
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 88643  
   Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Αρχιτεκτονι-

κή και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών 

Κτιρίων και Συνόλων» του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπι-

στημίου Δυτικής Αττικής. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 2, την παρ. 2 του άρθρου 3, 

την παρ. 2 του άρθρου 4 και τις παρ. 7 και 8 του άρ-
θρου 19 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 38).

2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 
Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτά-
των 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 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών 
Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α’ 189).

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

6. Τις υπό στοιχεία 131758/Ζ1/02.08.2018 και 131757/
Ζ1/02.08.2018 (Β’ 3387) υπουργικές αποφάσεις που ρυθ-
μίζουν θέματα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτη-
τών Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του 
ν. 4485/2017.

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. Τον ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκ-
παιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λει-
τουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινω-
νία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141) και ιδίως το άρθρο 455.

9. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προ-

ϋπολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 4334).

10. Την υπ’ αρ. 27779/06.04.2020 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ίδρυση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αρχιτεκτονι-
κή και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων 
και Συνόλων” του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 
Σχολής Μηχανικών» (Β’ 1499).

11. Την υπ’ αρ. 27779/06.04.2020 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ίδρυση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αρχιτεκτονι-
κή και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων 
και Συνόλων” του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 
Σχολής Μηχανικών» (Β’ 1499).

12. Την υπ’ αρ. 9/25.06.2020 (θέμα 17ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για τρο-
ποποίηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Αντισεισμική και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κατα-
σκευών και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (Β’ 4167).

13. Την υπ’ αρ. 8/20.07.2020 (θέμα 2ο) απόφαση της 
συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών σχετι-
κά με την έγκριση του Κανονισμού Σπουδών του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτονική 
και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και 
Συνόλων».

14. Την υπ’ αρ. 20/29.12.2020 (θέμα 16ο) της Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έγκρισης του 
Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτι-
κών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική 
Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων».

15. Την υπό στοιχεία 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 «Παράταση της Θη-
τείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

16. Την υπ’ αρ. 65311/31.08.2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Συγκρότησης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής». 

17. Την υπ’ αρ. 84625/12.10.2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ανασυγκρότησης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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18. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Εγκρίνει τον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Πολιτι-
κών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών «Αρχιτεκτονική 
και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και 
Συνόλων», με ειδικεύσεις:

Α. «Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων 
και Συνόλων»

Β. «Δομοστατικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων 
και Συνόλων» 

από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ως εξής:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός του Π.Μ.Σ

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχα-
νικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής λειτουργεί, 
σύμφωνα με τον ν. 4485/2017 (Α’ 114), Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχιτεκτονική και Δομο-
στατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχιτεκτο-
νική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρί-
ων και Συνόλων (Α.ΔΟ.ΑΠ.)» εντάσσεται στο στρατηγικό 
σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, διέπεται 
από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω 
προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των 
τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, 
κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της 
χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των διπλωμα-
τούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκε-
κριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες 
ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του 
πρώτου κύκλου σπουδών του οικείου Τμήματος.

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση 
Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Π.Μ.Σ.-Α.ΔΟ.ΑΠ.) είναι 
η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η έρευνα στα ζητήματα 
προστασίας και αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και 
συνόλων όπως αυτά ανακύπτουν σε ευρωπαϊκή, εθνι-
κή και περιφερειακή κλίμακα καθώς και στα αντίστοιχα 
θεσμικά εργαλεία και τις διαδικασίες εφαρμογής των τε-
χνικών προστασίας της δομημένης πολιτιστικής κληρο-
νομιάς από την κλίμακα του κτιρίου και της οικοδομικής 
λεπτομέρειας μέχρι την κλίμακα της αστικής ενότητας 
και της πόλης και σε χρονικό εύρος που καλύπτει μέχρι 
και τον εικοστό αιώνα. Το Π.Μ.Σ.-Α.ΔΟ.ΑΠ. προσφέρει μια 
συνολική σπουδή στην αλληλένδετη - αρχιτεκτονική και 
δομοστατική - συνιστώσα της διαδικασίας αποκατάστα-
σης ενώ επίσης, πραγματεύεται τόσο το ιστορικό κτίριο 
ως μεμονωμένο αντικείμενο σπουδής όσο και τα ιστορι-
κά οικιστικά σύνολα ως πολυσύνθετο ζήτημα, στο οποίο 
υπεισέρχονται παράμετροι δομοστατικές, αρχιτεκτονι-
κές, πολεοδομικές, κοινωνικές, ιστορικές, πολιτισμικές, 
αναπτυξιακές, νομοθετικές κ.ά.

Η εμβάθυνση στα αντικείμενα αυτά  - όχι απλά σε 
θεωρητικό αλλά ιδιαιτέρως σε εφαρμοσμένο επίπεδο - 
αποτελεί βασικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσανα-

τολισμό του Προγράμματος. Παραλλήλως, σκοπός του 
Π.Μ.Σ.-Α.ΔΟ.ΑΠ. είναι η παραγωγή ενός εξειδικευμένου 
επιστημονικού δυναμικού που θα μπορεί άμεσα να εντα-
χθεί στην αγορά εργασίας και να καλύψει την αυξανόμε-
νη επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε 
αυτό το πεδίο, τόσο στον ιδιωτικό τομέα (μελέτες απο-
κατάστασης και ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς, 
πραγματογνωμοσύνες, πιστοποιήσεις κ.λπ.) όσο και στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα (στελέχωση υπηρεσιών, παρο-
χή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από ειδικούς επιστήμο-
νες, στελέχωση συμβουλευτικών υπηρεσιών, ελεγκτικών 
μηχανισμών, μηχανισμών πιστοποίησης κ.λπ.).

Το Π.Μ.Σ.-Α.ΔΟ.ΑΠ. ιδρύθηκε με στόχο να καλύψει με-
γάλα ελλείμματα επιστημονικής γνώσης και εξειδίκευσης 
που παρατηρούνται στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση της χώρας και έχουν αντίκτυπο στην ορθή 
εφαρμογή των τεχνικών προστασίας της δομημένης πολι-
τιστικής κληρονομιάς, επιφέροντας σημαντικές αναπτυξι-
ακές δυσλειτουργίες που σχετίζονται με τη διατήρηση και 
ανάδειξη των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της χώρας.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχο-
λής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απο-
νέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «Αρ-
χιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών 
Κτιρίων και Συνόλων». Ο τίτλος στα αγγλικά είναι «Master 
of Science in Architectural and Structural Restoration 
of Historic Buildings and Groups» και η συντομογραφία 
(αρκτικόλεξο) του τίτλου είναι «Α.ΔΟ.ΑΠ.» με ειδικεύσεις:

Α. «Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων 
και Συνόλων» 

Β. «Δομοστατικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων 
και Συνόλων».

Άρθρο 3
Δομή και Όργανα του Π.Μ.Σ.

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. σύμφω-
να με το ν. 4485/2017 είναι:

1. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος
2. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ε.Μ.Σ.)
3. Η Συνέλευση του Τμήματος (Σ.Τ.)
4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.
5. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
6. Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών.
3.1. Σύγκλητος (παρ. 2 του άρθρο 31 του ν. 4485/2017
Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα 

ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού 
χαρακτήρα του Π.Μ.Σ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες 
αρμοδιότητες σχετικά με τα Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από 
το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα (παρ. 2 του άρθρου 31 
του ν. 4485/2017).

3.2. Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (παρ. 5 του άρ-
θρου 32 και παρ. 6 και 7 του άρθρου 31 του ν. 4485/2017)

Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελείται 
από τον/την Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 
που εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του 
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οικείου Ιδρύματος, ως Μέλη. Τα μέλη της Επιτροπής δεν 
αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Η Επιτροπή 
Μεταπτυχιακών Σπουδών εξετάζει τις εισηγήσεις για 
την ίδρυση νέων Π.Μ.Σ. σύμφωνα με την παρ. 5 του άρ-
θρου 32 του ν. 4485/2017.

3.3. Συνέλευση του Τμήματος (παρ. 3 του άρθρου 31 
και παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4485/2017)

Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος:
1. εισηγείται στη Σύγκλητο δια της Επιτροπής Με-

ταπτυχιακών Σπουδών για την αναγκαιότητα ίδρυσης 
Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 32

2. ορίζει τα Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής
3. κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκό-

ντων του Π.Μ.Σ.
4. συγκροτεί επιτροπές επιλογής/εξέτασης των υπο-

ψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
5. διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης 

για την απονομή του Δ.Μ.Σ.
6. ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
3.4. Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) (παρ. 5 και 8 του άρ-

θρου 31 και παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017)
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. απαρτίζε-

ται από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, οι οποίοι 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία, κατά τη 
λήξη της οποίας με ευθύνη του Διευθυντή συντάσσεται 
απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου 
του Π.Μ.Σ. καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του. 
Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να ανανεωθεί 
μία φορά. Ο Πρόεδρος της Σ.Ε. έχει ταυτόχρονα και το 
ρόλο του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για 
την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας 
του προγράμματος και:

- Δύναται να εισηγείται στη συνέλευση την κατανομή 
του διδακτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων/ουσών 
του Π.Μ.Σ. και την αναμόρφωση του προγράμματος 
σπουδών.

- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς 
επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών (παρ. 4  του 
άρθρο 34 του ν. 4485/2017).

- Δύναται να εξετάζει φοιτητικά θέματα όπως αιτή-
σεις αναστολής φοίτησης, μερικής φοίτησης, παράτασης 
σπουδών, διαγραφής φοιτητών και εισηγείται σχετικά 
στη Συνέλευση του Τμήματος.

3.5. Διευθυντής Π.Μ.Σ. (παρ. 8 του άρθρου 31 του 
ν. 4485/2017)

Ο Διευθυντής είναι Μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της 
βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος, του ίδιου 
ή συναφούς αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του 
Π.Μ.Σ., είναι επίσης Μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος, μαζί με τον Αναπληρωτή, από 
τα εκλεγμένα μέλη της Σ.Ε. για διετή θητεία (υπό στοι-
χεία163204/Ζ1/29.09.2017 εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ), χωρίς επι-
πλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντής. 
Ο Διευθυντής προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής 
και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για τα 
σχετικά με το Π.Μ.Σ. θέματα. Ο μέγιστος αριθμός συνεχό-
μενων θητειών του Διευθυντή ορίζεται σε δύο (2).

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του Π.Μ.Σ.

γ) Εισηγείται τη διαδικασία για την αναπλήρωση μελών 
επιτροπών 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) Με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, κατά τη 
λήξη της θητείας της Σ.Ε. συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξι-
οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση 
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. O απολογισμός 
κατατίθεται στο οικείο Τμήμα στο οποίο ανήκει το Π.Μ.Σ. 
(άρθρο 44 του ν. 4485/2017).

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., κατόπιν απόφασης της Συ-
νέλευσης, εκδίδει και υπογράφει τις εντολές πληρωμής 
των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις συμβάσεις 
ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπο-
λογισμό. Η Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης 
του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. (ή της Σ.Ε.), θα αποφασίζει ως 
προς την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως προς 
την έγκριση των δαπανών του προγράμματος και θα 
πιστοποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συ-
γκεκριμένου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες 
δαπάνες.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι Καθη-
γητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα 
καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση κωλύματος ή 
απουσίας του.

3.6. Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μετα-
πτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών (Ε.Ε.Υ.) (παρ. 3δ του 
άρθρου 31 του ν. 4485/2017)

Η Επιτροπή αποτελείται από Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών.

Έργο της Επιτροπής αποτελεί η αξιολόγηση όλων 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την 
κείμενη Νομοθεσία και τα ακαδημαϊκά κριτήρια που 
έχουν τεθεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017. (Ο έλεγχος της πληρότητας των δικαιο-
λογητικών διενεργείται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.).

Άρθρο 4
Αριθμός και τρόπος επιλογής εισακτέων

Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων δεν υπερβαίνει 
τους τριάντα οκτώ (38) πρώτους κατά σειρά αξιολόγη-
σης εισακτέους φοιτητές, με βάση την απόφαση ίδρυ-
σης του Π.Μ.Σ., ενώ επιπλέον του αριθμού εισακτέων, 
σε περίπτωση ισοβαθμίας, μπορεί να επιλέγονται ως 
υπεράριθμοι όλοι οι ισοβαθμήσαντες σε ποσοστό που 
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δεν υπερβαίνει το 10% των εισακτέων. Γίνονται επίσης 
δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατη-
γοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Η εισαγωγή των φοιτητών πραγματοποιείται σε δια-
στήματα που καθορίζονται από τη Σ.Ε. ή τον Διευθυντή 
του Π.Μ.Σ. - Α.ΔΟ.ΑΠ. και δύναται να πραγματοποιείται 
κατά το χειμερινό και κατά το εαρινό εξάμηνο.

Στο Π.Μ.Σ. - Α.ΔΟ.ΑΠ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι, 
της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμά-
των της αλλοδαπής, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν 
επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική πε-
ριοχή του Π.Μ.Σ. και προέρχονται από Σχολές και τμή-
ματα Πολυτεχνείων, Σχολές και τμήματα Μηχανικών 
Πανεπιστημίων, τμήματα Μηχανικών Τ.Ε. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., 
τμήματα Ιστορικά - Αρχαιολογικά, Φιλοσοφικών Σχολών 
Πανεπιστημίων ή άλλων επιστημονικών πεδίων και ειδι-
κοτήτων που, κατά περίπτωση, δύνανται να κριθούν ως 
συναφείς από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. κατά την αξιολόγηση 
των υποψηφιοτήτων. Την ειδίκευση «Δομοστατικής Απο-
κατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» μπορούν 
να ακολουθήσουν μόνο όσοι φοιτητές έχουν σπουδές 
ή προσόντα στο πεδίο του Πολιτικού Μηχανικού ή όσοι, 
κατά την αποκλειστική κρίση της Συνέλευσης, παρα-
κολουθήσουν σειρά τουλάχιστον τριών (3) πρόσθετων 
προπτυχιακών μαθημάτων του οικείου Τμήματος. Δί-

πλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοι-
τητή του οποίου ο τίτλος σπουδών του πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα 
με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80) και τον ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών δύναται να 
βασίζεται στα κάτωθι γενικά κριτήρια:

Ενδεχόμενη αφαίρεση, τροποποίηση ή ορισμός πρό-
σθετων κριτηρίων καθώς και λεπτομέρειες εφαρμογής 
των κριτηρίων καθορίζονται με απόφαση της Σ.Τ. της 
Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. - Α.ΔΟ.ΑΠ.:

α. Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος.
β. Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα που είναι 

σχετικά με το αντικείμενο και τα μαθήματα του Π.Μ.Σ.- 
Α.ΔΟ.ΑΠ.

γ. Επίδοσή τους στην διπλωματική ή πτυχιακή τους ερ-
γασία (εάν αυτή προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) 
και στη μεταπτυχιακή τους διπλωματική εργασία (εάν 
έχουν ολοκληρώσει και άλλο μεταπτυχιακό πρόγραμμα) 
Ερευνητική και εν γένει επιστημονική δραστηριότητα, 
Συστατικές επιστολές.

δ. Καλή γνώση ξένης γλώσσας - κατά προτίμηση Αγγλι-
κής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής ή Ισπανικής.

ε. Συνέντευξη των υποψηφίων.
στ. Επαγγελματική δραστηριότητα.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Κ1 Επίδοση
Για τους ήδη αποφοίτους μετράται με το βαθμό πτυχίου 20%

Κ2

Υπόβαθρο
(Κρίνεται με βάση τον αριθμό των μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει 
επιτυχώς σε προπτυχιακό επίπεδο ο υποψήφιος και σχετίζονται με την 
εξειδίκευση του Π.Μ.Σ.).

20%

Κ3

Γενική Αξιολόγηση
(Περιλαμβάνει επιπρόσθετα στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα 
του υποψηφίου, όπως σχετική ερευνητική, σχετικές επιστημονικές 
δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, επίδοση σε διπλωματική ή πτυχιακή 
εργασία).

20%

Κ4 Συνέντευξη 20%

Κ5 Επιπλέον καλή γνώση ξένης γλώσσας (Β2 επίπεδο. 10%

Κ6 Επαγγελματική δραστηριότητα 10%

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια (Κ1-Κ4) ο υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10. Ο γενικός τύπος 
υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας (Β) του κάθε υποψηφίου βάσει των ανωτέρω κριτηρίων και της αντίστοιχης 
βαρύτητάς τους έχει ως εξής:

Β = Κ1 Χ 0,20 + Κ2 Χ 0,20 + Κ3 Χ 0,20 + Κ4 Χ 0,20 + Κ5 Χ 0,10 + Κ6 Χ 0,10
Η Ε.Ε.Υ. αξιολογεί τους υποψήφιους με βάση τους παραπάνω άξονες και εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμή-

ματος η οποία κάνει την τελική επιλογή.
Η εισαγωγή των φοιτητών πραγματοποιείται σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Σ.Ε. ή τον Διευθυντή του 

Π.Μ.Σ. - Α.ΔΟ.ΑΠ.
Η επιλογή και εισαγωγή των νέων φοιτητών θα γίνεται με την εξής διαδικασία:
Σε χρόνο που ορίζεται από τη Σ.Ε. ή τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. - Α.ΔΟ.ΑΠ. και με ευθύνη του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. 

θα δημοσιεύεται προκήρυξη για την αποδοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις. Η δημοσίευση θα προσδιορίζει τα ακόλουθα:

- Τα απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. - Α.ΔΟ.ΑΠ.
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- Την προθεσμία, τον τρόπο και τον τόπο υποβολής 
των δικαιολογητικών.

- Τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
- Τον γενικό τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έντυπα που υπο-

βάλλουν οι υποψήφιοι και αποτελούν τις ελάχιστες απα-
ραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. είναι:

- Αίτηση
- Βιογραφικό Σημείωμα
- Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (αναγνωρισμένο 

από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον προέρχεται από την αλλοδαπή) 
ή βεβαίωση περάτωσης των σπουδών, εφόσον δεν έχει 
εκδοθεί ακόμα ο οριστικός τίτλος (πτυχίο ή δίπλωμα).

- Αντίγραφο επίσημης αναλυτικής βαθμολογίας.
- Δύο (2) συστατικές επιστολές (συνεκτιμώμενα)
Αποδεικτικά στοιχεία προσκομίζονται επίσης για τα 

ακόλουθα:
- Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας.
- Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας (ή ελληνικής 

γλώσσας για αλλοδαπούς υποψηφίους).
- Αποδεικτικά στοιχεία επιστημονικού έργου.
- Αποδεικτικά στοιχεία πρόσθετων προσόντων ή επι-

μόρφωσης (π.χ. σεμινάρια, συνέδρια, μελέτες, πτυχία 
κ.λπ.).

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας.
Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας απο-

δεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας άλλης 
γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Β2.

Για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας απαιτούνται: Απο-
δεικτικά πιστοποιητικά άριστης γνώσης της αγγλικής 
γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 7-15/02/2017 και του παραρ-
τήματος Β’ του Α.Σ.Ε.Π. Κατά περίπτωση και σύμφωνα 
με την κρίση της Σ.Ε. η επαρκής γνώση της Αγγλικής 
γλώσσας προκύπτει και από σπουδές σε Πανεπιστήμια 
με επίσημη γλώσσα την Αγγλική. Αν δεν υπάρχει πιστο-
ποιητικό η πιστοποίηση είναι δυνατόν να γίνεται μέσω 
γραπτής εξέτασης από τριμελή επιτροπή που θα συστα-
θεί με απόφαση της ΣΕ σε ημερομηνία προγενέστερη 
της αξιολόγησης των αιτήσεων.

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.

Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσ-
σομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2, 
δύναται να εξετάζονται γραπτώς στην αγγλική γλώσσα. 
Οι επιτυχόντες στην γραπτή εξέταση της αγγλικής γλώσ-
σας και όσοι έχουν καταθέσει πιστοποιητικά γλωσσομά-
θειας της αγγλικής γλώσσας, καλούνται σε προφορική 
συνέντευξη που είναι και το τελευταίο στάδιο της αξιο-
λόγησης των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν στην αίτηση την ειδί-
κευση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν. Σε κάθε 
περίπτωση η κατανομή τους ανά ειδίκευση γίνεται με 
απόφαση της Σ.Ε. Η Σ.Ε. αποφασίζει για τον αριθμό των 
φοιτητών που θα συμμετέχουν στην κάθε ειδίκευση. 
Η απόφαση αυτή λαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση της 
υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων για τη συμμε-
τοχή τους στο πρόγραμμα.

Μετά την υποβολή των δικαιολογητικών από τους 
υποψηφίους, θα πραγματοποιείται ο έλεγχος της επάρ-
κειάς τους καθώς και η πιστοποίηση των ουσιαστικών 
προσόντων που θεωρούνται ως τα ελάχιστα απαιτούμε-
να (περιλαμβάνονται στη δημοσίευση της προκήρυξης 
και στον παρόντα Κανονισμό). Μετά την επεξεργασία 
των στοιχείων και την ταξινόμηση των υποψηφιοτήτων, 
θα προκρίνονται οι εξήντα (60) πρώτοι (εάν υπάρχουν 
τόσες υποψηφιότητες), προκειμένου να εξετασθεί πε-
ρεταίρω η υποψηφιότητά τους και να κληθούν σε συνέ-
ντευξη από επιτροπή που συστήνεται από τη Σ.Ε. ή τον 
Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Εν συνεχεία, με βάση τα κριτήρια 
που προαναφέρθηκαν, επιλέγονται οι επικρατέστεροι 
υποψήφιοι έως τη συμπλήρωση του αριθμού εισακτέων 
που έχει οριστεί.

Άρθρο 5
Διάρκεια φοίτησης 
και αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Ο κύριος τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων είναι τα 
Τρίκαλα Θεσσαλίας και τη διοικητική στήριξη του προ-
γράμματος έχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η συ-
νέντευξη των υποψηφίων προς εισαγωγή φοιτητών, η 
υποδοχή και οι εγγραφές των εισερχομένων φοιτητών, 
οι εργαστηριακές επιδείξεις, τα πραγματοποιούμενα σε-
μινάρια (βλ. πρόγραμμα σπουδών), η συμβουλευτική 
υποστήριξη (tutoring) και η εξέταση των διπλωματικών 
εργασιών γίνονται σε υποδομές και σε χώρους που εξα-
σφαλίζονται από το ΠΑ.Δ.Α.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης της κανονικής 
φοίτησης για την χορήγηση των τίτλων ορίζεται σε τρία 
(3) ακαδημαϊκά εξάμηνα σπουδών, συμπεριλαμβανο-
μένης της εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας ενώ ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολο-
κλήρωσης των σπουδών δύναται να προσαυξηθεί έως 
πέντε ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το Π.Μ.Σ., κατόπιν απόφα-
σης της Σ.Τ. ή της Σ.Ε., δύναται να προσφερθεί και σε πρό-
γραμμα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές 
με τρόπο και διαδικασία που ορίζεται από τα όργανα 
του Π.Μ.Σ. και με ανώτατη διάρκεια κατά τους όρους 
της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4485/2017. Επίσης, για 
μη εργαζόμενους που έχουν ειδικούς κοινωνικούς ή 
άλλους λόγους, σύμφωνα με τους όρους του ανωτέρω 
άρθρου και κατόπιν απόφασης της Σ.Ε. Δίνεται επιπλέον 
η δυνατότητα αναστολής φοίτησης έως δύο ακαδημαϊκά 
εξάμηνα (παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4485/2017). Στα 
δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών της κανονικής φοίτησης 
ο φοιτητής παρακολουθεί οκτώ (8) μαθήματα και στο 
τρίτο εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία. Μέρος του συνόλου των μαθημάτων δύναται 
να προσφερθεί με διδασκαλία με μέσα εξ’ αποστάσεως 
εκπαίδευσης (παρ. 1στ του άρθρου 45 του ν. 4485/2017). 
Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει δεκατρείς (13) 
πλήρεις εβδομάδες.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Π.Μ.Σ. - 
Α.ΔΟ.ΑΠ., έχει σχεδιαστεί ένα πρωτότυπο - ως προς τα 
περιεχόμενα των μαθημάτων - Πρόγραμμα Σπουδών, 
που υλοποιείται από ένα σύνολο διακεκριμένων επι-
στημόνων υψηλής ακαδημαϊκής και επαγγελματικής 
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εμπειρίας, το οποίο αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή ζητημάτων αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων και 
συνόλων σε εθνική, περιφερειακή, και ευρωπαϊκή κλίμακα.

Το Πρόγραμμα Σπουδών, συνολικής διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων (90 ECTS) έχει ένα κοινό εξάμηνο 
σπουδών (1ο εξαμ.) και εν συνεχεία στο 2ο εξάμηνο χωρίζεται σε δύο (2) κατευθύνσεις με ένα (1) κοινό μάθημα (και 
στις δύο κατευθύνσεις) και τρία ακόμα μαθήματα κατεύθυνσης. Οι δύο ειδικεύσεις είναι οι εξής:

Α. «Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων»
Β. «Δομοστατικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων».
Το τρίτο (3ο) εξάμηνο αντιστοιχεί στην εκπόνηση της ερευνητικού περιεχομένου Διπλωματικής Εργασίας.
Δικαίωμα για την παράδοση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας έχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκλη-

ρώσει επιτυχώς τα μαθήματα. Η παράδοση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από τους φοιτητές μπορεί 
να γίνεται από το τέλος του τρίτου (3ου) εξαμήνου και μέχρι τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα (2 ακαδημαϊκά έτη) 
μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων των δύο πρώτων εξαμήνων των σπουδών τους. Αναλυτικά, τα μαθήματα, ο 
καταμερισμός τους ανά εξάμηνο, οι συνολικές ώρες για τις 13 εβδομάδες ανά εξάμηνο και οι Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS) για το πρόγραμμα κανονικής φοίτησης έχουν ως ακολούθως:

5α. Πρόγραμμα Φοίτησης και Μαθήματα
ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
(Κοινό και για τις δύο Κατευθύνσεις)

Α/Α Μαθήματα Διδακτικές Ώρες Πιστωτικές 
Μονάδες Εξάμηνο

1 Ιστορία Αρχιτεκτονική 3 ώρες x 13 εβδομ. = 39 ώρες 7,5 1ο (Υ)

2
Ανάπλαση και Αναβίωση Ιστορικών 
Κέντρων και Συνόλων. 
Διαχείριση Παρεμβάσεων

3 ώρες x 13 εβδομ. = 39 ώρες 7,5 1ο (Υ)

3
Αναγνώριση και Ανάλυση 
Ιστορικών Αστικών Κτιρίων 
στη Νεώτερη Ελλάδα

3 ώρες x 13 εβδομ. = 39 ώρες 7,5 1ο (Υ)

4
Η/Μ και Υδραυλικές Εγκαταστάσεις 
και Ενεργειακή Αναβάθμιση 
σε Ιστορικά Κτίρια

3 ώρες x 13 εβδομ. = 39 ώρες 7,5 1ο (ΕΥ)

5 Επιχειρησιακή Έρευνα/Διοικητική 
Επιστήμη - Ποσοτικές Μέθοδοι 3 ώρες x 13 εβδομ. = 39 ώρες 7,5 1ο (ΕΥ)

Σύνολο 195 ώρες 30
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
(Ειδίκευση Αρχιτεκτονικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων)

Α/Α Μαθήματα Διδακτικές Ώρες Πιστωτικές 
Μονάδες Εξάμηνο

1
Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων 

(κοινό μάθημα και στις δύο 
κατευθύνσεις)

3 ώρες x 13 εβδομ. = 39 ώρες 7,5 2ο (Υ)

2 Χριστιανική Τέχνη 3 ώρες x 13 εβδομ. = 39 ώρες 7,5  2ο (Υ)

3 Λαϊκή Αρχιτεκτονική
Ελλάδα - Βαλκάνια 3 ώρες x 13 εβδομ. = 39 ώρες 7,5 2ο (Υ)

4 Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων 3 ώρες x 13 εβδομ. = 39 ώρες 7,5 2ο (Υ)

5 Σεμινάριο Σεμινάριο = 6 ώρες 2ο (Υ)

Σύνολο 162 ώρες 30
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
(Ειδίκευση Δομοστατικής Αποκατάστασης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων)

Α/Α Μαθήματα Διδακτικές Ώρες Πιστωτές 
Μονάδες Εξάμηνο

1
Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων 
(κοινό μάθημα και στις δύο 
κατευθύνσεις)

3 ώρες x 13 εβδομ. = 39 ώρες 7,5 2ο (Υ)
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2

Προσδιορισμός και Αποτίμηση 
Φέρουσας Συμπεριφοράς 
Ιστορικών Κτιρίων υπό Στατικά και 
Σεισμικά Φορτία - Επεμβάσεις

3 ώρες x 13 εβδομ. = 39 ώρες 7,5 2ο (Υ)

3

Σχεδιασμός και Αποτίμηση 
Σεισμικής Επάρκειας Κατασκευών 
από Οπλισμένο Σκυρόδεμα και 
Φέρουσα Τοιχοποιία

3 ώρες x 13 εβδομ. = 39 ώρες 7,5 2ο (Υ)

4
 Βελτίωση και Ενίσχυση Εδαφών 
Θεμελίωσης και Φέροντα 
Οργανισμού Ιστορικών Κτιρίων

3 ώρες x 13 εβδομ. = 39 ώρες 7,5 2ο (Υ)

5  Σεμινάριο Σεμινάριο = 6 ώρες 2ο (Υ)

Σύνολο 162 ώρες 30

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
(Διπλωματική Εργασία)

Α/Α Μαθήματα Διδακτικές Ώρες Πιστωτικές 
Μονάδες Εξάμηνο

1

Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία
α. Ερευνητική Μεθοδολογία
β. Εκπόνηση Μ.Δ.Ε.

30 3ο (Υ)

Σύνολο 6 30

Σύνολο Μαθημάτων: οκτώ (8) μαθήματα που οφείλει να επιτύχει ο φοιτητής για την ολοκλήρωση των σπουδών 
του (8 x 39 = 312 ώρες) 30 Πιστωτικές Μονάδες/εξάμηνο σπουδών

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία = 30 Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.)
Σύνολο: 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS)
Οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), που περιγράφονται στον ως άνω πίνακα μαθημάτων, είναι κατ’ ελάχιστον ενενή-

ντα (90) για την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ.-Α.ΔΟ.ΑΠ. από τον φοιτητή (30 ανά εξάμηνο σπουδών) και ακολουθούν το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), όπως αυτό περιγράφεται στην 
Υ.Α. Φ5/89656/Β3 (13-8-2007) και στον «Οδηγό για τους Χρήστες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και 
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων ECTS» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες 2009).

Το σύνολο των υποχρεώσεων τις οποίες οφείλει να πραγματοποιήσει ο φοιτητής είναι η παρακολούθηση και 
επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) από τα συνολικά δώδεκα (12) προσφερόμενα μαθήματα, ισοκατανεμημένα (4 + 4) 
στο πρώτο και στο δεύτερο εξάμηνο, η παρακολούθηση των σεμιναρίων και η εκπόνηση και επιτυχής υποστήριξη 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία καλύπτει τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου (σημ.: με “Y”, στους ως 
άνω πίνακες μαθημάτων, περιγράφονται τα υποχρεωτικά μαθήματα και με “EY” τα επιλογής υποχρεωτικά).

5β. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Η διδακτική και ερευνητική απασχόληση των φοιτητών ολοκληρώνεται - στο τελευταίο (3ο) εξάμηνο της φοίτη-

σης - με την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η οποία οφείλει να χαρακτηρίζεται από πρωτοτυπία 
και ερευνητική προσέγγιση, σύμφωνη με τους εκάστοτε αποδεκτούς επιστημονικούς κώδικες και την αντίστοιχη 
επιστημονική μεθοδολογία. Στην αρχή του τρίτου εξαμήνου ο φοιτητής υποχρεούται να παραδώσει περιορισμένης 
εκτάσεως κείμενο σχετικό με το θέμα της διπλωματικής του εργασίας, όπου θα περιγράφεται το θέμα, το αντικείμενο 
και η μεθοδολογική προσέγγιση που θα ακολουθήσει, οι στόχοι και η ενδεικτική βιβλιογραφία.

Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας εγκρίνεται από τον επιβλέποντα καθηγητή και είναι σχετικό 
με τα γνωστικά πεδία που καλύπτει το Π.Μ.Σ.-Α.ΔΟ.ΑΠ. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον επιβλέποντα καθηγητή (σε συνεργασία με τον φοιτητή) 
όπου ο φοιτητής διδάσκεται διεξοδικά και του παρέχονται αναλυτικές διευκρινίσεις και συμβουλές για τον τρόπο 
ανάπτυξης της ερευνητικής μελέτης, συζητούνται και επιλύονται ερευνητικά και μεθοδολογικά ερωτήματα και 
δίνονται γενικές κατευθύνσεις για την αρτιότερη ολοκλήρωση και παρουσίασή της ενώπιον της εξεταστικής επι-
τροπής στο τέλος του εξαμήνου.
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Άρθρο 6
Κανόνες εξετάσεων και αξιολόγησης - 
βαθμολόγησης των επιδόσεων 
των μεταπτυχιακών φοιτητών

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεω-
τική. Δικαιολόγηση απουσιών μπορεί να γίνει μόνο σε 
περίπτωση που συντρέχει σοβαρός και αποδεδειγμένος 
λόγος αδυναμίας παρουσίας του φοιτητή. Δεν μπορούν 
να δικαιολογηθούν απουσίες σε κάθε μάθημα, πέραν 
του 25% του συνόλου των ωρών που πραγματοποι-
ήθηκαν στο μάθημα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 
Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών, ο 
φοιτητής έχει δικαίωμα να επαναλάβει το συγκεκριμένο 
μάθημα, μόνο μια φορά, την επόμενη περίοδο που θα 
διδαχθεί το μάθημα. Η αξιολόγηση στα μαθήματα θα 
γίνεται στην κλίμακα μηδέν έως δέκα (0 -10) με ακρίβεια 
έως δύο δεκαδικών ψηφίων. Ο φοιτητής θεωρείται ότι 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα ή τη διπλωματική 
εργασία, εάν ο συνολικός του βαθμός στο μάθημα ή τη 
διπλωματική εργασία είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε 
(5). Αν ο συνολικός βαθμός σε κάποιο μάθημα είναι μι-
κρότερος του πέντε (5), ο φοιτητής απορρίπτεται και θα 
πρέπει να επανεξεταστεί στο συγκεκριμένο μάθημα, μία 
μόνο φορά, στην αμέσως επόμενη εξεταστική περίοδο.

Στο Π.Μ.Σ.-Α.ΔΟ.ΑΠ. προβλέπονται τρεις εξεταστικές 
περίοδοι σε χρονικό διάστημα ενός έτους. Οι δύο εξε-
ταστικές περίοδοι θα πραγματοποιούνται μετά τη λήξη 
των αντίστοιχων διδακτικών εξαμήνων (χειμερινού και 
εαρινού). Η τρίτη εξεταστική περίοδος πραγματοποιείται 
τον Σεπτέμβριο και αφορά την εξέταση φοιτητών που 
έχουν απορριφθεί ή δεν προσήλθαν στην εξέταση μα-
θημάτων προηγούμενων εξαμήνων. Φοιτητές που απορ-
ρίπτονται σε ένα μάθημα σε δύο εξεταστικές περιόδους 
διαγράφονται από το Π.Μ.Σ.-Α.ΔΟ.ΑΠ.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί στο τέλος του δεύ-
τερου εξαμήνου να προχωρήσει στην εκπόνηση της με-
ταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, εφόσον:

- Δεν έχει απορριφθεί δύο φορές στο ίδιο υποχρεωτικό 
μάθημα.

- Δεν έχει απορριφθεί σε περισσότερα από δύο υπο-
χρεωτικά μαθήματα.

- Έχει συνολικό μέσο όρο βαθμολογίας στα υποχρεω-
τικά μαθήματα τουλάχιστον πέντε (5).

Εκτός από τις διαλέξεις των διδασκόντων και των προ-
σκεκλημένων επισκεπτών, η εκπαιδευτική και ερευνητι-
κή απασχόληση των φοιτητών δύναται να περιλαμβάνει 
και εξαμηνιαίες ασκήσεις ανά μάθημα (μία έως δύο ανά 
εξάμηνο) ή εβδομαδιαίες ασκήσεις. Παράλληλα, είτε 
στο τέλος του εξαμήνου είτε ενδιαμέσως, οι ασκήσεις 
δύναται να συνοδεύονται από προφορική παρουσίαση 
ή/και γραπτή διατύπωση των βασικών στοιχείων της - 
ερευνητικού περιεχομένου - εξαμηνιαίας άσκησης, προ-
κειμένου οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τους κώδικες, 
τη δομή ανάπτυξης και τη δημόσια παρουσίαση μιας 
επιστημονικής εργασίας (μεθοδολογία, υποθέσεις ερ-
γασίας, αναλυτική επεξεργασία και έρευνα, πορίσματα, 
βιβλιογραφικές αναφορές, ορολογία, επιστημονική τεκ-
μηρίωση και διατύπωση κ.λπ.).

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πραγματο-
ποιούνται διαλέξεις και από διακεκριμένους επιστήμονες 

σε εξειδικευμένα θέματα, συναφή προς το αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ.

Ο βαθμός στα μαθήματα προκύπτει από αξιολόγηση 
γραπτών (ή προφορικών) εξετάσεων ή από εργασίες ή 
συνδυασμό των αναφερομένων τρόπων αξιολόγησης 
ενώ ο τελικός βαθμός προκύπτει από τους βαθμούς στα 
υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογήν μαθήματα και από τον 
βαθμό της διπλωματικής εργασίας, σταθμισμένων με τις 
αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Άρθρο 7
Χρόνος διενέργειας και διάρκεια εξεταστικών 
περιόδων του Π.Μ.Σ.

Στο Π.Μ.Σ. - Α.ΔΟ.ΑΠ. προβλέπονται τρεις (3) εξετα-
στικές περίοδοι σε χρονικό διάστημα ενός ακαδημαϊκού 
έτους. Οι δύο εξεταστικές περίοδοι πραγματοποιούνται 
μετά τη λήξη των διδακτικών εξαμήνων (χειμερινού και 
εαρινού). Η τρίτη εξεταστική περίοδος διενεργείται τον 
Σεπτέμβριο και αφορά την εξέταση φοιτητών που έχουν 
απορριφθεί σε μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων. 
Η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων δεν υπερβαίνει 
τις τρεις εβδομάδες.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί, μετά το τέλος του 
δεύτερου εξαμήνου της κανονικής φοίτησης, να προχω-
ρήσει στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν στην 
προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 8
Προϋποθέσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης 
μαθημάτων, εκπόνηση εργασιών και συμμετοχή 
σε ερευνητικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Η αξιολόγηση στα μαθήματα θα γίνεται στην κλίμακα 
μηδέν έως δέκα (0-10) με ακρίβεια έως δύο δεκαδικών 
ψηφίων. Ο φοιτητής θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει επι-
τυχώς το μάθημα ή τη διπλωματική εργασία, εάν ο συνο-
λικός του βαθμός (στο μάθημα) είναι μεγαλύτερος ή ίσος 
του πέντε (5). Αν ο συνολικός βαθμός σε κάποιο μάθημα 
είναι μικρότερος του πέντε (5), ο φοιτητής απορρίπτεται 
και θα πρέπει να επανεξεταστεί στο συγκεκριμένο μά-
θημα σε επόμενη εξεταστική περίοδο.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεω-
τική. Δικαιολόγηση απουσιών μπορεί να γίνει μόνο σε 
περίπτωση που συντρέχει σοβαρός και αποδεδειγμένος 
λόγος αδυναμίας παρουσίας του φοιτητή. Δεν μπορούν 
να δικαιολογηθούν απουσίες σε κάθε μάθημα, πέραν του 
25% του συνόλου των ωρών που πραγματοποιήθηκαν 
στο μάθημα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Σε περί-
πτωση υπέρβασης του ορίου των απουσιών, ο φοιτητής 
έχει δικαίωμα να επαναλάβει το συγκεκριμένο μάθημα, 
μόνο μια φορά, την επόμενη περίοδο που θα διδαχθεί 
το μάθημα.

Η εκπαίδευση των φοιτητών δύναται να συμπληρώ-
νεται από οργανωμένες επισκέψεις πεδίου σε χώρους 
ιδιαίτερου τεχνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος 
(μνημεία, ιστορικά ή διατηρητέα κτίρια, ιστορικοί τόποι, 
εργοτάξια αποκατάστασης κτιρίων/μνημείων κ.λπ.), κατά 
την κρίση του υπεύθυνου διδάσκοντος ή του Διευθυντή 
ή της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Εφαρ-
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μογές που κρίνονται ως απαραίτητες για την κατανόηση 
του θεωρητικού μέρους των διαλέξεων, μπορούν να ορ-
γανώνονται σε εργαστήρια του Ιδρύματος ή σε άλλους 
εργαστηριακούς χώρους.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. 
και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας

Για την λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών απαιτείται επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμενα 
μαθήματα του οικείου προγράμματος και εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία μπο-
ρεί να αντικαθίσταται με άλλο πρόσφορο επιστημονικό 
πόνημα (π.χ. ερευνητικό project), το οποίο, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία, δύναται να ισοδυναμεί με εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σχετικά με την 
εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ισχύουν και τα 
όσα περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό.

Καταθέτοντας οποιαδήποτε εργασία (διπλωματική ή 
άλλη εργασία), ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής πρέπει να 
αναφέρεται ρητά στις πηγές που έχει χρησιμοποιήσει 
και να διαφοροποιεί με εισαγωγικά τα αποσπάσματα 
κειμένου που προέρχονται από άλλες πηγές. Τα απο-
σπάσματα αυτά δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 20% του 
συνολικού κειμένου. Η αντιγραφή και η λογοκλοπή θεω-
ρούνται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Με τον όρο 
λογοκλοπή εννοείται:

- οικειοποίηση ή χρήση της εργασίας ή τμημάτων ερ-
γασίας άλλων (δημοσιευμένης ή μη) χωρίς τη δέουσα 
αναφορά,

- επανάληψη μέρους εργασίας, η οποία είχε κατατεθεί 
από τον/την υποψήφιο/-α στο παρελθόν σε άλλο πλαίσιο 
και είχε αξιολογηθεί, χωρίς αυτό να προσδιορίζεται και 
να γνωστοποιείται ρητά,

- παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, χωρίς 
σχετική αναφορά στην πηγή.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, και ύστερα από αιτιο-
λογημένη εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. η Σ.Τ. μπορεί να 
αποφασίσει τη διαγραφή του/της ΜΦ.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες εφόσον 
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται 
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ. (παρ. 5 
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 10
Αναπλήρωση μαθημάτων

Σε περίπτωση αναβολής του προγραμματισμένου 
από το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθήματος, ο υπεύθυνος 
διδάσκων οφείλει, σε συνεννόηση με την γραμματεία 
του Π.Μ.Σ., να ανακοινώσει στους φοιτητές, την ημέρα 
και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η αναπλήρωση του 
μαθήματος εντός του χρονικού πλαισίου του ακαδημα-
ϊκού εξαμήνου.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και 
με μέσα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνεται σε ποσο-
στό όχι μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) 
σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 
ή ως ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 11
Λόγοι και διαδικασία διαγραφής από το Π.Μ.Σ.

Περιπτώσεις παραπτωμάτων, όπως αντιγραφή στις 
εξετάσεις ή στην εκπόνηση εργασιών και στην επίλυση 
ασκήσεων, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ., συνεπάγο-
νται πειθαρχικές κυρώσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που προβλέπονται από τη νομοθεσία και το πλαίσιο λει-
τουργίας του ΠΑ.Δ.Α. και δύνανται να επιφέρουν διαγρα-
φή από το Π.Μ.Σ., μετά από απόφαση της Σ.Τ.

Άρθρο 12
Δικαιολογητικά και διαδικασία 
χορήγησης υποτροφιών

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές απαλλάσσονται από τα τέλη 
φοίτησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του 
ν. 4485/17 και την υπό στοιχεία 131757/Ζ1/02.08.2017 
υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:

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 οικογενειακό 
το εβδομήντα τοις εκατό (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 απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν 
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού 
αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δι-
καιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του 30%, επιλέγονται 
με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν 
το μικρότερο εισόδημα. Με τις υπό στοιχεία 131757/
Ζ1/02.08.2017 και 131758/Ζ1/02.08.2017 (Β’ 3387/2018) 
αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, ορίζεται κάθε σχετικό θέμα σχετικό. Με 
υπουργική 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 λαμβάνο-
νται υπόψη, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού 
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.

Χορήγηση απαλλαγής τέλους φοίτησης.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των 

φοιτητών του Π.Μ.Σ. βάσει των κριτηρίων του άρθρου 3 
της υπό στοιχεία 131757/Ζ1/02.08.2017 υπουργικής 
απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές υποβάλλουν 
αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με 
τα περιγραφέντα στο άρθρο 5 της υπό στοιχεία 131757/
Ζ1/02.08.2017 υπουργικής απόφασης, συνυποβάλλο-
ντας όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία. Επιλέ-
γονται οι φοιτητές που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια 
βάσει του ατομικού ή οικογενειακού διαθέσιμου ισοδύ-
ναμου εισοδήματος. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το πο-
σοστό 30%, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας 
από τους έχοντες το χαμηλότερο εισόδημα.
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Το Π.Μ.Σ.-Α.ΔΟ.ΑΠ. μεριμνά για την χορήγηση υποτρο-
φιών σε άτομα τα οποία δεν διαθέτουν την οικονομική 
δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις του 
προγράμματος. Το Π.Μ.Σ. είτε αξιολογεί αιτήσεις για 
υποτροφία που γίνονται απευθείας προς το Π.Μ.Σ. είτε 
συνεργάζεται μέσω προγραμματικής συμφωνίας με κοι-
νωνικό φορέα που διαμεσολαβεί για την εύρεση και αξι-
ολόγηση ενδιαφερόμενων υποψηφίων για υποτροφία, 
ο οποίος, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Διευθυντή - 
Επιστημονικά Υπεύθυνου ή της Σ.Ε., κατά την περίοδο 
υποβολής αιτήσεων, αξιολογεί τα δικαιολογητικά των 
αιτούντων για υποτροφία και στη συνέχεια κοινοποι-
εί τα αποτελέσματα στον επιστημονικό υπεύθυνο του 
προγράμματος.

Άρθρο 13
Διαδικασίες αξιολόγησης μαθημάτων 
και διδασκόντων από μεταπτυχιακούς 
φοιτητές Αξιολόγηση Π.Μ.Σ.

Κατά την 8η έως τη 10η εβδομάδα κάθε διδακτικού 
εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθή-
ματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές (παρ.  1. του άρθρου  44 του ν.  4485/2017). 
Η αξιολόγηση γίνεται με την χρήση ειδικού εντύπου/
ερωτηματολογίου αξιολόγησης που συμπληρώνουν οι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο δύναται 
να χορηγείται για συμπλήρωση σε ηλεκτρονική μορφή 
σε πλατφόρμα που θα εξασφαλίζει την ανωνυμία του 
φοιτητή. Το ερωτηματολόγιο καλύπτει την αξιολόγη-
ση του μαθήματος και των διδασκόντων. Τα μαθήματα 
αξιολογούνται ως προς το περιεχόμενο, τον τρόπο διδα-
σκαλίας, το εκπαιδευτικό υλικό, και το βαθμό συσχέτισής 
του με τις αρχές και τη φιλοσοφία του μεταπτυχιακού 
προγράμματος. Οι διδάσκοντες αξιολογούνται ως προς 
τις γνώσεις και την ικανότητα μετάδοσής τους στους φοι-
τητές, την προετοιμασία τους, τη χρησιμοποίηση σύγ-
χρονης βιβλιογραφίας, την προθυμία τους να απαντούν 
σε ερωτήσεις, την έγκαιρη βαθμολόγηση και επιστροφή 
εργασιών και γραπτών εξετάσεων και την τήρηση των 
ωρών διδασκαλίας του μαθήματος.

Η ανάλυση των δεδομένων της αξιολόγησης με τις 
παρατηρήσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς 
και οι συγκριτικοί πίνακες ετοιμάζονται με ευθύνη της 
Γραμματείας του Προγράμματος. Οι πίνακες που ετοιμά-
ζονται παραδίδονται στον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Ο Δι-
ευθυντής του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τον κάθε διδάσκοντα 
για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης που αφορά τον ίδιο, 
μετά την υποβολή της καταστάσεως βαθμολογίας για 
το μάθημα του.

Άρθρο 14
Διαδικασία ορισμού επιβλέποντα 
και εξεταστικής επιτροπής διπλωματικής εργασίας

Μετά το τέλος των μαθημάτων του Β’ εξαμήνου, ο με-
ταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει στον Διευθυντή και την 
επιστημονική γραμματεία του Π.Μ.Σ. το σχετικό έντυπο 
αίτησης με τον τίτλο/θέμα της διπλωματικής εργασίας 
και τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή (με σύμ-
φωνη γνώμη του). Το θέμα της διπλωματικής εργασίας 
επιλέγεται από κατάλογο προτεινόμενων θεμάτων ανά 

διδάσκοντα που έχει κοινοποιηθεί προς τους ενδια-
φερόμενους φοιτητές του Π.Μ.Σ. ή από θέμα που δεν 
περιέχεται στον εν λόγω κατάλογο αλλά συντάχθηκε, 
κατόπιν συνεννόησης διδάσκοντα και φοιτητή. Δύναται 
να υπάρχουν δύο επιβλέποντες καθηγητές για τη διπλω-
ματική εργασία, προκειμένου να καλυφθούν επαρκώς τα 
ειδικότερα επιστημονικά πεδία που πραγματεύεται το 
αντικείμενο της διπλωματικής. Η αποδοχή της πρότασης 
για τη διπλωματική εργασία γίνεται αρχικά από τον επι-
βλέποντα και κατόπιν από τη Συντονιστική Επιτροπή ή 
τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ., ο οποίοι και ορίζουν τα άλλα 
δύο μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, κατόπιν 
σχετικής εισήγησης - πρότασης του επιβλέποντος. Ο Δι-
ευθυντής ή η Συντονιστική Επιτροπή ενημερώνουν ανά 
τακτά διαστήματα την Σ.Τ. για τα εγκεκριμένα θέματα 
των διπλωματικών εργασιών.

Για τη δομή και τον τρόπο συγγραφής της διπλωμα-
τικής εργασίας, ο φοιτητής ακολουθεί Κανονισμό Εκπό-
νησης Διπλωματικών Εργασιών.

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διπλωματι-
κής εργασίας, ο φοιτητής υποβάλλει ένα αντίγραφο στην 
τριμελή εξεταστική επιτροπή. Στην πρώτη εσωτερική 
σελίδα (μετά το εξώφυλλο) κάθε αντιγράφου ο φοιτητής 
δηλώνει υπεύθυνα ότι η εργασία του έχει εκπονηθεί από 
τον ίδιο και ότι αναφέρονται όλες οι πηγές που χρησι-
μοποίησε. Στη συνέχεια, συνέρχεται η Τριμελής Εξετα-
στική Επιτροπή, στην οποία ο φοιτητής παρουσιάζει 
(με προφορική δημόσια παρουσίαση) τα κύρια σημεία 
και συμπεράσματα της εργασίας του. Η Εξεταστική Επι-
τροπή, αξιολογεί τη διπλωματική εργασία σύμφωνα με 
την κλίμακα βαθμολογίας που προβλέπεται και για τα 
μαθήματα. Στη συνέχεια, συμπληρώνει ειδικό έντυπο 
πρακτικό εξέτασης, στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός 
και το αποστέλλει στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Ο φοιτητής, 
μετά την τελική έγκριση της διπλωματικής του εργασίας, 
την υποβάλλει στη Βιβλιοθήκη του ΠΑ.Δ.Α.

Άρθρο 15
Ύψος προβλεπόμενων τελών φοίτησης 
και δυνατότητα τμηματικής καταβολής τους

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προβλέπεται να κα-
λυφθεί σε τακτική βάση από τέλη φοίτησης. Έκτακτη 
χρηματοδότηση από δωρεές, παροχές, κληροδοτήμα-
τα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα και από άλλους 
πόρους, εφόσον προκύψει, δύναται να χρησιμοποιηθεί 
προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των φοιτητών 
σε τέλη φοίτησης είτε για να χορηγηθούν πρόσθετες 
παροχές στους φοιτητές. Τα τέλη φοίτησης, ανέρχονται 
στο ποσό των 3.500,00 € για τα τρία (3) εξάμηνα φοί-
τησης. Αλλαγή του ύψους των τελών φοίτησης γίνεται 
με απόφαση των αρμόδιων οργάνων. Τα τέλη φοίτησης 
καταβάλλονται από τους φοιτητές του Προγράμματος 
Π.Μ.Σ. - Α.ΔΟ.ΑΠ. στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του ΠΑ.Δ.Α.

Άρθρο 16
Τελετουργικό αποφοίτησης και τύπος 
απονεμόμενου διπλώματος (Δ.Μ.Σ.)

Η τελετή αποφοίτησης γίνεται σε αμφιθέατρο του 
ΠΑ.Δ.Α, σε δημόσια τελετή, η οποία κοινοποιείται σε 
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όλα τα μέλη του ΠΑ.Δ.Α. καθώς και σε άλλους ενδιαφε-
ρόμενους αποδέκτες. Το τελετουργικό της αποφοίτησης 
είναι αυτό που ορίζεται από το ΠΑ.Δ.Α. για τα Π.Μ.Σ. ή, 
σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί, αυτό που ορίζεται 
από τα αρμόδια όργανα του Π.Μ.Σ.-Α.ΔΟ.ΑΠ. (Σ.Τ., Σ.Ε. 
ή Διευθυντής).

Ο τύπος του απονεμόμενου διπλώματος είναι αυτός 
που ορίζεται από το Ίδρυμα (ΠΑ.Δ.Α.) για τα Π.Μ.Σ. ή, σε 
περίπτωση που δεν έχει οριστεί, αυτός που ορίζεται από 
τα όργανα του Π.Μ.Σ.-Α.ΔΟ.ΑΠ. (Σ.Τ., Σ.Ε. ή Διευθυντής).

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του 
προγράμματος είναι απονεμόμενο από το ΠΑ.Δ.Α. και 
υπογράφεται από τον Πρύτανη ή άλλα μονοπρόσωπα 
όργανα, εξουσιοδοτημένα από το Ίδρυμα για το σκοπό 
αυτό και οδηγεί στη λήψη Δ.Μ.Σ. στην «Αρχιτεκτονική 
και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων 
και Συνόλων» (“Master of Science in Architectural and 
Structural Restoration of Historic Buildings and Groups”) 
με αναφορά στην αντίστοιχη ειδίκευση.

Άρθρο 17
Ειδικότερα θέματα του παραρτήματος διπλώματος 
κατά το άρθρο 15 (ν. 3374/2005, Α’ 189)

Το παράρτημα διπλώματος είναι ένα επεξηγηματικό 
έγγραφο, το οποίο δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο 
σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων 
που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.

Το παράρτημα επισυνάπτεται στους τίτλους σπουδών 
που χορηγούν τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, 
το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και 
το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν 
με επιτυχία από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά 
στο πρωτότυπο του τίτλου στον οποίο επισυνάπτεται το 
παράρτημα. Στο παράρτημα δεν γίνονται αξιολογικές 
κρίσεις και δεν υπάρχουν δηλώσεις ισοτιμίας ή αντιστοι-
χίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου 
στο εξωτερικό. Το πρωτότυπο του παραρτήματος πρέπει 
να πληροί τις προϋποθέσεις γνησιότητας που απαιτού-
νται για το χορηγούμενο τίτλο σπουδών. Η ημερομηνία 
έκδοσης του παραρτήματος δεν συμπίπτει υποχρεωτικά 
με την ημερομηνία ολοκλήρωσης των σπουδών, αλλά 
δεν μπορεί ποτέ να είναι προγενέστερη από αυτή.

Άρθρο 18
Ειδικότερα ζητήματα διοικητικής, τεχνικής 
και οικονομικής υποστήριξης του Π.Μ.Σ.

Εκτός από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος του 
ΠΑ.Δ.Α. που επιλαμβάνεται διαφόρων βασικών θεμάτων 
διοικητικής υποστήριξης του μεταπτυχιακού προγράμ-
ματος, προβλέπεται και εξειδικευμένη γραμματειακή 
υποστήριξη των πολλαπλών διαχειριστικών, προγραμ-
ματικών, εκπαιδευτικών, οργανωτικών, λογιστικών και 
λοιπών ακαδημαϊκών αναγκών του Π.Μ.Σ. (πρωτόκολλο 
εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, εγγραφές 
και τήρηση αρχείου εισερχομένων φοιτητών, τήρηση 
φακέλων βαθμολογίας και αρχείου των αποφοίτων από 
το Π.Μ.Σ., χορήγηση πτυχίων κ.λπ.) στο ΠΑ.Δ.Α. (Αιγά-
λεω) και στα Τρίκαλα, αμειβόμενη από το πρόγραμμα. 

Τεχνική υποστήριξη στο Π.Μ.Σ. παρέχεται από υλικούς 
και εξειδικευμένους ανθρώπινους πόρους που προσφέ-
ρονται από την υπάρχουσα (ή τη μελλοντική) τεχνική 
υποδομή και από το –επιστημονικά και τεχνικά– καταρ-
τισμένο προσωπικό του ΠΑ.Δ.Α. ή, εφόσον χρειαστεί, 
από εξειδικευμένους συνεργάτες εκτός ΠΑ.Δ.Α. και με 
υλικοτεχνική υποδομή που δημιουργεί ή προμηθεύεται 
το Π.Μ.Σ. για τις ανάγκες του και καλύπτεται από τους 
ίδιους πόρους του προγράμματος. Πέραν των τελών φοί-
τησης, το Π.Μ.Σ. δύναται να υποστηριχθεί οικονομικά με 
κάθε τρόπο από τους προβλεπόμενους στην ισχύουσα 
νομοθεσία (δωρεές, χορηγίες, επιχορηγήσεις κ.λπ.).

Άρθρο 19
Διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ./
Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, 
σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ.

Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους 
διδάσκοντες. Σε κάθε μάθημα ορίζεται από τη Συνέλευ-
ση ένας διδάσκων ως υπεύθυνος ή συντονιστής του μα-
θήματος. Η ανάληψη διδασκαλίας μαθήματος στο Π.Μ.Σ. 
γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του 
ν. 4485/2017. Επιπλέον, με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και στο πλαίσιο 
της ισχύουσας νομοθεσίας θα οριστούν οι ειδικότερες 
προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσκλησης από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθώς και οι ειδικότεροι όροι 
απασχόλησης και κάθε θέμα σχετικό με τους επισκέπτες 
διδάσκοντες οι οποίοι δύναται να είναι καταξιωμένοι 
επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή 
ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμο-
νες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις 
ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 
(παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017). Επιπλέον με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και στο πλαίσιο 
της ισχύουσας νομοθεσίας, θα οριστούν οι ειδικότεροι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής ομότιμων καθη-
γητών ή υπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. σε Π.Μ.Σ. (παρ. 6  
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017). Σε κάθε περίπτωση, η 
ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και 
ασκήσεων του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, ύστερα από εισή-
γηση της Σ.Ε.

Η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρί-
ων και ασκήσεων σε υπεύθυνους διδάσκοντες καθώς 
και η πρόσκληση επισκεπτών επιστημόνων από την 
ημεδαπή «για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του 
Π.Μ.Σ.», σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 36, του 
ν. 4485/2017 (“με θέση ή προσόντα καθηγητή” “ή επι-
στήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες 
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ.”) γίνεται κατόπιν τεκμηριωμένων αποφάσεων 
των θεσμοθετημένων οργάνων του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με 
το πλαίσιο που τίθεται από την ισχύουσα νομοθεσία και 
τις ειδικότερες αρμοδιότητες των οργάνων αυτών, όπως 
περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό. Η αναθέσεις 
διδασκαλίας και οι προσκλήσεις επισκεπτών «για την 
κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.» γίνονται 
με μόνα κριτήρια τη βέλτιστη κάλυψη των ακαδημαϊ-
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κών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών στόχων του Π.Μ.Σ. 
και την καταλληλότητα του διδάσκοντος ή του προσκε-
κλημένου επισκέπτη («επιστήμονα αναγνωρισμένου 
κύρους») για την εκπλήρωση αυτών των στόχων.

Το εξειδικευμένο περιεχόμενο, οι στόχοι και ο ιδρυτι-
κός προσανατολισμός του Π.Μ.Σ. (εξωστρέφεια, διαθε-
ματικότητα, έμφαση στο εφαρμοσμένο πεδίο) αλλά και 
ο στόχος της διασύνδεσης του Π.Μ.Σ. με τις ανάγκες της 
τοπικής κοινωνίας, των πολιτισμικών χαρακτηριστικών 
της χώρας και του παραγωγικού δυναμικού της επιβάλ-
λουν την ικανή συμμετοχή διδασκόντων και επισκεπτών 
μεγάλης εφαρμοσμένης και εξειδικευμένης επιστημονι-
κής και επαγγελματικής εμπειρίας στο αντικείμενο του 
Π.Μ.Σ. Συνεπώς, πέραν των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, 
απαιτείται η - κατά την πρόβλεψη της παρ. 2 του άρ-
θρου 36 του ν. 4485/2017  - ανάθεση διδακτικού έργου 
ή η πρόσκληση επισκεπτών (παρ. 5 του άρθρου 36), σε 
εξειδικευμένα αντικείμενα, στις κατηγορίες διδασκό-
ντων και επισκεπτών των ως άνω παραγράφων του 
ν. 4485/2017. Η εκπλήρωση αυτών των κριτηρίων, η 
πρόσκληση επισκεπτών και η ανάθεση στους υπεύθυ-
νους διδάσκοντες τεκμηριώνονται στις αποφάσεις των 
αρμοδίων οργάνων, όπου προβλέπεται από τον Νόμο.

Άρθρο 20
Ειδικότερες προϋποθέσεις 
και διαδικασία πρόσκλησης, καθώς 
και οι ειδικότεροι όροι απασχόλησης 
και κάθε θέμα σχετικό με τους επισκέπτες 
της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

Δεν ορίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις συμμετοχής 
ή όροι απασχόλησης επισκεπτών στο Π.Μ.Σ. (παρ. 5 του 
άρθρου 36), επιπλέον αυτών της παρ. 19. Σύμφωνα με 
τον νόμο, πέραν των οριζομένων στις κατηγορίες και τα 
ποσοστά διδασκόντων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 36, 
στο Π.Μ.Σ. δύνανται να προσκληθούν ως ειδική κατη-
γορία οι επισκέπτες «για την κάλυψη εκπαιδευτικών 
αναγκών του Π.Μ.Σ.» (παρ. 5). Η Σ.Τ. ή η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. 

δύνανται να απευθύνουν πρόσκληση με κάθε πρόσφορο 
μέσον ή να αποφασίσουν τη συμμετοχή διακεκριμένων 
ή εξειδικευμένων επιστημόνων - επισκεπτών που κρίνο-
νται απαραίτητοι για την βέλτιστη κάλυψη των ακαδημα-
ϊκών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών στόχων του Π.Μ.Σ. 
με κριτήριο την καταλληλότητά τους για την εκπλήρωση 
αυτών των στόχων.

Άρθρο 21
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
αφυπηρετησάντων μελών Δ.Ε.Π. στο Π.Μ.Σ. 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017

Δεν υπάρχουν στον παρόντα Κανονισμό ειδικότεροι 
όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής αφυπηρετησάντων 
μελών Δ.Ε.Π. στο Π.Μ.Σ., πέραν του γενικού πλαισίου 
που τίθεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η συμμετοχή 
τους γίνεται, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη κά-
λυψη των ακαδημαϊκών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών 
στόχων του Π.Μ.Σ., με κριτήριο την καταλληλότητα του 
διδάσκοντος για την εκπλήρωση αυτών των στόχων.

Άρθρο 22
Λοιπές διατάξεις

Κάθε υποψήφιος, που επιλέγει 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 Συνέλευση του Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   
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