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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 67459 (1)
   Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ. 10360/

5-10-2018 της Διοικούσας Επιτροπής, με θέμα: 

Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δομο-

στατικά Έργα» (Β΄ 4882) του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018: «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011: «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπλη-
ρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017: «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως ισχύει σήμερα με 
τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15: «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πι-
στωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α΄ 189), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α΄ 83): «Ρυθμίσεις για 
την Έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

6. Την υπ’ αρ. 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης 
Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα» (Α΄114).

7. Την υπ’ αρ. 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση: «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολο-
γισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

8. Την υπ’ αρ. 9/13-9-2018 (Θέμα 12ο) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την έγκριση 
Κανονισμού Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο «Δομοστατικά Έργα».

9. Το υπό στοιχεία 105323/Ζ1/26-6-2018 έγγραφο του 
ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Δομοστατικά Έργα» 
(Β΄ 3191).

10. Την υπ’ αρ. 10360/5-10-2018 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
(Β΄ 4882).

11. Την υπ’ αρ. 5/8-05-2020 (θέμα 6ο) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όπου προτείνονται τρο-
ποποιήσεις του λειτουργούντος Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δομοστατικά Έργα» ως 
προς τον τίτλο του ΠΜΣ: «Αντισεισμική και Ενεργειακή 
Αναβάθμιση Κατασκευών και Βιώσιμη Ανάπτυξη», καθώς 
και στα λοιπά άρθρα.

12. Την υπ’ αρ. 3/15-6-2020 (θέμα 4ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

13. Την υπ’ αρ. 9/25-6-2020 (θέμα 16ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με τροποποιήσεις του λειτουργούντος Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δομοστατικά Έργα» 
ως προς τον τίτλο του ΠΜΣ: «Αντισεισμική και Ενεργει-
ακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Βιώσιμη Ανάπτυξη», 
καθώς και στα λοιπά άρθρα.
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14. Το υπ’ αρ. 45244/1-7-2020 έγγραφο του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όπου 
προτείνονται τροποποιήσεις του λειτουργούντος Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δομο-
στατικά Έργα» ως προς τον τίτλο του ΠΜΣ: «Αντισεισμική 
και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη», καθώς και στα λοιπά άρθρα.

15. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίη-
σης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπ’ αρ. 
85626/Ζ1/03-7-2020 εγγράφου μας στον Υπουργό Παι-
δείας) της πρότασης ίδρυσης του ΠΜΣ.

16. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 564) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ.  
10360/5-10-2018 της Διοικούσας Επιτροπής (Β΄ 4882), με 
θέμα: Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Δομο-
στατικά Έργα» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 
Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5/8-05-2020 (θέμα 6ο) απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής λειτουργούσε από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Δομοστατικά Έργα» και αγ-
γλικό τίτλο “Structural Engineering”, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποφάσισε να ορ-
γανώσει και να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με νέο τίτλο «Αντισεισμική και Ενεργειακή Ανα-
βάθμιση Κατασκευών και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και αγγλι-
κό τίτλο “Seismic and Energy Retrofit of Structures and 
Sustainable Development”, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή 
πάρθηκε ομόφωνα από την Συνέλευση του Τμήματος, 
δοθέντος ότι το ΠΜΣ υπό τον νέο τίτλο και με νέα μαθή-
ματα αγγίζει την ανάγκη της αγοράς και της κοινωνίας για 
την Αναβάθμιση (Σεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση) 
των κατασκευών από Πολιτικούς Μηχανικούς, σε συν-
δυασμό με τη χρησιμοποίηση φιλικών υλικών προς το 
περιβάλλον. Επιπλέον, καλύπτεται η ανάγκη στον κλάδο 
των Μηχανικών για την γνώση στον Τομέα της Επισκευής 
ή/και Ενίσχυσης των υφισταμένων κτιρίων και του Οι-
κονομικού Απολογισμού ζημιών μετά από ενδεχόμενο 
Σεισμό, όπως επίσης και της Ενεργειακής Αναβάθμισης 
αυτών. Επιπλέον, με το ΠΜΣ δίνεται η δυνατότητα στον 

απόφοιτο να αποκτήσει την ικανότητα Επίλυσης και Δι-
αστασιολόγησης Νέων Κατασκευών από διάφορα υλικά 
με σύγχρονους Αντισεισμικούς Κανονισμούς.

1. Το ΠΜΣ έχει αντικείμενο τον «Αντισεισμική και 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Βιώσιμη Ανά-
πτυξη» (Seismic and Energy Retrofit of Structures and 
Sustainable Development).

2. Το ΠΜΣ στοχεύει στην κριτική αξιολόγηση και την 
έρευνα των αποτελεσμάτων της χρήσης διαφόρων με-
θόδων και εργαλείων Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Επίλυ-
σης Στατικής και Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατασκευών, 
νέων ή υφισταμένων, σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον. 
Επιπλέον, έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και την έρευνα 
σε γνωστικά πεδία, που σχετίζονται με την αναβάθμιση 
(Επισκευή ή Ενίσχυση) των κατασκευών με την εφαρ-
μογή των Αντισεισμικών κανονισμών και με τη χρήση 
υλικών φιλικών προς το περιβάλλον.

3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές θα 
είναι σε θέση :

• Να σχεδιάζουν, να επιλύουν και να υλοποιούν νέες 
κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού με τη χρήση Δομοστα-
τικής Μηχανικής και διάφορων Λογισμικών - Εργαλείων.

• Να αναλύουν τις κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού 
με τους εν ισχύει Αντισεισμικούς Κανονισμούς.

• Να προσδιορίζουν την Αποτίμηση των κατασκευών 
και να προτείνουν Ανασχεδιασμό των υφισταμένων κα-
τασκευών.

• Να διερευνούν, να αναλύουν και να προτείνουν με-
θόδους και υλικά για τις Επισκευές και Ενισχύσεις κα-
τασκευών.

• Να προσδιορίζουν την δομική ακεραιότητα των κα-
τασκευών με Αποτίμηση της αξιοπιστίας τους ή συντή-
ρησή τους.

• Να εκτιμούν το Οικονομικό κόστος απωλειών ζωής 
και επισκευών κατασκευών μετά από σεισμό.

• Να οργανώνουν την Διαχείριση και την οικονομική 
εκτέλεση ενός έργου.

• Να αναβαθμίζουν ενεργειακά μία κατασκευή.
• Να σχεδιάζουν βιοκλιματικά ένα κτίριο χρησιμοποι-

ώντας φιλικά υλικά προς το περιβάλλον.
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών» με ελληνικό τίτλο: «Αντισεισμική και 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Βιώσιμη Ανά-
πτυξη» και αγγλικό τίτλο: «Seismic and Energy Retrofit 
of Structures and Sustainable Development» μετά την 
πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση 
το πρόγραμμα σπουδών.

Ο τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ατ-
τικής με αναφορά του ονόματος του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών και του Ιδρύματος 
(ΠΑ.Δ.Α.) στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

Άρθρο 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ, όπως 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 
31 του ν. 4485/2017, είναι:

• Σύγκλητος του Ιδρύματος,
• Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ),
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• Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΣΤ),
• Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ (ΣΕ), και
• Διευθυντής του ΠΜΣ.
1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος.
Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα 

ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομι-
κού χαρακτήρα των ΠΜΣ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί 
όσες αρμοδιότητες σχετικές με τα ΠΜΣ δεν ανατίθενται 
από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα. Οι αρμοδιότητες 
της Συγκλήτου περιγράφονται στο άρθρο 13, παρ. 1 του 
ν. 4485/2017.

2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η ΕΜΣ συστήνεται σε κάθε Ίδρυμα, αποτελείται από 

τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο οποίος 
εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του οικείου 
Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προ-
βλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος.
Η ΣΤ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
• Ορίζει τα μέλη της ΣΕ.
• Κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του ΠΜΣ.
• Συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υπο-

ψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.
• Διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ).

• Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4485/2017.

4. Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.)
Η ΣΕ απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ, που έχουν 

αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από την 
Συνέλευση Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής για διετή θητεία. Τα μέλη της 
ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση για 
τη συμμετοχή τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ 
είναι ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από τη 
ΣΕ μεταξύ των μελών της ΣΕ. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του 
προγράμματος και:

- Εισηγείται στην Συνέλευση Τμήματος την κατανο-
μή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του 
ΠΜΣ.

- Ορίζει τον επιβλέποντα της παραδοτέας εργασίας 
(project) στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης, ο ορισμός της οποίας 
επικυρώνεται από τη Συνέλευση Τμήματος.

- Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής 
φοίτησης, παράταση σπουδών, αναγνώριση μαθημάτων 
από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντικα-
τάσταση μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος με 
άλλα μαθήματα, απαλλαγή φοιτητών από τέλη φοίτησης 
και εισηγείται σχετικά στην Συνέλευση Τμήματος.

5. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης 

βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου 
ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό 
αντικείμενο του ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόε-
δρος της ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με 
απόφαση της ΣΕ.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα 
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελε-
σματική λειτουργία του προγράμματος. Έχει τις ακόλου-
θες αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση την ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του ΠΜΣ.

γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-
πών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στη Συνέλευση για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του ΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής 
ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκο-
ντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

Το ΠΜΣ «Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κα-
τασκευών και Βιώσιμη Ανάπτυξη» - (Seismic and Energy 
Retrofit of Structures and Sustainable Development), 
υποστηρίζεται από Γραμματεία του Προγράμματος. Η 
Γραμματεία του ΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμματειακή 
υποστήριξη του ΠΜΣ, όπως την προετοιμασία της δια-
δικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονο-
μικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή 
υποστήριξη της Σ.Ε., την καταχώριση βαθμολογιών κλπ.

Άρθρο 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΠΜΣ «Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση 
Κατασκευών και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Seismic and Energy 
Retrofit of Structures and Sustainable Development), 
γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών 
Τμημάτων Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημε-
δαπής ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από 
τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτοί, ως υπεράριθμοι υπότροφοι, και μέλη 
των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με το 
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος με απόφαση της Συντονιστικής 
Επιτροπής δημοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του Τμήματος και του Ιδρύματος προκήρυξη για την ει-
σαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές 
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αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατα-
τίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προθεσμία που 
ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί 
με απόφαση της Σ.Ε. ή του Διευθυντή του ΠΜΣ.

Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών βα-
σίζεται:

Α) στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου 
υποψηφιότητας, και

Β) στη συνέντευξη.
Α) Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα εξής 

δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Συμμετοχής.
2. Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτικό τεύχος εργασι-

ών (portfolio σε ψηφιακή μορφή και πτυχιακή ή διπλω-
ματική εργασία εφόσον υπάρχει).

3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περά-
τωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.

4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν.
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν.
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
7. Δύο συστατικές επιστολές.
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, 

επιπέδου C1.
Για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας απαιτούνται:
Αποδεικτικά πιστοποιητικά άριστης γνώσης της αγ-

γλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 7-15/02/2017 και του 
παραρτήματος Β’ του ΑΣΕΠ ή γραπτές εξετάσεις που 
οργανώνονται με ευθύνη του ΠΜΣ ή συγγραφή επιστη-
μονικών εργασιών στα Αγγλικά.

Οι φοιτητές με τίτλους από ιδρύματα της αλλοδαπής 
πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από 
την Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων (την οποία αποτελούν 
τα μέλη της ΣΕ) με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

• Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος, με βαρύτητα 35%.
• Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου - Δημο-

σιεύσεις, με βαρύτητα 10%.
• Επαγγελματική εμπειρία ή τεκμηριωμένη ενασχό-

λησή του με τα αντικείμενα του προγράμματος, με βα-
ρύτητα 15%.

• Ξένες γλώσσες, με βαρύτητα 10% και
• Συνέντευξη, με βαρύτητα 30%.
Τα κριτήρια, και οι βαρύτητες των κριτηρίων μπορούν 

να αλλάξουν μετά από εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ και 
έγκριση από τη ΣΤ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 
επιλογή θεωρείται η γνώση της ξένης γλώσσας η οποία 
τεκμηριώνεται ως αναφέρεται ανωτέρω.

Με βάση την κατάταξη των υποψηφίων καταρτίζεται 
Πίνακας για τη διαδικασία της συνέντευξης. Ο αριθμός 
των υποψηφίων που θα κληθούν για συνέντευξη δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τον διπλάσιο του αριθμού των 
εισακτέων δηλαδή τους 80.

Β) Η διαδικασία της συνέντευξης
Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται από Επιτροπή 

Επιλογής που ορίζεται από την ΣΕ.

Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται και αξιολογούνται:
• Η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια 

των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του ΠΜΣ
• Το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα
• Η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητά τους
• Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων.
Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται και η τελική βαθμο-

λογία διαμορφώνεται από:
α) το βαθμό του φακέλου σε ποσοστό 70% και
β) το βαθμό της συνέντευξης σε ποσοστό 30%.
Με βάση την τελική βαθμολογία, η ΣΕ καταρτίζει τον 

Πίνακα Επιτυχόντων και τον καταθέτει προς έγκριση στη 
Συνέλευση Τμήματος.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμ-
ματεία του ΠΜΣ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την 
απόφαση της ΣΕ προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής καθώς και την 
απόδειξη καταβολής της πρώτης δόσης των διδάκτρων 
του Α΄ εξαμήνου.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισο-
βαθμούντες με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων επι-
τυχόντων, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα οι 
επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο 
αξιολογικό πίνακα, εάν υπάρχουν.

Άρθρο 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία πε-
ριλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της παραδοτέας 
εργασίας (Project).

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των 
σπουδών ορίζεται στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, 
και παρατείνεται έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση του 
φοιτητή και έγκριση της Σ.Ε.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να 
ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. Τα εξάμηνα 
αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρού-
νται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής 
φοίτησης.

Άρθρο 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκά-
στου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση του ΔΜΣ 
απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS).

Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 6 πιστωτικές μονάδες 
(ECTS) και διδάσκεται για ένα εξάμηνο. Κατά τη διάρ-
κεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι ΜΦ ( Μεταπτυχιακοί 
Φοιτητές) απαιτείται να παρακολουθήσουν επιτυχώς 10 
υποχρεωτικά μαθήματα, 5 μαθήματα ανά εξάμηνο φοί-
τησης.

Κατά το τρίτο εξάμηνο, οι ΜΦ ασχολούνται αποκλει-
στικά με την εκπόνηση της παραδοτέας στον επιβλέπο-
ντα Καθηγητή εργασίας. Η παραδοτέα εργασία (project) 
αντιστοιχεί σε 30 ECTS.
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Οι ΜΦ πρέπει να παρακολουθούν ανελλιπώς και υπο-
χρεωτικά όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ που επέλεξαν, σύμ-
φωνα με τις οδηγίες που προβλέπονται στο Πρόγραμμα 
Σπουδών, και να μετέχουν ενεργά στις συζητήσεις, στις 
παρουσιάσεις και στις άλλες ερευνητικές δραστηριότη-
τες του Προγράμματος. Με απόφαση της Σ.Ε. μπορούν 
δυνητικά να πραγματοποιηθούν μαθήματα σε μορφή 
εντατικής θεματικής εβδομάδας.

Τα μαθήματα αρχίζουν την ώρα που αναγράφεται 
στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Η υπέρβαση των τριών (3) 
αδικαιολόγητων απουσιών σε κάθε μάθημα σημαίνει 
αποκλεισμό από τις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήμα-
τος και επανάληψή του, έπειτα από σχετική έγκριση της 
Σ.Ε. Η παρουσία των Μ.Φ. ελέγχεται από τον/την διδά-
σκοντα/ουσα και η επίδοσή τους αξιολογείται διαρκώς 
από αυτόν/ήν.

Οι Μ.Φ. οφείλουν να ενημερώνονται από τις ανακοι-
νώσεις, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, 
καθώς και από το e-mail, που τους χορηγεί το Πανεπι-
στήμιο.

Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ κάθε Μ.Φ.: (α) θα έχει 
ολοκληρώσει με επιτυχία τις εξετάσεις στα μαθήματα 
που διδάχθηκε, (β) θα έχει συγγράψει ικανό αριθμό θε-
ωρητικών και ερευνητικών εργασιών, (γ) θα έχει ολο-
κληρώσει με επιτυχία τη παραδοτέα εργασία, (project). 
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μα-
θήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:

Α΄ Εξάμηνο ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ 
ΩΡΕΣ /

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Ανάλυση και Σχεδιασμός 
Κατασκευών από Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα.

3 6

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Ενεργειακός Σχεδιασμός και 
Αναβάθμιση Κτιρίων.

2 6

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Αντισεισμικός Σχεδιασμός 
Κατασκευών.

2 6

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Σχεδιασμός Μεταλλικών 
Κατασκευών.

3 6

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Αντισεισμικός Σχεδιασμός 
και Αναβάθμιση γεφυρών και 
έργων Υποδομής.

2 6

Σύνολο 12 30

Β΄ Εξάμηνο ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ/ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός 
Κτιρίων

2 6

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Ειδικά Θέματα Επισκευών και 
Ενισχύσεων Κατασκευών.

3 6

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Αποτίμηση και Ανασχεδιασμός 
Υφισταμένων Κατασκευών.

3 6

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Διοίκηση Έργων.

2 6

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Τρωτότητα Κατασκευών και 
Υπολογισμός Απωλειών έναντι 
Φυσικών Κινδύνων.

2 6

Σύνολο 12 30

Γ΄ Εξάμηνο ECTS
Μάθημα Υποχρεωτικό: Μελέτη-Εκπόνηση και 
Παράδοση θέματος από τον φοιτητή (Project).

30

Σύνολο 30
Τα μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο 

ορίζονται και μπορούν να μεταβληθούν με απόφαση 
της Σ.Ε.

Άρθρο 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το εαρινό και το 
χειμερινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει δεκα-
τρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και δύο (2) εβδομά-
δες εξετάσεων. Τα μαθήματα του εαρινού και χειμερινού 
εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο 
του Σεπτεμβρίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων 
κ.λπ. είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος προ-
βλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η ώρα 
αναπλήρωσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η 
επίδοσή τους στα μαθήματα και στο project, που υπο-
χρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ, 
πραγματοποιείται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές 
ή προφορικές εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών ή με 
συνδυασμό αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. 
Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του 
κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 
1-10. Η βαθμολογία των μαθημάτων κατατίθεται στη 
Γραμματεία του ΠΜΣ εντός 10 ημερών από τη λήξη της 
εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοι-
τητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επι-
τυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του 
ΠΜΣ και να παραδώσει εργασία, (project), συγκεντρώ-
νοντας ενενήντα (90) ECTS.

Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση 
μαθήματος ή μαθημάτων, εντός του μέγιστου προβλε-
πόμενου διαστήματος των (4) εξαμήνων φοίτησης, σύμ-
φωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
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Σπουδών του ΠΜΣ, θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς το πρόγραμμα.

Στο Γ΄ εξάμηνο του Προγράμματος προβλέπεται η 
εκπόνηση παραδοτέας εργασίας (project) με 30 ECTS.

Ο Επιβλέπων της παραδοτέας εργασίας (project) είναι 
διδάσκων του ΠΜΣ.

Η εκπόνηση της παραδοτέας εργασίας (project) πρέπει 
να γίνει αυστηρά εντός του Γ’ εξαμήνου σε συνέχεια του 
Β’ εξαμήνου.

Οι παραδοτέες εργασίες (project) πρέπει να παραδίδο-
νται μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες του Γ’ εξαμή-
νου. Παράταση δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
ιδίως για λόγους ανωτέρας βίας.

Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώμα-
τα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παρο-
χής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα του 
ΠΜΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με 
αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα 
προτεινόμενα συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3, 
αρ. 34, ν. 4485/2017).

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επι-
σκέψεις εργοταξίων ή εργαστηρίων, συνέδρια/ημερί-
δες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό του ΠΜΣ, 
διαλέξεις ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΠΜΣ.

3. Η Συνέλευση Τμήματος, μετά την εισήγηση της Σ.Ε., 
δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοι-
τητών εάν:

- Υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών,
- Έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
- Υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 

ΠΜΣ (τέσσερα εξάμηνα), όπως ορίζεται στον παρόντα 
Κανονισμό,

- Έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 
την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά όργανα,

- Αυτοδίκαια, κατόπιν αιτήσεως του/της μεταπτυχια-
κού/ης φοιτητή/τριας,

- Υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των προβλεπόμενων εργασιών τους,

- Δεν εξοφλήσουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
4. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολό-

γηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ. 1, άρ. 44, ν. 4485/2017). 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του κάθε διδάσκο-
ντος θα κοινοποιούνται σ’ αυτόν.

5. Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ «Αντισεισμική και 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Βιώσιμη Ανά-
πτυξη» απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στην «Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατα-
σκευών και Βιώσιμη Ανάπτυξη» .

7. Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέ-
μεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου 
κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωρι-
στεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

8. Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Αντισεισμική και 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Βιώσιμη Ανά-
πτυξη» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη 
φοίτησης 3.000 Ευρώ, που επιμερίζονται σε 3 δόσεις. Η 
πρώτη δόση των διδάκτρων Α’ εξαμήνου καταβάλλεται 
με την εγγραφή στο ΠΜΣ. Για κάθε εξάμηνο παράτασης 
σπουδών πέρα από το 3ο, οι ΜΦ καταβάλουν το 50% των 
τελών φοίτησης του εξαμήνου (500 ευρώ) στην αρχή 
του εξαμήνου.

Άρθρο 9
ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ., υποχρεούνται 
στην καταβολή τελών φοίτησης. Η καταβολή των διδά-
κτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευ-
νας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι αρμόδιος για τη διαχείρισή 
τους. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να εξοφλούν 
εγκαίρως όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δύναται να έχουν 
απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017, καθώς 
και την υπ’ αρ. 131757/Ζ1/2-8-2017 υπουργική απόφαση.

1. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές 
του Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον 
διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο 
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το 
μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενει-
ακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμε-
σου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με 
τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή 
αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. 
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν 
ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό 
του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κα-
τάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρό-
τερο εισόδημα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε θέμα σχετι-
κό με την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. Με 
όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που 
αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο 
εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) 
του οικογενειακού), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβά-
νονται υπόψη, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογι-
κού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο 
Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
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2. Χορήγηση απαλλαγής τέλους φοίτησης: Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. βάσει των κριτηρίων του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 
131757/Ζ1/2-8-17 υπουργική απόφαση, οι ενδιαφερό-
μενοι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση απαλλαγής από τα 
τέλη φοίτησης, σύμφωνα με περιγραφέντα στο άρθρο 5, 
συνυποβάλλοντας όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοι-
χεία. Επιλέγονται οι φοιτητές που πληρούν τα ανωτέρω 
κριτήρια βάσει του ατομικού ή οικογενειακού διαθέσι-
μου ισοδύναμου εισοδήματος. Αν οι δικαιούχοι υπερβαί-
νουν το ποσοστό 30%, επιλέγονται με σειρά κατάταξης 
ξεκινώντας από τους έχοντες το χαμηλότερο εισόδημα.

Άρθρο 10
ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν 
οι χώροι διδασκαλίας του Τμήματος Πολιτικών Μη-
χανικών και οι βιβλιοθήκες και των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων του ΠΑ.Δ.Α. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν τα 
παρακάτω εργαστήρια:

• Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Τμήμα-
τος Πολιτικών Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α. στην Πανεπιστη-
μιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα.

• Εργαστήριο Αντοχής Υλικών του Τμ. Πολιτικών Μη-
χανικών του ΠΑ.Δ.Α.

• Εργαστήριο Η/Υ στην αίθουσα Β227 στην Πανεπι-
στημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ 
γίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, η οποία στελεχώ-
νεται από διοικητικό/ή υπάλληλο του ΠΑ.Δ.Α. ή απα-
σχολούμενο/η υπάλληλο με σχέση εργασίας ορισμένου 
χρόνου.

3. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 
από:

• τέλη φοίτησης
• δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

• πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
• πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
• κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 

απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του ΠΜΣ, ο οποίος κατα-
τίθεται στην ΣΕ του ΠΜΣ (παρ. 2, άρ. 44, ν. 4485/2017).

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ 
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ 
ΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 
60% είναι:

- Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,
- Μέλη ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τμήματος, κατόχους 

διδακτορικού διπλώματος,

- Ομότιμοι καθηγητές (άρθρο 69, ν. 4386/2016) και 
αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,

- Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980,
- Διδάσκοντες σύμφωνα με παρ. 1 του άρθρου 36 του 

ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του 
άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και με την παρ. 3 
του άρθρου 242 του ν. 4610/2019.

- Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, κατόχους δι-
δακτορικού διπλώματος, οι οποίοι μπορεί να απασχο-
λούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση της 
ΣΤ και πράξη του Διευθυντή του ΠΜΣ, για τη διεξαγωγή 
διδακτικού και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με 
τη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού 
υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7, 
άρθρο 29, ν. 4009/2011).

Επιπροσθέτως, διδακτικό έργο, σε ποσοστό κατά μέ-
γιστον 40% με αιτιολογημένη απόφαση της Σ.Τ., κατόπιν 
πρότασης και πρόσκλησης της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. , μπορεί 
να ανατεθεί σε:

- Μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα του άρθρου 13Α 

του ν. 4310/2014 και από την Ακαδημία Αθηνών,
- Επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, επιστήμο-
νες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις 
ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,

- Επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος (παρ. 7, άρθρο 16, ν. 4009/2011).

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, φροντιστηρια-
κών και Εργαστηριακών ασκήσεων και σεμιναρίων του 
ΠΜΣ γίνεται, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση 
της Συνέλευσης Τμήματος.

Άρθρο 12
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η τακτική αναθεώρηση του παρόντος εσωτερικού κα-
νονισμού μεταπτυχιακών σπουδών πραγματοποιείται 
κάθε διετία. Αναθεώρηση ή προσθήκη/διαγραφή συ-
γκεκριμένων άρθρων δύναται να υλοποιηθεί εκτάκτως 
κατά τη διάρκεια των δύο ετών μετά από εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής και απόφασης της Συνέλευσης 
του Τμήματος. Για την ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξε-
ων/άρθρων απαιτείται η τελική έγκριση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

Άρθρο 13
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε υποψήφιος, που επιλέξει να φοιτήσει στο Π.Μ.Σ., 
θα πρέπει να λαμβάνει εγκαίρως γνώση του παρόντος 
Κανονισμού και να αποδέχεται τους κανόνες λειτουργίας 
του Π.Μ.Σ.

Για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με το Π.Μ.Σ., για 
το οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη στο Νόμο, στον Κανονι-
σμό και στην απόφαση ίδρυσης της Συγκλήτου, αρμόδια 
να αποφασίσει είναι η Συντονιστική Επιτροπή.
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από το Ακαδημαϊκό Έτος 
2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Ι

      Αριθμ. 67455 (2)
    Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ. 6857/

6-7-2018 της Διοικούσας Επιτροπής (Β΄ 3191), 

με θέμα: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Δομοστατικά Έργα» του 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μη-

χανικών.

H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018: «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011: «Δομή, Λειτουργία, 

Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπλη-
ρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017: «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15: «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πι-
στωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α΄ 189), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν.  4386/2016: «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

6. Την υπ’ αρ. 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση: «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

8. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 564) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

9. Το υπό στοιχεία 105323/Ζ1/26-6-2018 έγγραφο του 
ΥΠΠΕΘ έγκρισης του ΠΜΣ με τίτλο «Δομοστατικά Έργα».

10. Την υπ’ αρ. 6857/6-7-2018 απόφαση της Διοικού-
σας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχε-
τικά με την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Δομοστατικά Έργα» (Β΄ 3191).

11. Την υπ’ αρ. 5/8-05-2020 (θέμα 6ο) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όπου προτείνονται τρο-
ποποιήσεις του λειτουργούντος Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δομοστατικά Έργα», ως 
προς τον τίτλο του ΠΜΣ: «Αντισεισμική και Ενεργειακή 
Αναβάθμιση Κατασκευών και Βιώσιμη Ανάπτυξη», καθώς 
και στα λοιπά άρθρα.

12. Την υπ’ αρ. 3/15-6-2020 (θέμα 4ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

13. Την υπ’ αρ. 9/25-6-2020 (θέμα 16ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά 
με τροποποιήσεις του λειτουργούντος Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δομοστατικά Έργα», 
ως προς τον τίτλο του ΠΜΣ: «Αντισεισμική και Ενεργει-
ακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Βιώσιμη Ανάπτυξη», 
καθώς και στα λοιπά άρθρα.

14. Το υπ’ αρ. 45244/1-7-2020 έγγραφο του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η απόφαση της 
Συγκλήτου.

15. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίησης 
στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπό στοι-
χεία 85626/Ζ1/03-7-2020 εγγράφου μας στην Υπουργό 
Παιδείας) της απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, όπου προτείνονται τροποποιήσεις 
του λειτουργούντος Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Δομοστατικά Έργα», ως προς τον 
τίτλο του ΠΜΣ: «Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθ-
μιση Κατασκευών και Βιώσιμη Ανάπτυξη», καθώς και 
στα λοιπά άρθρα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
85 του ν.  4485/2017.

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ.  
6857/6-7-2018 της Διοικούσας Επιτροπής (Β΄ 3191), με 
θέμα: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Δομοστατικά Έργα» του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών, σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 5/8-05-2020 (θέμα 6ο) απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής λειτουργούσε από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο «Δομοστατικά Έργα» και αγ-
γλικό τίτλο “Structural Engineering”, σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποφάσισε να ορ-
γανώσει και να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με νέο τίτλο «Αντισεισμική και Ενεργειακή Ανα-
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βάθμιση Κατασκευών και Βιώσιμη Ανάπτυξη» και αγγλι-
κό τίτλο “Seismic and Energy Retrofit of Structures and 
Sustainable Development”, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν.  4485/2017 (Α’ 114), όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή 
πάρθηκε ομόφωνα από την Συνέλευση του Τμήματος, 
δοθέντος ότι το ΠΜΣ υπό τον νέο τίτλο και με νέα μαθή-
ματα αγγίζει την ανάγκη της αγοράς και της κοινωνίας για 
την Αναβάθμιση (Σεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση) 
των κατασκευών από Πολιτικούς Μηχανικούς, σε συν-
δυασμό με τη χρησιμοποίηση φιλικών υλικών προς το 
περιβάλλον. Επιπλέον, καλύπτεται η ανάγκη στον κλάδο 
των Μηχανικών για την γνώση στον Τομέα της Επισκευής 
ή/και Ενίσχυσης των υφισταμένων κτιρίων και του Οι-
κονομικού Απολογισμού ζημιών μετά από ενδεχόμενο 
Σεισμό, όπως επίσης και της Ενεργειακής Αναβάθμισης 
αυτών. Επιπλέον, με το ΠΜΣ δίνεται η δυνατότητα στον 
απόφοιτο να αποκτήσει την ικανότητα Επίλυσης και Δι-
αστασιολόγησης Νέων Κατασκευών από διάφορα υλικά 
με σύγχρονους Αντισεισμικούς Κανονισμούς.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - Μαθησιακά Αποτελέσματα

1. Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την «Αντισεισμική και 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Βιώσιμη Ανά-
πτυξη» (Seismic and Energy Retrofit of Structures and 
Sustainable Development ).

2. Το ΠΜΣ στοχεύει στην κριτική αξιολόγηση και την 
έρευνα των διακυβευμάτων της χρήσης διαφόρων με-
θόδων και εργαλείων Ανάλυσης, Σχεδιασμού, Επίλυσης 
και Ενίσχυσης Κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού (μικρής 
ή μεγάλης κλίμακας), νέων ή υφισταμένων, σε ένα διε-
πιστημονικό περιβάλλον. Επιπλέον, έχει ως αντικείμενο 
τη μελέτη και την έρευνα σε γνωστικά πεδία, που σχε-
τίζονται με την αναβάθμιση (Επισκευή ή Ενίσχυση) των 
κατασκευών και την ενεργειακή βελτίωσή τους με την 
εφαρμογή των Αντισεισμικών κανονισμών και Προδια-
γραφών για υλικά φιλικά προς το περιβάλλον.

3. Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι φοιτητές θα 
είναι σε θέση :

• Να σχεδιάζουν, να επιλύουν και να υλοποιούν νέες 
κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού με τη χρήση Δομοστα-
τικής Μηχανικής και διάφορων Λογισμικών - Εργαλείων.

• Να αναλύουν τις κατασκευές Πολιτικού Μηχανικού 
με τους εν ισχύει Αντισεισμικούς Κανονισμούς.

• Να προσδιορίζουν την Αποτίμηση των κατασκευών 
και να προτείνουν Ανασχεδιασμό των υφισταμένων κα-
τασκευών.

• Να διερευνούν, να αναλύουν και να προτείνουν με-
θόδους και υλικά για τις Επισκευές και Ενισχύσεις κα-
τασκευών.

• Να προσδιορίζουν την δομική ακεραιότητα των κα-
τασκευών με Αποτίμηση της αξιοπιστίας τους ή συντή-
ρησή τους.

• Να εκτιμούν το Οικονομικό κόστος απωλειών ζωής 
και επισκευών κατασκευών μετά από σεισμό.

• Να οργανώνουν την Διαχείριση και την οικονομική 
εκτέλεση ενός έργου.

• Να αναβαθμίζουν ενεργειακά μία κατασκευή.

• Να σχεδιάζουν βιοκλιματικά ένα κτίριο χρησιμοποι-
ώντας φιλικά υλικά προς το περιβάλλον.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών» με ελληνικό τίτλο: «Αντισεισμική και 
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατασκευών και Βιώσιμη Ανά-
πτυξη» και αγγλικό τίτλο: «Seismic and Energy Retrofit 
of Structures and Sustainable Development», μετά την 
πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση 
το πρόγραμμα σπουδών.

Ο τίτλος απονέμεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ατ-
τικής με αναφορά του ονόματος του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών και του Ιδρύματος 
(ΠΑ.Δ.Α.), στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Εισακτέων

Στο ΠΜΣ «Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση 
Κατασκευών και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Seismic and Energy 
Retrofit of Structures and Sustainable Development), 
γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών 
Τμημάτων Πολυτεχνείων, Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημε-
δαπής ή ΑΣΠΑΙΤΕ ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από 
τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Πέρα από τους 
σαράντα (40) φοιτητές, που μπορεί να εκπαιδεύσει το 
ΠΜΣ, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι και υπότροφοι ή 
μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με 
την παρ. 8 του άρ. 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - Γλώσσα
Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης παραδοτέας 
εργασίας (project) από τον φοιτητή, στο τέλος του Γ’ 
εξαμήνου.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να 
ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. Τα εξάμηνα 
αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρού-
νται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής 
φοίτησης.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική. Το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανέρχεται στις 
90 για τα 3 εξάμηνα φοίτησης στο ΠΜΣ.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
Α΄ Εξάμηνο ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

ΩΡΕΣ / 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS

Μάθημα Υποχρεωτικό: Ανάλυση 
και Σχεδιασμός Κατασκευών 
από Οπλισμένο Σκυρόδεμα.

3 6



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ48068 Τεύχος B’ 4418/07.10.2020

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Ενεργειακός Σχεδιασμός και 
Αναβάθμιση Κτιρίων.

2 6

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Αντισεισμικός Σχεδιασμός 
Κατασκευών.

2 6

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Σχεδιασμός Μεταλλικών 
Κατασκευών.

3 6

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Αντισεισμικός Σχεδιασμός και 
Αναβάθμιση γεφυρών και έργων 
Υποδομής.

2 6

Σύνολο 12 30

Β΄ Εξάμηνο ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΩΡΕΣ / 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ECTS

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Βιοκλιματικός Σχεδιασμός 
Κτιρίων

2 6

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Ειδικά Θέματα Επισκευών και 
Ενισχύσεων Κατασκευών.

3 6

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Αποτίμηση και Ανασχεδιασμός 
Υφισταμένων Κατασκευών.

3 6

Μάθημα Υποχρεωτικό: Διοίκηση 
Έργων.

2 6

Μάθημα Υποχρεωτικό: 
Τρωτότητα Κατασκευών και 
Υπολογισμός Απωλειών έναντι 
Φυσικών Κινδύνων.

2 6

Σύνολο 12 30

Γ΄ Εξάμηνο ECTS
Μάθημα Υποχρεωτικό: Μελέτη-Εκπόνηση 
και Παράδοσης από τον φοιτητή θέματος 
(Project).

30

Σύνολο 30
Τα μαθήματα, που προσφέρονται σε κάθε εξάμηνο δια 

ζώσης, ορίζονται και μπορούν να μεταβληθούν με από-
φαση της Σ.Ε. (Συντονιστικής Επιτροπής). Η συγγραφή 
του προς παράδοση θέματος (Project) πραγματοποιείται 
στην ελληνική γλώσσα και θα βασισθεί σε οποιαδήποτε 
ενότητα των διδαχθέντων μαθημάτων που είναι αντικεί-
μενο του Π.Μ.Σ. Η παράδοση του θέματος είναι υποχρε-
ωτική για την ολοκλήρωση των σπουδών στο Π.Μ.Σ. και 
γίνεται στο τέλος του Γ’ εξαμήνου και σε συνέχεια του Β’ 
εξαμήνου.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο ΠΜΣ 
ορίζεται σε σαράντα (40) κατ’ έτος. Πέρα από αυτούς 
μπορούν να γίνουν δεκτοί, ως υπεράριθμοι, υπότροφοι 
και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα 
με την παρ. 8 του άρθρου 34 του νόμου 4485/2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων ή το επικουρικό δι-
δακτικό έργο δύναται να αναλαμβάνουν κατά τις προ-
βλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας (παρ. 1, άρθρου 
36 του ν. 4485/2017 και αρθρο 242 του ν. 4610/2019) 
από το οικείο Τμήμα και σε ποσοστό τουλάχιστον 60% 
μέλη Δ.Ε.Π., μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (κάτοχοι δι-
δακτορικού διπλώματος, εκτός κι αν το γνωστικό τους 
αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδι-
αιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής), ομότιμοι καθηγη-
τές (άρθρο 69, ν. 4386/2016) και αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π., μέλη Δ.Ε.Π., μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., κάτοχοι 
μεταπτυχιακού διπλώματος (υπό την επίβλεψη-συντονι-
σμό διδάκτορος μέλους ΔΕΠ και μετά από απόφαση της 
Συνέλευσης), διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 
(Α’ 112), ακαδημαϊκοί υπότροφοι του Τμήματος κάτο-
χοι διδακτορικού διπλώματος, υποψήφιοι διδάκτορες 
οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί 
υπότροφοι στο Τμήμα (υπό την επίβλεψη-συντονισμό 
διδάκτορος μέλους ΔΕΠ και μετά από απόφαση της Συ-
νέλευσης), ή με άλλη σχέση εργασίας με το Τμήμα με 
απόφαση της Συνέλευσης για τη διεξαγωγή διδακτικού 
και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση 
που υπογράφεται μεταξύ του συμβαλλόμενου και του 
οικείου ΑΕΙ (παρ. 7, αρθρου 29, ν. 4009/2011).

Επιπροσθέτως, εφόσον οι διδάσκοντες της προηγού-
μενης κατηγορίας δεν επαρκούν, το ΠΜΣ δύναται να 
απασχολήσει κατά τις προβλέψεις της ισχύουσας νο-
μοθεσίας και με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος (παρ. 2 άρθρου 36 του ν. 4485/2017 
και άρθρο 242 του ν. 4610/2019) και κατόπιν εισήγη-
σης της Σ.Ε., διδάσκοντες εκτός οικείου Τμήματος, για 
το ποσοστό που απομένει έως το ελάχιστα οριζόμενο 
(60%) στην παρ. 1 του άρθρου 36, οι οποίοι θα είναι μέλη 
ΔΕΠ, αφυπηρετήσαντες καθηγητές άλλων Τμημάτων του 
ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, ερευνητές από ερευνητικά κέντρα 
του αρθ.13Α, ν. 4310/2014 και της Ακαδημίας Αθηνών ή 
δύναται να γίνουν νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα 
με τα ανωτέρω.

Επιπλέον των οριζομένων στις ως άνω παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 36, στο ΠΜΣ δύνανται να προσκληθούν (παρ. 5, 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017), ως επισκέπτες, καταξιω-
μένοι επιστήμονες, που έχουν θέση ή προσόντα καθη-
γητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες 
γνώσεις ή εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας στο γνωστικό 
αντικείμενο του ΠΜΣ, καθώς και επισκέπτες μεταδιδα-
κτορικοί ερευνητές, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος 
(παρ. 7, άρθρου 16, ν. 4009/2011), για την κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν 
οι χώροι διδασκαλίας (αίθουσα Β227 και Εργαστήριο 
Οπλισμένου Σκυροδέματος του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών στην Πανεπιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώ-
να του ΠΑ.Δ.Α.) και η βιβλιοθήκη του ΠΑ.Δ.Α. Επίσης, θα 
χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω εργαστήρια:
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• Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος του Τμή-
ματος Πολιτικών Μηχανικών στην Πανεπιστημιούπολη 
Αρχαίου Ελαιώνα του ΠΑ.Δ.Α.

• Εργαστήριο Αντοχής Υλικών του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α.

• Εργαστήριο Υπολογιστών στην αίθουσα Β227, Πανε-
πιστημιούπολη Αρχαίου Ελαιώνα.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ 
γίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, η οποία στελεχώ-
νεται από διοικητικό/ή υπάλληλο του Τμήματος ή του 
ΠΑ.Δ.Α. ή απασχολούμενο/η υπάλληλο με σχέση εργα-
σίας ορισμένου χρόνου.

3. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 
από:

α) Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείτε στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τομέα,

β) Πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
γ) Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
δ) Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
ε) Τα τέλη φοίτησης.
4. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ 

θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2030-2031, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 

και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 
του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Η βιωσιμότητα του ΠΜΣ «Αντισεισμική και Ενεργεια-
κή Αναβάθμιση Κατασκευών και Βιώσιμη Ανάπτυξη» θα 
εξασφαλισθεί με την καταβολή τελών φοίτησης. Τα δίδα-
κτρα από το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 και μετέπειτα θα 
διαμορφωθούν στις 3.000 Ευρώ για όλο το Πρόγραμμα 
(τα τρία εξάμηνα φοίτησης).

Προτείνεται να παρακολουθούν το Π.Μ.Σ. το μέγιστο 
40 φοιτητές.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το Ακαδημαϊκό Έτος 
2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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