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Δλεκεξώλνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα 

ΓΠΜ «Μαζεκαηηθή Πξνηππνπνίεζε ζε ύγρξνλεο Σερλνινγίεο θαη ηελ 

Οηθνλνκία», «Φπζηθή θαη Σερλνινγηθέο Δθαξκνγέο», «Μηθξνζπζηήκαηα θαη 

Ναλνδηαηάμεηο», «Δθαξκνζκέλεο Μαζεκαηηθέο Δπηζηήκεο» θαη «Δθαξκνζκέλε 

Μεραληθή», θαζώο θαη νη Τπνςήθηνη Γηδάθηνξεο ηεο ρνιήο Δθαξκνζκέλσλ 

Μαζεκαηηθώλ θαη Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ, όηη από ην αθαδεκατθό έηνο 2011 – 2012 

αιιάδεη ν ηξόπνο δηαλνκήο θαη ηα θξηηήξηα θαζνξηζκνύ ησλ δηθαηνύρσλ ηνπ 

δειηίνπ εηδηθνύ εηζηηεξίνπ (πάζν).  

ύκθσλα κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, νη θνηηεηέο ζα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά ηελ 

αίηεζή ηνπο γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ πάζν από ην δηθηπαθό ηόπν 

http://paso.minedu.gov.gr. Καηόπηλ, θαη αθνύ εγθξηζεί ε αίηεζε από ηελ νηθεία 

Γξακκαηεία, ζα κπνξεί ν θνηηεηήο λα παξαιακβάλεη ην Γειηίν ηνπ από ην 

ζπγθεθξηκέλν ζεκείν παξάδνζεο, ην νπνίν ζα έρεη επηιέμεη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζήο ηνπ.  

Γηθαηνύρνη ηνπ λένπ δειηίνπ εηδηθνύ εηζηηεξίνπ (πάζν) είλαη όζνη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δελ έρνπλ μεπεξάζεη ηε κέγηζηε δηάξθεηα ζπνπδώλ πνπ 

πξνβιέπεη θαηά πεξίπησζε ην θάζε ΓΠΜ, θαζώο θαη όζνη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο 

δελ έρνπλ μεπεξάζεη ηα 4 έηε από ηελ εκεξνκελία ηεο πξώηεο εγγξαθήο ηνπο. 

εκεησηένλ, όηη δελ ππάξρεη ειηθηαθό όξην γηα ηνπο δηθαηνύρνπο, ελώ ε γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν δηαθνπή ηεο θνηηεηηθήο ηδηόηεηαο ζπλεπάγεηαη απηόκαηα 

παύζε ηνπ δηθαηώκαηνο θαηνρήο ηνπ πάζν, ην νπνίν ζηελ πεξίπησζε απηή ζα 

πξέπεη λα επηζηξέθεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο. 

 Ωο κέγηζηε δηάξθεηα ζπνπδώλ νξίδνληαη:  

Α. Σα 2 έηε (4 εμάκελα) ζηα ΓΠΜ: «Δθαξκνζκέλεο Μαζεκαηηθέο Δπηζηήκεο», 

«Δθαξκνζκέλε Μεραληθή», «Μηθξνζπζηήκαηα θαη Ναλνδηαηάμεηο» 
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Β. Σα 2,5 έηε (5 εμάκελα) ζηα ΓΠΜ: «Φπζηθή θαη Σερλνινγηθέο Δθαξκνγέο», 

«Μαζεκαηηθή Πξνηππνπνίεζε ζε ύγρξνλεο Σερλνινγίεο θαη ηελ Οηθνλνκία».  

Δπνκέλσο γηα ηελ πεξίπησζε Α, δηθαηνύρνη είλαη όζνη έθαλαλ πξώηε εγγξαθή ηνλ 

Οθηώβξην 2010, ελώ γηα ηελ πεξίπησζε Β, όζνη έθαλαλ πξώηε εγγξαθή ηνλ 

Οθηώβξην 2009.  

Αλαιπηηθέο νδεγίεο, θαζώο θαη βίληεν επίδεημεο ππάξρνπλ ζηνλ δηαδηθηπαθό 

ηόπν http://paso.minedu.gov.gr, ελώ νη δηθαηνύρνη ζα κπνξνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ 

κε ην εηδηθό γξαθείν αξσγήο ζην 801-11-31400 (από ζηαζεξό) ή ζην 210-

7724375 (από θηλεηό), από Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή από ηηο 09.00 έσο θαη ηηο 

17.00.  

Απαραίτητη προϋπόθεση πξηλ ηελ ειεθηξνληθή αίηεζε γηα ρνξήγεζε πάζν 

είλαη νη δηθαηνύρνη λα έρνπλ ιάβεη username θαη password από ην Κέντρο 

Ηλεκτρονικών Τπολογιστών ηνπ ΔΜΠ (όπνπ θαη πξέπεη λα απεπζπλζνύλ όζνη 

δελ έρνπλ ήδε ιάβεη).  

Γηα ηνπο πρωτοετείς μεταπτστιακούς υοιτητές, όιεο νη παξαπάλσ 

δηαδηθαζίεο ζα μεθηλήζνπλ κεηά ηελ εγγξαθή ηνπο ζην θαηά πεξίπησζε ΓΠΜ 

ζην νπνίν έγηλαλ δεθηνί θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2011-2012.  

Αλαθνηλώζεηο ζρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο εγγξαθήο θαη δήισζεο καζεκάησλ γηα 

όινπο ηνπο κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο, ζα ππάξμνπλ ζην πξνζερέο δηάζηεκα από 

θάζε ΓΠΜ ρσξηζηά.  
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