
ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.   

PIRAEUS UNIVERSITY of APPLIED SCIENCES 

FACULTY OF ENGINEERING 

Department of Electronics Engineering 

www.electronics.teipir.gr  www.electronics.teipir.gr  
Θηβών 250, Αθήνα-Αιγάλεω 12244  250, Thivon Str., Athens, GR-12244, Greece 

Τηλ. +30 210 538-1225, Fax. +30 210 538-1226  Tel:+30 210 538-1225, Fax:+30 210 538-1226  

   

   

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Master of Science in 

Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα  Internetworked Electronic Systems 
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Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. διοργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα», με απόφαση έγκρισης ΦΕΚ 

926/Β/21-05-2015 και προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 είκοσι πέντε (25) θέσεις 

εισακτέων, με έναρξη σπουδών τον Φεβρουάριο 2018. Οι σπουδές σε καθεστώς πλήρους 

φοίτησης διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Επίσης δίνεται η δυνατότητα μερικής 

φοίτησης, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ. 

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Master of Science) με τίτλο 

«Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα». 

Καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι 

υποψήφιοι που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ (ελληνικών Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων/Τ.Ε.Ι. ή 

ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής) τεχνολογικής και θετικής κατεύθυνσης. Σε περίπτωση 

που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, είναι απαραίτητο να προσκομιστεί και η 

αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι / επί πτυχίω φοιτητές, υπό την προϋπόθεση ότι 

θα έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απόκτηση του προπτυχιακού τίτλου έως 

και την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2018 Αυτό θα πρέπει να προκύπτει από επίσημη 

βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος όπου φοιτούν. Σε περίπτωση επιλογής τους, η 

οριστικοποίηση της εγγραφής τους στο ΠΜΣ θα γίνει μόνο μετά την προσκόμιση του 

προπτυχιακού τίτλου. 

 

Υποβολή αίτησης και φακέλου δικαιολογητικών 

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση και φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση, στο ειδικό έντυπο του ΠΜΣ (Παράρτημα Α – επίσης διαθέσιμη ηλεκτρονικά 

στην ιστοσελίδα http://ies.teipir.gr ). 

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ. 

3. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (η μία επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση 

του εντύπου αίτησης, οι υπόλοιπες δύο αναγράφουν στο πίσω μέρος το 
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ονοματεπώνυμο του/της υποψηφίου/ας). 

4. Αντίγραφο/α πτυχίου ή διπλώματος συνοδευόμενου από Αναλυτική Βαθμολογία όλων 

των μαθημάτων ή υποχρεώσεων του τίτλου, όπου αναγράφεται και ο τελικός βαθμός 

του τίτλου, αριθμητικά και με ακρίβεια. Οι τίτλοι που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό 

πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας / αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.  

5. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, συνοδευόμενο από Κείμενο Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για το συγκεκριμένο ΠΜΣ (έως 1 σελίδα). 

6. Επίσημα διπλώματα ή αποδεικτικά γλωσσομάθειας για την αγγλική γλώσσα (βλ. 

Παράρτημα Β). Αποδεικτικά γνώσης και άλλων γλωσσών θα συνεκτιμηθούν εφόσον 

υποβληθούν. 

7. Ανάτυπο πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, εφόσον προβλέπεται από το 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (σε ηλεκτρονική μορφή). 

8. Δύο συστατικές επιστολές σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο με αναγραφόμενο το 

ονοματεπώνυμο του υποψηφίου. 

9. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ, εφόσον 

υπάρχουν. 

10. Ανάτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού / τεχνικού 

συγγραφικού έργου, εφόσον υπάρχει (σε ηλεκτρονική μορφή). 

11. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι 

γνήσια και ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που έχει στην κατοχή του, και εφόσον 

επιλεγεί θα προσκομίσει είτε τα πρωτότυπα είτε νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα, όπου 

απαιτείται. 

12. Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις 

της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και αναλαμβάνει το 

κόστος των σπουδών για όλη τη διάρκειά τους. 

Τα ανωτέρω στοιχεία με αριθμό (1)-(6) και (11)-(12) αποτελούν τα Ελάχιστα Τυπικά Προσόντα 

για την εξέταση της αίτησης. 

Τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα 

κληθούν να καταθέσουν επίσημα πιστοποιητικά ή/και νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα αυτών 

(όπου απαιτείται) ως προϋπόθεση για την εγγραφή τους. Τα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. 

Οι αιτήσεις και οι φάκελοι δικαιολογητικών υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικώς, με συστημένη 

αποστολή και με προθεσμία έως και 31 Ιανουαρίου 2018, αποδεικνυόμενη από την ταχυδρομική 

σφραγίδα. Η αποστολή απευθύνεται στη διεύθυνση: 

 

Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.  

(Υπόψη κας. Χριστίνας Χαρίτου) 

ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. – Κτίριο Ζ 

Θηβών 250, Αιγάλεω 12244 

τηλ. +30 210 538-1225 

 

 

 

 



Διαδικασία Επιλογής 

Στη διαδικασία επιλογής συμμετέχουν οι υποψήφιοι που  

1. υπέβαλαν αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών εμπρόθεσμα, και 

2. διαθέτουν τα Ελάχιστα Τυπικά Προσόντα, όπως αυτά ορίστηκαν στην προηγούμενη 

παράγραφο. 

Εκπρόθεσμες αιτήσεις ή/και φάκελοι δικαιολογητικών επιστρέφονται χωρίς να εξεταστούν.  

Η επιλογή γίνεται από Επιτροπή καθηγητών του Τμήματος η οποία συγκροτείται με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος και ανακοινώνεται. Ο κατάλογος 

επιτυχόντων και επιλαχόντων ανακοινώνεται εντύπως και ηλεκτρονικώς αφού κυρωθεί από τη 

Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.  

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει αξιολόγηση του φακέλου του υποψηφίου και συνέντευξη, 

με βάρη 70% και 30%, αντίστοιχα. 

Συνεντεύξεις 

Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αποδεκτό φάκελο, θα 

πραγματοποιηθούν από την Επιτροπή Επιλογής εντός του 1ου δεκαπενθημέρου του 

Φεβρουαρίου 2018. Η πρόσκληση σε συνέντευξη θα ανακοινωθεί εντύπως στην προθήκη της 

Γραμματείας και ηλεκτρονικώς στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Οι υποψήφιοι δεν θα ειδοποιηθούν 

ατομικά. Στόχος της συνέντευξης είναι να εκτιμηθεί η συνολική συγκρότηση, το κίνητρο και το 

ενδιαφέρον των υποψηφίων, αλλά και η κατάρτισή τους σε συσχέτιση με το αντικείμενο του 

ΠΜΣ, ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα επιτυχούς και έγκαιρης ολοκλήρωσης του 

προγράμματος. 

Υποχρεώσεις των φοιτητών – Δίδακτρα 

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν οφείλουν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο ΠΜΣ εντός 

της προθεσμίας που θα οριστεί, καταβάλλοντας και το προβλεπόμενο ποσό διδάκτρων. Σε 

περίπτωση μη ανταπόκρισης, θα καλούνται διαδοχικά οι επιλαχόντες με βάση την αξιολογική 

κατάταξη. 

Ειδικότερα οι φοιτητές καταβάλλουν για δίδακτρα το ποσό των 800 ευρώ ανά ακαδημαϊκό 

εξάμηνο σπουδών, το οποίο καταβάλλεται μέσω του ΕΛΚΕ του ιδρύματος, σε δύο (2) ισόποσες 

δόσεις, την πρώτη και την έβδομη εβδομάδα κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

Η φοίτηση στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες τις 

εργάσιμες ημέρες και πρωινές ώρες το Σάββατο, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Κατά τη 

διάρκεια των σπουδών τους, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές απολαμβάνουν τα δικαιώματα και 

εκπληρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται  

1. στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ,  

2. στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ιδρύματος, και  

3. στον Εσωτερικό Κανονισμό του ιδρύματος 

(τα κείμενα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ). 

 

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ 

Μαρία Ραγκούση 

Καθηγήτρια 

 (Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο  
που φυλάσσεται στο αρχείο της Γραμματείας) 



ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.   

PIRAEUS UNIVERSITY of APPLIED SCIENCES 

FACULTY OF ENGINEERING 

Department of Electronics Engineering 

www.electronics.teipir.gr  www.electronics.teipir.gr 

Θηβών 250, Αθήνα-Αιγάλεω 12244  250, Thivon Str., Athens, GR-12244, Greece 

Τηλ. +30 210 538-1225, Fax. +30 210 538-1226  Tel:+30 210 538-1225, Fax:+30 210 538-1226  

   

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  Master of Science in 

Διαδικτυωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα  Internetworked Electronic Systems 
Αρ. Πρωτ.:_____________ 

[Συμπληρώνεται από τη Γραμματεία] 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

για το ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ONOMA:……………………………………………. ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………..…………………... 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ:………………………………………………………………………….…….………………. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ:…………………………………………………………………………................................ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:……………………. ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:……………………………….……….………… 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:  …………………………………………….………………… 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:  ………………………………………………………………. 

ΑΦΜ:…………………………………………………………… ΔΟ.Y.:……………………………………………………….. 

KATOIKIA - ΟΔΟΣ:…………………………………………………………………… ΑΡΙΘΜΟΣ:.………….…………… 

ΠΟΛΗ / ΠΕΡΙΟΧΗ:…………………………………………………………….………. Τ.Κ.:………….……….…..………. 

ΤΗΛ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:……………………………………….. ΤΗΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ:………………………………...………… 

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛ.:…………………………………………… E-mail:………………………………..................................... 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ (προπτυχιακές και - εφόσον υπάρχουν - μεταπτυχιακές) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:…………………………………………………………………………………………………......... 

ΤΜΗΜΑ:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………………………................................................................ 

ΠΤΥΧΙΟ / ΔΙΠΛΩΜΑ:…………………….……………………………………………………………………………………… 

ΕΤΟΣ / ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:……………………… ΒΑΘΜΟΣ:…………………………………..…..……………… 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:…………………………………………………………………………………………………......... 

ΤΜΗΜΑ:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………………………................................................................ 

ΠΤΥΧΙΟ / ΔΙΠΛΩΜΑ:…………………….……………………………………………………………………………………… 

ΕΤΟΣ / ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:……………………… ΒΑΘΜΟΣ:…………………………………..…..……………… 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:…………………………………………………………………………………………………......... 

ΤΜΗΜΑ:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………………………................................................................ 

ΠΤΥΧΙΟ / ΔΙΠΛΩΜΑ:…………………….……………………………………………………………………………………… 

ΕΤΟΣ / ΜΗΝΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ:……………………… ΒΑΘΜΟΣ:…………………………………..…..……………… 

[Θέση 

Φωτογραφίας] 
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ: 

……………………………...…………………………………………………………………………………………………......... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………................................................................ 

………………………...…………………….……………………………………………………………………………………… 

ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ: 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΠΛΩΜΑ - ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΘΜΟΣ ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ 

ΑΓΓΛΙΚΗ……..…………………………………………………………………………………………………………………… 

__________………………………………………………………………………………................................................................ 

__________…………...…………………….……………………………………………………………………………………… 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εφόσον υπάρχει) 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:…....………………………………………………………………………………………………… 

ΚΛΑΔΟΣ / ΤΜΗΜΑ:……………………………………………………………………................................................................ 

ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:………………….……………………………………………………………………………………… 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:…....………………………………………………………………………………………………… 

ΚΛΑΔΟΣ / ΤΜΗΜΑ:……………………………………………………………………................................................................ 

ΘΕΣΗ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:………………….……………………………………………………………………………………… 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επισυνάπτονται στην αίτηση – δεν επιστρέφονται) 

□ Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ 

□ Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας 

□ Αντίγραφο/α πτυχίου ή διπλώματος & Αναλυτική Βαθμολογία  

□ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα συνοδευόμενο από Κείμενο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

□ Επίσημα διπλώματα ή αποδεικτικά γλωσσομάθειας (τουλάχιστον για την αγγλική γλώσσα) 

□ Ανάτυπο πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (σε ηλεκτρονική μορφή) 

□ Δύο συστατικές επιστολές 

□ Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας 

□ 
Ανάτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου επιστημονικού / τεχνικού συγγραφικού έργου (σε 

ηλεκτρονική μορφή) 

□ Υπεύθυνη δήλωση για το κύρος των δικαιολογητικών  

□ Υπεύθυνη δήλωση για την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις και το κόστος των σπουδών 

Υπογραφή 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ και την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του, προϋπόθεση είναι η γνώση 

της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (Δίπλωμα Cambridge FCE ή ισότιμο). Η τεκμηρίωση 

γίνεται με όλους τους προβλεπόμενους από τη σχετική νομοθεσία τρόπους, και τουλάχιστον με τους εξής:  

Mε πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή με πτυχίο 

(MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN ή 

με πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level Β2) Level 2. Independent User, του 

Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή με πτυχίο CERTIFICATE IN UPPER INTERMEDIATE 

COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH 

FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 και άνω ή με 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 4,5 έως 5,5 ή 

Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations 

Syndicate (UCLES) ή Integrated Skills in English Level 2 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE 

II) ή με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με 

την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.  

Διευκρινίζεται ότι η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής τεκμαίρεται και για υποψηφίους που διαζευκτικά:  

1. κατέχουν βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αγγλόφωνο αναγνωρισμένο από το 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Α.Ε.Ι. (πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.) της αλλοδαπής,  

2. διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σχετική με τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. σε αγγλόφωνη 

χώρα,  

3. επιτυχώς ανταποκρίνονται σε σχετική διαδικασία αξιολόγησης αντίστοιχης του επιπέδου Β2, που 

μπορεί να διοργανώνεται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. με ευθύνη του Διευθυντή του 

ΠΜΣ, εφόσον εξασφαλιστούν οι σχετικοί πόροι. 

Τέλος, γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών πέραν της αγγλικής, συνεκτιμάται κατά την επιλογή εφόσον 

τεκμηριωθεί ανάλογα με τα ανωτέρω. 

 


