
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 77549 
Κανονισμός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένες Τεχνο-
λογίες Υπολογιστικών Συστημάτων» του Τμήμα-
τος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).
2. Τον του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλι-

ση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και 
Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 
37, 43, 45 και 85.

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώ-
ρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώμα-
τος» (Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλ-
λες Διατάξεις» (Α΄ 83).

6. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 70).

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για 
Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης Διδα-
κτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολογισμού 
Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

9. Την υπ’ αρ. 3/05-02-2021 (θέμα 2ο) πράξη της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και 
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σχετικά με την πρόταση για την ίδρυση 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων».

10. Την υπ’ αρ. 6/20-05-2021 (θέμα 15ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ίδρυση 
του ΠΜΣ με τίτλο ’’Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστι-
κών Συστημάτων’’» (Β΄ 3865).

11. Την υπ’ αρ. 15/10-09-2021 (θέμα 3ο) πράξη της Συ-
νέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και 
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, σχετικά με την πρόταση έγκρισης κα-
νονισμού σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστι-
κών Συστημάτων».

12. Την υπ’ αρ. 15/28-09-2021 (θέμα 25ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Έγκριση 
κανονισμού σπουδών του ΠΜΣ με τίτλο ’’Προηγμένες 
Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων’’».

13. Την υπ’ αρ. 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) καθώς και την 
υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12- 08-2020 όμοια απόφαση 
«Παράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

14. Την υπ’ αρ. 48589/30-9-2019 απόφαση του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Καθορισμός 
του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων 
των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής» (Β΄ 3803).

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζει:

Εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών του ΠΜΣ του Τμή-
ματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της 
Σχολής Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής, με τίτλο «Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών 
Συστημάτων», από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οργανώνει και λει-
τουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με ελληνικό τίτλο 
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«Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων» 
και αγγλικό τίτλο “Advanced Computing Systems”, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (άρθρο 32).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός -
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η εξέλιξη των υπολογιστικών συστημάτων και οι νέες 
υποδομές επηρεάζουν τομείς όπως η διαβίωση στις 
σύγχρονες πόλεις, τα συστήματα μεταφοράς, τα δίκτυα 
υποδομών, η βιομηχανία και η υγεία, δημιουργώντας 
νέες δυνατότητες και δίνοντας τη δυνατότητα αξιοποί-
ησης τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (Artificial 
intelligence) και το διαδίκτυο των αντικειμένων (Internet 
of Things). Η προσωποποίηση της επικοινωνίας με τα 
υπολογιστικά συστήματα με τεχνολογίες αναγνώρισης 
φωνής και τεχνητής αίσθησης, οι τεχνολογίες εικονικής 
και επαυξημένης πραγματικότητας, οι εφαρμογές της 
ρομποτικής, η Έξυπνη Βιομηχανία (smart Industry 4.0) 
και οι τεχνολογίες blockchain χρησιμοποιούνται ήδη, 
ενώ τεχνολογίες που σχετίζονται με την κβαντική υπο-
λογιστική, παρόλο που δεν είναι ευρύτερα διαθέσιμες, 
αποτελούν αντικείμενο έρευνας από ερευνητικούς ορ-
γανισμούς και εταιρείες. Όλες οι ανωτέρω τεχνολογίες 
και οι εφαρμογές που σχετίζονται με αυτές αποτελούν 
απόρροια της εξέλιξης των τεχνολογιών που σχετίζεται 
με τα υποκείμενα υπολογιστικά συστήματα. Το προτεινό-
μενο ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τα υπολογιστικά συστήμα-
τα, τις τεχνολογίες στις οποίες βασίζονται, τη σχεδίαση, 
τον προγραμματισμό και τις εφαρμογές τους. Σκοπός 
του Προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων 
γνώσεων σε υπολογιστικές τεχνολογίες αιχμής καθώς 
και σε θέματα ανάπτυξης προηγμένων υπηρεσιών των 
τεχνολογιών αυτών. Το ΠΜΣ δίνει έμφαση στην απόκτη-
ση θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων, με 
στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με υψηλή θεωρητική 
κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που επιβάλλουν οι 
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η αγορά εργασίας.

Έχει επίσης, ως στόχο τη συστηματική, βασική και 
εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα, η οποία συμβάλ-
λει στην παραγωγή νέων γνώσεων, στην απόκτηση 
τεχνογνωσίας και στη διαμόρφωση των τεχνολογικών 
εξελίξεων.

Στόχος του ΠΜΣ είναι η διαμόρφωση επιστημόνων 
που θα στελεχώσουν τους Δημόσιους Οργανισμούς και 
τις Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και τα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα και θα 
συμβάλουν στον περαιτέρω τεχνολογικό εκσυγχρονισμό 
και την πρόοδο της χώρας.

Το ΠΜΣ επιτυγχάνει την καλλιέργεια πρακτικών δεξιο-
τήτων μέσω κατάλληλης υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης 
και μελέτης πραγματικών περιπτώσεων. Πιο συγκεκρι-
μένα, ο απόφοιτος του ΠΜΣ θα είναι σε θέση, μεταξύ 
άλλων, να:

• Σχεδιάζει και αναπτύσσει υπολογιστικά συστήματα 
υψηλών επιδόσεων για εξειδικευμένες εφαρμογές.

• Σχεδιάζει και προγραμματίζει μη επανδρωμένα οχή-
ματα.

• Αναπτύσσει εφαρμογές μηχατρονικών συστημάτων.

• Σχεδιάζει και αξιοποιεί υλικό και τεχνολογίες εικονι-
κής και επαυξημένης πραγματικότητας.

• Σχεδιάζει και εκτυπώνει σε τεχνολογία 3D.
• Σχεδιάζει και αναπτύσσει συστήματα υλικού και λογι-

σμικού από τη σύλληψη ως την κατασκευή πρωτοτύπου.
• Αξιοποιεί τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την τέ-

ταρτη βιομηχανική επανάσταση για την αυτοματοποί-
ηση παραγωγικών διαδικασιών.

Άρθρο 3
Απονεμόμενοι Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στο αντικείμενο «Προηγμένες 
Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων», με αγγλικό 
τίτλο “Advanced Computing Systems”, μετά την πλήρη 
και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρό-
γραμμα σπουδών.

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Σπουδών -
Γλώσσα Διδασκαλίας -Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ ορί-
ζεται κατ’ ελάχιστο τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Για την 
απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τα μαθήματα διδάσκονται 
στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα διδασκαλίας και 
στην αγγλική, εφόσον χρειαστεί.

Άρθρο 5
Δομή και Όργανα του ΠΜΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017, αρμόδια 
όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ είναι:

1. η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
2. η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
3. η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Πληροφο-

ρικής και Υπολογιστών,
4. η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.,
5. ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.,
όπως προβλέπεται από το άρθρο 31 του ν. 4485/2017.
1. Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 

είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, 
διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα 
του ΠΜΣ.

Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετι-
κά με το ΠΜΣ δεν ανατίθενται από το θεσμικό πλαίσιο, 
ειδικώς σε άλλα όργανα.

2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται 
από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, ο/η 
οποίος/α εκτελεί χρέη προέδρου και τους Κοσμήτορες 
ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται 
στην παράγραφο 5 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

3. Η Συνέλευση του Τμήματος.
Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμο-

διότητες ως προς το ΠΜΣ:
• εγκρίνει τον Κανονισμό του ΠΜΣ και τις τροποποιή-

σεις του και εισηγείται σχετικά στη Σύγκλητο,
• ορίζει τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του 

ΠΜΣ,
• ορίζει τον Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή 

του ΠΜΣ,
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• κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-
ντων του ΠΜΣ,

• προκηρύσσει την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών 
στο ΠΜΣ,

• συγκροτεί επιτροπή επιλογής των υποψήφιων μετα-
πτυχιακών φοιτητών,

• εγκρίνει τους πίνακες επιτυχόντων φοιτητών στο 
ΠΜΣ,

• αποφασίζει για τα φοιτητικά θέματα που εισηγείται 
η ΣΕ,

• διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 
στο ΠΜΣ,

• απονέμει το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ),

• ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 
τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)
Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ απαρτίζεται 

από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του 
Προέδρου της ΣΕ μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ 
είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντο-
νισμό της λειτουργίας του προγράμματος. Σε περίπτω-
ση αποχώρησης μελών της ΣΕ, η αντικατάσταση των 
μελών πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.

• Εισηγείται στην Συνέλευση του Τμήματος την κατα-
νομή του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων 
του ΠΜΣ.

• Εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τον Επιβλέ-
ποντα και τα Μέλη της τριμελούς επιτροπής εξέτασης 
διπλωματικών εργασιών.

• Εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτήσεις αναστολής 
φοίτησης, παρατάσεις σπουδών, αναγνώρισης μαθημά-
των από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντι-
κατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος 
με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων.

5. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.
Ο Διευθυντής του ΠΜΣ συγκαλεί την ΣΕ και προε-

δρεύει στις συνεδριάσεις αυτής, ενώ εισηγείται στη Συ-
νέλευση του Τμήματος για κάθε θέμα που αφορά την 
αποτελεσματική λειτουργία του ΠΜΣ. Ο Διευθυντής του 
ΠΜΣ είναι μέλος της ΣΕ και ορίζεται μαζί με τον Αναπλη-
ρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
για διετή θητεία. Είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή 
της βαθμίδας του αναπληρωτή του ιδίου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο 
του ΠΜΣ και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στον 
παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό και στις ισχύουσες δια-
τάξεις. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια 
όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την 
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Δι-
ευθυντής δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) 
συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή 
για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.

Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες 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 στην ΣΕ 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.

Το διοικητικό έργο του ΠΜΣ υποστηρίζεται από τη 
Γραμματεία του ΠΜΣ. Κάθε επιτροπή του ΠΜΣ επικου-
ρείται στο έργο της από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

Άρθρο 6
Διδάσκοντες

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων συμ-
μετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληρο-
φορικής και Υπολογιστών, οπότε πληρούνται οι προϋ-
ποθέσεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 σε ό,τι αφορά 
την προέλευση των διδασκόντων του ΠΜΣ. Εκτός από 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
και Υπολογιστών, μπορούν να διδάξουν μέλη Δ.Ε.Π. άλ-
λων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή 
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7
Εισακτέοι στο ΠΜΣ και Διαδικασίες Επιλογής

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχι-
ούχοι ή διπλωματούχοι Τμημάτων Πληροφορικής και 
Υπολογιστών, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Στρατιωτικών Σχο-
λών θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης της ημεδαπής 
ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής. Υποψήφιοι μπορούν να είναι και τελειόφοιτοι των 
ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα προ-
σκομίσουν βεβαίωση περάτωσης των μαθημάτων τους 
από το οικείο Τμήμα στο οποίο φοιτούν μέχρι το τέλος 
της περιόδου εγγραφών στο ΠΜΣ.

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
ΠΜΣ ορίζεται σε πενήντα (50) κατ’ έτος. Εισάγονται επί-
σης ισοβαθμήσαντες στην τελευταία θέση· ως ισοβαθμία 
θεωρείται η βαθμολογική διαφορά έως 0,5 του βαθμού 
κατάταξης με τον τελευταίο επιτυχόντα. Γίνονται δεκτοί 
ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.ΤΕ.Π. σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ-
θρου 34 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει, και τον εσωτερικό 
κανονισμό του Ιδρύματος.

Η ΣΕ εισηγείται κάθε χρόνο προς τη Συνέλευση του 
Τμήματος (α) τη δημοσίευση προκήρυξης για υποβολή 
αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για εισαγωγή στο ΠΜΣ 
κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και (β) το περιεχόμενο 
της προκήρυξης. H προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέρο-
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ντος δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο και στις ιστοσε-
λίδες του Ιδρύματος, του Τμήματος και δικτυακών τόπων 
σχετικών με την παιδεία.

Αιτήσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα εξετάζονται 
μόνον εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων οι εν-
διαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, υποβάλλουν στη 
Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:

1. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. (Αν 
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξω-
τερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του 
ΔΟΑΤΑΠ.)

2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Μία (1) τουλάχιστον συστατική επιστολή.
4. Περίληψη πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας (εφό-

σον υπάρχει).
5. Σύντομη έκθεση των επιστημονικών και επαγγελμα-

τικών ενδιαφερόντων και στόχων του υποψηφίου καθώς 
και τεκμηρίωση ενδιαφέροντός του για το συγκεκριμένο 
ΠΜΣ (μια σελίδα κατά μέγιστο).

6. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψη-
φίου θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων
• Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από 

επιτροπή αξιολόγησης που απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος, η οποία συγκροτείται με πρόταση της 
Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος. Η επιλογή γίνεται με συνεκτίμηση των 
εξής κριτηρίων: το γενικό βαθμό του πτυχίου, τη βαθ-
μολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά 
με τα μαθήματα του ΠΜΣ και την πτυχιακή/διπλωματική 
εργασία, την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα και επαγ-
γελματική εμπειρία του υποψηφίου καθώς και προσω-
πική συνέντευξη.

• Απαραίτητη θεωρείται η καλή γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας.

• Η συνέντευξη των υποψηφίων διενεργείται από την 
επιτροπή αξιολόγησης, αφορά σε θέματα ευρύτερου 
επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: (α) στη 
διαπίστωση της γενικής κατάρτισης του υποψηφίου και 
της εικόνας που σκιαγραφούν οι συστατικές επιστολές, 
(β) στην αξιολόγηση άλλων χαρακτηριστικών του υπο-
ψηφίου και (γ) στην εκτίμηση (με τις προηγηθείσες σπου-
δές) των μαθησιακών αναγκών του υποψηφίου και των 
απαιτήσεων στο πλαίσιο του ΠΜΣ.

• Η επιτροπή αξιολόγησης κατατάσσει τους υποψη-
φίους κατά αξιολογική σειρά και υποβάλλει τον πίνακα 
επιτυχόντων και σχετική εισήγηση στη Συνέλευση του 
Τμήματος. Η Συνέλευση επικυρώνει τον πίνακα αξιολό-
γησης και ανακηρύσσει τους εισακτέους (επιτυχόντες) 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους επιλαχόντες. Ο πίνα-
κας των επιτυχόντων και των επιλαχόντων ανακοινώνε-
ται στους χώρους ανακοινώσεων του Τμήματος και στην 
ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

• Εντός προθεσμίας μιας εβδομάδας από την ανακοί-
νωση των αποτελεσμάτων, οι επιτυχόντες καλούνται 
να απαντήσουν γραπτά (στη Γραμματεία του ΠΜΣ) σχε-
τικά με την αποδοχή ή όχι της ένταξής τους στο ΠΜΣ.
Η περίπτωση μη έγκαιρης ανταπόκρισης από επιλεγέντα 
υποψήφιο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ισο-

δυναμεί με παραίτηση από την υποψηφιότητά του. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις (που πρέπει να τεκμηριώνονται 
επαρκώς από τον επιλεγέντα) η ΣΕ μπορεί να αποδε-
χθεί καθυστερημένη δήλωση ένταξης φοιτητή στο ΠΜΣ. 
Στην περίπτωση παραιτήσεων ή μη έγκαιρης υποβολής 
της δήλωσης ένταξης, η Γραμματεία ενημερώνει τους 
αμέσως επόμενους (επιλαχόντες) στη σειρά αξιολόγησης 
του σχετικού καταλόγου.

• Τυχόν ενστάσεις των υποψηφίων κατατίθενται στη 
Γραμματεία του ΠΜΣ εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. 
Τις ενστάσεις εξετάζει η ΣΕ και εισηγείται στη Συνέλευση 
του Τμήματος σχετικά με τις υποβληθείσες ενστάσεις. 
Η Συνέλευση, τελικώς, αποφασίζει για την αποδοχή ή 
όχι των εισηγήσεων και αντίστοιχα τροποποιεί ή όχι τον 
κατάλογο επιτυχόντων και επιλαχόντων.

Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τον πλήρη φάκελο 
κάθε υποψηφίου και δικαιούται να ζητήσει τυχόν απαι-
τούμενα δικαιολογητικά που δεν έχουν υποβληθεί ή 
συμπληρωματικά στοιχεία. Κατά την εγγραφή τους οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές καταθέτουν επιπλέον των δι-
καιολογητικών που υπέβαλαν με την αίτησή τους και 
τα εξής:

• Αίτηση εγγραφής
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
• Φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
• Πιστοποιητικό γέννησης
• Αποδεικτικό κατάθεσης α’ δόσης διδάκτρων.

Άρθρο 8
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το πρόγραμμα σπουδών εκτός από τη θεωρητική 
εκπαίδευση, δίνει μεγάλη έμφαση στην εργαστηριακή 
εξάσκηση των φοιτητών, μέσω της εκπόνησης εργασιών 
και projects στο πλαίσιο των μαθημάτων. Επίσης, δίνει 
έμφαση στη διεξαγωγή έρευνας για την προετοιμασία 
των φοιτητών οι οποίοι επιθυμούν να συνεχίσουν στον 
τρίτο κύκλο σπουδών. Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης 
και περιλαμβάνει τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Τα δύο (2) 
πρώτα εξάμηνα αφορούν την παρακολούθηση μαθημά-
των, ενώ το τρίτο αφορά την εκπόνηση της Μεταπτυχια-
κής Διπλωματικής Εργασίας. Όσοι φοιτητές έχουν εκπο-
νήσει συναφή, με το αντικείμενο του ΠΜΣ, διπλωματική 
εργασία, μπορούν στο Γ εξάμηνο να επιλέξουν μεταξύ 
της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και της παρα-
κολούθησης τεσσάρων μαθημάτων από τα ακόλουθα. 
Η συνάφεια της εκπονηθείσας διπλωματικής εργασίας 
αξιολογείται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενε-
νήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κάθε μάθημα περιλαμβάνει τρεις (3) ώρες διδασκαλίας 
και αντιστοιχεί σε επτάμιση (7.5) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS). Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών 
εκπονείται από τους φοιτητές η μεταπτυχιακή διπλωμα-
τική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε (30) τριάντα (30) 
ECTS. Όσοι φοιτητές έχουν εκπονήσει συναφή, με το 
αντικείμενο του ΠΜΣ, διπλωματική εργασία, μπορούν 
στο Γ εξάμηνο να επιλέξουν μεταξύ της εκπόνησης 
διπλωματικής εργασίας και της παρακολούθησης τεσ-
σάρων μαθημάτων από τα ακόλουθα. Η συνάφεια της 
εκπονηθείσας διπλωματικής εργασίας αξιολογείται από 
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τη συντονιστική επιτροπή του ΠΜΣ. Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα με δυνατότητα διδασκαλίας 
και στην αγγλική εφόσον χρειαστεί. Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Μαθημάτων του ΠΜΣ έχει ως εξής:

# Α' Εξάμηνο ECTS

1 Τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές δικτύωσης υπολογιστικών συστημάτων 7,5

2 Υπολογιστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων για εφαρμογές blockchain 7,5

3 Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα υλικού και λογισμικού στο διαδίκτυο 7,5

4 Μηχατρονικά συστήματα και εφαρμογές 7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30

# Β' Εξάμηνο ECTS

1 Εφαρμοσμένη Κρυπτογραφία και ασφάλεια υλικού 7,5

2 Σχεδίαση και προγραμματισμός μη επανδρωμένων οχημάτων 7,5

3 Συστήματα ευφυούς διαχείρισης πόρων και υποδομών στο διαδίκτυο των αντικειμένων 
(smart cities, smart transportation, precision agriculture)

7,5

4 Εφαρμογές μηχανικής ευφυΐας και μάθησης - Νευρομορφικός υπολογισμός 7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30

# Μάθημα ECTS

1 Διπλωματική Εργασία 30

Όσοι φοιτητές έχουν εκπονήσει συναφή, με το αντικείμενο του ΠΜΣ, διπλωματική εργασία, μπορούν στο Γ εξάμηνο 
να επιλέξουν μεταξύ της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και της παρακολούθησης τεσσάρων μαθημάτων από 
τα ακόλουθα. Η συνάφεια της εκπονηθείσας διπλωματικής εργασίας αξιολογείται από τη συντονιστική επιτροπή 
του ΠΜΣ.

# Γ΄ Εξάμηνο ECTS ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1 Υλικό και τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας 7,5 Ε*

2 Ανάπτυξη και κατασκευή συστημάτων βασισμένων σε υπολογιστή - 3d εκτύπωση 7,5 Ε*

3 Εξελιγμένα συστήματα μικροηλεκτρονικής και νανοτεχνολογίες 7,5 Ε*

4 Βιομηχανικές εφαρμογές αυτοματισμού και Ρομποτικής (Industry 4.0) 7,5 Ε*

5 Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου - Υπολογιστή με Τεχνητή Αίσθηση 7,5 Ε*

6 Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα 7,5 Ε*

7 Υποδομές και τεχνολογίες ασύρματων συστημάτων 7,5 Ε*

8 Υποδομές νεφοϋπολογιστικής και υπολογιστική άκρων 7,5 Ε*

*Επιλογή (4) Μαθημάτων ΣΥΝΟΛΟ 30

ΣΥΝΟΛΟ 90

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών

9.1 Υποχρεώσεις Φοίτησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η συστηματική παρακολούθηση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και η συμμετοχή των εγγεγραμμένων μετα 

πτυχιακών φοιτητών σε ένα μάθημα είναι υποχρεωτική. Εξαιρετικές περιπτώσεις απώλειας μαθημάτων αντιμετω-
πίζονται από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ανανεώνουν τη εγγραφή τους δύο (2) φορές τον χρόνο. H ανανέωση 
εγγραφής γίνεται με αίτηση που υποβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από τη 
Γραμματεία του ΠΜΣ. Φοιτητής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του ή δεν παρακολούθησε μαθήματα για δύο (2) 
συνεχόμενα εξάμηνα χάνει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή και διαγράφεται από τα μητρώα του ΠMΣ.

Περιπτώσεις φοιτητών οι οποίοι για λόγους υγείας ή ανωτέρας βίας αδυνατούν να συμμετάσχουν στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, αντιμετωπίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος 
κατόπιν σχετικής εισήγησης της ΣΕ. Η ΣΕ, δύναται να εισηγηθεί στη Συνέλευση του Τμήματος τη διαγραφή μετα-
πτυχιακών φοιτητών εάν:

• υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,
• έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 

αρμόδια πειθαρχικά όργανα,



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ63428 Τεύχος B’ 4826/19.10.2021

• υποπέσουν σε παράπτωμα που εμπίπτει στο δίκαιο 
περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν.2121/1993) κατά τη 
συγγραφή των προβλεπομένων εργασιών τους,

• δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
9.2. Δικαιώματα Μεταπτυχιακών Φοιτητών
1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώμα-

τα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές 
του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το ΠΑΔΑ υποχρε-
ούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/
και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα 
συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3 του άρθρου 34 
του ν. 4485/2017).

2. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξι-
ολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ. 1 του άρθρου 44, 
ν.4485/2017). Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κοινο-
ποιούνται σε κάθε διδάσκοντα.

Άρθρο 10
Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΜΣ)

Οι προϋποθέσεις απονομής του ΔΜΣ είναι οι εξής:
• Η επιτυχής παρακολούθηση (βαθμός ≥ 5) των ορι-

ζόμενων από το πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακών 
μαθημάτων και τη λήψη των αντίστοιχων πιστωτικών 
μονάδων. Οι εξετάσεις για κάθε μεταπτυχιακό μάθημα 
γίνονται μία φορά στο τέλος κάθε εξαμήνου και επανα-
λαμβάνονται για το σύνολο των μαθημάτων στην εξε-
ταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Διόρθωση βαθμού 
επιτρέπεται, εφόσον έχει εμφιλοχωρήσει προφανής πα-
ραδρομή ή αθροιστικό σφάλμα, ύστερα από έγγραφο 
του αρμόδιου διδάσκοντος και απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος. Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά 
και με επιμέλεια του υπεύθυνου του μαθήματος για ένα 
(1) ημερολογιακό έτος από τη διενέργεια της εξέτασης 
και στη συνέχεια καταστρέφονται, εκτός αν εκκρεμεί 
σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε άλλη διοι-
κητική διαδικασία.

• Εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματι-
κής εργασίας. Η εργασία αυτή είναι είτε ερευνητικού είτε 
τεχνικού περιεχομένου και πρέπει να είναι πρωτότυπη σε 
επαρκή βαθμό ή να αποδεικνύει τη γνώση σε βάθος ενός 
ειδικού θέματος. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
εκπονείται υπό την επίβλεψη ενός ερευνητικού συμβού-
λου (μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή διδάσκοντα στο ΠΜΣ). 
Ο ερευνητικός σύμβουλος ορίζεται για κάθε ενδιαφερόμε-
νο φοιτητή από τη Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του 
ενδιαφερομένου και εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ Η εκπόνη-
ση της μεταπτυχιακής εργασίας διαρκεί ένα εξάμηνο. Σε 
ειδικές περιπτώσεις δίνεται δυνατότητα παράτασης στην 
ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 
από τη Συνέλευση, μετά από εισήγηση της ΣΕ. Η μεταπτυ-
χιακή εργασία υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα. Θα 
πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά εκτενή περίληψη στην 
αγγλική γλώσσα. Μπορεί να γραφτεί στην αγγλική γλώσσα 
μετά από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή, με σύμφω-
νη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη ΣΕ. Οι φοι-
τητές οφείλουν να βεβαιώσουν εγγράφως στο σώμα του 
κειμένου της εργασίας, ότι η υποβαλλόμενη μεταπτυχιακή 

εργασία αποτελεί προϊόν αποκλειστικής τους ενασχόλη-
σης, ότι δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, ότι δεν έχει 
γίνει χρήση κώδικα ή κειμένου που διανέμεται δωρεάν 
χωρίς την αντίστοιχη αναφορά του γεγονότος αυτού στο 
κείμενο της εργασίας, ότι δεν έχει αποτελέσει προϊόν ερ-
γασίας τρίτου ατόμου επ’ αμοιβή ή χωρίς αμοιβή. Η μετα-
πτυχιακή εργασία βαθμολογείται από τριμελή εξεταστική 
επιτροπή, αποτελούμενη από τον ερευνητικό σύμβουλο 
και δύο ακόμη μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή διδάσκοντες 
στο ΠΜΣ, που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αναρτάται στο 
Ιδρυματικό Αποθετήριο σύμφωνα με το σχετικό κανονι-
σμό του Πανεπιστημίου.

Το ΔΜΣ πιστοποιεί την επιτυχή αποπεράτωση των 
σπουδών και αναγράφει βαθμό κατά την ακόλου-
θη κλίμακα: άριστα (όταν η συνολική βαθμολογία 
είναι από 8,50 μέχρι 10), λίαν καλώς (όταν η συνολι-
κή βαθμολογία είναι από 6,50 έως 8,49) και καλώς 
(όταν η συνολική βαθμολογία είναι από 5 έως 6,49).
Ο τελικός βαθμός υπολογίζεται με βάση τα ECTS των 
μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας.

Με τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού πιστωτι-
κών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχί-
ου ο φοιτητής χάνει τη φοιτητική ιδιότητα και παύει η 
συμμετοχή του στα συλλογικά όργανα διοίκησης του 
Τμήματος και του Ιδρύματος.

Άρθρο 11
Υποτροφίες - Δικαιολογητικά και διαδικασία
χορήγησης υποτροφιών

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές δύναται να χορηγού-
νται υποτροφίες σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 
άρθρου 35 του ν. 4485/2017, καθώς και την υπό στοιχεία 
131757/Ζ1/2-8-2017 υπουργική απόφαση.

1. Βάσει του άρθρου 35, παρ. 2-3 του ν. 4485/2017 απαλ-
λάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των 
οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισό-
δημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα 
δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις 
εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκα-
τό (70%) του εθνικού διάμεσου 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 απαλλασσό-
μενοι 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 κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το 
μικρότερο εισόδημα.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.Δ.Ι.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν κατα-
βάλλουν δίδακτρα.

2. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται 
από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα, ύστερα από 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών 
στο ΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία 
δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο ΠΜΣ. Δεν δικαιούνται 
απαλλαγή όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

Το ΠΜΣ μπορεί να χορηγεί υποτροφίες και βραβεία σε 
εγγεγραμμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το ποσοστό 
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των υποτροφιών καθώς και τα κριτήρια θα καθορίζο-
νται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ με βάση 
το συνολικό αριθμό εισακτέων και το θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας των ΠΜΣ. Υποτροφίες για λόγους αριστείας 
χορηγούνται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Άρθρο 12
Αναστολή Σπουδών

Αναστολή σπουδών μπορεί να χορηγηθεί στον εν-
διαφερόμενο μετά από αίτησή του και για σοβαρούς 
λόγους (στράτευσης, οικογενειακούς, υγείας, κ.λπ.).
Η αναστολή σπουδών αφορά πλήρη ακαδημαϊκά εξά-
μηνα και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο ακαδημαϊκά 
εξάμηνα σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
33 του ν. 4485/2017.

Κατά τη διάρκεια αναστολής σπουδών, ο φοιτητής δε 
συμμετέχει στις εκπαιδευτικές διαδικασίες του Προγράμ-
ματος (παρακολούθηση μαθημάτων, παράδοση διπλω-
ματικών εργασιών, προσφορά έργου, συμμετοχή στις 
εξετάσεις εξαμήνου και τις αντίστοιχες του Σεπτεμβρίου).

Η αίτηση αναστολής σπουδών κατατίθεται στη γραμ-
ματεία του ΠΜΣ Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται 
τα εξάμηνα για τα οποία αιτείται η αναστολή σπουδών 
καθώς και οι λόγοι, οι οποίοι πρέπει να τεκμηριώνονται 
με τα ανάλογα δικαιολογητικά.

Η διάρκεια αναστολής σπουδών δεν προσμετράται 
στον συνολικό χρόνο φοίτησης στο ΠΜΣ.

Άρθρο 13
Διαδικασίες Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των Μαθημάτων και των Διδασκόντων 
στο ΠΜΣ πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 44 
του ν. 4485/2017 και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουρ-
γίας και τις οδηγίες της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 
(ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των μαθημάτων είναι:
• Το περιεχόμενο του μαθήματος.
• Η οργάνωση της διδασκαλίας.
• Το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό.
• Η διαθεσιμότητα της προτεινόμενης βιβλιογραφίας.
• Ο εργαστηριακός εξοπλισμός, η διαθεσιμότητά του 

και η πρόσβαση σε αυτόν.
Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των διδασκόντων 

είναι:
• Η ικανότητα παρουσίασης και μετάδοσης της γνώσης.
• Η συνεργασία με τους φοιτητές.
• Η οργάνωση της διδασκαλίας.
• Η συνέπεια της τήρησης του χρονολογίου.
Για την αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκό-

ντων θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες της ΜΟ.ΔΙ.Π. του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 14
Πηγές χρηματοδότησης

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ μπορεί να καλύπτεται 
από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και 
κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδι-
ωτικού τομέα, πόρους από ερευνητικά προγράμματα, 
πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
άλλων διεθνών οργανισμών, καθώς και από τέλη φοί-
τησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του
ν. 4485/2017. Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό 
των χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600 €) ανά φοιτητή για 

όλο το πρόγραμμα. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 
35 του ν. 4485/2017, έως το 30% των φοιτητών θα απαλ-
λάσσονται από τα τέλη φοίτησης με βάση οικονομικά 
κριτήρια. Η κατανομή των τελών φοίτησης ανά εξάμηνο 
έχει ως εξής:

Α’ εξάμηνο: 600 € 
Β’ εξάμηνο: 500 € 
Γ’ εξάμηνο: 500 €
Η λογιστική διαχείριση των εσόδων των ΠΜΣ γίνεται 

από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ειδικά για την εγγραφή των φοιτητών στο πρώτο εξά-
μηνο, οι επιτυχόντες οφείλουν να καταβάλλουν την Α’ 
δόση των διδάκτρων και να ολοκληρώσουν τη διαδικα-
σία της εγγραφής τους συμπληρώνοντας μία δήλωση 
αποδοχής της ένταξής τους στο Π.Μ.Σ. και την οριστική 
επιλογή του προγράμματος πλήρους ή μερικής φοίτη-
σης, που θα παρακολουθήσουν.

Σε περίπτωση αναμονής για λήψη υποτροφίας και 
απαλλαγής τελών φοίτησης, ο/η υποψήφιος/α μπορεί 
να μην καταβάλει δίδακτρα μέχρι την κοινοποίηση της 
απόφασης κατανομής των υποτροφιών.

Φοιτητές που δεν έχουν καταβάλει τα δίδακτρα για 
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΠΜΣ και δεν 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτά δεν δικαιούνται την 
απονομή του ΔΜΣ.

Σε περίπτωση διαγραφής του φοιτητή/τριας από το 
ΠΜΣ δεν επιστρέφονται δίδακτρα που καταβλήθηκαν.

Άρθρο 15
Οδηγός Σπουδών

Ο Οδηγός Σπουδών του ΠΜΣ ενημερώνεται σε ετήσια 
βάση και περιλαμβάνει το πρόγραμμα μαθημάτων, τα 
ονόματα των διδασκόντων, τον εσωτερικό κανονισμό 
και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με το ΠΜΣ. Ο Οδη-
γός Σπουδών αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στον 
δικτυακό τόπο του ΠΜΣ.

Άρθρο 16
Γλώσσα Διδασκαλίας

Τα μαθήματα διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα, 
με δυνατότητα διδασκαλίας και στην αγγλική εφόσον 
χρειαστεί.

Άρθρο 17
Υποδομή του ΠΜΣ

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν 
χώροι διδασκαλίας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφο-
ρικής και Υπολογιστών, η αίθουσα τηλεκπαίδευσης και η 
βιβλιοθήκη του ΠΑΔΑ. Επίσης θα χρησιμοποιηθούν ερ-
γαστήρια του Τμήματος με την προϋπόθεση ότι αυτό δεν 
επηρεάζει την ομαλή λειτουργία του ΠΠΣ του Τμήματος.

Άρθρο 18
Τελετουργικό αποφοίτησης

Μετά την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Προγράμ-
ματος, ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. για τη χορήγηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. Ο Μεταπτυχιακός Τίτλος χορηγείται μετά τη 
σχετική ορκωμοσία, η οποία πραγματοποιείται εντός 
του επομένου εξαμήνου από την έκδοση του συνόλου 
των αποτελεσμάτων. H ακριβής διαδικασία καθορίζεται 
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σύμφωνα με το τελετουργικό αποφοίτησης, όπως αυτό 
περιγράφεται στον γενικό κανονισμό μεταπτυχιακών 
σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 19
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών -
Παράρτημα διπλώματος

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Προηγμένες Τεχνολογίες 
Υπολογιστικών Συστημάτων» και αγγλικό τίτλο “Advanced 
Computing Systems”, μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλή-
ρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Με τη λήψη του Διπλώματος θα χορηγείται στον πτυχι-
ούχο και παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) 
στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία περί Παραρτήματος Διπλώματος 
(άρθρο 15 του ν. 3374/2005 (Α΄189), μετά από σχετική 
αίτηση του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 20
Διοικητική - Τεχνική Υποστήριξη

Η διοικητική - τεχνική υποστήριξη του ΠMΣ και των 
οργάνων τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο αυτού πα-
ρέχεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ η οποία στελεχώ-
νεται ειδικά για τη διοικητική - τεχνική υποστήριξη του 
εν λόγω προγράμματος. Η διοικητική υποστήριξη του 
ΠΜΣ συνίσταται στη γραμματειακή εξυπηρέτηση των 
οργάνων και φοιτητών, στη προώθηση διαδικασιών για 
τη σύνταξη και δημοσίευση προκηρύξεων και για την 
υποβολή αιτήσεων, στη συγκέντρωση δικαιολογητικών 
υποψηφίων και εγγραφής τους μετά την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας επιλογής, στη μηχανογραφημένη σύντα-
ξη καταλόγων εγγεγραμμένων, στην τήρηση μερίδας για 
κάθε εγγεγραμμένο, στην έκδοση πάσης φύσεως πιστο-
ποιητικών και βεβαιώσεων, στην προώθηση διαδικασιών 
χορήγησης δανείων, υποτροφιών, δελτίων σπουδαστι-
κών ταυτοτήτων και λοιπών παροχών προβλεπομένων 
υπό των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων, διαδικασιών 
απονομής τίτλων, στην ενημέρωση βιβλίων, στη διαχεί-
ριση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ και στην παροχή πάσης 
φύσεως πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του 
Προγράμματος σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών.

Άρθρο 21
Σύμβουλος Μεταπτυχιακών φοιτητών

Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος παρακολου-
θεί το ΠΜΣ, ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, 
ύστερα από πρόταση της ΣΕ, ένα μόνιμο μέλος Δ.Ε.Π. 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο έχει γίνει 
ανάθεση διδασκαλίας στο ΠΜΣ ως σύμβουλος. Η ΣΕ και 
ο σύμβουλος έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης 
και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μετα-
πτυχιακού φοιτητή.

Άρθρο 22
Λογοκλοπή

Ο φοιτητής υποχρεούται να αναφέρει με τον ενδεδειγ-
μένο τρόπο αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις 
άλλων. Η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, καθώς 
και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου - δημοσιευμένης 
ή μη - χωρίς τη δέουσα αναφορά είναι λογοκλοπή και 

θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Η αντι-
γραφή οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και 
από μελέτες του ιδίου, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί 
να στοιχειοθετήσει απόφαση της ΣE για διαγραφή του, 
αφού προηγουμένως του δοθεί η δυνατότητα να εκ-
θέσει, προφορικώς ή γραπτώς, τις απόψεις του επί του 
θέματος.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊ-
κής δεοντολογίας παραπέμπεται για αντιμετώπιση του 
προβλήματος στη ΣE. Ως παραβάσεις θεωρούνται και 
τα παραπτώματα της αντιγραφής στις γραπτές εξετά-
σεις ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση 
των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από τον 
φοιτητή κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των 
μαθημάτων ή την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 23
Διάρκεια λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμέ-
νες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συστημάτων» λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Το ΠΜΣ θα λειτουρ-
γήσει πέντε ακαδημαϊκά έτη, μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2025 - 2026, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσω-
τερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017, με δυνατότητα ανανέωσης της λειτουργίας 
του, κατά τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας.

Άρθρο 24
Ιστοσελίδα του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ «Προηγμένες Τεχνολογίες Υπολογιστικών Συ-
στημάτων» έχει την ιστοσελίδα του στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα: https://msc-acs.uniwa.gr/. Η επίσημη 
ιστοσελίδα του ΠΜΣ ενημερώνεται διαρκώς και παρέχει 
όλες τις πληροφορίες του ΠΜΣ. Αποτελεί τον επίσημο 
χώρο ενημέρωσης των μεταπτυχιακών φοιτητών και 
φοιτητριών. Στην ιστοσελίδα αναρτάται και το Ακαδη-
μαϊκό Ημερολόγιο του ΠΜΣ.

Άρθρο 25
Αναθεώρηση του κανονισμού μεταπτυχιακών 
σπουδών του Τμήματος Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών.

Αναθεώρηση ή προσθήκη/διαγραφή συγκεκριμένων 
άρθρων του κανονισμού πραγματοποιείται μετά από 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Στην περίπτωση 
αυτή, η ΣΤ ορίζει Επιτροπή Αναθεώρησης Προγράμματος 
Σπουδών, η οποία εισηγείται προς τελική έγκριση στη ΣΤ.

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν 
καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα 
Κανονισμό, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις των αρ-
μοδίων οργάνων και όπου απαιτείται με τροποποίηση 
του Κανονισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 30 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης
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