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Πρόλογος 
 
 
Ο παρών Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει συνταχθεί σύµφωνα µε 
το Θεσµικό Πλαίσιο για τις µεταπτυχιακές σπουδές (Ν. 3685/2008, Αρ. 
Φύλλου 148, 16 Ιουλίου 2008). 
 
Ο Κανονισµός  Μεταπτυχιακών Σπουδών συµπληρώνει τις διατάξεις του      
Ν. 3685/2008 ο οποίος διέπει τις µεταπτυχιακές σπουδές, που διακρίνονται  
στα δύο παρακάτω επίπεδα: 
 
Α΄ επίπεδο:  Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης. 
Β΄ επίπεδο:  ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα. 
 
 
Με βάση τα παραπάνω, ο παρών Κανονισµός αποτελεί πλαίσιο λειτουργίας 
των Μεταπτυχιακών Σπουδών, των δυο ανωτέρω επιπέδων, του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΟΠΑ). Είναι συµπλήρωµα του Εσωτερικού 
Κανονισµού Λειτουργίας του ΟΠΑ και βασίζεται στις ισχύουσες νοµοθετικές 
διατάξεις, στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του ΟΠΑ και στα 
πορίσµατα των συνεδριάσεων της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
 
 
∆ιευκρινίζεται ότι ο παρών Κανονισµός δεν έχει ως στόχο να αντικαταστήσει 
τους επιµέρους κανονισµούς των Τµηµάτων για τα διάφορα προγράµµατά 
τους, αλλά να συµβάλει σε ένα είδος εναρµόνισης όλων των µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων του Πανεπιστηµίου, στο πλαίσιο των κατευθύνσεών του, µε 
παράλληλη διατήρηση των κατάλληλων βαθµών ελευθερίας και των 
δυνατοτήτων καινοτοµίας, που προκύπτουν εξ αιτίας των ιδιαιτεροτήτων κάθε 
µεταπτυχιακού προγράµµατος. 
 
 
 
Αθήνα, 2009 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ   ΣΠΟΥ∆ΩΝ   (Π.Μ.Σ.)  

ΠΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΝ 
ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.∆.Ε.) 

 
 

Άρθρο 1. 
 

Στόχος Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών  
στο Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Γενικές Αρχές 

 
1. Η λειτουργία µεταπτυχιακών σπουδών πάνω σε σύγχρονες βάσεις 

στο ΟΠΑ άρχισε το 1978 µε τη λειτουργία του µεταπτυχιακού 
προγράµµατος στην Οικονοµική Επιστήµη, κατά το πρότυπο των 
αντίστοιχων προγραµµάτων των Αγγλοσαξωνικών Πανεπιστηµίων.  
Σήµερα, 30 χρόνια µετά, στο ΟΠΑ λειτουργούν περισσότερα από 20 
προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών, ορισµένα των οποίων είναι 
∆ιατµηµατικά ή / και ∆ιιδρυµατικά και απευθύνονται σε φοιτητές 
πλήρους φοίτησης ή σε εργαζόµενα στελέχη. 

 
2. Η λειτουργία µεταπτυχιακών σπουδών στοχεύει στην κατάρτιση 

επιστηµόνων ικανών να συµβάλουν στην έρευνα (βασική και 
εφαρµοσµένη), στην ανάπτυξη της οικονοµίας, τη διοίκηση 
επιχειρήσεων και οργανισµών, καθώς και στη µετάδοση και την 
εφαρµογή των εξειδικευµένων γνώσεων και δεξιοτήτων, τις οποίες 
έχει ανάγκη η σηµερινή κοινωνία της γνώσης και των πληροφοριών 
στα επιστηµονικά πεδία που καλλιεργεί το Ίδρυµα.  

 
3. Ο χαρακτήρας των µεταπτυχιακών προγραµµάτων,  που οδηγούν στη 

λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στο ΟΠΑ 
διαµορφώνονται µε βάση τις παρακάτω αρχές: 

 
i. Την παροχή γνώσεων υψηλής στάθµης στα γνωστικά πεδία των 

αντίστοιχων προγραµµάτων. 
ii. Τη συνεχή προσαρµογή των προγραµµάτων σπουδών και των 

µεθόδων διδασκαλίας στις εξελίξεις της επιστήµης και της 
τεχνολογίας.  

iii. Τη δυνατότητα των φοιτητών να αποκτούν διεπιστηµονικό 
υπόβαθρο, που να τους επιτρέπει ευελιξία και γρήγορη 
προσαρµογή στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς 
εργασίας. 

iv. Την απόκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων, καθώς και γνώσεων 
σχετικά µε το επιχειρηµατικό γίγνεσθαι στην Ελλάδα και 
διεθνώς. 

v. Τη µεγαλύτερη δυνατή εξοικείωση των φοιτητών µε τη σύγχρονη 
ερευνητική µεθοδολογία και τις νέες τεχνολογίες. 
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vi. Την αξιολόγηση των προγραµµάτων σπουδών, των 
διδασκόντων και των διδασκοµένων µε στόχο τη συνεχή 
βελτίωση των παρεχόµενων σπουδών. 

vii. Τη διασύνδεση της έρευνας µε την εκπαιδευτική διαδικασία. 
viii. Τη συστηµατική συνεργασία καθηγητών  και φοιτητών. 
ix. Τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε τις ανάγκες της 

αγοράς και της οικονοµίας γενικότερα. 
x. Την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας µε τη διεθνή επιστηµονική 

κοινότητα και τη µεγαλύτερη δυνατή δραστηριοποίηση µέσα στο 
πλαίσιο των ευκαιριών που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

xi. Την προετοιµασία των φοιτητών για τυχόν συνέχιση των 
σπουδών τους σε επίπεδο διδακτορικού διπλώµατος.  

 
 

Άρθρο 2 
 

Γενικές Αρχές που διέπουν τα  Προγράµµατα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)1 

 
1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της 
οργάνωσης και λειτουργίας Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.), και Προγραµµάτων ∆ιδακτορικών Σπουδών (Π.∆.Σ.)2 τα οποία 
έχουν επιστηµονική ενότητα και πληρούν προϋποθέσεις, που εγγυώνται 
υψηλό επίπεδο σπουδών. 
 
2. Τα Π.Μ.Σ. εντάσσονται στο πλαίσιο των σκοπών και των στόχων των 
Α.Ε.Ι., αναφέρονται σε συγγενείς ειδικότητες  και αποσκοπούν στην 
προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης, στην παραγωγή στελεχών και στην 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών 
της χώρας. 
 
3. Σε κάθε Τµήµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος ή µε τη συνεργασία 
περισσότερων Τµηµάτων του αυτού ή αλλού Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή 
αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, µπορούν να οργανώνονται 
και να λειτουργούν Π.Μ.Σ., στα οποία να γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. 
και Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της 
αλλοδαπής. 
 
4. Σε κάθε Π.Μ.Σ., βάσει της παραγράφου 3 του Άρθρου 4 του                 
Ν. 3685/2008, 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 Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού 
Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. ο αριθµός των 
υποτρόφων µπορεί να αυξάνεται. 
 
 

                                                 
1 Λαµβάνοντας υπόψη το Ν. 3685 /2008 
2 Λεπτοµέρειες για την λειτουργία των Π∆Σ περιέχονται στο Κεφάλαιο Β παρακάτω. 
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Οι ανωτέρω υπότροφοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σύµφωνα µε τις 
διαδικασίες που ορίζονται στον παρόντα Κανονισµό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του ΟΠΑ. Σε περίπτωση που υποβάλουν αιτήσεις περισσότεροι 
του ενός, η διαδικασία αξιολόγησης θα εφαρµόζεται σύµφωνα µε τα 
κριτήρια που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισµό. 
 
5. Για την περαιτέρω προώθηση και ενίσχυση των Π.Μ.Σ., τα Α.Ε.Ι. 
µπορούν να συνεργάζονται µε αναγνωρισµένα Ερευνητικά Ιδρύµατα της 
ηµεδαπής ή µε Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, 
τα οποία έχουν επαρκές επιστηµονικό προσωπικό και διαθέτουν την 
αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή, όπως προσδιορίζεται από το                 
Ν. 3685/2009. Μεταξύ των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών ιδρυµάτων 
καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) στο οποίο µπορεί 
να ορίζεται κάθε θέµα που κρίνεται αναγκαίο για την εύρυθµη λειτουργία 
του Π.Μ.Σ., σύµφωνα µε τις διατάξεις που προβλέπονται στο Άρθρο 10 
του Ν. 3685 /2008.  
 
 
6. Στη περίπτωση ∆ιατµηµατικού ή ∆ιιδρυµατικού Π.Μ.Σ., το πρόγραµµα 
καταρτίζεται από όλα τα συνεργαζόµενα Τµήµατα και εγκρίνεται από τις 
Συγκλήτους Ειδικής Σύνθεσης των οικείων Ιδρυµάτων. Την ευθύνη για την 
οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Π.Μ.Σ.  έχει εκείνο το Τµήµα του 
Α.Ε.Ι. το οποίο καλύπτει το αντίστοιχο επιστηµονικό θέµα του 
Μεταπτυχιακού Προγράµµατος και το οποίο ορίζει και τον αντίστοιχο 
αρµόδιο ή τους συναρµόδιους τοµείς. Στην περίπτωση αυτή, τη διοικητική 
υποστήριξη του προγράµµατος αναλαµβάνει ένα από τα συνεργαζόµενα 
Τµήµατα, σύµφωνα µε το Νόµο.  
 
7. Η τελική έγκριση του Π.Μ.Σ. δίδεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, ο οποίος εκδίδει απόφαση, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
 

Άρθρο 3 
 

Όργανα Λειτουργίας Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών  
και ∆ιδακτορικών Σπουδών 

 
1. Αρµόδια όργανα οργάνωσης και λειτουργίας των Προγραµµάτων 

Μεταπτυχιακών και ∆ιδακτορικών Σπουδών είναι:  
 

i. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης(Σ.Ε.Σ.). 
ii. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του οικείου 

Tµήµατος και σε περίπτωση ∆ιατµηµατικού ή ∆ιιδρυµατικού 
προγράµµατος η  Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή (Ε.∆.Ε.). 

iii. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.). 
iv. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ.  
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Συγκεκριµένα: 
 

i. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης  (Σ.Ε.Σ.) του Ιδρύµατος, η οποία 
περιλαµβάνει τα µέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Π., που µε οποιαδήποτε ιδιότητα 
είναι µέλη της και δύο (2) εκπροσώπους των µεταπτυχιακών 
φοιτητών. Τα όργανα αυτά είναι αρµόδια για κάθε θέµα διοικητικού ή 
οργανωτικού χαρακτήρα, που σχετίζεται µε τις µεταπτυχιακές 
σπουδές. 

 
 

ii.  Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.)  του οικείου 
Τµήµατος, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο ή Προϊστάµενο 
του Τµήµατος, τα µέλη ∆.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. Σε κάθε περίπτωση ∆ιατµηµατικού Π.Μ.Σ., τις 
αρµοδιότητες της Γ.Σ.Ε.Σ. ασκεί Ειδική ∆ιατµηµατική Επιτροπή 
(Ε.∆.Ε.), η οποία συγκροτείται από µέλη των αντίστοιχων Γενικών 
Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των οικείων Τµηµάτων, τα οποία 
εκλέγονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τµήµατος. Ο ∆ιευθυντής κάθε 
Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Σ.Ε., ορίζεται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του 
Τµήµατος ή στην περίπτωση ∆ιατµηµατικού Π.Μ.Σ., της Ε.∆.Ε., για 
διετή θητεία µε δυνατότητα ανανέωσης και µπορεί να ασκεί τα 
καθήκοντά του µε µερική απαλλαγή από τις διδακτικές του 
υποχρεώσεις. Ο ∆ιευθυντής ανήκει στη βαθµίδα του Καθηγητή ή 
Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού 
αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο του Π.Μ.Σ., προεδρεύει της 
Ε.∆.Ε. στην περίπτωση ∆ιατµηµατικού Π.Μ.Σ., και ασκεί τα 
καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισµός Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Ιδρύµατος. Παράλληλα, ορίζεται και Αναπληρωτής ∆ιευθυντής, ο 
οποίος αναπληρώνει το ∆ιευθυντή σε περιπτώσεις σοβαρού 
κωλύµατος. Ο Αναπληρωτής ∆ιευθυντής θα είναι µέλος της 
Συντονιστικής Επιτροπής (βλ. Άρθρο 3,  παράγραφος iii, παρόντος 
Κανονισµού). Στην περίπτωση ∆ιατµηµατικού Π.Μ.Σ., το Τµήµα στο 
οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ., αναλαµβάνει και τη διοικητική υποστήριξη 
του προγράµµατος για το αντίστοιχο διάστηµα. Ο ∆ιευθυντής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην Ε.∆.Ε. κάθε 
θέµα που αφορά στην αποτελεσµατική εφαρµογή του Π.Μ.Σ.  

 
iii. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., η οποία  απαρτίζεται 

από µέλη ∆.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 Σ.Ε. είναι αρµόδια για την 
παρακολούθηση και το συντονισµό λειτουργίας του προγράµµατος. 
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Μέλη της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ., θα είναι ο ∆ιευθυντής, οι Επιστηµονικοί 
Υπεύθυνοι (αν έχουν οριστεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ.) και άλλα µέλη της 
Γ.Σ.Ε.Σ. Οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι έχουν την ευθύνη για το 
συντονισµό της λειτουργίας του επιστηµονικού µέρους του 
προγράµµατος. Ο ∆ιευθυντής µπορεί να είναι και Επιστηµονικός 
Υπεύθυνος. Ένα από τα µέλη της Σ.Ε., ορίζεται Επιστηµονικός 
Υπεύθυνος των ∆ιδακτορικών Σπουδών του Τµήµατος. 

 
iv. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών  του ΟΠΑ είναι αρµόδια για 

το συντονισµό και την εποπτεία των µεταπτυχιακών και 
διδακτορικών προγραµµάτων.  Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται µε 
πράξη του Πρύτανη και απαρτίζεται από τον Αντιπρύτανη 
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού ως Πρόεδρο και από 
ένα µέλος ∆.Ε.Π. που ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τµήµατος και ανήκει 
κατά προτίµηση στα µέλη στα οποία έχει ανατεθεί µεταπτυχιακό εν 
γένει έργο. Η θητεία των µελών είναι τριετής και µπορεί να 
ανανεώνεται.  
 

 
 

2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. και σε περίπτωση ∆ιατµηµατικού ή ∆ιιδρυµατικού 
προγράµµατος η Ε.∆.Ε., συνεδριάζει τακτικώς µε τήρηση πρακτικών 
µια φορά το µήνα εάν υπάρχουν θέµατα και εκτάκτως, όταν κρίνεται 
αναγκαίο, από το ∆ιευθυντή των Π.Μ.Σ. ή µετά από αίτηση του 25% 
των µελών της. Ως απαρτία θεωρείται η παρουσία τουλάχιστον του 
50% του αριθµού των µελών της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. Οι αποφάσεις 
λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία, η οποία γίνεται ονοµαστικά ή µε 
ανάταση της χειρός, εκτός εάν ο νόµος ορίζει διαφορετικά. Οι 
αποφάσεις λαµβάνονται µε πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση 
ισοψηφίας βαρύνει η ψήφος του Προέδρου της Γ.Σ.Ε.Σ. ή του 
∆ιευθυντή της Ε.∆.Ε.  

 
Η θητεία των µελών της Ε.∆.Ε., του ∆ιευθυντή, των Επιστηµονικών 
Υπευθύνων και των άλλων µελών της Σ.Ε. είναι διετής µε δυνατότητα 
ανανέωσης. 

 
 
 

Άρθρο 4 
 

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων για ΝΕΑ Προγράµµατα 
ή Κατευθύνσεις Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ Π.Μ.Σ. 

 
1. Το νέο πρόγραµµα / κατεύθυνση θα πρέπει να εµπίπτει στο γνωστικό 

πεδίο του Τµήµατος από το οποίο προτείνεται. 
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2. Το νέο πρόγραµµα /κατεύθυνση δεν πρέπει να έχει σηµαντικές 
επικαλύψεις σε µαθήµατα µε υπάρχοντα προγράµµατα /κατευθύνσεις 
Μ.Σ. του ΟΠΑ, και σίγουρα οι εν λόγω επικαλύψεις σε µαθήµατα θα 
πρέπει να είναι ≤ 30% του νέου (προταθέντος) προγράµµατος. 

 
3. Η πρόταση για το νέο πρόγραµµα ή κατεύθυνση πρέπει: 

 
i. Να αναδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης του νέου προγράµµατος. 

Να περιέχει ανάλυση αναγκών /ζήτησης στην αγορά, ανάλυση 
ανταγωνιστικών προγραµµάτων σε άλλα Ελληνικά 
Πανεπιστήµια και πρόβλεψη αναµενόµενου αριθµού αιτήσεων / 
συµµετεχόντων. 

ii. Να αναφέρεται σε παρόµοια προγράµµατα τα οποία 
προσφέρονται σε άλλα υψηλής ποιότητας Πανεπιστήµια στην 
Αµερική ή στην Ευρώπη. 

iii. Να αποδεικνύει τη δυνατότητα κάλυψης των διδακτικών 
αναγκών σε σηµαντικό βαθµό (2/3) από µέλη ∆.Ε.Π. του 
επισπεύδοντος Τµήµατος αλλά και µέλη ∆.Ε.Π. του ΟΠΑ εν 
γένει και σε περίπτωση ∆ιιδρυµατικού Προγράµµατος, µέλη 
∆.Ε.Π. όλων των συµµετεχόντων πανεπιστηµίων.  

iv. Να αποδεικνύει την οικονοµική του βιωσιµότητα, καθώς και την 
αυτονοµία του αναφορικά µε θέµατα διοικητικής υποστήριξης. 

v. Να προσδιορίζει επακριβώς τις ανάγκες του όσον αφορά 
χώρους και υποδοµές. 

vi. Να µην στοχεύει πρωτίστως στην ανάπτυξη ικανοτήτων µιας 
επαγγελµατικής οµάδας, αλλά στην παροχή ευρύτερης 
επιστηµονικής γνώσης, την οποία οι εκπαιδευόµενοι θα 
µπορούν να εφαρµόσουν σε διαφορετικές εργασίες / καθήκοντα 
στο µέλλον. Αν το προτεινόµενο νέο πρόγραµµα δεν ικανοποιεί 
αυτό το  κριτήριο, θα εξετάζεται η δυνατότητα να λειτουργήσει 
ως Πρόγραµµα Κατάρτισης στο Κ.Ε.Κ. του ΟΠΑ. 

 
4. Θα συνεκτιµώνται δυνητικές συνέργιες µε άλλα υπάρχοντα 

προγράµµατα ή κατευθύνσεις Π.Μ.Σ. του ΟΠΑ. 
 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 

1. Το Τµήµα διαµορφώνει (ή τα Τµήµατα σε περίπτωση ∆ιατµηµατικού 
Π.Μ.Σ. διαµορφώνουν) την πρόταση για κάθε νέο Π.Μ.Σ. 
λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια. 

 
2. Κάθε πρόταση για νέο Π.Μ.Σ. πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική 

περιγραφή όλων των προσφερόµενων µαθηµάτων. 
 
3. Μετά την έγκριση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος (ή των Τµηµάτων σε 

περίπτωση ∆ιατµηµατικού Π.Μ.Σ.), το επισπεύδον Τµήµα αποστέλλει 
την πρόταση στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ, η 
οποία εισηγείται σχετικά στη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης λαµβάνοντας 
υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια. Στην περίπτωση ∆ιιδρυµατικού 
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Προγράµµατος από διαφορετικά ΑΕΙ απαιτείται η έγκριση όλων των 
Συγκλήτων Ειδικής Σύνθεσης.  

 
4. Η τελική έγκριση του Π.Μ.Σ. δίδεται από τον Υπουργό Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευµάτων, ο οποίος εκδίδει απόφαση, που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 
 

Άρθρο 5 
 

∆ιάρθρωση και Οδηγός Σπουδών Προγραµµάτων που οδηγούν στη 
λήψη Μ.∆.Ε. Πλήρους και Μερικής Φοίτησης 

 
1. Τα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα του ΟΠΑ διακρίνονται σε 

προγράµµατα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης. 
 
2. Τα Προγράµµατα Πλήρους Φοίτησης απευθύνονται σε υποψηφίους 

που οφείλουν να παρακολουθήσουν ένα εντατικό πρόγραµµα 
µαθηµάτων, που διεξάγεται κυρίως τις πρωινές και απογευµατινές 
ώρες και  είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. 

 
3. Τα Προγράµµατα Μερικής Φοίτησης απευθύνονται σε υποψηφίους, οι 

οποίοι διαθέτουν εργασιακή εµπειρία και είναι διατεθειµένοι να 
παρακολουθούν µαθήµατα παράλληλα µε την εργασία τους κατά τις 
βραδινές ώρες ή ακόµη και ηµέρες αργιών, σύµφωνα µε το εκάστοτε 
πρόγραµµα. Η απαραίτητη διάρκεια της εργασιακής εµπειρίας 
αποφασίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε. 

 
4. Η διάρκεια σπουδών ενός προγράµµατος Μερικής Φοίτησης ορίζεται 

από την Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε., και πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 
ένα εξάµηνο µεγαλύτερη από αυτή των Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης 
(Άρθρο 6, παράγραφος 1.ε του Ν.3685/2008). Οι σπουδαστές και των 
δύο κατηγοριών προγραµµάτων λαµβάνουν ισότιµα διπλώµατα. 

 
5. Κάθε Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα συντάσσει Οδηγό Σπουδών 

(Κανονισµό Λειτουργίας του Προγράµµατος), ο οποίος διέπεται από 
τις αρχές του παρόντος Κανονισµού Λειτουργίας και περιλαµβάνει 
επιπλέον διευκρινιστικούς όρους για κάθε πρόγραµµα. 

 
6. Το Τµήµα, µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, ή της Ε.∆.Ε. σε 

περίπτωση ∆ιατµηµατικών Π.Μ.Σ., εγκρίνει τον Οδηγό Σπουδών ο 
οποίος καθορίζει τις κατηγορίες υποψηφίων, τον τρόπο εισαγωγής, τα 
κριτήρια επιλογής, τις ηµεροµηνίες και τον τρόπο εγγραφής των 
ενδιαφεροµένων, τις υποχρεώσεις των φοιτητών που επιλέγονται, τις 
επιµέρους λεπτοµέρειες και όρους φοίτησης, καθώς και άλλες 
διευκρινήσεις που θεωρούνται απαραίτητες. Ο Οδηγός Σπουδών του 
κάθε Π.Μ.Σ. κατατίθεται στη Γραµµατεία του Αντιπρύτανη 
Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού. 

 
7. Ο µέγιστος αριθµός των συµµετεχόντων σε κάθε Π.Μ.Σ., ανεξαρτήτως 

κατευθύνσεων, ή σε κάθε ανεξάρτητη κατεύθυνση (ήτοι, κατεύθυνση 
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Π.Μ.Σ. που είναι αυτοτελής, δηλαδή δεν έχει κοινό κορµό µαθηµάτων 
µε άλλες κατευθύνσεις) δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 60, ενώ ο 
ελάχιστος αριθµός συµµετεχόντων σε ένα Π.Μ.Σ. θα πρέπει να 
κυµαίνεται συστηµατικά, γύρω στους 20. Για προγράµµατα µε 
µικρότερο αριθµό συµµετεχόντων θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν 
επιβαρύνονται οι υποδοµές και άλλοι πόροι του Πανεπιστηµίου, που 
απαιτούνται για τη λειτουργία των Π.Μ.Σ. και Π.∆.Σ. του ΟΠΑ. 

 
 

 
Άρθρο 6 

 
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση σε Προγράµµατα  

που οδηγούν στη λήψη Μ.∆.Ε. 
 
1. Στα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα του ΟΠΑ µπορούν να γίνουν δεκτοί 

υποψήφιοι από τις εξής κατηγορίες: 
 

i. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγών 
αναγνωρισµένων ιδρυµάτων του εξωτερικού.  

 
ii. Φοιτητές των ανωτέρω ιδρυµάτων στο τελευταίο έτος σπουδών 

τους (υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους µέχρι την έναρξη του Προγράµµατος). 

 
2. Οι υποψήφιοι των ανωτέρω κατηγοριών εάν δεν µπορέσουν να 

ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνονται δεκτοί, ή εάν 
αποχωρήσουν από το Πρόγραµµα οποτεδήποτε µετά την αποδοχή 
της αιτήσεώς τους και την εκ µέρους τους αποδοχή της θέσεώς τους 
στο Πρόγραµµα, δεν δικαιούνται να ζητήσουν επιστροφή των 
χρηµατικών ποσών που κατέβαλαν για τη συµµετοχή τους στο 
Πρόγραµµα. 

 
3. Οι αλλοδαποί φοιτητές που γίνονται δεκτοί σε Προγράµµατα στα 

οποία η διδασκαλία γίνεται  στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να 
αποδεικνύουν την επαρκή γνώση της (αν δεν έχουν ολοκληρώσει το 
Λύκειο θα πρέπει να έχουν το πιστοποιητικό ελληνοµάθειας GAT).  

 
 
 

Άρθρο 7 
 

Κριτήρια και ∆ιαδικασία Επιλογής 
 

1. Η επιλογή των εισακτέων στα Προγράµµατα που οδηγούν στη λήψη 
Μ.∆.Ε. γίνεται από Επιτροπή µελών ∆.Ε.Π. του οικείου Τµήµατος ή 
των οικείων Τµηµάτων, που συγκροτείται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή 
της Ε.∆.Ε.  Τα κριτήρια είναι συγκεκριµένα, ποσοτικά και ποιοτικά, 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ 
και γίνονται γνωστά στους υποψηφίους µε την προκήρυξη του 
Προγράµµατος. 
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2. Τα Τµήµατα µπορούν να έχουν συνεχή διαδικασία προκυρήξεων µε 

δύο ή περισσότερες καταληκτικές ηµεροµηνίες στις οποίες θα γίνεται 
επιλογή (π.χ Ιανουάριο και Ιούνιο). Εναλλακτικά, ένα Π.Μ.Σ. µπορεί 
να έχει µια ετήσια προκήρυξη.  

 
3. Τα ποσοτικά κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαµβάνουν: 
 

i. Βαθµό πτυχίου(ων). Με εξαίρεση κατόχους Μ.∆.Ε. ή ∆.∆., 
γενικά* όσοι επιλέγονται σε Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης θα πρέπει 
να έχουν τουλάχιστον χαρακτηρισµό «Λίαν Καλώς», εκτός αν 
για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η 
εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον 2 ετών ή /και GMAT ή GRE µε 
ελάχιστη βαθµολογία που καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την 
Ε.∆.Ε. 

ii. Βαθµολογία στα προπτυχιακά µαθήµατα, τα οποία είναι σχετικά 
µε τα µαθήµατα του Π.Μ.Σ. 

iii. Επίδοση σε διπλωµατική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο 
προπτυχιακό επίπεδο. 

iv. Ελάχιστο βαθµό εξετάσεων (π.χ. GMAT, GRE, εσωτερικών 
εξετάσεων, κ.λπ.). 

v. ∆ιάρκεια και είδος εργασιακής εµπειρίας. 
vi. Άλλα κριτήρια, ανάλογα µε το πρόγραµµα, σύµφωνα µε 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε.  
 
4. Τα ποιοτικά κριτήρια περιλαµβάνουν: 

 
i. Πανεπιστήµιο και Τµήµα προέλευσης. 
ii. Είδος ερευνητικής εµπειρίας. 
iii. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο, που ορίζεται από την 

εκάστοτε Γ.Σ.Ε.Σ. ή Ε.∆.Ε., αλλά δε µπορεί να είναι κατώτερο 
επιπέδου Γ1/C1 (Certificate in Advanced English πανεπιστηµίου 
του Cambridge). 

iv. Γνώση άλλης ξένης γλώσσας, που απαιτείται από το 
συγκεκριµένο Πρόγραµµα. 

v. Συνέντευξη. 
vi. Συστατικές επιστολές από µέλη ∆.Ε.Π. ή εργοδότες, σύµφωνα 

µε σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε.  
vii. Άλλα κριτήρια, ανάλογα µε το πρόγραµµα, σύµφωνα µε 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. 
 

5. Τα κριτήρια επιλογής καθώς και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των 
κριτηρίων αυτών (π.χ. µόρια, συντελεστές κ.λπ.) ή συµπληρωµατικά 
ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, καθορίζονται µε απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. κάθε Τµήµατος ή της Ε.∆.Ε.  

 
6. Η Επιτροπή Επιλογής µπορεί να αποφασίσει, µετά από σύµφωνη 

γνώµη της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε., τη διεξαγωγή πρόσθετων 
(εσωτερικών) εξετάσεων για όλους ή για µερικούς υποψηφίους. Το 

                                                 
* Εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που αιτιολογούνται µε απόφαση της ΣΕ του Π.Μ.Σ. 



16 

είδος, την ύλη και το χρόνο των εξετάσεων αυτών καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. 
ή η Ε.∆.Ε. 

 
 

7. ∆ιαδικασία επιλογής: 
 

i. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατ’ αρχήν έναν πλήρη 
κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση. 

 
ii. Απορρίπτει τους υποψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα 

κριτήρια που έχουν αποφασισθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε. 
(π.χ. ελάχιστος βαθµός πτυχίου, ή GMAT, κ.λπ.). 

 
iii. Καλεί σε συνέντευξη όσους υποψήφιους αποφασισθεί να 

κληθούν. Η συνέντευξη γίνεται από τουλάχιστον 2 µέλη ∆.Ε.Π.  
 
iv. ∆ιεξάγει τυχόν εσωτερικές εξετάσεις για τη κατηγορία των 

υποψηφίων  για την οποία προβλέπεται αυτό. 
 

v. Ιεραρχεί τους υποψηφίους και προβαίνει στην τελική επιλογή η 
οποία πρέπει να είναι επαρκώς τεκµηριωµένη. 

 
8. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων 

επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε. 
 
9. Η επιστολή αποδοχής προς κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο 

Π.Μ.Σ. συνοδεύεται από τον Οδηγό Σπουδών του Π.Μ.Σ., καθώς και 
από άλλες σχετικές πληροφορίες και οδηγίες, και δίνει περιθώριο 
τουλάχιστον 15 ηµερών από την αποστολή της, προκειµένου ο 
υποψήφιος να καταθέσει την προκαταβολή για να κρατήσει τη θέση 
του στο Π.Μ.Σ. Εάν παρέλθει το καθορισθέν διάστηµα, ο ∆ιευθυντής / 
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ. µπορεί να προχωρήσει στην 
αποδοχή των επιλαχόντων κατά σειρά επιτυχίας. Η επιστολή 
αποδοχής θα πρέπει επιπλέον να αναφέρει ρητά ότι υποψήφιοι που 
έχουν γίνει δεκτοί σε Π.Μ.Σ. του ΟΠΑ και έχουν καταβάλει τη σχετική 
προκαταβολή, έχουν τη δυνατότητα να µεταφέρουν την προκαταβολή 
αυτή έναντι της προκαταβολής άλλου  Π.Μ.Σ. του ΟΠΑ, στο οποίο 
έγιναν δεκτοί σε µεταγενέστερο χρόνο. Η δυνατότητα αυτή εξαντλείται 
στις 30 Ιουνίου του έτους εισαγωγής τους στο πρόγραµµα. 

 
 

 
 

Άρθρο 8 
 
Όροι Φοίτησης – ∆ιδασκόµενα Μαθήµατα – ∆ιάρκεια 

 
1. Οι όροι φοίτησης περιλαµβάνονται στον Οδηγό Σπουδών κάθε 

προγράµµατος. Ο υποψήφιος, θα πρέπει πριν εγγραφεί να λάβει 
γνώση του Οδηγού και να δηλώσει ότι αποδέχεται τους κανόνες 
λειτουργίας του προγράµµατος. 
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2. Τα διδασκόµενα µαθήµατα ορίζονται στον Οδηγό Σπουδών του 

προγράµµατος και διακρίνονται σε υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν.    
 

3. Είτε πρόκειται για Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης είτε  για Π.Μ.Σ. µερικής 
φοίτησης, ορίζεται ο αριθµός των εκπαιδευτικών πιστωτικών 
/διδακτικών µονάδων ή των ωρών που απαιτούνται για την απόκτηση 
του Μ.∆.Ε. (είτε πρόκειται για µαθήµατα ή άλλες υποχρεώσεις, π.χ. 
πτυχιακή εργασία), ο οποίος θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος ή ίσος 
των 312 ωρών (που αντιστοιχούν σε 8 πλήρη εξαµηνιαία µαθήµατα).  

 
4. Η γλώσσα µέρους ή του συνόλου των µαθηµάτων µπορεί να είναι η 

Ελληνική ή άλλη επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

5. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων είναι υποχρεωτική και 
διαπιστώνεται µε ευθύνη της Γραµµατείας του προγράµµατος. Τα 
στατιστικά στοιχεία της παρακολούθησης ανά µάθηµα κοινοποιούνται 
στο διδάσκοντα του µαθήµατος.  

 
6. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου απουσιών σε ένα µάθηµα (το 

όριο αποφασίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε. και αναφέρεται στον 
Οδηγό Σπουδών, δεν µπορεί όµως να είναι µεγαλύτερο από το 1/3 
του συνόλου των ωρών διδασκαλίας ανά µάθηµα, του προκύπτοντος 
αριθµού στρογγυλοποιούµενου στον προηγούµενο ή επόµενο ακέραιο 
ως εξής: από 0,1 έως 0,4 στον προηγούµενο και από 0,5 έως 0,9 
στον επόµενο),  ο φοιτητής θεωρείται αποτυχών στο µάθηµα αυτό. Σε 
πολύ ειδικές περιπτώσεις, µπορεί να υπάρχει δυνατότητα 
επανεξέτασης του θέµατος αυτού,  κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. ή 
της Ε.∆.Ε. µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ. 

 
7. Η χρονική διάρκεια κάθε Προγράµµατος που οδηγεί στη λήψη Μ.∆.Ε. 

ορίζεται από την ιδρυτική  Υπουργική Απόφαση του Προγράµµατος 
και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα πλήρες ηµερολογιακό έτος.  

 
8. Μέρος του χρόνου αυτού, διατίθεται για τη συγγραφή από το 

µεταπτυχιακό φοιτητή µεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής 
διατριβής. Η µέγιστη χρονική διάρκεια για τη διπλωµατική εργασία, 
ορίζεται να είναι έξι (6) µήνες µετά το πέρας των τελευταίων 
επαναληπτικών εξετάσεων. Αν ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη 
διπλωµατική του εργασία µέσα στο χρονικό αυτό διάστηµα, δικαιούται 
να συνεχίσει µέχρι και δύο χρόνια επιπλέον προκειµένου να την 
ολοκληρώσει. Στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι θέµα της διακριτικής 
ευχέρειας της εκάστοτε Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ειδικής ∆ιατµηµατικής 
Επιτροπής να αποφασίσει  για τυχόν επιβάρυνση των φοιτητών µε 
δίδακτρα για κάθε επιπλέον εξάµηνο, καθώς και για το αν θα 
χορηγηθεί πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης σε φοιτητές 
που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διπλωµατική τους εργασία µετά το 
πέρας της προαναφερθείσας διετούς παράτασης. 
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Άρθρο 9 
 

∆ίδακτρα - Υποτροφίες 
 

 
1. Με απόφαση της Σ.Ε.Σ. του οικείου ή των οικείων Ιδρυµάτων, µετά 

από γνώµη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος ή της Ε.∆.Ε., µπορεί να 
προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων και το ύψος αυτών για τους 
µεταπτυχιακούς φοιτητές συγκεκριµένου προγράµµατος, σύµφωνα µε 
το Άρθρο 3 παράγραφος 3 του Ν.3685/2008. 

 
2. Ανώτατο ποσό διδάκτρων, ανάλογα µε το τύπο του προγράµµατος, 

καθορίζεται κάθε χρόνο από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης, µετά από 
εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ. 

 
3. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται σε καθορισµένες ηµεροµηνίες 

σύµφωνα µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. και πάντως πριν το 
τέλος του προγράµµατος. Σε περίπτωση µη τήρησης των οικονοµικών 
του υποχρεώσεων ο φοιτητής διαγράφεται από το Πρόγραµµα. 

 
4. Το Πρόγραµµα µπορεί να παρέχει  έναν αριθµό υποτροφιών ή 

βραβεία αριστείας, σε φοιτητές πλήρους φοίτησης ή µερικής φοίτησης, 
σύµφωνα µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. Οι υποτροφίες 
δίνονται µε βάση ακαδηµαϊκά ή άλλα αντικειµενικά κριτήρια, σύµφωνα 
µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. και εγγράφονται στον 
εγκεκριµένο προϋπολογισµό του Προγράµµατος. Τυχόν υποχρεώσεις 
και δικαιώµατα των υποτρόφων καθορίζονται µε απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε.  

 
 
 

Άρθρο 10 
 
 

Έλεγχος Γνώσεων – Εξετάσεις – ∆ιαγραφή Λόγω Ανεπαρκούς 
Επίδοσης 

 
1. Η τελική αξιολόγηση στα επιµέρους µαθήµατα του Προγράµµατος 

κάθε µεταπτυχιακού φοιτητή γίνεται µε γραπτές εξετάσεις ή/και 
προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασµό των 
ανωτέρω σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε.  

 
2. Η αξιολόγηση της µεταπτυχιακής ερευνητικής ή συνθετικής διατριβής  

του φοιτητή γίνεται από τριµελή επιτροπή η οποία ορίζεται από τη 
Γ.Σ.Ε.Σ. Στη τριµελή επιτροπή συµµετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) 
άλλα µέλη ∆.Ε.Π., ένα εκ των οποίων θα πρέπει να ανήκει στο Τµήµα 
ή τα Τµήµατα του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών που 
προσφέρουν το Πρόγραµµα. Τα µέλη της επιτροπής θα πρέπει να 
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έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε το γνωστικό 
αντικείµενο του Προγράµµατος. 

 
3. 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).   

 
4. Στον τίτλο του Μ.∆.Ε. ο βαθµός του φοιτητή µπορεί να αναγράφεται ή 

αριθµητικώς ή ως κατηγορία  (καλώς, λίαν καλώς, άριστα) ή και µε 
τους δύο τρόπους. 

 
5. Ο βαθµός του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης καθορίζεται 

από τους βαθµούς των µαθηµάτων του Προγράµµατος και το βαθµό 
της διπλωµατικής εργασίας µε τρόπο που αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η 
Ε.∆.Ε.  Ο βαθµός του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης, µε 
ευθύνη της Γραµµατείας, καταχωρείται στον ατοµικό φάκελο του 
φοιτητή. 

 
6. Ο τίτλος του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης είναι δηµόσιο 

έγγραφο.  Ο τύπος του ορίζεται µε απόφαση της Συγκλήτου και 
υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον ∆ιευθυντή ή τον Επιστηµονικό 
Υπεύθυνο του Προγράµµατος και τον Προϊστάµενο Γραµµατείας του 
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών.  Σε κάθε περίπτωση, στο 
Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης αναφέρονται τα στοιχεία που 
ορίζονται από το άρθρο 9, παρ. 1, του Π∆ 380/89.  Σε περίπτωση 
∆ιιδρυµατικού µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης στον τίτλο 
αναφέρονται τα ΑΕΙ και τα Τµήµατα που απονέµουν το δίπλωµα και 
υπογράφεται από τους Πρυτάνεις, τους ∆ιευθυντές του 
Προγράµµατος και τους Προϊσταµένους Γραµµατείας των 
συµµετεχόντων ΑΕΙ βάσει του άρθρου 9, παρ. 2, του Π∆ 380/89. 

 
7. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του σε Πρόγραµµα που οδηγεί στη 

λήψη Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης του ΟΠΑ, ο 
µεταπτυχιακός φοιτητής δεν επιτρέπεται να αποτύχει σε περισσότερα 
από δύο µαθήµατα, όταν πρόκειται για εξαµηνιαία ή σε περισσότερα 
από τρία (3) µαθήµατα, όταν πρόκειται για διµηνιαία ή τριµηνιαία, του 
Προγράµµατος συνολικά και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να 
αποτύχει  σε περισσότερα από  δύο (2) µαθήµατα ανά εξάµηνο ή 
δίµηνο /τρίµηνο. Σε περίπτωση που συνολικά προσφέρονται µόνο 
δύο (2) µαθήµατα στο δίµηνο /τρίµηνο, ο µεταπτυχιακός φοιτητής δεν 
θα πρέπει να αποτύχει σε περισσότερα από ένα (1) µάθηµα ανά 
δίµηνο /τρίµηνο.  Για θέµατα επανεξέτασης σε οφειλόµενα µαθήµατα ή 
διαγραφής από το Πρόγραµµα, σχετικές αποφάσεις λαµβάνονται από 
τη Γ.Σ.Ε.Σ.  

 
8. Σε ειδικές περιπτώσεις (ασθένεια, φόρτος εργασίας, κ.λπ.) είναι 

δυνατόν ο φοιτητής να ζητήσει την αναστολή ή τη διακοπή της 
φοίτησής του  είτε την επαναπαρακολούθηση µε την επόµενη σειρά, ή 
ακόµη  και την αποχώρησή του από το Πρόγραµµα. Η περίπτωση 
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επαναπαρακολούθησης µε την επόµενη σειρά εξετάζεται από τη 
Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε. και εάν εγκριθεί, ισχύει µόνο για την επόµενη 
σειρά, οπότε και θα ισχύουν για το φοιτητή τα ισχύοντα κατά την 
επόµενη σειρά (πρόγραµµα σπουδών, δίδακτρα, κά.). Σε κάθε 
περίπτωση επαναπαρακολούθησης ή οριστικής αποχώρησης δεν 
επιστρέφονται καταβληθέντα δίδακτρα, ούτε και δεν καταβάλλονται εκ 
νέου. 

 
9. Η γενική παρουσία και συµπεριφορά του φοιτητή κατά τη διάρκεια των 

µεταπτυχιακών του σπουδών είναι προϋπόθεση για την συνέχιση της 
παρακολούθησης. Περιπτώσεις παραπτωµάτων όπως  αντιγραφή, 
ανάρµοστη συµπεριφορά κ.λπ., συνεπάγονται διαγραφή από το 
Πρόγραµµα µετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. 

 
10. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής του µεταπτυχιακού φοιτητή δεν 

επιστρέφονται τυχόν καταβληθέντα δίδακτρα, εκτός και αν αποφασίσει 
διαφορετικά η Γ.Σ.Ε.Σ. µετά από πρόταση της Συντονιστικής 
Επιτροπής.  

 
 
 

Άρθρο 11 
 

Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο – Ωρολόγιο Πρόγραµµα 
 
1. Με την εγγραφή του σε Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα, ο φοιτητής 

παραλαµβάνει από τη Γραµµατεία το ετήσιο Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο 
του Προγράµµατος, το οποίο περιλαµβάνει τις ηµεροµηνίες έναρξης 
και λήξης των διδακτικών περιόδων, τις περιόδους εξετάσεων, τις 
αργίες, κ.λπ. 

 
2. Στην αρχή κάθε περιόδου ανακοινώνεται το Ωρολόγιο Πρόγραµµα της 

περιόδου στο οποίο περιλαµβάνονται οι ηµέρες και ώρες διδασκαλίας 
των µαθηµάτων,  καθώς και οι αντίστοιχες αίθουσες, οι ηµεροµηνίες 
άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, κ.λπ. 

 
3. Το Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο καθώς και το Ωρολόγιο Πρόγραµµα 

καταρτίζονται µε ευθύνη του ∆ιευθυντή κάθε Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή 
την Ε.∆.Ε. 

 
 
 

Άρθρο 12 
 

∆ιεξαγωγή Εκπαιδευτικού Έργου – Καθήκοντα ∆ιδασκόντων 
 

1. Τη διδασκαλία των µαθηµάτων του Προγράµµατος µπορούν να 
αναλαµβάνουν: 
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i. Μέλη ∆.Ε.Π. ή Ε.Π., οµότιµοι καθηγητές, επισκέπτες  καθηγητές, 
ειδικοί επιστήµονες κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος (Π∆ 
407/80) του οικείου Τµήµατος ή των οικείων προς το 
Πρόγραµµα Τµηµάτων του ΟΠΑ ή άλλων συναφών Τµηµάτων 
του ΟΠΑ ή άλλου ΑΕΙ. 

 
ii. Ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών Ιδρυµάτων της 

ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώµατος και έχουν επαρκή επιστηµονική ή ερευνητική ή 
συγγραφική δραστηριότητα. 

 
iii. Επιστήµονες  αναγνωρισµένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν 

εξειδικευµένες γνώσεις ή σηµαντική σχετική εµπειρία στο 
αντικείµενο του Π.Μ.Σ. 

 
2. Σε κάθε περίπτωση, από το σύνολο των διδακτικών ωρών κάθε 

Π.Μ.Σ. του ΟΠΑ3, τουλάχιστον τα 2/3 πρέπει να διδάσκονται από 
µέλη ∆.Ε.Π. του ΟΠΑ. 

 
3. Τα µέλη ∆.Ε.Π. και Ε.Π., βάσει του Άρθρου 5 παράγραφος 2 του 

Ν.3685/2008, δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε 
Π.Μ.Σ. 

 
4. Φροντιστηριακές ασκήσεις στα πλαίσια µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. 

µπορούν να ανατίθενται, εκτός των ανωτέρω και σε µέλη του 
διδακτικού προσωπικού, σε µεταδιδακτορικούς ερευνητές, καθώς και 
σε υποψηφίους διδάκτορες των οικείων προς το Πρόγραµµα 
Τµηµάτων του ΟΠΑ ή άλλων συναφών Τµηµάτων του ΟΠΑ. 

 
5. Η διδασκαλία των µαθηµάτων και ασκήσεων των µαθηµάτων του 

Π.Μ.Σ. ανατίθεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε. µε απόφασή της, 
ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης των µελών ∆.Ε.Π. ή 
Ε.Π. του Τµήµατος. Σε περίπτωση που οι αναθέσεις αυτές γίνονται σε 
εξωτερικούς ή άλλους συνεργάτες, µη µέλη του ∆ιδακτικού 
Προσωπικού του ΟΠΑ ή των άλλων ΑΕΙ, απαιτείται ειδικά 
αιτιολογηµένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε., µετά από πρόταση 
του ∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ. Η αιτιολόγηση πρέπει να συµπεριλαµβάνει 
βιογραφικά σηµειώµατα των εξωτερικών συνεργατών. 

 
6. Οι διδάσκοντες προτείνουν για κάθε µάθηµα της αρµοδιότητάς τους 

κατάλογο διδακτικών βιβλίων, άρθρων και βοηθηµάτων, προς 
διευκόλυνση των µεταπτυχιακών φοιτητών. Επίσης υποχρεούνται 
στην αρχή κάθε περιόδου να δίνουν στους φοιτητές περιγραφή του 
µαθήµατος, των διαλέξεων καθώς και των ασκήσεων που θα δοθούν 
κατά τη διάρκεια του µαθήµατος. Οι διδάσκοντες οφείλουν, όπου 
υπάρχει, να χρησιµοποιούν την ψηφιακή πλατφόρµα του 
Πανεπιστηµίου ή του Π.Μ.Σ. στο οποίο διδάσκουν, στην οποία θα 
περιλαµβάνουν σηµειώσεις, παρουσιάσεις, βοηθήµατα, κ.λπ. 

 

                                                 
3 Εξαιρουµένων δηλαδή των ∆ιιδρυµατικών προγραµµάτων. 
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Άρθρο 13 
 

∆ιοικητική Υποστήριξη των Π.Μ.Σ. 
 

Α. ∆ιεύθυνση Προγραµµάτων 
 

1. Ο ∆ιευθυντής, οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι και τα µέλη της Σ.Ε. ή της 
Ε.∆.Ε. σε περίπτωση ∆ιατµηµατικών ή ∆ιιδρυµατικών προγραµµάτων 
(βλέπε άρθρο 3) έχουν  την ευθύνη για την οργάνωση, τη λειτουργία 
και την αποτελεσµατική εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε το 
Π.Μ.Σ. 

 
2. Τη θέση του ∆ιευθυντή και Επιστηµονικού Υπεύθυνου 

καταλαµβάνουν µέλη ∆.Ε.Π. από τις δύο ανώτερες βαθµίδες 
(Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τµήµατος. 

 
  

3. Ο ∆ιευθυντής και οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι του Π.Μ.Σ. εισηγούνται 
στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος κάθε θέµα που αναφέρεται στην 
αποτελεσµατική οργάνωση και λειτουργία του Προγράµµατος. 

 
4. Ο ∆ιευθυντής είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση, σε συνεργασία µε 

τους Επιστηµονικούς Υπευθύνους, του προϋπολογισµού του 
Προγράµµατος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή 
στην Ε.∆.Ε., στην περίπτωση ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος και στη 
συνέχεια στη Σ.Ε.Σ. Για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και του 
απολογισµού ο ∆ιευθυντής επικουρείται  από το διαχειριστή του 
Ε.Λ.Κ.Ε. /ΟΠΑ που είναι αρµόδιος για το πρόγραµµα.  

 
Επίσης, οι ∆ιευθυντές των Π.Μ.Σ. εποπτεύουν την εύρυθµη 
λειτουργία των Γραµµατειών, συγκροτούν επιτροπές για τη µελέτη ή 
διεκπεραίωση συγκεκριµένων θεµάτων, εγκρίνουν, σε συνεργασία 
µε τους Επιστηµονικούς Υπευθύνους, τις δαπάνες του 
προγράµµατος σύµφωνα µε τον ετήσιο εγκεκριµένο από την Γ.Σ.Ε.Σ. 
ή την Ε.∆.Ε. προϋπολογισµό. Περαιτέρω, µεριµνούν για την έγκαιρη 
λήψη των απαιτούµενων αποφάσεων συλλογικών οργάνων (Γ.Σ.Ε.Σ., 
Σ.Ε.Σ., κ.λπ.) και επιβλέπουν την τήρηση της Υπουργικής Απόφασης 
που αφορά σε κάθε πρόγραµµα, των νόµων, του Οδηγού Σπουδών 
του προγράµµατος και του Εσωτερικού Κανονισµού του 
Πανεπιστηµίου.  Περαιτέρω,  σε συνεργασία µε τους 
Επιστηµονικούς Υπευθύνους, υπογράφουν τις συµβάσεις ανάθεσης 
έργου, όπου αυτό απαιτείται και έχουν υποχρέωση ενηµέρωσης της 
Γ.Σ.Ε.Σ. /Ε.∆.Ε. και της Σ.Ε.Σ. σε κάθε θέµα της αρµοδιότητάς τους.   

 
5. Οι εκπρόσωποι των Τµηµάτων στην Ε.∆.Ε. έχουν υποχρέωση να 

ενηµερώνουν τις Γ.Σ.Ε.Σ. των Τµηµάτων τους. 
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Β. Υποχρεώσεις Γραµµατείας 
 

1. Τη διοικητική υποστήριξη των προγραµµάτων, που προβλέπεται από 
το άρθρο 11 παράγραφος 1β του Ν. 2083/92, αναλαµβάνει το 
επισπεύδον Τµήµα, όπως ορίζεται από το ιδρυτικό ΦΕΚ εκάστου 
προγράµµατος.  

 
2. Η διοικητική υποστήριξη των Π.Μ.Σ. κάθε Τµήµατος παρέχεται από τη 

Γραµµατεία Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του εκάστοτε 
Τµήµατος. Προκειµένου να συντονιστούν οι δραστηριότητες των 
Γραµµατειών των Π.Μ.Σ. κάθε Τµήµατος,  συνέρχονται µε ευθύνη του 
Προϊσταµένου Γραµµατείας του ΟΠΑ, οι υπεύθυνοι Γραµµατείς των 
επιµέρους Γραµµατειών σε τακτά χρονικά διαστήµατα και συζητούν 
βασικά θέµατα λειτουργίας που αφορούν όλες τις Γραµµατείες.  Η 
εύρυθµη λειτουργία των Γραµµατειών των Π.Μ.Σ. των Τµηµάτων 
αποτελεί ευθύνη του Προϊσταµένου Γραµµατείας του ΟΠΑ.  

 
3. Όλες οι Γραµµατείες Π.Μ.Σ. πρέπει να τηρούν τα ακόλουθα αρχεία: 

 
i. Πρόγραµµα διδασκαλίας, ωρολόγιο πρόγραµµα και κατάσταση 

διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. 
ii. Αρχείο πρακτικών Γ.Σ.Ε.Σ. ή Ε.∆.Ε. 
iii. Πρωτόκολλο διακινουµένων εγγράφων. 
iv. Ατοµικό φάκελο φοιτητών-πτυχιούχων (που περιλαµβάνει 

µεταξύ άλλων τις βαθµολογίες ανά µάθηµα και τους τελικούς 
βαθµούς των φοιτητών). 

v. Αντίγραφα πτυχίων. 
vi. Αντίγραφα βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί µε τις σχετικές 

υπογραφές και σφραγίδες. 
vii. Βεβαιώσεις ισοτιµίας και αντιστοιχίας πτυχίων (όπου απαιτείται). 
viii. Οικονοµικές υποχρεώσεις των µεταπτυχιακών φοιτητών. 
ix. Προκηρύξεις προγραµµάτων (στις οποίες πρέπει να 

αναφέρονται περιληπτικά οι όροι φοίτησης). 
x. Αρχείο εισακτέων φοιτητών ανά σειρά του Προγράµµατος. 
xi. Κατάσταση εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης ή την Ε.∆.Ε. 
xii. Μητρώο υποψηφίων διδακτόρων, επιβλεπόντων καθηγητών και 

3µελών ή 7µελών επιτροπών. 
xiii. Κατάσταση διπλωµατικών εργασιών ή διδακτορικών διατριβών 

που έχουν υποβληθεί. 
xiv. Χρήση αιθουσών διδασκαλίας. 
xv. Ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων και παρουσίες του φοιτητή. 
xvi. Πρόγραµµα εξετάσεων ανά εξεταστική περίοδο. 
xvii. Στατιστικά στοιχεία. 

 
 

4. Πέραν των ανωτέρω αρχείων µπορεί να τηρούνται και άλλα µε 
απόφαση του Προϊσταµένου Γραµµατείας του ΟΠΑ.  Ο Προϊστάµενος 



24 

Γραµµατείας του ΟΠΑ έχει την ευθύνη καθορισµού των λεπτοµερειών 
του περιεχοµένου και της τήρησης των αρχείων. 

 
5. Η υποστήριξη που παρέχει η Γραµµατεία κάθε Π.Μ.Σ. καλύπτει τις 

ακόλουθες δράσεις: 
 

i. Τήρηση πρακτικών Γ.Σ.Ε.Σ. ή Ε.∆.Ε. 
 

ii. ∆ιαδικασία προκήρυξης του Προγράµµατος ανά έτος. 
 

iii. Συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών (ΜΦ). 

 
iv. Εγγραφές ΜΦ (µετά την ολοκλήρωση της διαδικασία επιλογής). 

 
v. Σύνταξη καταλόγου εγγραφοµένων ανά πρόγραµµα και µάθηµα 

και ενηµέρωση των σχετικών καταλόγων στην αρχή κάθε 
διδακτικής περιόδου. 

 
vi. Τήρηση ατοµικού φακέλου, για κάθε εγγεγραµµένο ΜΦ και 

ενηµέρωσή του  κατά τη διάρκεια των σπουδών του. 
 

vii. Έκδοση δελτίου βαθµολογίας των ΜΦ.  
 

viii. Σύνταξη προγραµµάτων (ωρολογίων και εξετάσεων).   
 

ix. Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που 
χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφεροµένων, 
υπογράφονται από τον /την  Προϊστάµενο Γραµµατείας των 
Π.Μ.Σ. του Τµήµατος ή από τον Προϊστάµενο Γραµµατείας του 
ΟΠΑ στην περίπτωση που ο/η Προϊστάµενος Γραµµατείας των 
Π.Μ.Σ. του Τµήµατος δεν είναι µόνιµος/η δηµόσιος υπάλληλος ή 
συµβασιούχος αορίστου χρόνου. 

 
x. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου ΜΦ. 

 
xi. Γραµµατειακή στήριξη των Γ.Σ.Ε.Σ. των Τµηµάτων και των 

Ε.∆.Ε. των προγραµµάτων. 
 

xii. Παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχείων σχετικά µε 
τα Προγράµµατα που οδηγούν στη λήψη Μ.∆.Ε. της 
αρµοδιότητάς της. 

 
xiii. ∆ιαδικασίες απονοµής τίτλου και αναγόρευσης πτυχιούχων 

Μ.∆.Ε. σε συνεργασία µε το Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων του 
ΟΠΑ. 

 
xiv. Ενηµέρωση αρχείου πτυχιούχων. 

 
xv. Μέριµνα για ενηµέρωση των ιστοσελίδων του Προγράµµατος 

της αρµοδιότητάς της. 
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xvi. Ενηµέρωση του διαχειριστή του προγράµµατος στον Ε.Λ.Κ.Ε. 

/ΟΠΑ σχετικά µε α) κάθε µεταβολή στον κατάλογο των ΜΦ που 
παρακολουθούν το πρόγραµµα (π.χ. αποχωρήσεις),  β) κάθε 
µεταβολή στο πρόγραµµα που έχει σχέση µε την οικονοµική 
διαχείρισή του και γ) τις οικονοµικές υποχρεώσεις των ΜΦ του 
προγράµµατος.  Η ενηµέρωση αυτή γίνεται σε συνεργασία µε το 
∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ. 

 
 
 
 
Άρθρο 14 

       
   Αξιολόγηση των Προγραµµάτων που οδηγούν στη λήψη  Μ.∆.Ε. 
 
  

 
1. Κάθε Πρόγραµµα πρέπει να θεσπίσει διαδικασία  εσωτερικής 

αξιολόγησης.  Συστηµατικά πρέπει οι φοιτητές να αξιολογούν τους 
διδάσκοντες και το περιεχόµενο εκάστου µαθήµατος του 
προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης κοινοποιούνται 
στον ενδιαφερόµενο µε ευθύνη του Επιστηµονικού Υπεύθυνου του 
Π.Μ.Σ., µετά τη παράδοση της βαθµολογίας όλων των µαθηµάτων. Η 
σύνοψη των αποτελεσµάτων συζητείται από την Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε. 
µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του προγράµµατος. 

 
2. Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών πραγµατοποιεί, µε αποφάσεις 

της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης, τουλάχιστον 1 φορά κάθε 4 χρόνια, 
µε τη συµµετοχή εξωτερικών αξιολογητών, αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που επιτελείται στα 
Προγράµµατα που οδηγούν στη λήψη Μ.∆.Ε., σε επίπεδο Ιδρύµατος.  
Η αξιολόγηση µπορεί να περιλαµβάνει και άλλα στοιχεία, πέραν των 
µαθηµάτων, όπως πρακτική άσκηση, πτυχιακή εργασία, επαφή µε την 
αγορά εργασίας, κ.λπ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΝ 
ΣΤΗ ΛΗΨΗ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ (∆.∆.) 

 
 

Άρθρο 15 
Στόχος των ∆ιδακτορικών Σπουδών 

 
1. Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του 

Ν.3685/2008. 
 

2. Τα Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών µπορούν να προσφέρουν σε µεταπτυχιακούς 
φοιτητές τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών µετά την απόκτηση 
του Μ.∆.Ε. για τη λήψη διδακτορικού διπλώµατος. Τα Προγράµµατα 
∆ιδακτορικών Σπουδών παρέχουν εξειδίκευση στα κύρια γνωστικά 
πεδία των Τµηµάτων του ΟΠΑ, αλλά και σε συγγενή πεδία που 
διδάσκονται στα Τµήµατα και θεραπεύονται µέσω µετεκπαίδευσης και 
έρευνας. 

 
3. Οι ∆ιδακτορικές Σπουδές αποβλέπουν αφενός στην παραγωγή 

πρωτότυπης επιστηµονικής έρευνας υψηλού επιπέδου και αφετέρου 
στη δηµιουργία επιστηµόνων ικανών να συµβάλουν στην πρόοδο της 
επιστήµης, της εκπαίδευσης και των εφαρµογών. Οι απόφοιτοι των 
διδακτορικών προγραµµάτων προορίζονται να στελεχώσουν το 
ερευνητικό, επιχειρηµατικό και ακαδηµαϊκό δυναµικό της Ελλάδας και 
του  εξωτερικού. 

 
4. Παράλληλα, τα διδακτορικά προγράµµατα αποτελούν για τα Τµήµατα, 

αλλά και το Πανεπιστήµιο συνολικά, πηγή ακαδηµαϊκού κύρους και 
διεθνούς αναγνώρισης και συµβάλλουν στην αναβάθµιση της 
ερευνητικής παραγωγής, µε έµφαση στη δηµοσίευση της 
επιστηµονικής εργασίας που συντελείται στα πλαίσιά τους. 

 
 

Άρθρο 16 
 

Οδηγός Σπουδών ∆ιδακτορικών Προγραµµάτων 
 
 

1. Στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος 
περιλαµβάνονται και τα θέµατα που αφορούν στα Προγράµµατα 
∆ιδακτορικών Σπουδών. 
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Άρθρο 17 
 

∆ιαδικασία Εισαγωγής 
 

1. Η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων διδακτορικών φοιτητών είναι 
συνεχής. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος ή η Ε.∆.Ε. αποφασίζει για τα 
γνωστικά αντικείµενα που θα προκηρυχθούν και ορίζει Εισηγητική 
Επιτροπή. Προκηρύξεις µπορεί να επαναλαµβάνονται σε τακτά 
χρονικά διαστήµατα. 

 
 
2. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε 

υποψήφιο είναι τα εξής:  
 

i. Σχετική αίτηση στη Γραµµατεία Π.Μ.Σ. του Τµήµατος, στην 
οποία ενδιαφέρεται να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή. 

ii. Βιογραφικό Σηµείωµα. 
iii. Έκθεση ιεραρχηµένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και   

προτεραιοτήτων. 
iv. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης µιας τουλάχιστον επίσηµης 

γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίµηση της 
Αγγλικής. 

v. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από µέλη ∆.Ε.Π. Α.Ε.Ι. 
σε φάκελο κλειστό από το συστήνοντα. Συστατική επιστολή από 
εργοδότη θα ζητείται σαν επιπρόσθετη ανάλογα µε το Τµήµα. 

vi. Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούµενα 
προπτυχιακά ή µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών. 

 
 

Άρθρο 18 
 

Κριτήρια Εισαγωγής στα  Προγράµµατα ∆ιδακτορικών Σπουδών 
 

1. Οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραµµάτων πρέπει να 
έχουν τα εξής κατ’ ελάχιστον τυπικά προσόντα: 

 
i. Πτυχίο Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή οµοταγούς Πανεπιστηµίου του 

εξωτερικού.  
ii. Αναγνωρισµένο Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης Ελληνικού 

Α.Ε.Ι. ή οµοταγούς Πανεπιστηµίου του εξωτερικού, 
µεταπτυχιακού επιπέδου αναγνωρισµένου από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π., 
στα γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος ή σε συγγενές 
αντικείµενο, µε την εξαίρεση περιπτώσεων που ορίζει ο νόµος.  

 
2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Ε.∆.Ε. µπορεί να προσθέσει και άλλα κριτήρια όπως 

ερευνητικό έργο, εξετάσεις, προϋπηρεσία, συνέντευξη κ.λπ. 
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Άρθρο 19 
 

Κριτήρια για την ανακήρυξη σε Υποψήφιο ∆ιδάκτορα 
Παρακολούθηση διαλέξεων 

 
1. Για να ανακηρυχθεί ο φοιτητής σε Υποψήφιο ∆ιδάκτορα απαιτείται να 

εισαχθεί σε προ-διδακτορικό πρόγραµµα (pre-doctoral program) 
τουλάχιστον ενός εξαµήνου και να παρακολουθήσει και να εξεταστεί 
επιτυχώς σε έναν ελάχιστο αριθµό δύο (2) µαθηµάτων, από τα 
µαθήµατα που προσφέρονται από το Τµήµα ειδικά για διδακτορικούς 
φοιτητές, ή να συµµετάσχει σε εξετάσεις επάρκειας. 

 
2. Τα µαθήµατα που προσφέρονται στα διδακτορικά προγράµµατα ενός 

Τµήµατος είναι ανοιχτά σε διδακτορικούς φοιτητές των άλλων 
Τµηµάτων που διαθέτουν το κατάλληλο υπόβαθρο. Κάθε Τµήµα 
οφείλει να αναφέρει στο Πρόγραµµα Σπουδών του τα µαθήµατα που 
προσφέρονται σε φοιτητές άλλων Τµηµάτων, τα οποία οι φοιτητές 
µπορούν να προσµετρήσουν στις εκπαιδευτικές µονάδες (credits) για 
την ανακήρυξή τους σε υποψήφιους διδάκτορες. 

 
3. Η επιλογή των φοιτητών άλλων Τµηµάτων για την παρακολούθηση 

των µαθηµάτων που προσφέρονται στο διδακτορικό πρόγραµµα ενός 
Τµήµατος γίνεται από τη Σ.Ε. του Π.∆.Σ. του Τµήµατος. 

 
 

Άρθρο 20 
 

Υποβολή Ερευνητικής Πρότασης 
 

 
1. Ο υποψήφιος αφού ικανοποιήσει τα κριτήρια των άρθρων 18 και 19 

του παρόντος κανονισµού και έχει ανακηρυχθεί σε υποψήφιο 
διδάκτορα, συντάσσει και υποβάλλει επίσης στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην 
Ε.∆.Ε. µία ερευνητική πρόταση, στην οποία παρουσιάζει συνοπτικά το 
προτεινόµενο αντικείµενο της διδακτορικής του έρευνας.  

 
2. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος ή η Ε.∆.Ε, ύστερα από εισήγηση του 

Επιστηµονικού Υπευθύνου ∆ιδακτορικών Σπουδών του Τµήµατος 
(βλ. Άρθρο 3, Παράγραφο 1 του Κεφαλαίου Α), ελέγχει τα προσόντα 
του υποψηφίου και αν αυτά είναι επαρκή, εξετάζει την  επιστηµονική 
επάρκεια της ερευνητικής του πρότασης, συνεκτιµά τη δυνατότητα 
επίβλεψης της διδακτορικής διατριβής από µέλη ∆.Ε.Π. του Τµήµατος 
και αποφασίζει για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης εισαγωγής. 
Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης ορίζεται ο Επιβλέπων 
Καθηγητής και η τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή σύµφωνα µε το 
Νόµο. Η ηµεροµηνία αυτή καθορίζει την έναρξη παραµονής του 
υποψήφιου διδάκτορα στο Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών.  
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Άρθρο 21 

 
Εκπόνηση ∆ιατριβής 

 
1. Μετά από την ικανοποίηση των οποιωνδήποτε άλλων προϋποθέσεων 

και υποχρεώσεων εκ µέρους του υποψήφιου διδάκτορα, το 
διδακτορικό πρόγραµµα εστιάζεται στην εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής. Η διδακτορική διατριβή πρέπει να αποτελεί µία σηµαντική 
συνεισφορά στην επιστηµονική γνώση.  

 
2. Ο επιστηµονικός και ερευνητικός χαρακτήρας της διδακτορικής 

διατριβής τη διαφοροποιεί ουσιαστικά και καθοριστικά από την 
αντίστοιχη εργασία του µεταπτυχιακού προγράµµατος, που οδηγεί 
στο Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης. Η πρωτοτυπία και η συµβολή 
της διατριβής στην επιστήµη αποδεικνύεται µε τη δηµοσίευση µέρους 
της σε επιστηµονικά περιοδικά µε σύστηµα κριτών ή/και παρουσίαση 
σε διεθνή συνέδρια. 

 
3. Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην Ελληνική, ή κατόπιν αδείας 

της Γ.Σ.Ε.Σ. /Ε.∆.Ε., σε επίσηµη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Στην τελευταία αυτή περίπτωση θα πρέπει να συντάσσεται και ευρεία 
περίληψη στην Ελληνική. Η διδακτορική διατριβή και η περίληψή της 
κατατίθενται στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ.  

 
 
 

Άρθρο 22 
 

∆ιαδικασίες Επιβλεπόµενης Έρευνας 
 

1. Τα καθήκοντα του Επιβλέποντος Καθηγητή, της Συµβουλευτικής 
Επιτροπής και της Εξεταστικής Επιτροπής διέπονται από τις κείµενες 
διατάξεις του Ν. 3685/2008.  

 
2. Ο Επιβλέπων Καθηγητής καθοδηγεί και υποστηρίζει την έρευνα του 

υποψήφιου διδάκτορα. Η λειτουργία της τριµελούς Συµβουλευτικής 
Επιτροπής είναι σηµαντική, αλλά δεν υποκαθιστά τον ιδιαίτερο ρόλο 
του Επιβλέποντος Καθηγητή, του οποίου η εµπλοκή στην 
επιβλεπόµενη έρευνα είναι κρίσιµη. Ειδικότερα, η άµεση συνεργασία 
επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική και 
συνεχής. 

 
3. Ο Επιβλέπων Καθηγητής ανήκει στις βαθµίδες του Καθηγητή, ή του 

Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τµήµατος. 
 

4. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Ε.∆.Ε. καθορίζει µε απόφασή της το µέγιστο αριθµό 
των επιβλεποµένων διδακτορικών φοιτητών ανά Επιβλέποντα 
Καθηγητή, ο οποίος δεν µπορεί,  να υπερβαίνει τους πέντε (5) 
φοιτητές.  
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Άρθρο 23 

 
∆ιάρκεια Σπουδών - Όροι φοίτησης - Έλεγχος Προόδου 

 
1. Τα διδακτορικά προγράµµατα του ΟΠΑ είναι κυρίως πλήρους 

φοίτησης. Υπό αυτήν την έννοια, ο υποψήφιος πρέπει να έχει ως 
κύρια απασχόλησή του τις διδακτορικές σπουδές. Η υποχρέωση αυτή 
ισχύει και για εκείνους που δεν προσφέρουν επικουρική εργασία. 

 
2. Οι ∆ιδακτορικοί Φοιτητές είναι πλήρους φοίτησης. Κατά τη διάρκεια 

του πρώτου έτους από την εισαγωγή τους στο ∆ιδακτορικό 
Πρόγραµµα, οι Υποψήφιοι ∆ιδάκτορες υποχρεούνται και αυτοί να είναι 
πλήρους φοίτησης. Μετά τη συµπλήρωση του χρόνου αυτού µπορούν 
να ζητήσουν µε αίτησή τους προς την Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε. και 
σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντος καθηγητή, να γίνουν µερικής 
φοίτησης. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Ε.∆.Ε. εξετάζει τις αιτήσεις αυτές και τις 
εγκρίνει ή τις απορρίπτει. 

 
3. Η διάρκεια των ∆ιδακτορικών Σπουδών δεν µπορεί να είναι µικρότερη 

από έξι (6) ακαδηµαϊκά εξάµηνα µετά την εισαγωγή τους στο 
∆ιδακτορικό Πρόγραµµα και τον ορισµό της τριµελούς Συµβουλευτικής 
Επιτροπής. Η µέγιστη παραµονή του φοιτητή σε Πρόγραµµα 
∆ιδακτορικών Σπουδών ορίζεται στα τέσσερα συν δύο (4 + 2) χρόνια 
µετά την ηµεροµηνία ανακήρυξης σε υποψήφιο διδάκτορα (πλέον των 
περιόδων που ο φοιτητής/τρια δικαιολογηµένα απουσιάζει από το 
Πρόγραµµα λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου). Μετά την 
παρέλευση των τεσσάρων (4) ετών χρειάζεται ειδική δικαιολόγηση 
από την Συµβουλευτική Επιτροπή, καθώς και υποβολή 
χρονοδιαγράµµατος που να τεκµηριώνει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης 
σε δύο (2) το πολύ ακόµη έτη. 

 
4. Σε χρονικό διάστηµα που αποφασίζει η Σ.Ε. ή η Γ.Σ.Ε.Σ. /Ε.∆.Ε. που 

πάντως δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος από την ανακήρυξη 
σε υποψήφιο διδάκτορα, ο υποψήφιος διδάκτωρ υποβάλλει στη 
Συµβουλευτική Επιτροπή εκτενή και λεπτοµερή ερευνητική αναφορά / 
έκθεση, η οποία περιέχει τη πρόοδο του ερευνητικού του έργου. Στην 
έκθεση αυτή µπορεί να αναθεωρεί, να επεκτείνει και να εξειδικεύει την 
αρχική πρόταση που υπέβαλλε  κατά  την έναρξη των σπουδών του.  
Με πρόταση του Επιβλέποντος Καθηγητή ο χρόνος αυτός µπορεί να 
παραταθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε. µέχρι ένα (1) ακόµη έτος. 

 
 

5. Η ερευνητική αναφορά /έκθεση παρουσιάζεται προφορικώς ενώπιον 
της Συµβουλευτικής Επιτροπής. Η προφορική παρουσίαση διεξάγεται 
σε ανοικτή συνεδρία της Συµβουλευτικής Επιτροπής, την οποία 
δύνανται να παρακολουθήσουν όλα τα µέλη ∆.Ε.Π., οι µεταπτυχιακοί 
φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος ή και άλλων 
Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου. Η προφορική εξέταση αποβλέπει στην 
άµεση επικοινωνία του υποψηφίου διδάκτορα µε τη Συµβουλευτική 
Επιτροπή και στην ευρύτερη ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων.  
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6. Η Συµβουλευτική Επιτροπή είναι αρµόδια για την έγκριση ή 

αναθεώρηση της ερευνητικής αναφοράς /έκθεσης  και ενηµερώνει τη 
Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε. σχετικά µε την κρίση της. Σε περίπτωση 
απόρριψης από τη Συµβουλευτική Επιτροπή, ο υποψήφιος διδάκτωρ 
υποβάλλει νέα, αναθεωρηµένη έκθεση εντός εξαµήνου, η οποία 
ακολουθεί την ίδια διαδικασία µε την αρχική.  Αν και η νέα έκθεση δεν 
γίνει δεκτή από τη Συµβουλευτική Επιτροπή τότε µε απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε., εκτός ειδικών περιπτώσεων, ο υποψήφιος 
διαγράφεται από το πρόγραµµα. 

 
7. Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να παρουσιάζουν τη πρόοδο 

της ερευνητικής τους εργασίας σε σεµινάρια, τα οποία οργανώνονται 
από το ή τα οικεία Τµήµατα κάθε ακαδηµαϊκό έτος για το σκοπό αυτό. 

 
8. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που προσφέρουν επικουρική εργασία, είτε 

απαλλάσσονται των διδάκτρων είτε αποζηµιώνονται για την εργασία 
που προσφέρουν, σύµφωνα µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. Τα 
όρια των αποζηµιώσεων καθορίζονται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

 
9. Η Συµβουλευτική Επιτροπή για τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει 

το µήνα Μάιο κάθε ακαδηµαϊκού έτους ετήσια έκθεση προόδου στη 
Σ.Ε. του Τµήµατος ή στην Ε.∆.Ε. Την ευθύνη σύνταξης της έκθεσης 
έχει ο Επιβλέπων Καθηγητής. Η έκθεση προόδου υποβάλλεται µετά 
την ολοκλήρωση του πρώτου έτους σπουδών του υποψηφίου. Στην 
έκθεση περιγράφεται η ερευνητική και επικουρική εργασία που 
ολοκληρώθηκε κατά το προηγούµενο έτος και τίθενται οι στόχοι του 
επόµενου. 

 
10. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Ε.∆.Ε. µπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή από το 

διδακτορικό πρόγραµµα υποψηφίου διδάκτορα (βλ. και Παράγραφο 4 
παραπάνω), του οποίου η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής ή σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτωρ δεν ανταποκρίνεται στις 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες που του έχουν ανατεθεί από το Τµήµα ή 
αρνείται να καταβάλει τα δίδακτρα που ισχύουν. 

 
11. Ο υποψήφιος διδάκτωρ δικαιούται να ζητήσει αναστολή σπουδών µία 

φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Το χρονικό διάστηµα της 
αναστολής δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από δύο (2) έτη. Η 
Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Ε.∆.Ε. κρίνει τη σπουδαιότητα των λόγων της αιτούµενης 
αναστολής και εφ΄ όσον γίνουν αποδεκτοί, ο υποψήφιος µπορεί να 
συνεχίσει τις σπουδές του µετά το χρονικό διάστηµα της αναστολής 
αλλά σύµφωνα µε τους τότε ισχύοντες όρους. Σε αντίθετη περίπτωση, 
ο υποψήφιος διαγράφεται από το ∆ιδακτορικό Πρόγραµµα.  

 
12. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαγραφής υποψηφίου διδάκτορα δεν 

επιστέφονται τυχόν καταβληθέντα δίδακτρα. 
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Άρθρο 24 

 
Τελική Κρίση της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 

 
1. Η τελική κρίση και αξιολόγηση της διατριβής του υποψήφιου 

διδάκτορα γίνεται από επταµελή Εξεταστική Επιτροπή αποτελούµενη 
από µέλη ∆.Ε.Π., στην οποία συµµετέχουν  τα τρία µέλη της 
Συµβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και τέσσερα µέλη που ορίζονται 
από την Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε. σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα 
νοµοθεσία. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το Άρθρο 9, παρ. 4 α) του     
Ν.3685/2008, τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη της επταµελούς 
εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι µέλη ∆.Ε.Π., εκ των οποίων 
τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο οικείο Τµήµα. Τα 
υπόλοιπα µέλη της επιτροπής µπορεί να είναι µέλη ∆.Ε.Π. 
πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, 
ή αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι. Τρία 
τουλάχιστον µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στη βαθµίδα 
του Καθηγητή. Τα µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στο ίδιο 
ή συγγενές επιστηµονικό πεδίο µε αυτό της διατριβής.  

 
2. Ο υποψήφιος διδάκτωρ αναπτύσσει τη διατριβή του δηµοσίως και 

ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, η οποία κρίνει την πρωτοτυπία 
της και τη συµβολή της στην επιστήµη. Η έγκρισή της απαιτεί τη 
σύµφωνη γνώµη τουλάχιστον πέντε µελών της Εξεταστικής 
Επιτροπής. Η Εξεταστική Επιτροπή τηρεί πρακτικά, στα οποία 
περιέχονται οι γνώµες όλων των µελών της σχετικά µε την 
πρωτοτυπία και συµβολή της διατριβής, η αιτιολογηµένη θετική ή 
αρνητική ψήφος κάθε µέλους και η τελική απόφαση της Επιτροπής. Η 
επίσηµη αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από την 
Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε., βάσει των πρακτικών της Εξεταστικής 
Επιτροπής.  

 
3. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται ως επιτυχής ή ως ανεπιτυχής. 

 
 

Άρθρο 25 
 

∆ίδακτρα και Όροι Απαλλαγής 
 

1. Ο υποψήφιος διδάκτωρ καταβάλλει τα εκάστοτε ισχύοντα δίδακτρα 
σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. Τα δίδακτρα 
κυµαίνονται εντός των ορίων που θέτει η Σύγκλητος. Ο χρόνος 
τµηµατικής καταβολής ή του συνόλου των διδάκτρων αποφασίζεται 
από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε. Υπεύθυνος για την εκτέλεση των 
αποφάσεων αυτών της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. είναι ο ∆ιευθυντής του 
Π.Μ.Σ.  

 
2. Όσοι υποψήφιοι διδάκτορες κάνουν ικανοποιητική πρόοδο και 

προσφέρουν επικουρική εργασία στο ή στα Τµήµατα µπορούν, µε 
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απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε., να απαλλαγούν µέρους ή του 
συνόλου των διδάκτρων. 

 
3. Η επικουρική εργασία περιλαµβάνει ενδεικτικά τα ακόλουθα κατ’ 

ελάχιστον καθήκοντα: 
 

i. Εποπτείες στο προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό πρόγραµµα 
εξετάσεων του Τµήµατος. 

ii. ∆ιεξαγωγή και διόρθωση φροντιστηριακών ασκήσεων σε 
προπτυχιακούς ή µεταπτυχιακούς φοιτητές.  

iii. Επίβλεψη και εξέταση προπτυχιακών ή µεταπτυχιακών 
εργασιών. 

iv. Επίβλεψη των Εργαστηρίων του Τµήµατος. 
 

4. Η επικουρική εργασία, που προσφέρει ο υποψήφιος διδάκτωρ, 
περιγράφεται στην ετήσια έκθεση προόδου της Συµβουλευτικής 
Επιτροπής. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Ε.∆.Ε. µπορεί να προσθέτει και άλλα 
καθήκοντα στους υποψήφιους διδάκτορες. Η επικουρική εργασία δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ώρες εβδοµαδιαίως, κατά 
µέσο όρο. 

 
 
 
 

Άρθρο 26 
 

Υποτροφίες 
 

1. Τα Προγράµµατα ∆ιδακτορικών Σπουδών µπορεί να προβλέπουν την 
παροχή υποτροφιών ή αναστολής διδάκτρων (µε ή χωρίς αντίστοιχη 
παροχή επικουρικής εργασίας) σύµφωνα µε ακαδηµαϊκά ή άλλα 
κριτήρια, τα οποία αποφασίζει η Σ.Ε. ή η Ε.∆.Ε. 

 
 

 
Άρθρο 27 

 
Είδος και Τύπος ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος 

 
1. Ο τίτλος του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος είναι δηµόσιο έγγραφο και 

απονέµεται σε ένα από τα γνωστικά αντικείµενα του οικείου Τµήµατος 
(ή των οικείων Τµηµάτων στην περίπτωση ∆ιατµηµατικών ή 
διεπιστηµονικών Προγραµµάτων) στο οποίο διεξάγεται το σχετικό 
Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών. 

 
2. Ο  τύπος του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (Τµηµατικό, ∆ιατµηµατικό ή 

∆ιιδρυµατικό) ορίζεται µε απόφασή της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης 
του ΟΠΑ. Το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα υπογράφεται από τον Πρύτανη, το 
∆ιευθυντή του Προγράµµατος και τον Προϊστάµενο Γραµµατείας του 
ΟΠΑ. Σε κάθε περίπτωση στο ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα αναγράφονται τα 
στοιχεία που ορίζονται από το άρθρο 17 του Π∆ 380/99. 
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3. Σε περίπτωση ∆ιιδρυµατικού ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος ισχύουν κατ΄ 

αναλογία όσα αναφέρονται στο άρθρο 10 (Παράγραφος 6) του 
παρόντος Κανονισµού για ∆ιιδρυµατικό Μ.∆.Ε. 

 
 

Άρθρο 28 
 

∆ιεθνής Προσανατολισµός 
 

1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες οφείλουν να επιδεικνύουν εξωστρεφή 
προσανατολισµό και επικοινωνία µε τη διεθνή ακαδηµαϊκή κοινότητα.  

 
2. Ο υποψήφιος διδάκτωρ µπορεί να πραγµατοποιήσει ένα µέρος των 

σπουδών του σε Πανεπιστήµιο άλλης χώρας, µετά από σύµφωνη 
γνώµη της Συµβουλευτικής Επιτροπής και της Σ.Ε. ή της Ε.∆.Ε., 
προκειµένου να εξοικειωθεί µε το διεθνές σύστηµα παραγωγής, 
αξιολόγησης και τεκµηρίωσης της επιστηµονικής γνώσης. Ο 
υποψήφιος διδάκτωρ οφείλει να επιδιώκει την ενεργή παρουσία του 
στο διεθνές ακαδηµαϊκό σύστηµα, συµµετέχοντας, όσον είναι δυνατόν, 
σε σεµινάρια διδακτορικών φοιτητών ή επιστηµονικά συνέδρια και 
επιδιώκοντας την αναγνώριση της έρευνάς του µε δηµοσιεύσεις σε 
επιστηµονικά περιοδικά µε σύστηµα κριτών.   

 
3. Εφ’ όσον υπάρχει οικονοµική δυνατότητα, τα Π.Μ.Σ. µπορούν να 

παρέχουν επιχορηγήσεις για συµµετοχή των υποψηφίων διδακτόρων 
σε αξιόλογα επιστηµονικά συνέδρια µετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή 
τη Ε.∆.Ε. και αναγραφή των σχετικών ποσών στον αντίστοιχο 
προϋπολογισµό. 

 
 
 

Άρθρο 29 
 

∆ιοικητική Υποστήριξη των ∆ιδακτορικών Σπουδών 
 

1. Η διοικητική υποστήριξη των ∆ιδακτορικών Σπουδών γίνεται από τον 
Επιστηµονικό Υπεύθυνο ∆ιδακτορικών Σπουδών και τη Γραµµατεία 
του Π.∆.Σ. του Τµήµατος. 

 
2. Για τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο και τη Γραµµατεία του Προγράµµατος 

∆ιδακτορικών Σπουδών ισχύουν, ως προς τα καθήκοντα και τις 
υποχρεώσεις, κατ’ αναλογία όσα αναφέρονται στο άρθρο 13 του 
παρόντος (∆ιοικητική Υποστήριξη των Π.Μ.Σ.). 
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Άρθρο 30 
 

Αξιολόγηση Προγραµµάτων ∆ιδακτορικών Σπουδών 
 

1. Τα Π.Μ.Σ. που οδηγούν στη λήψη ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος πρέπει 
να θεσπίσουν διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης. Ενα από τα 
κριτήρια της αξιολόγησης αυτής πρέπει να είναι ο αριθµός και η 
ποιότητα των δηµοσιεύσεων που προέκυψαν από διδακτορικές 
διατριβές που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο των Προγραµµάτων αυτών 
σε περιοδικά µε impact factor. Ένα άλλο κριτήριο µπορεί να είναι ο 
αριθµός των διδακτόρων του Τµήµατος που καταλαµβάνει θέσεις 
∆.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής. 

 
2. Κάθε Πρόγραµµα ∆ιδακτορικών Σπουδών πρέπει να πραγµατοποιεί 

ετήσιο απολογισµό των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και 
επιστηµονικών δραστηριοτήτων του, στον οποίο να αναφέρονται 
µεταξύ άλλων οι εγκριθείσες διδακτορικές διατριβές, οι επιστηµονικές 
εργασίες των υποψηφίων διδακτόρων, οι δηµοσιεύσεις σε 
επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές, η συµµετοχή σε επιστηµονικά 
συνέδρια και οι βραβεύσεις σε διεθνείς επιστηµονικούς διαγωνισµούς 
και λοιπές διακρίσεις. 

 
3. Για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου τα Προγράµµατα 

∆ιδακτορικών Σπουδών µπορούν να αναθέτουν τη διεξαγωγή έρευνας 
σε µεταδιδακτορικούς ερευνητές. 

 
4. Το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών πραγµατοποιεί, µε αποφάσεις 

της Συγκλήτου, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, µε τη συµµετοχή 
εξωτερικών αξιολογητών, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και 
ερευνητικού έργου που επιτελείται στα Προγράµµατα που οδηγούν 
στη λήψη ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος σε επίπεδο Ιδρύµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΤΗ 

ΛΗΨΗ Μ.∆.Ε. 
 

Άρθρο 31 
 

Έσοδα Προγραµµάτων 
 

1. Τα έσοδα των προγραµµάτων που οδηγούν στη λήψη Μ.∆.Ε. 
προέρχονται από δίδακτρα, πόρους ΕΠΕΑΕΚ, παράβολα αιτήσεων 
συµµετοχής και χορηγίες. 

 
2. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Μεταπτυχιακών 

Προγραµµάτων οι φοιτητές συµµετέχουν στο κόστος καταβάλλοντας 
ποσό διδάκτρων το οποίο ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε. στα 
πλαίσια των αποφάσεων της Συγκλήτου. Εξαιρούνται τα 
προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από το ΕΠΕΑΕΚ και για όσο 
διάστηµα διαρκεί η χρηµατοδότησή τους.  Το εύρος των διδάκτρων 
όλων των Προγραµµάτων  για κάθε ακαδηµαϊκό έτος καθορίζεται µε 
απόφαση της Συγκλήτου.   

 
3. Για ορισµένες κατηγορίες φοιτητών, που προέρχονται από χώρες 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και για ξενόγλωσσα Τµήµατα, η 
Σύγκλητος µπορεί να ορίζει υψηλότερα δίδακτρα.   

 
4. Η Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Ε.∆.Ε. µπορεί να ορίσει τέλη για επιµέρους 

δραστηριότητες στο πρόγραµµα (εκπαιδευτικό ταξίδι, δραστηριότητες 
experiential learning, κ.ά.). 

 
5. Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων (δόσεις) ορίζεται µε απόφαση 

της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. Οι φοιτητές που δεν έχουν καταβάλει τα 
δίδακτρα ή δεν έχουν νοµίµως απαλλαγεί από αυτά δεν δικαιούνται 
της απονοµής τίτλου (Μ.∆.Ε. ή ∆.∆.). 

 
6. Για την υποβολή αίτησης συµµετοχής στα προγράµµατα καθορίζεται η 

καταβολή  παραβόλου, το ύψος ή τα όρια του οποίου ορίζονται από 
τη Γ.Σ.Ε.Σ.  

 
7. Τα ποσά των διδάκτρων και των παραβόλων κατατίθενται στις 

Τράπεζες µε τις οποίες συνεργάζεται ο Ειδικός Λογαριασµός 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΟΠΑ. Αντίγραφο του αποδεικτικού 
στοιχείου της κατάθεσης πρέπει να προσκοµίζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. 
/ΟΠΑ µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (π.χ. µέσω της Γραµµατείας 
του Προγράµµατος, ταχυδροµείο, fax, κ.λπ.). Ο Ε.Λ.Κ.Ε. /ΟΠΑ τηρεί 
ξεχωριστούς λογαριασµούς για κάθε Πρόγραµµα. 
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Άρθρο 32 

 
∆ιαδικασία Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
1. Η οικονοµική διαχείριση και εκτέλεση του προϋπολογισµού των 

Προγραµµάτων που οδηγούν στη λήψη Μ.∆.Ε. εκτελείται από τον 
Ε.Λ.Κ.Ε. /ΟΠΑ σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο 
∆ιευθυντής κάθε προγράµµατος, σε συνεργασία µε τους 
Επιστηµονικούς Υπευθύνους, έχει την ευθύνη τήρησης των 
αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων, αναφορικά µε τις επιλέξιµες 
δαπάνες των µεταπτυχιακών προγραµµάτων.   

 
 

 
Α.  Προϋπολογισµός 

 
2. Ο ∆ιευθυντής κάθε Π.Μ.Σ. συντάσσει την εισήγηση προκήρυξης της 

νέας σειράς, τις ενδεχόµενες αλλαγές στο πρόγραµµα και την 
ανάθεση διδασκαλίας στους εισηγητές. Επίσης συντάσσει, σε 
συνεργασία µε τους Επιστηµονικούς Υπευθύνους, τον 
προϋπολογισµό για κάθε νέα σειρά του Προγράµµατος.  Ο 
προϋπολογισµός κάθε νέας σειράς υποβάλλεται προς έγκριση στη 
Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην Ε.∆.Ε. µέσα στο πρώτο τρίµηνο κάθε νέας σειράς του 
Προγράµµατος.   

 
 

3. Ο προϋπολογισµός συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα που 
ακολουθεί στο Παράρτηµα. Μεταβολές στη µορφή του 
προϋπολογισµού, στα πλαίσια του Νόµου, αποφασίζονται από 
τη Σ.Ε.Σ., κατόπιν σχετικής εισήγησης του Ε.Λ.Κ.Ε.  

 
4. Οι εντολές δαπανών των Προγραµµάτων εκδίδονται σύµφωνα µε τον 

εγκεκριµένο προϋπολογισµό µε ευθύνη του ∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ., 
κατόπιν εισήγησης των  Επιστηµονικών Υπευθύνων του Π.Μ.Σ. 
Ουσιώδης αναµόρφωση του προϋπολογισµού, άνω του +/-20% των 
βασικών κονδυλίων, ανά κατηγορία δαπάνης, απαιτεί έγκριση της 
Γ.Σ.Ε.Σ.  

 
 
 

Β. Απολογισµός 
 

5. Εντός δώδεκα µηνών, µετά το τέλος κάθε σειράς κάθε Προγράµµατος 
που οδηγεί σε λήψη Μ.∆.Ε. και συγκεκριµένα µετά την τελετή 
αποφοίτησης της Σειράς, ο ∆ιευθυντής σε συνεργασία µε τους 
Επιστηµονικούς  Υπευθύνους του Προγράµµατος υποβάλλει προς 
έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην Ε.∆.Ε. επιστηµονικό και οικονοµικό 
απολογισµό του προγράµµατος, τον οποίο έχει προετοιµάσει ο 
Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και εισήγηση για τη διάθεση του πιστωτικού 
υπολοίπου µετά την αφαίρεση δαπανών που έχουν συµπεριληφθεί 
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στον προϋπολογισµό αλλά αφορούν σε µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα 
(όπως π.χ. αποζηµιώσεις υποψηφίων διδακτόρων για παροχή 
επικουρικού έργου) ή στον τρόπο κάλυψης του χρεωστικού 
υπολοίπου, εφ’ όσον παρουσιάζεται υπόλοιπο. Το πιστωτικό 
υπόλοιπο είναι δυνατόν να µεταφερθεί σε πίστωση της επόµενης 
σειράς, ή να διατεθεί για ενίσχυση του λογαριασµού στον οποίον 
κατατίθεται η παρακράτηση υπέρ του Τµήµατος, ή να διατεθεί σε άλλο 
έργο µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. Στην περίπτωση 
∆ιατµηµατικών προγραµµάτων ο ∆ιευθυντής υποβάλλει πρόταση 
στην Ε.∆.Ε. σχετικά µε τη διάθεση του πιστωτικού υπολοίπου ή την 
κατανοµή του υπολοίπου µεταξύ των Τµηµάτων και κοινοποιεί τον 
απολογισµό και το πρακτικό της σχετικής απόφασης από την Ε.∆.Ε. 
στις Γ.Σ.Ε.Σ. των συµµετεχόντων Τµηµάτων. Το πρακτικό έγκρισης 
από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε. υποβάλλεται στη Σύγκλητο Ειδικής 
Σύνθεσης στα πλαίσια συγκεντρωτικού απολογισµού των 
προγραµµάτων που έληξαν σε ένα ακαδηµαϊκό έτος, µέσα στο πρώτο 
εξάµηνο του εποµένου έτους για ενηµέρωση. Το πρακτικό έγκρισης 
του οικονοµικού απολογισµού της Γ.Σ.Ε.Σ. /Ε.∆.Ε. κοινοποιείται στον 
Ε.Λ.Κ.Ε./ΟΠΑ, ο οποίος επιλαµβάνεται της κατανοµής του υπολοίπου 
και του κλεισίµατος του έργου. 

 
6. Ο ∆ιευθυντής του προγράµµατος έχει τη βοήθεια των υπηρεσιών του 

Ε.Λ.Κ.Ε./ΟΠΑ για τη σύνταξη του οικονοµικού απολογισµού. Ο 
οικονοµικός απολογισµός συντάσσεται µε την ίδια µορφή που έχει το 
υπόδειγµα του προϋπολογισµού που βρίσκεται στο Παράρτηµα. 

 
 
 
 

Γ.   Έναρξη Νέου Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Μ.∆.Ε. 
 

7. Για την έναρξη της οικονοµικής διαχείρισης νέου Προγράµµατος 
υποβάλλονται από το ∆ιευθυντή του Προγράµµατος προς τον 
Ε.Λ.Κ.Ε. τα παρακάτω στοιχεία: 

 
i. Τίτλος Προγράµµατος – Τµήµα. 
ii. Απόφαση Συγκλήτου περί ιδρύσεως  του νέου Προγράµµατος. 
iii. Φ.Ε.Κ. µε την Υπουργική απόφαση ίδρυσης του νέου 

Προγράµµατος. 
iv. Απόσπασµα πρακτικών  της Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισµό του  

∆ιευθυντή ή του Επιστηµονικού Υπεύθυνου και  των µελών  της 
Επιτροπής του Προγράµµατος (εφ’ όσον υπάρχει). 

v. Απόσπασµα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. για τον ορισµό 
Επιστηµονικού Υπευθύνου του προγράµµατος  έναντι του 
Ε.Λ.Κ.Ε./ΟΠΑ σε περίπτωση που δεν ταυτίζεται µε τον 
∆ιευθυντή του προγράµµατος. 
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∆.   Έναρξη Νέας Σειράς Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Μ.∆.Ε. 
 

8. Εντός εξαµήνου από την έναρξη νέας σειράς Προγράµµατος 
υποβάλλονται από το ∆ιευθυντή ή Επιστηµονικό Υπεύθυνο του 
προγράµµατος στον Ε.Λ.Κ.Ε. /ΟΠΑ τα παρακάτω στοιχεία: 

 
i. Ο τίτλος και η σειρά του προγράµµατος. 
ii. Ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της σειράς. 
iii. Εγκεκριµένος προϋπολογισµός του προγράµµατος από Γ.Σ.Ε.Σ. 

και Σ.Ε.Σ. 
iv. Ο κατάλογος  των επιλεγέντων φοιτητών. Για οποιαδήποτε 

αλλαγή του καταλόγου των φοιτητών που µπορεί να συµβεί κατά 
την διάρκεια ενός προγράµµατος ενηµερώνεται άµεσα ο 
Ε.Λ.Κ.Ε.  από την αντίστοιχη Γραµµατεία του προγράµµατος. 

 
 
 
 

Ε. Λήξη Σειράς Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Μ.∆.Ε. 
 

9. Η Οικονοµική ∆ιαχείριση του προγράµµατος από τον Ε.Λ.Κ.Ε. 
ολοκληρώνεται και λήγει δώδεκα (12) µήνες µετά την τελετή 
αποφοίτησης των φοιτητών µιας  σειράς. Για το σκοπό αυτό: 

 
i. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. υποβάλλει τον απολογισµό του προγράµµατος στο 

∆ιευθυντή και τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του Προγράµµατος. 
ii. Ο ∆ιευθυντής /Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Προγράµµατος 

εισηγείται τον απολογισµό στη Γ.Σ.Ε.Σ. ή στην Ε.∆.Ε.  
iii. Ο απολογισµός του προγράµµατος εγκρίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. 

ή την Ε.∆.Ε. 
iv. Το πρακτικό της έγκρισης αποστέλλεται στη Σύγκλητο Ειδικής 

Σύνθεσης και αφού εγκριθεί, στον Ε.Λ.Κ.Ε. Αν το πρόγραµµα 
είναι πιστωτικό τότε απαιτείται απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. /Ε.∆.Ε. για 
τη διάθεση του πιστωτικού υπολοίπου, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω (άρθρο 32 παρ. 6).  

v. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών το πρόγραµµα 
κλείνει ως έργο από τον Ε.Λ.Κ.Ε. 

 
 
 

Άρθρο 33 
 

∆ιάθεση Εσόδων – Επιλέξιµες ∆απάνες 
 

1. Τα έσοδα των προγραµµάτων διατίθενται για την κάλυψη των 
λειτουργικών αναγκών τους και τη  βελτίωση της ποιότητας των 
µεταπτυχιακών σπουδών που παρέχουν. Επιλέξιµες είναι οι 
δαπάνες: αποζηµιώσεις εισηγητών, διοικητικής υποστήριξης, 
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µετακινήσεων, προµηθειών, υποστήριξης φοιτητών καθώς και 
διάφορες λειτουργικές δαπάνες και κρατήσεις, όπως αναγράφονται 
στο Φύλλο Προϋπολογισµού (Παράρτηµα).  

 
 
 

Α. Αποζηµιώσεις Εισηγητών 
 

2. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται οι αποζηµιώσεις του 
∆ιευθυντή, των  Επιστηµονικών  Υπευθύνων και των άλλων µελών 
της Συντονιστικής Επιτροπής ή της Ε.∆.Ε., των διδασκόντων, που 
είτε είναι διδάσκοντες του ΟΠΑ είτε είναι εξωτερικοί συνεργάτες, των 
εξωτερικών συνεργατών, που προέρχονται από Πανεπιστήµια του 
εξωτερικού, καθώς και αποζηµιώσεις για την επιλογή των φοιτητών, 
την επίβλεψη εργασιών και διατριβών, τη συγγραφή σηµειώσεων, 
καθώς και άλλες  ενδεχοµένως αποζηµιώσεις µετά από απόφαση της 
Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. 

 
3. Όλες οι ανωτέρω αποζηµιώσεις καθορίζονται µε απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. και κυµαίνονται στα όρια που έχει θέσει η Σ.Ε.Σ. 
Αναφορικά µε τις αµοιβές των διδασκόντων, οι ωριαίες αποζηµιώσεις 
αναπροσαρµόζονται κάθε χρόνο από τη Σύγκλητο µετά από 
εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ. Μέλη 
∆.Ε.Π. του ΟΠΑ, που είναι διδάσκοντες σε Π.Μ.Σ. ή /και Π.∆.Σ. του 
ΟΠΑ, µπορούν να αµειφθούν για τις ώρες διδασκαλίας τους σε 
Π.Μ.Σ. ή /και Π.∆.Σ. που υπερβαίνουν ετησίως τις 156 ώρες (που 
αντιστοιχούν σε τρία (3) εξαµηνιαία προπτυχιακά µαθήµατα), όπου 
στις 156 ώρες προσµετρούνται οι ώρες διδασκαλίας σε προπτυχιακό 
επίπεδο, οι ώρες διδασκαλίας σε Π.Μ.Σ. και Π.∆.Σ. όπως και οι ώρες 
επίβλεψης διπλωµατικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών. 
Συγκεκριµένα οι ώρες επίβλεψης διπλωµατικών εργασιών και 
διδακτορικών διατριβών προσµετρούνται µόνον εφόσον το Τµήµα δεν 
έχει θεσπίσει αποζηµίωση για αυτές. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης, 
µετά από εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
ΟΠΑ, µπορεί να αποφασίζει να συνυπολογίζεται στις ανωτέρω ώρες 
και απασχόληση µελών ∆.Ε.Π. σε διοικητικό, ερευνητικό ή ευρύτερο 
διδακτικό έργο (π. χ επίβλεψη πτυχιακής εργασίας). Οι αποζηµιώσεις 
εισηγητών από Πανεπιστήµια του εξωτερικού δύνανται να 
υπερβαίνουν τα ποσά που ορίζει η Σ.Ε.Σ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και µετά από επαρκώς αιτιολογηµένη πρόταση του ∆ιευθυντή του 
προγράµµατος. 

 
4. ∆εν επιτρέπεται στα µέλη ∆.Ε.Π. να αµείβονται για διδασκαλία σε 

Π.Μ.Σ. και Π.∆.Σ. του ΟΠΑ (πλήρους ή µερικής φοίτησης) για 
περισσότερες ώρες από το ισοδύναµο τριών (3) εξαµηνιαίων 
προπτυχιακών µαθηµάτων (156 µη-ανηγµένες ώρες). Σε ειδικές 
περιπτώσεις που οι διδακτικές ανάγκες του Τµήµατος δεν είναι 
δυνατόν να καλυφθούν ικανοποιητικά µε διαφορετικό τρόπο, µε 
πρόταση του ∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ., η  Γ.Σ.Ε.Σ. ή η Ε.∆.Ε. µπορεί να 
δώσει τη δυνατότητα αµοιβής για διδασκαλία πέραν των 156 ωρών. 
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5. Για την υπογραφή συµβάσεως συνεργασίας µε εξωτερικούς 
συνεργάτες πρέπει να υποβάλλονται στον Ε.Λ.Κ.Ε./ΟΠΑ η απόφαση 
της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. και το βιογραφικό σηµείωµα του εξωτερικού 
συνεργάτη τα οποία προσαρτώνται στις υπογεγραµµένες συµβάσεις. 

 
6. Οι αποζηµιώσεις που αναφέρονται στον προϋπολογισµό και τον 

απολογισµό αναλυτικά, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που ακολουθεί 
στο Παράρτηµα.  

 
 

Β. ∆απάνες ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
 

7. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται δαπάνες που αφορούν στη 
γραµµατειακή υποστήριξη του προγράµµατος ή στην ενοικίαση 
αιθουσών εφ’ όσον υπάρχει ή και σε άλλα λειτουργικά έξοδα 
(µικροφωνικά, ηλεκτρικά κ.λπ.). 

 
 
 

Γ.  ∆απάνες για Μετακινήσεις 
 

8. Για την κάλυψη δαπανών µετακινήσεων µελών  ∆.Ε.Π. του ΟΠΑ και 
υποψηφίων διδακτόρων, για συµµετοχή σε συνέδρια (παρουσίαση ή 
σχολιασµό ερευνητικού άρθρου) ή /και για προβολή του Π.Μ.Σ. ή του 
ΟΠΑ, προϋπόθεση είναι η απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. 

 
9. Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. που να δικαιολογεί τη σχέση της 

µετακίνησης µε το πρόγραµµα  απαιτείται και σε κάθε άλλη 
περίπτωση. 

 
10. Στις δαπάνες αυτές συµπεριλαµβάνονται και τυχόν µετακινήσεις 

µελών των Εξεταστικών Επιτροπών Π.Μ.Σ. που οδηγούν στη λήψη 
∆.∆. 

 
11. Ειδικότερες διατάξεις που αφορούν στις µετακινήσεις ισχύουν όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 10 του Οδηγού Χρηµατοδότησης (Απόφαση 
Συγκλήτου 10-7-2003). 

 
 

 
∆.  ∆απάνες για Προµήθειες 

 
12. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται δαπάνες για αγορές παγίων 

του εξοπλισµού ή της ανανέωσης του εξοπλισµού και για αγορές 
αναλωσίµων, κυρίως των εργαστηρίων των Μεταπτυχιακών 
Προγραµµάτων, για αγορές βιβλίων των προγραµµάτων καθώς και 
για τη λήψη υπηρεσιών από εξωτερικούς προµηθευτές που έχουν 
σχέση µε το πρόγραµµα. Ειδικότερες διατάξεις που αφορούν στις 
προµήθειες ισχύουν όπως αναφέρονται στο άρθρο 10 του Οδηγού 
Χρηµατοδότησης (Απόφαση Συγκλήτου 10-7-2003). 
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13. Όλα τα βιβλία που αγοράζονται µέσω των Π.Μ.Σ. πρέπει να 
καταλογογραφούνται και να σφραγίζονται από την Κεντρική 
Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ. Η διαδικασία της καταλογογράφησης γίνεται 
από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ στο χώρο όπου είναι 
δηλωµένα ότι βρίσκονται τα βιβλία. Για το σκοπό αυτό ο Ειδικός 
Λογαριασµός ενηµερώνει την Κεντρική Βιβλιοθήκη για τις νέες αγορές 
βιβλίων και το χώρο που βρίσκονται. Εξαιρούνται της 
καταλογογράφησης τα βιβλία που διατίθενται στους φοιτητές. 

 
14. Για όσα  βιβλία δεν φυλάσσονται στην  Κεντρική Βιβλιοθήκη θα πρέπει 

να εξευρίσκεται χώρος για τη φύλαξή τους µε ευθύνη του 
Επιστηµονικού Υπεύθυνου του Προγράµµατος. Ο δανεισµός των 
βιβλίων αυτών γίνεται µε ευθύνη της Γραµµατείας του Προγράµµατος. 
Οι φοιτητές κάθε Προγράµµατος έχουν προτεραιότητα στο δανεισµό 
βιβλίων που έχουν αποκτηθεί από αυτό. 

 
 

Ε. ∆απάνες για Υποστήριξη Φοιτητών 
 

15. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται δαπάνες όπως: υποτροφίες και 
βραβεία φοιτητών, αποζηµιώσεις φοιτητών για παροχή βοηθητικών 
υπηρεσιών, αποζηµιώσεις υποψηφίων διδακτόρων για παροχή 
υπηρεσιών και αποζηµιώσεις για µεταδιδακτορική έρευνα. 

 
16. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της Ε.∆.Ε. καθορίζονται τα κριτήρια και ο 

αριθµός των φοιτητών που µπορούν να τύχουν υποτροφίας. Με 
παρόµοια απόφαση καθορίζονται τα καθήκοντα που ανατίθενται ως 
βοηθητικές υπηρεσίες ή επικουρικό έργο. Ενδεικτικά αναφέρονται η 
επιτήρηση εργαστηρίων ή εξετάσεων στο µεταπτυχιακό ή 
προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών, η διενέργεια φροντιστηριακών 
ασκήσεων κ.λπ. Το συνολικό ποσό των υποτροφιών  καθώς και οι 
αποζηµιώσεις για βοηθητικές υπηρεσίες ή επικουρικό έργο 
αποφασίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε., εντός των ορίων που 
καθορίζει η Σ.Ε.Σ.  

 
17. Η διενέργεια µεταδιδακτορικής έρευνας (αντικείµενο, διάρκεια κ.λπ.) 

αποφασίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε. Το συνολικό ποσό που 
µπορεί να δοθεί για µεταδιδακτορική έρευνα αποφασίζεται από τη 
Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.∆.Ε., εντός των ορίων που καθορίζει η Σ.Ε.Σ.  

 
18. Οι δαπάνες για την υποστήριξη των φοιτητών αναφέρονται στον 

προϋπολογισµό και τον απολογισµό αναλυτικά, σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα του Παραρτήµατος. 

 
 

 
ΣΤ. Λειτουργικές ∆απάνες 

 
19. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλες οι λειτουργικές δαπάνες 

του Προγράµµατος (π.χ. αγορά χαρτιού, φωτοτυπίες, αναλώσιµα Η/Υ, 
αναλώσιµα φωτοτυπικών συσκευών, βιβλία για τις ανάγκες των 
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µαθηµάτων των µεταπτυχιακών φοιτητών, δηµοσιεύσεις στις 
εφηµερίδες κ.λπ.) καθώς και οι δαπάνες για την προβολή ή για 
εκδηλώσεις του Προγράµµατος, για παραστάσεις του ∆ιευθυντή ή 
άλλου εξουσιοδοτηµένου µέλους του Προγράµµατος, που έχουν 
σχέση µε το Πρόγραµµα. 

 
 
 

    
Z. Προβολή των Π.Μ.Σ. και Π.∆.Σ. του ΟΠΑ 

 
20. Για την προβολή και προώθηση των Π.Μ.Σ. και των Π.∆.Σ. το 

Πανεπιστήµιο θα προβαίνει σε: 
 

i. ∆ιοργάνωση Ηµερίδας για την παρουσίαση των Π.Μ.Σ. και 
Π.∆.Σ. του ΟΠΑ, υπό το συντονισµό της Γραµµατείας του 
Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού. 
Ανακοίνωση και προβολή της Ηµερίδας αυτής θα γίνεται στον 
Τύπο. 

 
ii. Έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου για τα Π.Μ.Σ. του ΟΠΑ (που 

θα αναθεωρείται ανά διετία), µε ευθύνη της Γραµµατείας του 
Αντιπρύτανη Ακαδηµαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού. 

 
iii. Έκδοση «ετησίου λευκώµατος» (Yearbook) µε παρουσίαση της 

µέχρι σήµερα συνεισφοράς του ΟΠΑ και αναφορά σε 
επώνυµους και καταξιωµένους στον επαγγελµατικό χώρο 
αποφοίτους του ΟΠΑ, µε ευθύνη της Πρυτανείας.  

 
 
 
 

Άρθρο 34 
 

Κρατήσεις 
 

1. Τα συνολικά έσοδα των µεταπτυχιακών προγραµµάτων κατανέµονται 
ως εξής: 

 
• 65% για τα λειτουργικά έξοδα του προγράµµατος και για τις 

αµοιβές-αποζηµιώσεις του διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού 
προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόµο 
υποχρεώσεις τους, καθώς και για τη χορήγηση υποτροφιών σε 
µεταπτυχιακούς φοιτητές µετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. ή της 
Ε.∆.Ε. 

• 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύµατος που 
αφορούν το Π.Μ.Σ. και  

• 10% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. /ΟΠΑ. 
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Η ανωτέρω κατανοµή δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς 
για συγκεκριµένο σκοπό, καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις, οι 
οποίες κατανέµονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

 
 

2. Οι κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. χρησιµοποιούνται για τη διοικητική 
υποστήριξη των προγραµµάτων. 

 
3. Από τις κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. ένα ποσοστό µπορεί να 

παρακρατείται για την υποστήριξη των Τµηµάτων του ΟΠΑ. 
Κρατήσεις υπέρ των Τµηµάτων χρησιµοποιούνται για την κάλυψη 
τρεχουσών εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των Τµηµάτων. 
Οι κρατήσεις αυτές αποτελούν ξεχωριστό έργο µε Επιστηµονικό 
Υπεύθυνο τον Πρόεδρο του αντίστοιχου Τµήµατος. Το έργο αυτό 
διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε./ΟΠΑ και δεν υπόκειται σε άλλη παρακράτηση. 
Επιλέξιµες δαπάνες του έργου είναι: 

 
i. Συµµετοχή σε συνέδρια µελών ∆.Ε.Π. (υπόλοιπο που δεν 

καλύπτεται από το Πανεπιστήµιο). 
ii. Συµµετοχή σε συνέδρια υποψηφίων διδακτόρων. 
iii. Αγορά εξοπλισµού Η/Υ µελών ∆.Ε.Π., µε προτεραιότητα τα νέα 

µέλη. 
iv. Αγορά, ανανέωση και συντήρηση εξοπλισµού, καθώς και αγορά 

αναλωσίµων των εκπαιδευτικών εργαστηρίων (σε έκτακτες 
περιπτώσεις εφ’ όσον δεν καλύπτονται από το Πανεπιστήµιο). 

v. Αµοιβές φοιτητών για επικουρικό έργο προς το Τµήµα (επίβλεψη 
εργαστηρίων, φροντιστηριακές ασκήσεις κ.λπ.). 

vi. ∆απάνες υποβολής άρθρων σε διεθνή περιοδικά (submission 
fees) και subscription fees. 

vii. ∆απάνες προβολής του Τµήµατος (πχ. προκηρύξεις και 
ανακοινώσεις στον τύπο, συντήρηση ιστοσελίδας στο διαδίκτυο 
κ.λπ.) 

viii. Τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες (πχ. δαπάνες κατά τις 
ορκοµωσίες). 

ix. ∆απάνες επισκεπτών καθηγητών 
x. Άλλες παρεµφερείς δαπάνες 

 
 

5. Τα ποσοστά παρακράτησης καθορίζονται επί του συνόλου των 
ακαθαρίστων εσόδων των Προγραµµάτων. Οι προτεινόµενες 
παρακρατήσεις ισχύουν από την ηµεροµηνία έγκρισής τους από την 
Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστηµίου για όλες τις νέες 
σειρές Προγραµµάτων. Τα ανωτέρω ποσοστά αναπροσαρµόζονται 
κάθε χρόνο από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης, µετά από εισήγηση 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ. 
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Άρθρο 35 
 

Οικονοµική ∆ιαχείριση Π.∆.Σ. που οδηγούν στη λήψη ∆.∆. 
 

1. Η οικονοµική διαχείριση των Π.∆.Σ., που οδηγούν στη λήψη ∆.∆. του 
ΟΠΑ, καλύπτεται, στο παρόν στάδιο, σχεδόν εξ ολοκλήρου µέσω των 
Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων που οδηγούν στη λήψη Μ.∆.Ε.  

 
2. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται ιδιαίτερη διαχείρισή τους. Εάν απαιτηθεί 

κάτι τέτοιο στο µέλλον, η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης του ΟΠΑ θα 
θεσπίσει ιδιαίτερες διαδικασίες, οι οποίες θα είναι ανάλογες της 
οικονοµικής διαχείρισης των Προγραµµάτων, που οδηγούν στη λήψη 
Μ.∆.Ε., που καλύπτονται από τον παρόντα Κανονισµό.   

 
    
 

Άρθρο 36 
 

Μεταβατικές ∆ιατάξεις 
 

1. Οποιοδήποτε θέµα προκύψει στο µέλλον και το οποίο δεν καλύπτεται 
από τον παρόντα Κανονισµό θα αντιµετωπισθεί µε αποφάσεις της 
Σ.Ε.Σ. του ΟΠΑ.  

 
2. Από την ισχύ του παρόντος κανονισµού καταργούνται όλες οι 

προηγούµενες αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης που 
αφορούν σε σχετικά θέµατα.  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ      
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 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Μ.∆.Ε 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΠΛΗΡΟΥΣ/ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΤΩΝ ...................................................... 
∆/ΝΤΗΣ:  

 
Σειρά 200…-20…  ΚΩ∆ΙΚΟΣ: ΜΤ-00...-… 

Αριθµός Εισακτέων:   ….  
Συµµετοχή φοιτητών στο κόστος :          … 0,00
Προβλεπόµενη απώλεια διδάκτρων από διακοπή σπουδαστών 0,00
Χορηγίες, ∆ωρεές  0,00
Άλλα Έσοδα: Παράβολα 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 0,00
   

Ι. Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ε Σ   ∆ Α Π Α Ν Ε Σ  Π.Μ.Σ. 0,00
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ   

1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΠΟΣΟ 
1.1 Αµοιβές  Μελών Επιτροπής  & ∆/ντή ΜΠΣ  0,00
1.2 Αµοιβές Εισηγητών από το Εσωτερικό  0,00
1.3 Αµοιβές Εισηγητών από το Εξωτερικό  0,00
1.4 ∆απάνες Επιλογής Φοιτητών  0,00
1.5 ∆απάνες Επίβλεψης ∆ιατριβών  0,00
1.6 Αµοιβές για Σηµειώσεις  0,00

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 0,00
2. ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΣΟ 

2.1 ∆ιοικητική Υποστήριξη  0,00
2.2 Ενοικίαση Αιθουσών 0,00

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 0,00
3. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟ 

3.1 Μετακινήσεις για Συνέδρια 0,00
3.2 Μετακινήσεις για Άλλους Λόγους  0,00

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3 0,00
4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΟΣΟ 

4.1 Αγορές Παγίων για Εξοπλισµούς 0,00
4.2 Αγορές Αναλωσίµων   0,00
4.3 Αγορές Βιβλίων  0,00
4.4 Προµήθειες Λήψης Υπηρεσιών (Συνδροµές, παροχή υπηρεσιών) 0,00
4.5 Εκπαιδευτικό Υλικό - Software 0,00
4.6 Φωτοτυπίες Σηµειώσεων 0,00

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 4 0,00
5. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΟΣΟ 

5.1 Υποτροφίες Φοιτητών (µόνο για τα full time) 0,00
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5.2 Αµοιβές για Μεταδιδακτορική Έρευνα 0,00
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 5 0,00

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ  Π.Μ.Σ. ΠΟΣΟ 
6.1 ∆απάνες Προβολής  0,00
6.2 ∆απάνες Παραστάσεων 0,00
6.3 ∆απάνες Εκδηλώσεων( Catering,κ.λπ.) 0,00
6.4 Λοιπές Λειτουργικές ∆απάνες (δαπάνες µικρών ταµείων, 
ταχυδροµικά κ.λπ.) 

0,00

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 6 0,00
7. ΑΠΟΘΕΜΑ Π.Μ.Σ. 0,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 0,00

ΙΙ. Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Ε Σ   ∆ Α Π Α Ν Ε Σ  ΟΠΑ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. 0,00

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ   
8.1 ∆απάνες για ∆ιοικητική Υποστήριξη 0,00

8.2 Αποζηµιώσεις Υποψηφίων ∆ιδακτόρων για Παροχή 
Επικουρικού-Υποστηρικτικού Έργου 

0,00

8.3 ∆απάνες Παραστάσεων 0,00

8.4 Ενοικίαση Αιθουσών 0,00
8.5 Αγορές Παγίων για Εξοπλισµούς 0,00

8.6 Εκπαιδευτικό Υλικό - Software 0,00
8.7 Αγορές Βιβλίων 0,00

8.8 Αγορές Αναλωσίµων 0,00
8.9 Προµήθειες Λήψης Υπηρεσιών (συνδροµές, παροχή υπηρεσίων) 0,00
8.10 ∆απάνες Προβολής (π.χ. τύπος, ιστοσελίδες-baner, 
φωτογραφίες, προωθητικά δώρα, έντυπα, τσάντες) 

0,00

8.11 ∆απάνες Εκδηλώσεων 0,00
8.12 Λοιπές Λειτουργικές ∆απάνες (π.χ. ∆απάνες µικρών ταµείων, 
ταχυδροµικά κ.λπ.) 

0,00

8.13 Γενικά Έξοδα 0,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ 
0,00

ΙΙΙ. Κ Ρ Α Τ Η Σ Ε Ι Σ   Ε Λ Κ Ε 0,00

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  0,00

 
 
 
 
 
 

 
 


