in	ESOL	International	JETSET	Level	7	(CEF	C2),	ή		
• Pearson	EDI	Level	3	Certificate	in	ESOL	International	(CEF	C2).	
• Pearson	LCCI	EFB	level	4	(Ενότητες:	Reading,	Writing,	Listening,	Speaking,	με	βαθμό	“Distinction”	ή	“Credit”).		
• OCNW	Certificate	in	ESOL	International	at	Level	3	(Common	European	Framework	equivalent	level	C2)	(μέχρι	

31/8/2009).	
• Ascentis	Level	3	Certificate	in	ESOL	International	(CEF	C2).	
• ESB	Level	3	Certificate	in	ESOL	International	All	Modes	(Council	of	Europe	Level	C2).	
• Michigan	State	University	–	Certificate	of	English	Language	Proficiency	(MSU	–	CELP):	CEF	C2.	
• Test	of	Interactive	English,	C2	Level	(ACELS)	ή	Test	of	Interactive	English,	C2	Level	(Gatehouse	Awards).	
• NOCN	Level	3	Certificate	in	ESOL	International	(C2).	
• AIM	Awards	Level	3	Certificate	in	ESOL	International	(C2)	(Ενότητες:	Listening,	Reading,	Writing,	Speaking).		



	

• LRN	Level	3	Certificate	in	ESOL	International	(CEF	C2).	
• GA	Level	3	Certificate	in	ESOL	International	–	(CEFR:	C2).	
• C2	 -LanguageCert	 Level	 3	 Certificate	 in	 ESOL	 International	 (Listening,	 Reading,	 Writing)	 (MasteryC2)	 και	 C2–	

LanguageCert	Level	3	Certificate	in	ESOL	International	(Speaking)	(Mastery	C2)	(Συνυποβάλλονται	αθροιστικά	για	
την	απόδειξη	της	άριστης	γνώσης).	

	

(β)	Πολύ	καλή	γνώση	(Γ1/C1)	:	

• Certificate	in	Advanced	English	(CAE)	του	Πανεπιστημίου	του	Cambridge.	
• Bulats	English	Language	Test,	βαθμολογία	75-89,	του	Πανεπιστημίου	του	Cambridge.	
• International	English	Language	Testing	System	(IELTS)	από	το	University	of	Cambridge	Local	Examinations	

Syndicate	(UCLES)	–	The	British	Council	–	IDP	Education	Australia	IELTS	Australia	με	βαθμολογία	από	7	έως	8.	
• Business	English	Certificate	–	Higher	(BEC	Higher)	από	το	University	of	Cambridge	Local	Examinations	Syndicate	

(UCLES).		
• London	Tests	of	English	Level	4	-Advanced	Communication	-	του	Edexcel	ή		

Pearson	Test	of	English	General	Level	4	-Advanced	Communication	-	του	Edexcel	ή		
Edexcel	Level	2	Certificate	in	ESOL	International	(CEF	C1).	

• Certificate	in	Integrated	Skills	in	English	ISE	III	του	Trinity	College	London.		
• City	&	Guilds	Level	2	Certificate	in	ESOL	International	(reading,	writing	and	listening)	-	Expert	-	και	City	&	Guilds	

Level	2	Certificate	 in	ESOL	 International	 (spoken)	-	Expert	 -	 (Συνυποβάλλονται	αθροιστικά	για	την	απόδειξη	της	
πολύ	καλής	γνώσης)	ή		
City	&	Guilds	Certificate	in	International	ESOL	-Expert	-	και	City	&	Guilds	Certificate	in	International	Spoken	ESOL	-	
Expert	-	(Συνυποβάλλονται	αθροιστικά	για	την	απόδειξη	της	πολύ	καλής	γνώσης).	

• Advanced	Level	Certificate	in	English	(ALCE)	του	Hellenic	American	University	(Manchester,	ΝΗ-USA)	και	της	
Ελληνοαμερικανικής	Ενώσεως.	

• Τest	of	English	for	International	Communication	(TOEIC),	βαθμολογία	από	785	έως	900	του	Educational	Testing	
Service/Chauncey,	USA.	

• EDI	Level	2	Certificate	in	ESOL	International	JETSET	Level	6	(CEF	C1)	ή		
Pearson	EDI	Level	2	Certificate	in	ESOL	International	(CEF	C1).		

• Pearson	LCCI	EFB	Level	4	(Ενότητες:	Reading,	Writing,	Listening,	Speaking,	σε	περίπτωση	που	η	μία		εκ	των	
ενοτήτων	είναι	με	βαθμό	“Pass”).		

• Pearson	LCCI	EFB	Level	3	(Ενότητες:	Reading,	Writing,	Listening,	Speaking,	με	βαθμό	“Distinction”	ή	“Credit”).		
• OCNW	Certificate	in	ESOL	International	at	Level	2	(Common	European	Framework	equivalent	level	C1)	(μέχρι	

31/8/2009).	
• Ascentis	Level	2	Certificate	in	ESOL	International	(CEF	C1).	
• ESB	Level	2	Certificate	in	ESOL	International	All	Modes	(Council	of	Europe	Level	C1).	
• Test	of	Interactive	English,	C1	+	Level	(ACELS).	
• Test	of	Interactive	English,	C1	Level	(ACELS)	ή	Test	of	Interactive	English,	C1	Level	(Gatehouse	Awards).	
• NOCN	Level	2	Certificate	in	ESOL	International	(C1).	
• AIM	Awards	Level	2	Certificate	in	ESOL	International	(C1)	(Ενότητες:	Listening,	Reading,	Writing,	Speaking).		
• Michigan	English	Language	Assessment	Battery	(MELAB)	βαθμολογία	από	91	έως	99	του	Cambridge	Michigan	

Language	Assessments	(CaMLA).	
• Michigan	English	Test	(MET)	βαθμολογία	από	190	έως	240	του	Cambridge	Michigan	Language	Assessments	

(CaMLA).	
• LRN	Level	2	Certificate	in	ESOL	International	(CEF	C1).	
• GA	Level	2	Certificate	in	ESOL	International	–	(CEFR:	C1).	
• C1	–	LanguageCert	Level	2	Certificate	in	ESOL	International	(Listening,	Reading,	Writing)	(Expert	C1)	και	C1	-

LanguageCert	Level	2	Certificate	in	ESOL	International	(Speaking)	(Expert	C1)	(Συνυποβάλλονται	αθροιστικά	για	
την	απόδειξη	της	πολύ	καλής	γνώσης).	

	

	

	



	

Σημείωση:		

Πιστοποιητικά	άλλα,	πλην	των	ανωτέρω	προκειμένου	να	αξιολογηθούν	για	την	απόδειξη	της	γνώσης	της	αγγλικής	
γλώσσας	πρέπει	να	συνοδεύονται	με	ένα	από	τα	παρακάτω:		
• βεβαίωση	του	φορέα	που	το	εξέδωσε,	ότι	τόσο	ο	φορέας	όσο	και	το	συγκεκριμένο	πιστοποιητικό	

γλωσσομάθειας	είναι	πιστοποιημένα	από	την	αρμόδια	προς	τούτο	εθνική	αρχή	ή	
• βεβαίωση	του	αρμοδίου	Υπουργείου	ή	της	Πρεσβείας	της	χώρας	στην	Ελλάδα	(σε	περίπτωση	μη	υπάρξεως	

φορέα	πιστοποίησης	ή	αναγνώρισης),	ότι	το	προσκομιζόμενο	πιστοποιητικό	είναι	αποδεκτό	σε	δημόσιες	
υπηρεσίες	της	οικείας	χώρας	ως	έγκυρο	αποδεικτικό	γνώσης	της	Αγγλικής	γλώσσας	σε	αντίστοιχο	επίπεδο.	

	

Β)		ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	

Η	γνώση	της	Γερμανικής	γλώσσας	(άριστη	Γ2/C2,	πολύ	καλή	Γ1/C1)		αποδεικνύεται,	ως	εξής:		

(α)	Άριστη	γνώση	(Γ2/C2)	:	

• Με	Κρατικό	Πιστοποιητικό	Γλωσσομάθειας	επιπέδου	Γ2	(του	ν.2740/1999,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.19	
του	άρθρου	13	του	ν.3149/2003).	

• Goethe-Zertifikat	C2:	Großes	Deutsches	Sprachdiplom	(Ενότητες:	Lesen,	Hören,	Schreiben,	Sprechen)	του	
Ινστιτούτου	Goethe.	

• Πιστοποιητικό		Grosses	Deutsches	Sprachdiplom	(GDS),	του	Πανεπιστημίου		Ludwig-Maximilian	του	Μονάχου	και	
του	Ινστιτούτου	Goethe	(μέχρι	31-12-2011).	

• Kleines	Deutsches	Sprachdiplom	(KDS),	του	Πανεπιστημίου		Ludwig-Maximilian	του	Μονάχου	και	του	Ινστιτούτου	
Goethe	(μέχρι	31-12-2011).	

• Zentrale	Oberstufenprufung	(ZOP)	του	Ινστιτούτου	Goethe	(μέχρι	31-12-2011).	
• Österreichisches		Sprachdiplom	(ÖSD)	Zertifikat	C2	(Ενότητες:	Lesen,	Hören,	Schreiben,	Sprechen).	
• Zertifikat	V.B.L.T.	Professionales	Leben	του	Πανεπιστημίου	Γενεύης.		
	

(β)	Πολύ	καλή	γνώση	(Γ1/C1)	:	

• Κρατικό	Πιστοποιητικό	Γλωσσομάθειας	επιπέδου	Γ1	(του	ν.2740/1999,	όπως	αντικαταστάθηκε	με	την	παρ.19	του	
άρθρου	13	του	ν.3149/2003).	

• Goethe	–	Zertifikat	C1	του	Ινστιτούτου	Goethe.	
• Zentrale	Mittelstufenprufung	(ZMP)	(μέχρι	2007)	του	Ινστιτούτου	Goethe.	
• Prufung	Wirtschaftsdeutsch	(PWD)	του	Ινστιτούτου	Goethe.	
• Österreichisches		Sprachdiplom	(ÖSD)	C1	Oberstufe	Deutsch	(μέχρι	31/12/2014).	Από	1/1/2015	Österreichisches	

Sprachdiplom	(ÖSD)	Zertifikat	C1.	
• Zertifikat	V.B.L.T.	Selbständiges	Leben	του	Πανεπιστημίου	Γενεύης.	
	

ΕΠΙΣΗΣ	η	άριστη	γνώση	της	ξένης	γλώσσας	αποδεικνύεται	και	με	τους	εξής	τρόπους:	

• πτυχίο	Ξένης	Γλώσσας	και	Φιλολογίας	ή	Πτυχίο	Ξένων	Γλωσσών	Μετάφρασης	και	Διερμηνείας	ΑΕΙ	της	ημεδαπής	
ή	αντίστοιχο	και	ισότιμο	σχολών	της	αλλοδαπής,	

• πτυχίο,	προπτυχιακό	ή	μεταπτυχιακό	δίπλωμα	ή	διδακτορικό	δίπλωμα	οποιουδήποτε	αναγνωρισμένου	
ιδρύματος	τριτοβάθμιας	εκπαίδευσης	της	αλλοδαπής,	

• κρατικό	πιστοποιητικό	γλωσσομάθειας	επιπέδου	Γ2,	

• απολυτήριο	τίτλο	ισότιμο	των	ελληνικών	σχολείων	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης,	εφόσον	έχει	αποκτηθεί	μετά	
από	 κανονική	 φοίτηση	 τουλάχιστον	 έξι	 ετών	 στην	 αλλοδαπή.	 Οι	 τίτλοι	 σπουδών	 της	 αλλοδαπής	 πρέπει	 να	
συνοδεύονται	επιπλέον	και	από	βεβαίωση	για	το	επίπεδο	της	εκπαιδευτικής	βαθμίδας	στην	οποία	ανήκουν,	η	
οποία	 χορηγείται	 από	 τον	 Ο.Ε.Ε.Κ.	 ή	 Ε.Ο.Π.Π	 ή	 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.	 ή	 από	 την	 αρμόδια	 Διεύθυνση	 του	 Υπουργείου	
Εθνικής	 Παιδείας	 και	 Θρησκευμάτων.	 Διευκρινίζεται	 ότι	 η	 εν	 λόγω	 βεβαίωση	 χορηγείται	 από	 τον	 Ο.Ε.Ε.Κ.	 ή	
Ε.Ο.Π.Π.	ή	Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.	μόνο	μετά	την	έκδοση	της	αντίστοιχης	ατομικής	διοικητικής	πράξης	ισοτιμίας.	

	



	

ΕΠΙΣΗΣ	 η	 πολύ	 καλή	 γνώση	 της	 ξένης	 γλώσσας	 αποδεικνύεται	 και	 με	 κρατικό	 πιστοποιητικό	 γλωσσομάθειας	
επιπέδου	Γ1	(κατά	τα	οριζόμενα	στην	παρ.	2	του	άρθρου	1	του	ν.	2740/1999	(ΦΕΚ	186	Α΄),	όπως	αντικαταστάθηκε	με	
την	παρ.	19	περ.	α΄	του	άρθρου	13	του	ν.	3149/2003	(ΦΕΚ	141	Α΄).		
	

Προσοχή:	Όλοι	οι	τίτλοι	σπουδών	ξένης	γλώσσας	πρέπει	να	συνοδεύονται	από	επίσημη	μετάφρασή	τους	στην	
ελληνική	γλώσσα	

	

Σημειώσεις:		
• Δεν	απαιτείται	η	απόδειξη	της	γνώσης	της	ξένης	γλώσσας	εάν	οι	επικαλούμενοι	τίτλοι	σπουδών	έχουν	αποκτηθεί	

στο	εξωτερικό,	όπου	τα	μαθήματα	διδάσκονται	στην	ίδια	γλώσσα.	
• Η	άδεια	επάρκειας	διδασκαλίας	ξένης	γλώσσας,	δεν	αποδεικνύει	την	γνώση	ξένης	γλώσσας	(π.δ.	347/2003).	Οι	

υποψήφιοι	που	 είναι	 κάτοχοι	 της	σχετικής	άδειας	 	 προκειμένου	 να	αποδείξουν	 τη	 γνώση	 της	 ξένης	 γλώσσας,	
πρέπει	 να	 προσκομίσουν	 τα	 προβλεπόμενα	 κατά	 περίπτωση,	 στο	 παρόν	 Παράρτημα	 πιστοποιητικά	 ξένης	
γλώσσας.	

• Είναι	αυτονόητο	ότι	τίτλοι	σπουδών	γνώσης	ξένης	γλώσσας	υπερκείμενου	επιπέδου	αποδεικνύουν	και	τη	γνώση	
κατώτερου	(ζητούμενου)	επιπέδου	της	ξένης	γλώσσας	

	

	



	

Β.	ΓΝΩΣΗ	ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	Η/Υ	-	ΤΡΟΠΟΙ	ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ	
 

Η	 γνώση	 χειρισμού	 Η/Υ	 στα	 αντικείμενα:	 α)	 επεξεργασίας	 κειμένων,	 β)	 υπολογιστικών	 φύλλων	 και	 γ)	 υπηρεσιών	
διαδικτύου	αποδεικνύεται	ως	εξής:	

Α.	Με	πιστοποιητικά	Πληροφορικής	ή	γνώσης	χειρισμού	Η/Υ	που	εκδίδονται	από	φορείς	οι	οποίοι	πιστοποιούνται	
από	 τον	 Εθνικό	Οργανισμό	Πιστοποίησης	 Προσόντων	 και	 Επαγγελματικού	Προσανατολισμού	 (ΕΟΠΠΕΠ)	 πρώην	
Οργανισμός	Επαγγελματικής	Εκπαίδευσης	και	Κατάρτισης	(Ο.Ε.Ε.Κ)	ή	έχουν	εκδοθεί	από	τον	ίδιο	τον	Ο.Ε.Ε.Κ..	

Παρακάτω	αναφέρονται	οι	φορείς	που	έχουν	πιστοποιηθεί	από	τον	Ο.Ε.Ε.Κ.	ή	τον	ΕΟΠΠΕΠ,	με	σχετικές	πράξεις,	
με	την	αναγραφόμενη	για	κάθε	φορέα	ημερομηνία	πιστοποίησης,	με	την	επιφύλαξη	των		αρ.	28	και	40	της	με	
αριθμό	121929/Η/31.07.2014	Κ.Υ.Α	(Φ.Ε.Κ.	2123/Β’/01.08.2014)	

1. ECDL	Eλλάς	Α.Ε.	(1.2.2006	έως	30.11.2012	βάσει	της	αριθ.	Β/22578/30.11.2012	απόφασης	του	ΕΟΠΠΕΠ)		

ή	PeopleCert	Ελλάς	ΑΕ	(30.11.2012	με	την	αριθ.	Β/22579/30.11.2012	απόφαση	του	ΕΟΠΠΕΠ)	

2. Vellum	 Global	 Educational	 Services	 S.A.	 (ΒΕΛΛΟΥΜ	 ΔΙΕΘΝΕΙΣ	 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	 Α.Ε)	 (22.2.2006),	
ΒΕΛΛΟΥΜ	 ΔΙΕΘΝΕΙΣ	 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	 και	 Vellum	 Global	 Educational	 Services	 	 (ΔΠ	 35945/28.7.2017	
απόφαση	του	ΕΟΠΠΕΠ)	

3. Infotest	(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ	ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	Α.Ε	&	ΣΙΑ	Ε.Ε.)		(22.2.2006)	

4. ΙCT	Hellas	Α.Ε.	(22.2.2006)	ή	ICT	Europe	(18.7.2007	αλλαγή	ονομασίας	της	ΙCT	Hellas	Α.Ε.)	

5. ΚΕΥ-CERT	(ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ	ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	Ε.Π.Ε.)	(5.4.2006)	

6. ACTA	Α.Ε.	(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ	ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	Α.Ε)	(17.5.2006)	

7. I	SKILLS	A.E.	(I	SKILLS	ΑΝΩΝΥΜΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ)		(14.9.2007)		

8. ΤΕΛΕΦΩΣ	 ΤΡΕΙΝΙΝ	 -	 TELEFOS	 TRAINING	 	ΕΠΕ	 (18-12-2007)	 ή	 ΤΕΛΕΦΩΣ	 ΣΕΡΤ	 -	 TELEFOS	 CERT	 ΕΠΕ	 (Με	 την	
αριθ.Γ/12485/21.5.2009	πράξη	μετονομασίας	της	ΤΕΛΕΦΩΣ	ΤΡΕΙΝΙΝ	-	TELEFOS	TRAINING		ΕΠΕ)		

ή	 ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT	 ΕΠΕ	 (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	 ΓΝΩΣΕΩΝ	 ΚΑΙ	 ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ	 ΕΤΑΙΡΕΙΑ	 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ	 ΕΥΘΥΝΗΣ)	
(Με	την	αριθ.	Β/18216/24.9.2012	απόφαση	του	ΕΟΠΠΕΠ	περί	μετονομασίας	της	ΤΕΛΕΦΩΣ	ΣΕΡΤ	-	TELEFOS	CERT	
ΕΠΕ)	

9. DIPLOMA	(ΦΟΡΕΑΣ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)	(30-9-2009)	

10. GLOBAL	CERT	(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΑΝΩΝΥΜΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ)		(10-4-2014).	

11. UNICERT	(UNIVERSAL	CERTIFICATION	SOLUTIONS	ΦΟΡΕΑΣ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ)	(21-01-2015)	

12. ACTA-INFOTEST	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	Ε.Ε	(ΔΠ	54083/16.7.2015	απόφαση	του	ΕΟΠΠΕΠ)	
	

Τα	πιστοποιητικά	που	εκδίδουν	οι	ανωτέρω	φορείς		είναι	τα	εξής:	

1.	ECDL	Eλλάς	Α.Ε.	ή	PeopleCert	Ελλάς	ΑΕ	

− ECDL	Core	Certificate	
− ECDL	Start	Certificate	
− ECDL	Progress	Certificate	
− ECDL	Profile	Certificate	

2.	Vellum	Global	Educational	Services	S.A.	

− Cambridge	International	Diploma	in	IT	Skills	
− Cambridge	International	Diploma	in	IT	Skills	Proficiency	
− Vellum	Diploma	in	IT	Skills	
− Vellum	Diploma	in	IT	Skills	Proficiency	

3.	Infotest	

− Internet	and	Computing	Core	Certification	(IC3)	
− Microsoft	Office	Specialist	(MOS)	
− Microsoft	Office	Specialist	Expert	(MOS	Expert)	
− Infotest	Certified	Basic	User	(ICBU)	
− Infotest	Microsoft	Certified	Application	Specialist	

4.	ΙCT	Hellas	Α.Ε.	ή	ICT	Europe	



	

− ICT	Intermediate	A	
− ICT	Intermediate	B	
− ICT	Intermediate	C	

5.	ΚΕΥ-CERT	

− Key	Cert	IT	Basic	
− Key	Cert	IT	Initial	

6.	ACTA	Α.Ε.	

− Certified	Computer	User	(CCU)	
− Certification	Proficiency	in	IT	Skills,	CPIT	

7.	I	SKILLS	A.E.	

− Basic	I.T.	Standard	
− Basic	I.T.	Thematic	
− Basic	I.T.	Core		

8.	ΤΕΛΕΦΩΣ	ΤΡΕΙΝΙΝ	-	TELEFOS	TRAINING	ΕΠΕ	ή	ΤΕΛΕΦΩΣ	ΣΕΡΤ	-	TELEFOS	CERT	ΕΠΕ	ή	ΙΝΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT	ΕΠΕ	

− Basic	Skills	ή	Infocert	Basic	Skills	(25.6.2008	αλλαγή	ονομασίας	τίτλου)	
− Basic	ή	Infocert	Basic	(25.6.2008	αλλαγή	ονομασίας	τίτλου)	
− Integration	Skills	ή	Infocert	Integration	Skills	(25.6.2008	αλλαγή	ονομασίας	τίτλου)	
− Infocert	Unities	

9.	DIPLOMA-ΦΟΡΕΑΣ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	

− Basic	Office		
− Business	Office		

10.	GLOBAL	CERT	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	ΑΝΩΝΥΜΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	«GLOBAL	CERT»	

− Global	Intermediate		
− Global	Intermediate	Α	
− Global	Intermediate	B	
− Global	Intermediate	C			

11.	UNICERT	UNIVERSAL	CERTIFICATION	SOLUTIONS	-	ΦΟΡΕΑΣ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	

− Unicert	Primary		
12.	UNICERT	UNIVERSAL	CERTIFICATION	SOLUTIONS	-	ΦΟΡΕΑΣ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ	ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	

− Internet	and	Computing	Core	Certification	(IC3)	
− Microsoft	Office	Specialist		
− Infotest	Certified	Basic	User		
− Microsoft	Certified	Application	Specialist	

	

Από	 τα	 ανωτέρω	 πιστοποιητικά	 πρέπει	 να	 αποδεικνύεται	 η	 γνώση	 και	 των	 τριών	 γνωστικών	 αντικειμένων:	 α)	
επεξεργασίας	 κειμένων,	 β)	 υπολογιστικών	φύλλων	 και	 γ)	 υπηρεσιών	 διαδικτύου	 (τα	 πιστοποιητικά	 μπορούν	 να	
περιέχουν	 οποιονδήποτε	 συνδυασμό	 των	 ενοτήτων	 «Επεξεργασία	 Κειμένου»,	 «Υπολογιστικά	Φύλλα»,	 «Υπηρεσίες	
Διαδικτύου»).	

Σε	 περίπτωση	 που	 ο	 υποψήφιος	 έχει	 ολοκληρώσει	 με	 επιτυχία	 τις	 εξετάσεις	 στις	 οριζόμενες	 από	 την	 προκήρυξη	
ενότητες	 αλλά	 το	 σχετικό	 πιστοποιητικό	 δεν	 έχει	 ακόμη	 εκδοθεί,	 μπορεί	 να	 γίνει	 αποδεκτή	 σχετική	 περί	 τούτου	
βεβαίωση	 του	 κατά	 τα	 ανωτέρω	 πιστοποιημένου	 φορέα	 έκδοσης	 αυτού.	 Ο	 υποψήφιος,	 όμως,	 εφόσον,	 είναι	
εισακτέος	πρέπει	να	προσκομίσει	το	πιστοποιητικό	στη	Γραμματεία	του	ΠΜΣ.		

Λοιπά	παραστατικά	(βεβαιώσεις	εξεταστικών	κέντρων,	κάρτες	δεξιοτήτων	κλπ)	δεν	γίνονται		δεκτά.	

Γίνονται	επίσης	δεκτά	πιστοποιητικά	γνώσης	Η/Υ	τα	οποία	χορηγήθηκαν	από	τους	παραπάνω	φορείς	(1	έως	4)	μέχρι	
και	την	ημερομηνία	πιστοποίησής	τους	από	τον	Ο.Ε.Ε.Κ,	με	την	εξής	ονομασία:	

1. ECDL	από	την	εταιρεία	ECDL-GREEK	COMPUTER	SOCIETY-Ε.Π.Υ.	

2. Cambridge	 International	 Examinations	 από	 UNIVERSITY	 OF	 CAMBRIDGE	 (εταιρεία	 Vellum	 Global	 Educational	
Services).	

3. IC3	ή	MOS	από	CERTIPORT	(Microsoft),	εταιρεία	Infotest	(πρώην	TECHNOPLUS)	και		



	

4. BTEC	in	ICT	ή	Online	Award	in	ICT	από	LONDON	LEARNING	(εταιρεία	ΙCT	Hellas	Α.Ε.).	

Γίνονται	 επίσης	δεκτά,	 εφόσον	περιλαμβάνουν	 τις	ανωτέρω	ενότητες,	πιστοποιητικά	 Γνώσεων	Χειρισμού	Η/Υ	που	
έχουν	εκδοθεί	από	 τον	ΟΕΕΚ,	 κατόπιν	επιτυχούς	συμμετοχής	 του	υποψηφίου	σε	εξετάσεις	πιστοποίησης	Γνώσεων	
Χειρισμού	Η/Υ	φυσικών	προσώπων	που	διοργάνωσε	ο	Οργανισμός	

	

Σημείωση:	 Η	 ισχύς	 των	 πιστοποιητικών	 γνώσης	 χειρισμού	 Η/Υ	 που	 εκδόθηκαν	 από	 τον	 Ο.Ε.Ε.Κ.,	 από	 φορείς	
πιστοποιημένους	 από	 τον	 καταργηθέντα	 Ο.Ε.Ε.Κ.	 μέχρι	 και	 την	 ημερομηνία	 πιστοποίησής	 τους	 και	 από	 φορείς	
πιστοποιημένους	από	τον	Ο.Ε.Ε.Κ.,		τον	Ε.Ο.Π.Π.	και	τον	Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.	μετά	την	ημερομηνία	πιστοποίησής	τους	είναι	
αόριστης	διάρκειας.	(παρ.	6	του	άρ.	12	του	Ν.	4283/2014	(ΦΕΚ	189	Α’	/10-9-2014)	όπου	αναφέρεται	ότι	προστίθεται	
παρ.	5	στο	άρ.	38	του	Ν.4186/2013).	

	

Β.	Mε	 τίτλους	 σπουδών	 ειδικότητας	Πληροφορικής	 ή	 γνώσης	 χειρισμού	Η/Υ	 τριτοβάθμιας,	 μεταδευτεροβάθμιας	 ή	
δευτεροβάθμιας	εκπαίδευσης	(όπως	αυτοί	προσδιορίζονται	στα	άρθρα	6,	14,	και	19	του	ΠΔ	50/2001	όπως	ισχύει),	
όπως	αυτοί	αναφέρονται	κατωτέρω:	

1.		Τριτοβάθμιας	Εκπαίδευσης		

1.1.	Πανεπιστημιακής	Εκπαίδευσης	
- Πληροφορικής				
- Πληροφορικής	και	Τηλεπικοινωνιών				
- Ηλεκτρολόγου	Μηχανικού	&	Μηχανικού	Υπολογιστών				
- Εφαρμοσμένης	Πληροφορικής	
- Ηλεκτρολόγου	Μηχανικού	&	Τεχνολογίας	Υπολογιστών				
- Μηχανικού	Η/Υ	και	Πληροφορικής				
- Επιστήμης	Υπολογιστών		
- Ηλεκτρονικού	και	Μηχανικού	Υπολογιστών				
- Μηχανικών	Πληροφοριακών	&	Επικοινωνιακών	Συστημάτων				
- Μηχανικών	Η/Υ	Τηλεπικοινωνιών	και	Δικτύων				
- Επιστήμης	και		Τεχνολογίας	Υπολογιστών		
- Επιστήμης	και	Τεχνολογίας	Τηλεπικοινωνιών		
- Ηλεκτρονικού	Μηχανικού	και	Μηχανικού	Υπολογιστών		
- Ηλεκτρονικής	και	Μηχανικoύ	Υπολογιστών	
- Πληροφορικής	με	εφαρμογές	στη	Βιοιατρική		
- Μηχανικών	Πληροφορικής	και	Τηλεπικοινωνιών	
- Ηλεκτρολόγων	Μηχανικών		και	Μηχανικών	Η/Υ	
- Πληροφορικής	(Ε.Α.Π.)		
- Διδακτικής	της	Τεχνολογίας	και	Ψηφιακών	Συστημάτων		
- Επιστημών	και	Πολιτισμού	–	Κατεύθυνση	Η/Υ	(Π.Σ.Ε.)	

ή	άλλος	ισότιμος	τίτλος	αντίστοιχης	ειδικότητας	σχολών	της	αλλοδαπής.	

1.2.	Τεχνολογικής	Εκπαίδευσης	

- Πληροφορικής		
- Ηλεκτρονικών	Υπολογιστικών	Συστημάτων				
- Τεχνολογίας	Πληροφορικής	και	Τηλεπικοινωνιών				
- Εφαρμοσμένης	Πληροφορικής	και	Πολυμέσων		
- Βιομηχανικής	Πληροφορικής		
- Πληροφορικής	και	Επικοινωνιών				
- Γεωπληροφορικής	και	Τοπογραφίας		
- Πληροφορικής	και	Τεχνολογίας	Υπολογιστών		
- Τηλεπληροφορικής	και	Διοίκησης		
- Τηλεπικοινωνιών		και	Δικτύων	Η/Υ	(Π.Σ.Ε.)				
- Επιχειρηματικού		Σχεδιασμού	και	Πληροφοριακών	Συστημάτων		
- Εφαρμογών	Πληροφορικής	στη	Διοίκηση	και	στην	Οικονομία	
- Διαχείρισης		Πληροφοριών		



	

ή	άλλος	ισότιμος	τίτλος	σπουδών	αντίστοιχης	ειδικότητας,	σχολών	της	ημεδαπής	ή	αλλοδαπής.	

	

2.	Μεταδευτεροβάθμιας	&	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης		

- Δίπλωμα	Επαγγελματικής	Κατάρτισης	Ι.Ε.Κ.	οποιασδήποτε	ειδικότητας		του	τομέα	Πληροφορικής,	ή		
- Πτυχίο	Α’	ή	Β’	κύκλου	σπουδών	Τεχνικού	Επαγγελματικού	Εκπαιδευτηρίου:		

i.	Οποιασδήποτε	ειδικότητας	του	τομέα	Πληροφορικής	-	Δικτύων	Η/Υ,	
ii.	Ειδικότητας	Ηλεκτρονικών	Υπολογιστικών	Συστημάτων	ή	Ηλεκτρονικών	Υπολογιστικών				Συστημάτων	και	
Δικτύων	του	Ηλεκτρονικού	Τομέα,	

- Απολυτήριος	τίτλος:		
i)	κλάδου	Πληροφορικής	Ενιαίου	Πολυκλαδικού	Λυκείου,	
ii)	τμήματος	Προγραμματιστών	Ηλεκτρονικών	Υπολογιστών,	Τεχνικού	Επαγγελματικού	Λυκείου,	ή		
iii)	ειδικότητας	Υπαλλήλων	Χειριστών	Η/Υ,	Τεχνικής	Επαγγελματικής	Σχολής.	

ή	άλλος	ισότιμος	και	αντίστοιχος	τίτλος,	σχολικών	μονάδων		της	ημεδαπής	ή	αλλοδαπής.	

	

Γ.	Με	τίτλους	σπουδών	από	αναλυτική	βαθμολογία	

Με		τίτλους	σπουδών,	βασικούς	ή	/και	μεταπτυχιακούς,	Πανεπιστημιακής	ή/και	Τεχνολογικής	εκπαίδευσης,	από	την	
αναλυτική	 βαθμολογία	 των	 οποίων	 προκύπτει	 ότι	 οι	 υποψήφιοι	 έχουν	 παρακολουθήσει	 τέσσερα	 τουλάχιστον	
μαθήματα,	 υποχρεωτικά	 ή	 κατ’	 επιλογή,	 Πληροφορικής	 ή	 γνώσης	 χειρισμού	 Η/Υ.	 Καθένα	 από	 τα	 τέσσερα	 αυτά	
μαθήματα	μπορεί	να	έχει	πραγματοποιηθεί	στο	πλαίσιο	της	απόκτησης	τίτλου	σπουδών	είτε	Πανεπιστημιακής	(Π.Ε),	
είτε	 Τεχνολογικής	 (ΤΕ)	 Εκπαίδευσης	 είτε	 μεταπτυχιακού	 τίτλου	 είτε	 διδακτορικού	 διπλώματος	 και	 υπολογίζονται	
αθροιστικά.		

Οι	υποψήφιοι	της	Πανεπιστημιακής		και	Τεχνολογικής	Εκπαίδευσης	αποδεικνύουν	επαρκώς	τη	γνώση	χειρισμού	
Η/Υ	 ακόμη	 και	 με	 μόνη	 την	 υποβολή	 βεβαιώσεων	 τμημάτων	 ΑΕΙ	 και	 ΤΕΙ	 με	 τις	 οποίες	 πιστοποιείται	 ότι	
παρακολούθησαν	 επιτυχώς,	 σε	 προπτυχιακό	 ή	 μεταπτυχιακό	 επίπεδο,	 τέσσερα	 (4)	 εξαμηνιαία	 μαθήματα	 τα	
οποία	κατά	την	εκτίμηση	του	τμήματος	εμπίπτουν	στην	περιοχή	της	Πληροφορικής	ή	του	χειρισμού	Η/Υ.	

	

Δ.	Πιστοποιητικά	από	φορείς	της	αλλοδαπής		

Γίνονται	 επίσης	 δεκτά,	 πιστοποιητικά	 γνώσης	 πληροφορικής	 ή	 χειρισμού	 Η/Υ	 που	 χορηγούνται	 από	 φορείς	 της	
αλλοδαπής,	 υπό	 την	 προϋπόθεση	 ότι	 συνοδεύονται	 από	 σχετική	 απόφαση	 του	 Δ.Σ.	 του	 Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.	 περί	 της	
αντιστοίχισης	τους.		

	

Γίνονται	 επίσης	 δεκτά,	 πιστοποιητικά	 επιμόρφωσης	 εκπαιδευτικών	 από	 την	 «Πιστοποίηση	 των	 εκπαιδευτικών	
στις	Τ.Π.Ε.»	(Β΄	Επιπέδου)	που	εκδόθηκαν	στα	πλαίσια	του	Γ΄	ΚΠΣ/ΕΠ.	«ΚτΠ»/Αξ.	1.	Παιδεία	&	Πολιτισμός/Μέτρο	1.2	
«Επιμόρφωση	των	Εκπαιδευτικών	στην	Αξιοποίηση	των	Τεχνολογιών	της	Πληροφορίας	και	των	Επικοινωνιών	(Τ.Π.Ε.)	
στην	 Εκπαίδευση»	 ή	 του	 Επιχειρησιακού	 Προγράμματος	 «Εκπαίδευση	 και	 Δια	 Βίου	 Μάθηση»,	 ΕΣΠΑ	 (2007-
2013)	«Επιμόρφωση	των	Εκπαιδευτικών	για	την	Αξιοποίηση	και	Εφαρμογή	των	ΤΠΕ	στη	Διδακτική	Πράξη».	

	

	

	



	

Γ.	ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ	ΤΙΤΛΩΝ,	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ	ΚΑΙ	ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ	
Τίτλοι,	Πιστοποιητικά	και	Βεβαιώσεις	(ν.	4250	άρθρο	1,	ΦΕΚ	74/	26.3.2014/τ.	Α')	
Τονίζεται	ιδιαιτέρως	ότι,	τα	προσόντα,	τα	κριτήρια	ή	οι	ιδιότητες	που	αναγράφονται	από	τον/την	υποψήφιο/α	στην	
αίτηση	 συμμετοχής	 του	 πρέπει	 να	 υφίστανται	 κατά	 την	 ημερομηνία	 λήξης	 της	 προθεσμίας	 υποβολής	 των	
ηλεκτρονικών	αιτήσεων.	
	
Όταν	έχουν	εκδοθεί	στην	ημεδαπή	
• Δημόσια	έγγραφα	ημεδαπής,	δηλαδή	έγγραφα	που	έχουν	εκδοθεί	από	υπηρεσίες	και	φορείς	του	δημόσιου	και	

του	 ευρύτερου	 δημόσιου	 τομέα	 (π.χ.	 τίτλοι	 σπουδών	 –	 άδειες	 –	 πιστοποιητικά	 –	 βεβαιώσεις	 κ.λ.π.),	
υποβάλλονται	 και	 γίνονται	 υποχρεωτικά	 αποδεκτά	 σε	 ευκρινή	φωτοαντίγραφα	 των	 πρωτοτύπων	 εγγράφων	 ή	
των	ακριβών	αντιγράφων	τους.	

• Ιδιωτικά	έγγραφα	ημεδαπής,	δηλαδή	έγγραφα	που	δεν	εκδίδονται	από	υπηρεσίες	και	φορείς	του	δημόσιου	και	
του	 ευρύτερου	 δημόσιου	 τομέα	 (εκδίδονται	 από	 ιδιωτικούς	φορείς),	 υποβάλλονται	 και	 γίνονται	 υποχρεωτικά	
αποδεκτά:	
o σε	 ευκρινή	 φωτοαντίγραφα	 από	 αντίγραφα	 ιδιωτικών	 εγγράφων,	 τα	 οποία	 έχουν	 επικυρωθεί	 από	

δικηγόρο	καθώς	και		
o σε	 ευκρινή	 φωτοαντίγραφα	 από	 τα	 πρωτότυπα	 όσων	 ιδιωτικών	 εγγράφων	 φέρουν	 θεώρηση	 από	

υπηρεσίες	 και	 φορείς	 του	 δημόσιου	 και	 του	 ευρύτερου	 δημόσιου	 τομέα	 (π.χ.	 απολυτήριο	 ιδιωτικού	
λυκείου	που	φέρει	τη	θεώρηση	της	αρμόδιας	Διεύθυνσης	Δευτεροβάθμιας	Εκπαίδευσης	του	Υπουργείου	
Παιδείας	 Έρευνας	 και	 Θρησκευμάτων,	 ιατρική	 γνωμάτευση	 που	 φέρει	 θεώρηση	 από	 αρμόδιο	 ελεγκτή	
ιατρό).	

	
Όταν	έχουν	εκδοθεί	στην	αλλοδαπή	
Τίτλοι,	πιστοποιητικά	και	βεβαιώσεις	της	αλλοδαπής	που	απαιτούνται	από	την	προκήρυξη	πρέπει	να	είναι	επίσημα	
μεταφρασμένοι	στην	ελληνική	γλώσσα.	
Η	επίσημη	μετάφρασή	τους	γίνεται:	

• από	αρμόδια	κατά	νόμο	αρχή	του	Υπουργείου	Εξωτερικών	ή	
• την	Πρεσβεία	ή	το	Προξενείο	της	ξένης	χώρας	στην	Ελλάδα	ή	
• από	δικηγόρο	ή		
• από	άμισθο	ερμηνέα	(διορισμένο	βάσει	του	ν.148/26-12-1913/1-2-1914)	

Ειδικώς	 όμως	 μετά	 τον	 νέο	 Κώδικα	 Δικηγόρων	 (ν. 4194/2013	 άρθρο	 36	ΦΕΚ	 208/27.09.2013/τ.	 Α’),	μεταφράσεις	
ξενόγλωσσων	 εγγράφων	 που	 γίνονται	 από	 δικηγόρο	 μετά	 την	 27.09.2013	 γίνονται	 δεκτές	 εφόσον	 ο	 δικηγόρος	
βεβαιώνει	ότι	ο	ίδιος	έχει	επαρκή	γνώση	της	γλώσσας	από	και	προς	την	οποία	μετέφρασε.	
Τα	ανωτέρω	(τίτλοι,	πιστοποιητικά	και	βεβαιώσεις)	γίνονται	υποχρεωτικά	αποδεκτά	σε	ευκρινή	φωτοαντίγραφα	από	
αντίγραφα	εγγράφων	που	έχουν	εκδοθεί	από	αλλοδαπές	αρχές	και	έχουν	επικυρωθεί	από	δικηγόρο.	
Γίνονται	 υποχρεωτικά	 αποδεκτά	 ευκρινή	 φωτοαντίγραφα	 από	 αντίγραφα	 ιδιωτικών	 εγγράφων,	 τα	 οποία	 έχουν	
επικυρωθεί	από	δικηγόρο.	
	
Σημείωση:	Σύμφωνα	με	τη	νομολογία	του	Συμβουλίου	της	Επικρατείας,	προκειμένου	περί	τίτλων	σπουδών	με	τους	
οποίους	αποδεικνύεται	η	γνώση	της	ξένης	γλώσσας,	τίτλοι	που	προσκομίζονται	σε	απλά	φωτοαντίγραφα	γίνονται	
δεκτοί,	 υπό	 την	 προϋπόθεση	 ότι	 προσκομίζονται	 επικυρωμένες	 μεταφράσεις	 αυτών,	 στις	 οποίες	 γίνεται	 μνεία	 ότι	
στους	νόμιμους	μεταφραστές	είχαν	προσκομισθεί	τα	πρωτότυπα	ή	επικυρωμένα	αντίγραφα	των	τίτλων.	
	

	



 

	

Δ.	ΥΠΕΥΘΥΝΣΗ	ΔΗΛΩΣΗ	ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ 

	
ΥΠΕΥΘΥΝΗ	ΔΗΛΩΣΗ	

(άρθρο	8	Ν.1599/1986)	

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΠΜΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» 

Ο – Η Όνοµα:  Επώνυµο:  

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:   

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:  

Ηµεροµηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείου 
(Εmail):  

 
 
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Βρίσκοµαι στο στάδιο περάτωσης των βασικών σπουδών µου και, εφόσον επιλεγώ για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ,  

πρόκειται να καταθέσω αντίγραφο του πτυχίου µου ή βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών µου κατά την  

εγγραφή µου  

 

 
 

 (4) 

	

	
  Ηµεροµηνία:      ……………… 20…..… 

  Ο – Η Δηλ….. 
 

 
(Υπογραφή) 

 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.



 

 

Ε.	ΕΚΘΕΣΗ	ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ/ΟΥΣΑΣ	για	την	πρόοδο	εκπόνησης	πτυχιακής	εργασίας	

	
ΕΚΠ.	ΙΔΡΥΜΑ:	 	

ΤΜΗΜΑ:	 	

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	
ΦΟΙΤΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ:	 	 ΑΚΑΔ.	

ΕΤΟΣ:	 	

ΤΙΤΛΟΣ	ΕΡΓΑΣΙΑΣ:	 	

	
ΜΕΛΗ	ΤΗΣ	ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ	ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	

	 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	 ΒΑΘΜΙΔΑ	 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ	ΙΔΡΥΜΑ	

Επιβλέπων/	
Επιβλέπουσα	 	 	 	

Μέλος	 	 	 	

Μέλος	 	 	 	

	

1.	Εισαγωγικό	μέρος	 	 2.	Συλλογή	και	επεξεργασία	της	
βιβλιογραφίας	 	 3.	Θεωρητικό	μέρος	 	

Δεν	έχει	ξεκινήσει	ακόμα	 □	 Δεν	έχει	ξεκινήσει	ακόμα	 □	 Δεν	έχει	ξεκινήσει	ακόμα	 □	

Βρίσκεται	σε	εξέλιξη	 □	 Βρίσκεται	σε	εξέλιξη	 □	 Βρίσκεται	σε	εξέλιξη	 □	
Ολοκληρώθηκε	 □	 Ολοκληρώθηκε	 □	 Ολοκληρώθηκε	 □	
4.	Διεξαγωγή	έρευνας	 5.	Παρουσίαση	αποτελεσμάτων	 	 6.	Συμπεράσματα	 	

Δεν	έχει	ξεκινήσει	ακόμα	 □	 Δεν	έχει	ξεκινήσει	ακόμα	 □	 Δεν	έχει	ξεκινήσει	ακόμα	 □	

Βρίσκεται	σε	εξέλιξη	 □	 Βρίσκεται	σε	εξέλιξη	 □	 Βρίσκεται	σε	εξέλιξη	 □	
Ολοκληρώθηκε	 □	 Ολοκληρώθηκε	 □	 Ολοκληρώθηκε	 □	
	 	 	 	 	 	
7.	Πορεία	εξέλιξης	της	εκπόνησης	 8.	Γενική	αξιολόγηση	του	έργου		 	

Η	εργασία	δεν	προβλέπεται	να	υποστηριχθεί	στην	
επόμενη	εξεταστική	περίοδο	 □	 Η	πτυχιακή	εργασία	είναι	εξαιρετική	 □	
Η	εργασία	προβλέπεται	να	υποστηριχθεί	επιτυχώς	στην	
επόμενη	εξεταστική	περίοδο	 □	 Η	πτυχιακή	εργασία	είναι	ικανοποιητική	 □	
	 	 Η	πτυχιακή	εργασία	είναι	μέτρια	 □	
	 	 Η	πτυχιακή	εργασία	είναι	πολύ	χαμηλή	 □	
	

Ημερομηνία	 	 Ο	Επιβλέπων	/	Η	Επιβλέπουσα	

…….	/	…….	/	……..	

	
	

	 	 (υπογραφή)	
	


