
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 34998 
Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών «Πολεοδομία και Χωροταξία» 

των Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτι-

κών Μηχανικών και Αγρονόμων και Τοπογρά-

φων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-

τεχνείου.  

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4485/2017 «Ορ-

γάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114),

2. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/ 
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 ‘’Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - 
Λοιπά θέματα’’, β) 203446/Ζ1/22.11.2017 ‘’Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 ‘’Εφαρμο-
γή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 Ίδρυ-
ση Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (114 Α΄),

3. την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 «Θεσμι-
κό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (ΦΕΚ Α’148),

4. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

5. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν,

6. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/ 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. το π.δ. 75/2013 (ΦΕΚ Α΄119) «Ίδρυση Σχολών στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο»,

8. την υπ’ αριθμ. Φ1/232/Β1/404/2000 (ΦΕΚ Β’ 1098) 
απόφαση «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λει-
τουργίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου»,

9. το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης της Σχο-
λής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου (συνεδρίαση 25-4-2018),

10. την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 10-5-2018),

11. Τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συ-
νεργαζομένων Σχολών του ΕΜΠ,

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την έγκριση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Πολεοδομία και Χωροταξία» των Σχο-
λών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1
Σκοπός των ΔΠΜΣ

Με αφετηρία τη διακεκριμένη θέση που κατέχει στο 
διεθνή χώρο ως έγκριτο δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο 
προάγει τις επιστήμες και την τεχνολογία, το EMΠ ορ-
γανώνει και λειτουργεί Διατμηματικά ή Διιδρυματικά 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) ώστε 
να προάγεται η διεπιστημονικότητα.

Τα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ οδηγούν στην απόκτηση Διπλώ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το ΔΜΣ ισοδυναμεί κατά αναλογία με τη διάρκειά του 
με 90 πιστωτικές μονάδες, για τα ΠΜΣ διάρκειας 3 ακαδ. 
εξαμήνων ή 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS) για τα ΠΜΣ 
διάρκεια 4 ακαδ. εξαμήνων.

Το ΔΜΣ είναι τίτλος ειδίκευσης, είναι ισότιμο προς πτυ-
χίο Master of Science και αποτελεί δεύτερο μεταπτυχια-
κό τίτλο για τους διπλωματούχους ενιαίων αδιάσπαστων 
5ετών σπουδών, όπως οι μηχανικοί.

Το ΔΜΣ αποδεικνύει γνώση στη συγκεκριμένη διεπι-
στημονική γνωστική περιοχή κάθε ΔΠΜΣ. Η απόκτηση 
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ΔΜΣ δεν συνεπάγεται την απόκτηση του βασικού Δι-
πλώματος του ΕΜΠ.

Στόχοι των ΠΜΣ του ΕΜΠ είναι η ανταπόκριση στις τρέ-
χουσες και μελλοντικές αναπτυξιακές ανάγκες, αλλά και 
στις τεκμηριωμένες ερευνητικές επιλογές, η συνεκτικό-
τητα και το επιστημονικό βάθος, καθώς και η διατήρηση 
και ενίσχυση της ποιότητας και της διεθνούς αναγνώρι-
σης των χορηγούμενων από το ΕΜΠ τίτλων σπουδών.

Κάθε ΔΠΜΣ του Ιδρύματος:
i. υπηρετεί τους στόχους και τις στρατηγικές επιλογές 

του Ιδρύματος για τις παρεχόμενες από αυτό μεταπτυ-
χιακές σπουδές υψηλής στάθμης,

ii. διατηρεί την αρχή της διεπιστημονικότητας και δι-
ατμηματικότητας των ΠΜΣ του ΕΜΠ, τα οποία οδηγούν 
στην απόκτηση ΔΜΣ,

iii. εμπίπτει στο γνωστικό πεδίο της Σχολής ή των Σχο-
λών από τις οποίες προτείνεται, και

iv. δεν έχει σημαντικές επικαλύψεις με υπάρχοντα προ-
γράμματα/ υπάρχουσες κατευθύνσεις μεταπτυχιακών 
σπουδών του ΕΜΠ ή με δράσεις που στοχεύουν στην 
επαγγελματική κατάρτιση ή τη διά βίου μάθηση.

Άρθρο 2
Αρμόδια όργανα

Αρμόδια όργανα για την ίδρυση, οργάνωση και λει-
τουργία των ΠΜΣ είναι τα ακόλουθα:

α) Η Σύγκλητος του ΕΜΠ είναι το αρμόδιο όργανο για 
τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και 
οικονομικού χαρακτήρα των ΠΜΣ. Επίσης, η Σύγκλητος 
ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα ΠΜΣ δεν ανατί-
θενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

β) Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ) κάθε Σχολής είναι αρμόδια 
για την εισήγηση προς τη Σύγκλητο δια της Συγκλητι-
κής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) για την 
αναγκαιότητα ίδρυσης ΠΜΣ, τον ορισμό των μελών των 
Συντονιστικών Επιτροπών (ΣΕ), την κατανομή του διδα-
κτικού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ, και τη 
συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των 
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Επίσης, διαπιστώ-
νει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου 
να απονεμηθεί το ΔΜΣ και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα 
που προβλέπεται από το νόμο. Στην περίπτωση μονο-
τμηματικών Σχολών των ρόλο της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος έχει η Γενική Συνέλευση της Σχολής.

γ) Στα διατμηματικού ή διιδρυματικού ΠΜΣ, τις αρμο-
διότητες της ΓΣ της Σχολής ασκεί η Ειδική Διατμηματική 
Επιτροπή (ΕΔΕ) ή η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΙΕ). 
Οι ΕΔΕ και ΕΔΙΕ συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ των συνερ-
γαζόμενων Σχολών-Τμημάτων που εκλέγονται για διετή 
θητεία από τη ΓΣ κάθε Σχολής και ερευνητές που υπο-
δεικνύονται από το συνεργαζόμενο ερευνητικό φορέα, 
κατ’ αναλογία του αριθμού των διδασκόντων τους στο 
ΠΜΣ. Η ΕΔΕ είναι επταμελής ενώ η ΕΔΙΕ είναι εννεαμελής 
εκ των οποίων δύο είναι εκπρόσωποι των φοιτητών του 
ΠΜΣ, που εκλέγονται από τους φοιτητές/τριες του οικεί-
ου ΜΠΣ, για ετήσια θητεία. Η προέλευση των μελών της 
ΕΔΕ και ΕΔΙΕ καθορίζεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνερ-
γασίας που καταρτίζεται μεταξύ των Σχολών-Τμημάτων 
και Ερευνητικών Κέντρων που συμμετέχουν.

Ο/Η Πρόεδρος της ΕΔΕ ή της ΕΔΙΕ, προέρχεται από τη 
Σχολή που έχει τη διοικητική στήριξη του προγράμματος 
και η οποία στην συνέχεια χαρακτηρίζεται και ως επι-
σπεύδουσα. Σε ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται για 
την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ, ύστερα από αιτιολο-
γημένη απόφαση της ΕΔΕ ή της ΕΔΙΕ, Πρόεδρος ή/και Δι-
ευθυντής αναλαμβάνει μέλος ΔΕΠ από άλλο Τμήμα από 
αυτό που έχει τη διοικητική στήριξη του ΠΜΣ, ακόμη και 
από το μη αυτοδύναμο Τμήμα. Η ΕΔΕ ή η ΕΔΙΕ συγκρο-
τείται σε σώμα, με επισπεύδον το αρχαιότερο μέλος της 
που προέρχεται από τη επισπεύδουσα Σχολή και εκλέγει 
τον ή την Πρόεδρο του σώματος. Στις συνεδριάσεις της 
ΕΔΕ ή της ΕΔΙΕ συμμετέχει το μέλος της Γραμματείας 
της επισπεύδουσας Σχολής το οποίο έχει αναλάβει την 
γραμματειακή υποστήριξη του ΔΠΜΣ και μεριμνά για 
την σύνταξη του πρακτικού των συνεδριάσεων.

Με βάση τα πορίσματα των ετήσιων απολογισμών 
και των διαδικασιών αξιολόγησης των ΔΠΜΣ του ΕΜΠ 
και τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, η 
ΕΔΕ κάθε ΔΠΜΣ αποφασίζει για όλα τα εκπαιδευτικά 
και ερευνητικά θέματα, με γνώμονα την προσπάθεια 
συνεχούς βελτίωσης του περιεχομένου, της ποιότητας 
σπουδών και της γενικότερης λειτουργίας και ανάπτυξης 
του προγράμματος.

δ) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ απαρτίζε-
ται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ των Σχολών και Τμημάτων 
που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο συγκεκρι-
μένο ΔΠΜΣ και εκλέγονται από τις ΕΔΕ για διετή θητεία. 
Η σύνθεση της ΣΕ καθορίζεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας με σκοπό την εκπροσώπηση όλων των 
συνεργαζόμενων φορέων. Ο Διευθυντής/Διευθύντρια 
του ΔΠΜΣ είναι μέλος της ΣΕ και προέρχεται από την 
επισπεύδουσα Σχολή. Εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή 
ή αναπληρώτριά του με απόφαση της ΕΔΕ (ή της ΕΔΙΕ) 
για διετή θητεία. Είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή 
της βαθμίδας του αναπληρωτή καθηγητή και έχει το ίδιο 
ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του ΔΠΜΣ. Ο 
Διευθυντής/Διευθύντρια του ΠΜΣ συμμετέχει στις συνε-
δριάσεις της ΕΔΕ χωρίς δικαίωμα ψήφου και εισηγείται 
στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που 
αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμ-
ματος. Ο Διευθυντής/Διευθύντρια δεν μπορεί να έχει 
περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες.

Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το 
συντονισμό της λειτουργίας του ΠΜΣ.

Τα μέλη των ανωτέρω οργάνων δεν δικαιούνται επι-
πλέον αμοιβής ή αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους 
σε αυτές.

Άρθρο 3
Διοικητική υποστήριξη των ΔΠΜΣ στο ΕΜΠ

α) Σύμφωνα με την πολιτική του Ιδρύματος για την 
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και ενίσχυση των Σχολών 
του, αναβαθμίζονται λειτουργικά οι αντίστοιχες Γραμ-
ματείες και συνακόλουθα η υποστήριξη των μεταπτυχι-
ακών σπουδών σε επίπεδο Σχολής.

β) Παράλληλα, σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, η Δι-
εύθυνση Σπουδών περιλαμβάνει ειδικό τμήμα για τις 
μεταπτυχιακές σπουδές του Ιδρύματος.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43459Τεύχος Β’ 3460/21.08.2018

γ) Επιδίωξη του Ιδρύματος είναι το προσωπικό υπο-
στήριξης των μεταπτυχιακών σπουδών κάθε Σχολής να 
ενισχύεται και από το προσωπικό που προσλαμβάνεται 
για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων σχετικών 
με τις μεταπτυχιακές σπουδές.

δ) Η υποστήριξη των μεταπτυχιακών σπουδών κάθε 
Σχολής ενισχύεται μηχανογραφικά και καλύπτει τις ακό-
λουθες δράσεις:

i. Διαδικασία προκήρυξης θέσεων μεταπτυχιακών 
φοιτητών.

ii. Πληροφορίες για το πρόγραμμα, σε περιόδους προ-
κηρύξεων.

iii. Συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων μετα-
πτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών.

iv. Εγγραφές των μεταπτυχιακών φοιτητών και επικαι-
ροποίηση στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου.

v. Σύνταξη καταλόγου εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών 
φοιτητών και φοιτητριών ανά πρόγραμμα και μάθημα.

vi. Αρχείο παρακολούθησης των μαθημάτων.
vii. Τήρηση καρτέλας για κάθε εγγεγραμμένο μεταπτυ-

χιακό φοιτητή και φοιτήτρια και ενημέρωσή της κατά τη 
διάρκεια των σπουδών.

viii. Έκδοση δελτίων βαθμολογίας των μεταπτυχιακών 
φοιτητών και φοιτητριών.

ix. Σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων και των 
προγραμμάτων εξετάσεων.

x. Οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων.
xi. Τήρηση αρχείου παραδόσεων ασκήσεων και μετα-

πτυχιακών διπλωματικών εργασιών.
xii. Διαρκής ενημέρωση της ιστοσελίδας του προγράμ-

ματος.
xiii. Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαι-

ώσεων, που χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των ενδια-
φερομένων.

xiv. Διαδικασίες χορήγησης δανείων και υποτροφιών.
xv. Τήρηση μηχανογραφημένου αρχείου μεταπτυχια-

κών φοιτητών και φοιτητριών.
xvi. Στήριξη των ΓΣ των Σχολών.
xvii. Στήριξη των ΕΔΕ των ΔΠΜΣ.
xviii. Παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και στοι-

χείων σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές της Σχολής 
και διάθεσή τους στον παγκόσμιο ιστό.

xix. Διαδικασίες απονομής τίτλων ΔΜΣ.
xx. Ενημέρωση αρχείου κατόχων ΔΜΣ.

Άρθρο 4
Σύνταξη και έγκριση των αναλυτικών 
προγραμμάτων σπουδών των ΔΠΜΣ

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των ΔΠΜΣ συ-
ντάσσεται από την ΕΔΕ του κάθε ΔΠΜΣ, εγκρίνεται κάθε

ακαδημαϊκό έτος από τη ΓΣ της επισπεύδουσας Σχολής 
και τελικά από τη Σύγκλητο.

α) Η ΕΔΕ κάθε ΔΠΜΣ καθορίζει τόσο τα μαθήμα-
τα των πενταετούς διάρκειας σπουδών του ΕΜΠ, που 
καλύπτουν το απαραίτητο για την εγγραφή στο ΔΠΜΣ 
γνωστικό υπόβαθρο, όσο και τα μαθήματα εμβάθυνσης 
και όλες τις άλλες απαιτήσεις ενός καλά οργανωμένου 
ΠΜΣ. Ειδικότερα, με απόφαση της ΕΔΕ, λαμβάνοντας 

υπόψη και τα πορίσματα των διαδικασιών αξιολόγησης, 
πρέπει να καθορίζονται μέχρι τα μέσα Απριλίου κάθε 
έτους, τα εξής:

i. οι τίτλοι και τα αναλυτικά περιεχόμενα των προαπαι-
τούμενων μαθημάτων των πενταετούς διάρκειας σπου-
δών του ΕΜΠ, όπως προκύπτουν από τις διατμηματικές 
απαιτήσεις για το διεπιστημονικό γνωστικό αντικείμενο 
κάθε ΔΠΜΣ, με τη βιβλιογραφία και τα διδακτικά βοη-
θήματα.

ii. οι τίτλοι και τα αναλυτικά περιεχόμενα των μαθη-
μάτων κορμού, υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν υπο-
χρεωτικών,

iii. όπως παραπάνω,
iv. οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος, 

όπου περιλαμβάνονται όλες οι διδακτικές δραστηριό-
τητες,

v. η χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μα-
θημάτων,

vi. τα χαρακτηριστικά του μαθήματος από πλευράς 
τεχνικής υποστήριξης,

vii. οι επικαλύψεις με άλλα μαθήματα προπτυχιακού 
και μεταπτυχιακού επιπέδου, και 

viii. το σύστημα βαθμολογίας.
Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ μεριμνά για το συνεχή έλεγχο ποιό-

τητας και την αντικειμενική αξιολόγηση όλων των μαθη-
μάτων για την απόκτηση ΔΜΣ ως προς το μεταπτυχιακό 
επίπεδο και τη διατμηματικότητα και διεπιστημονικότη-
τα της διδακτέας ύλης και των θεμάτων εξετάσεων, προς 
αποφυγή οποιασδήποτε σχέσης υποκατάστασης των 
κανονικών προγραμμάτων των πενταετούς διάρκειας 
σπουδών των Σχολών του Ιδρύματος.

Η ΕΔΕ του ΔΠΜΣ μπορεί, με αιτιολογημένη πρότασή 
της, και εφόσον δεν αλλάζει τη φυσιογνωμία του ΔΠΜΣ, 
να τροποποιεί (με προσθήκη, αφαίρεση, συγχώνευση) 
τα μαθήματα του προγράμματος και να προβαίνει σε 
ανακατανομή μεταξύ των μαθημάτων στις ακαδημαϊκές 
περιόδους (εξάμηνα), στο πλαίσιο πάντα της προβλεπό-
μενης διαδικασίας σύνταξης και έγκρισης του αναλυτι-
κού προγράμματος σπουδών του ΔΠΜΣ.

β) Η διαδικασία σύνταξης και έγκρισης των αναλυτι-
κών ΔΠΜΣ είναι η ακόλουθη:

i. Οι ΕΔΕ των ΔΠΜΣ, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
Συγκλήτου για τις γενικές αρχές, τη δομή και το γενικό 
περιεχόμενο των ΔΠΜΣ, οργανώνουν τις απαραίτητες 
ανά μάθημα ή σύνολα μαθημάτων ομάδες εργασίας, 
συνθέτουν τα αναλυτικά ΔΠΜΣ, τα υποβάλλουν, μαζί 
με απολογισμό του προηγούμενου έτους και αιτιολογική 
έκθεση και ανάλυση του προτεινόμενου προγράμματος, 
στις Σχολές (στα Τμήματα για τα ΔΠΜΣ) και τους Τομείς 
που συμμετέχουν και συντονίζουν την προετοιμασία 
κοινών εισηγήσεων.

ii. Οι έγγραφες εισηγήσεις για το περιεχόμενο, τις δια-
δικασίες εφαρμογής και την ανάθεση της διδασκαλίας 
των μαθημάτων του ΔΠΜΣ υποβάλλονται από τη ΓΣ 
κάθε συμμετέχουσας στο ΔΠΜΣ Σχολής (Τμήματος για 
τα ΔΠΜΣ), η οποία έχει κωδικοποιήσει τις προτάσεις των 
Τομέων, προς την ΕΔΕ και προς τη ΓΣ της επισπεύδουσας 
Σχολής. Η μη υποβολή σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή 
της πρότασης της ΕΔΕ.
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iii. Η ΕΔΕ διαμορφώνει την τελική εισήγηση του ανα-
λυτικού προγράμματος και την υποβάλλει στη Γ.Σ. της 
επισπεύδουσας το ΔΠΜΣ Σχολής. Η Γ.Σ. αποφασίζει για 
την έγκριση ή τροποποίηση των Προγραμμάτων στα 
επί μέρους μαθήματα και στο σύνολό τους. Η εν λόγω 
απόφαση της Γ.Σ. της επισπεύδουσας Σχολής διαβιβάζε-
ται στη Συγκλητική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΣΕ-ΜΣ) του Ιδρύματος, στη Διεύθυνση Σπουδών καθώς 
και στην αρμόδια ΕΔΕ, οι απόψεις της οποίας επίσης δι-
αβιβάζονται άμεσα και στη ΣΕ-ΜΣ.

iv. Η ΣΕ-ΜΣ συνεδριάζει, με ειδικά θέματα ημερήσιας 
διάταξης τα ΔΠΜΣ του Ιδρύματος, παρουσία και των 
Διευθυντών μεταπτυχιακών σπουδών και εισηγείται ανα-
λυτικά για κάθε ένα από αυτά προς τη Σύγκλητο.

v. Η Σύγκλητος συνεδριάζει με θέματα ημερήσιας διά-
ταξης την έγκριση των ΔΠΜΣ του Ιδρύματος. Οι σχετικές 
αποφάσεις της Συγκλήτου κοινοποιούνται στις ΕΔΕ και 
τις ΓΣ των Σχολών, και είναι υπό τον περιοδικό έλεγχο της 
Συγκλητική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

vi. Η μη τήρηση της παραπάνω διαδικασίας σύνταξης, 
έγκρισης και απολογισμού του έργου του αντίστοιχου 
ΔΠΜΣ απαλλάσσει κατ’ αρχάς το ΕΜΠ από την υποχρέ-
ωση υλικής ή ακαδημαϊκής υποστήριξης και από την 
ευθύνη για το περιεχόμενο και την ποιότητα των μετα-
πτυχιακών σπουδών που παρέχει το υπόψη ΔΠΜΣ. Στη 
συνέχεια, μέσω των οργάνων του, το Ίδρυμα κινεί τη 
διαδικασία της διακοπής λειτουργίας του υπόψη ΔΠΜΣ.

Η παραπάνω διαδικασία συνοψίζεται στον παρακάτω 
πίνακα.

Προθε-
σμία 

Αρμόδιο 
Όργανο 

Ενέργεια

20/4 ΕΔΕ Εισηγήσεις προς τις Σχολές 
(και τα Τμήματα για τα ΔΠΜΣ) 
και τους Τομείς για το ΔΠΜΣ 
του επόμενου έτους.

20/5 ΓΣ Σχολών (και 
Τμημάτων για 
τα ΔΠΜΣ) και 
Τομείς

Ενιαία εισήγηση προς την ΕΔΕ 
και τη ΓΣ της συντονίζουσας 
Σχολής για τα ΔΠΜΣ του επό-
μενου έτους.

20/6 ΓΣ συντονίζου-
σας Σχολής 

Έγκριση ΔΠΜΣ επόμενου 
έτους και εισήγηση στη ΕΜΣ

10/7 ΣΕ-ΜΣ Εισήγηση προς Σύγκλητο για 
τα ΠΜΣ του ΕΜΠ

30/7 Σύγκλητος Έγκριση των ΠΜΣ του ΕΜΠ

Άρθρο 5
Διδάσκοντες

α) Τη διδασκαλία των μαθημάτων και τις ασκήσεις στα 
ΔΠΜΣ μπορούν να αναλαμβάνουν, εφόσον έχουν επι-
στημονικό και διδακτικό έργο σχετικό με το αντικείμενο 
του ΔΠΜΣ:

i. μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ, ή διδάσκοντες σύμ-
φωνα με το π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112Α΄) ή το άρθρο 19 
του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173Α΄) ή την παρ. 7 του άρθρου 
29 του ν. 4009/2011, ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων,

ii. μέλη ΔΕΠ άλλων Σχολών του ΕΜΠ με ανάθεση ή 
μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ ή ερευνητές από ερευνητικά κέ-

ντρα του άρθρου 13Α’ του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258Α’) με 
πρόσκληση, και 

iii. επισκέπτες-διδάσκοντες της ημεδαπής ή αλλοδα-
πής, που είναι καταξιωμένοι επιστήμονες με θέση ή προ-
σόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή

iv. επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευ-
μένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικεί-
μενο του ΔΠΜΣ.

β) Από την κατηγορία (i) προέρχεται τουλάχιστον το 
ογδόντα τοις εκατό (80%) των διδασκόντων. Τα μέλη 
ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορι-
κού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο 
είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας 
για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής.

γ) H ανάθεση διδασκαλίας σε διδάσκοντες της κατηγο-
ρίας (ii) γίνεται όταν η ΕΔΕ αποφασίσει αιτιολογημένα ότι 
το διδακτικό προσωπικό της κατηγορίας (i) δεν επαρκεί.

δ) H πρόσκληση διδασκαλίας σε διδάσκοντες της κα-
τηγορίας (iii) γίνεται με απόφαση της μετά από εισήγηση 
του Διευθυντή του ΔΠΜΣ. Η πρόσκληση επισκέπτη από 
την αλλοδαπή πραγματοποιείται μόνον εφόσον του ανα-
τίθεται διδασκαλία κατά τα ισχύοντα για την ανάθεση 
διδασκαλίας στα μέλη ΔΕΠ του ΕΜΠ.

ε) Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και 
πρόσθετης ερευνητικής ή επαγγελματικής πείρας, ΕΔΙΠ 
των συνεργαζομένων Σχολών οι οποίοι είναι κάτοχοι δι-
δακτορικού διπλώματος μπορούν, χωρίς να προηγηθεί η 
προαναφερθείσα διαδικασία επιλογής, να συμμετέχουν 
στο πλαίσιο ενός μαθήματος με την μορφή διαλέξεων ή 
σεμιναρίων, χωρίς δικαίωμα βαθμολογίας. Το συνολικό 
ποσοστό τέτοιων διαλέξεων για ένα μάθημα δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει το 30% του συνολικού αριθμού ωρών 
διδασκαλίας του. Απαιτείται έγκριση της ΕΔΕ κατόπιν 
πρότασης του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ του μαθήματος.

ζ) Τη διεξαγωγή των εφαρμοσμένων μεθόδων διδα-
σκαλίας (όπως εργαστηρίων, εργαστηρίων ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών, σπουδαστηρίων, εργασιών πεδίου, 
θεμάτων, ομαδικών εργασιών με προσωπικές παρουσιά-
σεις, κ.α.) με υψηλή τεχνολογική υποστήριξη μπορούν να 
συνεπικουρούν μέλη ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, καθώς και διδάκτορες 
και υποψήφιοι διδάκτορες. Απαιτείται έγκριση της ΕΔΕ 
και των αρμοδίων οργάνων της οικείας Σχολής κατόπιν 
προτάσεως του υπεύθυνου μέλους ΔΕΠ του μαθήματος.

η) Τα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων Σχολών δεν επι-
τρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά σε ΠΜΣ.

Η ΕΔΕ έχει τη δυνατότητα να αξιοποίησης των υποψή-
φιων διδακτόρων των συνεργαζόμενων Σχολών- Τμη-
μάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των ΔΠΜΣ, ανε-
ξαρτήτως ενδεχόμενης πηγής χρηματοδότησής τους, 
και με δυνατότητα αμοιβής. Η συμμετοχή τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία αναγράφεται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών.

Άρθρο 6
Χώρος προέλευσης των μεταπτυχιακών 
φοιτητών

Τα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ παρέχονται δωρεάν, χωρίς την κα-
ταβολή διδάκτρων ή τελών από τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές.
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Σε όλα τα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ γίνονται κατ’ αρχάς δεκτοί 
από τις αντίστοιχες ΕΔΕ, μετά από ανοικτή προκήρυξη, 
πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρι-
σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και ειδικότερα οι 
ακόλουθοι:

α) Απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ.
β) Απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων διπλωματούχων Μη-

χανικών ή και πτυχιούχοι άλλων ειδικοτήτων ΑΕΙ της ημε-
δαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρι-
σμένων ως ισότιμων των ελληνικών ΑΕΙ, συγγενούς με το 
πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου, για τους οποίους η 
απόκτηση ΔΜΣ δεν συνεπάγεται και την απόκτηση του 
βασικού διπλώματος του ΕΜΠ.

γ) Τελειόφοιτοι του ΕΜΠ ή ΑΕΙ των παραπάνω κατη-
γοριών, εφόσον καταθέσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η 
απόκτηση του διπλώματος/πτυχίου τους θα προηγηθεί 
της έναρξης του ΔΠΜΣ. Μέχρις ότου αρθεί η εκκρεμό-
τητα αυτή δεν θα εκδίδεται κανένα πιστοποιητικό στους 
ενδιαφερόμενους.

δ) Απόφοιτοι άλλων Τμημάτων, σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις.

Άρθρο 7
Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής και 
εγγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών

α) Γενική προϋπόθεση εγγραφής των μεταπτυχιακών 
φοιτητών και φοιτητριών για την απόκτηση ΔΜΣ είναι 
η κατοχή γνώσης ενός ελάχιστου επιστημονικού υπό-
βαθρου. Το υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από την ΕΔΕ, 
και μπορεί να περιέχει ένα σύνολο προαπαιτούμενων 
προπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία καλύπτουν τις θε-
μελιώδεις γνώσεις στο ευρύτερο διεπιστημονικό αντικεί-
μενο των Σχολών (Τμημάτων για τα Διαπανεπιστημιακά 
ΠΜΣ) που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ.

β) Τα αποδεικτικά γνώσης του παραπάνω υπόβαθρου 
καλύπτονται είτε με τα αναλυτικά περιεχόμενα των προ-
ηγούμενων σπουδών και υπόμνημα σταδιοδρομίας του 
μεταπτυχιακού φοιτητή είτε με την προεγγραφή του για 
παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα μαθήματα 
των σπουδών του ΕΜΠ που καθορίζει η ΕΔΕ. Ειδικότε-
ρα, κατά την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται 
από την ΕΔΕ, μετά από εισήγηση Επιτροπής Επιλογής 
των μεταπτυχιακών φοιτητών, η οποία ορίζεται από την 
ΕΔΕ, και τα παρακάτω κριτήρια, καθορίζονται δε ενδε-
χομένως και τα ποσοστά των εγγραφόμενων από κάθε 
χώρο προέλευσης. Εφόσον τα προαπαιτούμενα μαθή-
ματα είναι λιγότερα των τριών (3), η ΕΔΕ αποφασίζει για 
την ενδεχόμενη παράλληλη παρακολούθησή τους από 
το μεταπτυχιακό φοιτητή, υπό την προϋπόθεση ότι η 
επιτυχής εξέταση σε αυτά θα γίνει πριν από την έναρ-
ξη των μεταπτυχιακών μαθημάτων, για τα οποία είναι 
προαπαιτούμενα και οπωσδήποτε πριν από την έναρξη 
εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

γ) Ως κριτήρια επιλογής λαμβάνονται υπόψη τα πα-
ρακάτω:

i. ο γενικός βαθμός του διπλώματος/πτυχίου,
ii. η σειρά του βαθμού του διπλώματος/πτυχίου σε 

σχέση με τους βαθμούς των υπολοίπων αποφοίτων στην 
ίδια Σχολή / Τμήμα και ακαδημαϊκό έτος,

iii. η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι 
σχετικά με πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών,

iv. η επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή 
προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,

v. άλλοι τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών που σχε-
τίζονται με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ,

vi. η ερευνητική, επαγγελματική ή και τεχνολογική 
δραστηριότητα του υποψηφίου,

vii. oι γνώσεις ξένων γλωσσών και τουλάχιστον της 
αγγλικής, για δε τους αλλοδαπούς και η γνώση της ελ-
ληνικής γλώσσας,

viii. oι γνώσεις πληροφορικής,
ix. oι συστατικές επιστολές, και
x. εφόσον οι υποψήφιοι/ες είναι υπάλληλοι, οι ανάγκες 

και προοπτικές του φορέα από τον οποίο προέρχεται.
Η ΕΔΕ καθορίζει, με απόφασή της, τις λεπτομέρειες 

εφαρμογής των κριτηρίων αυτών, περιλαμβανομένου 
του επιπέδου γλωσσομάθειας, τον ορισμό συμπληρωμα-
τικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή εξετάσεων ή συνεντεύ-
ξεων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά 
την επιλογή. Στην περίπτωση διεξαγωγής συνέντευξης 
αυτή διεξάγεται από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ, δι-
δασκόντων στο ΔΠΜΣ, εκ των οποίων ο ένας είναι μέλος 
της ΕΔΕ και η οποία προγραμματίζεται από την ΕΔΕ.

δ) Ο πίνακας επιτυχόντων, μετά από εισήγηση της Επι-
τροπής Επιλογής, εγκρίνεται από την ΕΔΕ και επικυρώ-
νεται από τη ΓΣ της επισπεύδουσας Σχολής.

ε) Σε κάθε ΔΠΜΣ, επιπλέον του αριθμού εισακτέων, 
είναι δυνατό να γίνεται δεκτός/ή ένας υπότροφος του 
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) που πέτυχε στο 
σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτε-
ρικού του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ και ένας 
αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με 
απόφαση της ΕΔΕ, ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί 
να αυξάνεται.

στ) Τα μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που 
πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν μετά από αίτησή 
τους, να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ 
έτος σε ΔΠΜΣ της Σχολής στην οποία υπηρετούν και 
εφόσον υπάρχει συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου 
με το έργο το οποίο επιτελούν.

Άρθρο 8
Οδηγός σπουδών

Με ευθύνη της ΕΔΕ ή της ΕΔΙΕ, συντάσσεται ο οδηγός 
σπουδών κάθε ΔΠΜΣ, ο οποίος εξειδικεύει τον παρόντα 
Κανονισμό Σπουδών του προγράμματος και αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 9
Γλώσσα διδασκαλίας. Γλώσσα συγγραφής της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

α) Γλώσσα διδασκαλίας είναι κυρίως η ελληνική και για 
το λόγο αυτό προωθείται η ταχύρρυθμη διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς μεταπτυχιακούς 
φοιτητές και φοιτήτριες.

Επιτρέπεται η διδασκαλία μέρους του ΠΜΣ στην αγγλι-
κή γλώσσα, για μαθήματα τα οποία έχουν εγκριθεί από 
την ΕΔΕ, στο πλαίσιο πάντα των διαδικασιών σύνταξης, 
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έγκρισης και αξιολόγησης των αναλυτικών ΠΜΣ που 
προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.

β) Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας είναι η ελληνική. Επιτρέπεται κατ’ε-
ξαίρεση η συγγραφή της μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
εργασίας στην αγγλική μετά από αιτιολογημένη από-
φαση της ΕΔΕ. Σε κάθε περίπτωση, η μεταπτυχιακή ΔΕ 
περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική και 
την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 10
Διάρθρωση Σπουδών στα ΔΠΜΣ

α) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες οι μετα-
πτυχιακοί φοιτητές/τριες ολοκληρώνουν επιτυχώς τις 
υποχρεώσεις τους για την απόκτηση του ΔΜΣ σε χρονι-
κό διάστημα μικρότερο της ελάχιστης προβλεπόμενης 
διάρκειας του ΔΠΜΣ και σε κάθε περίπτωση, σε διάστη-
μα όχι μικρότερο του ενός (1) έτους, η ΕΔΕ μπορεί, με 
απόφασή της, να εισηγηθεί στη Σύγκλητο του ΕΜΠ τη 
χορήγηση του ΔΜΣ.

β) Ο μέγιστος χρόνος παραμονής στο ΔΠΜΣ, υπολο-
γιζόμενος από την κανονική εγγραφή στο ΔΠΜΣ, είναι 
δύο (2) έτη. Κατ’ εξαίρεση, σε ειδικές περιπτώσεις, μπορεί 
να δοθεί μικρή παράταση μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος, 
μετά από αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ. Με την ολο-
κλήρωση του 2ου έτους η ΕΔΕ αποφασίζει την διακοπή 
της φοίτησης και χορηγεί βεβαίωση με τα μαθήματα και 
την αντίστοιχη βαθμολογία στα οποία αυτός/ή έχει εξε-
τασθεί επιτυχώς.

γ) Τα μαθήματα που απαιτούν εργαστηριακή εξάσκη-
ση ή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών περιλαμβάνουν 
κατά το δυνατό ατομική εκπαίδευση. Επιδιώκεται η εισα-
γωγή νέων τρόπων διδασκαλίας που θα ενισχύσουν την 
ενεργότερη συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στην εκπαίδευση κατά ομά-
δες με διακριτούς ρόλους με ουσιαστικά θέματα μικρής 
έκτασης, ώστε να ενισχυθεί το ομαδικό πνεύμα και η 
συνθετική ικανότητά τους.

δ) Η διάρθρωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων περι-
λαμβάνει υποχρεωτικά ή και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
μαθήματα. Στον κύκλο των υποχρεωτικών μαθημάτων 
είναι δυνατόν να παρέχονται προαπαιτούμενα μαθήμα-
τα κορμού και ειδίκευσης. Κατά την κρίση των ΕΔΕ, τα 
μαθήματα μπορεί να προσφέρονται από άλλες Σχολές 
του ΕΜΠ ή και άλλα ΑΕΙ. Επίσης, κατά την κρίση της ΕΔΕ, 
τα μαθήματα μπορεί να παρέχονται ως επιλέξιμα και σε 
άλλα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ. Είναι προφανές ότι πολλά από τα 
μαθήματα ειδίκευσης ή εμβάθυνσης των ΔΠΜΣ είναι 
επιλέξιμα από τα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών.

ε) Όλα τα ΠΜΣ, στα οποία Σχολή του ΕΜΠ είναι επι-
σπεύδουσα ακολουθούν το “Ενιαίο Ακαδημαϊκό Ημε-
ρολόγιο των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος”, 
το οποίο εισηγείται η ΣΕ-ΜΣ και εγκρίνει κάθε έτος η 
Σύγκλητος του Ιδρύματος.

ζ) Σε περίπτωση Διαπανεπιστημιακού ΠΜΣ ή ΔΠΜΣ 
μερικής φοίτησης, η διάρκεια σπουδών ορίζεται από την 
ΕΔΕ και εγκρίνεται τελικά από τη Σύγκλητο, στο πλαίσιο 
των διαδικασιών σύνταξης και έγκρισης των αναλυτικών 
ΠΜΣ του εδάφιου 1.8 και προσαρμόζεται αναλόγως το 

ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Τα εκπαιδευτικά εξάμηνα που 
συναθροίζουν το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ενός 
πλήρους προγράμματος, δεν μπορούν, δεδομένου ότι 
πρόκειται για προγράμματα μερικής φοίτησης, να ξε-
περνούν σε διάρκεια το διπλάσιο χρόνο φοίτησης των 
ΔΠΜΣ πλήρους φοίτησης, ήτοι τα τέσσερα (4) έτη.

η) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες των 
ΔΠΜΣ έχουν τη δυνατότητα να διακόψουν προσωρινά 
τις σπουδές τους με έγγραφη αίτησή τους, για χρονικό 
διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα 
εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότη-
τας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώτατη 
διάρκεια κανονικής φοίτησης.

Άρθρο 11
Παρακολούθηση - Εξέταση - 
Βαθμολογία Μαθημάτων

α) Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή 
στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργα-
σίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν 
εξαιρετικά σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμί-
ας παρουσίας του μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας, η ΕΔΕ 
μπορεί να δικαιολογήσει ορισμένες απουσίες, ο μέγιστος 
αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/3 των 
διαλέξεων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες 
που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαραίτητο αριθμό 
παρουσιών σε κάποιο μάθημα έχουν το δικαίωμα να 
επαναλάβουν το μάθημα αυτό (ή άλλο αντίστοιχο που 
του ορίζει η ΕΔΕ) το επόμενο και τελευταίο ακαδημαϊκό 
έτος σπουδών, αν αυτό ορίζεται στο συγκεκριμένο ΠΜΣ.

β) Η βαθμολογία στα μαθήματα γίνεται στην κλίμακα 
0-10, χωρίς κλασματικό μέρος, με βάση επιτυχίας κατ’ 
ελάχιστο το 5. Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει 
υποχρεωτικά όχι μόνο από την τελική εξέταση αλλά και 
με αξιοσημείωτη βαρύτητα και από την επίδοση στις 
εφαρμοσμένες μεθόδους διδασκαλίας (εργαστήρια, ερ-
γαστήρια προσωπικών υπολογιστών, σπουδαστήρια, 
σχεδιαστήρια, εργασία πεδίου, θέματα, ομαδικές εργα-
σίες με προσωπική παρουσίαση) που διεξάγονται κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος, με σχετική βαρύτητα που 
καθορίζεται σε κάθε μάθημα από τον αρμόδιο διδάσκο-
ντα, εγκρίνεται από την ΕΔΕ, και δεν μπορεί να υπολεί-
πεται του 30% του συνολικού βαθμού του μαθήματος. 
Διευκρινίζεται παράλληλα ότι μόνο η βαθμολογία της 
μεταπτυχιακής ΔΕ, που δίνεται από τους επιμέρους εξε-
ταστές/τριες και ως μέσος όρος, μπορεί να περιλαμβάνει 
μισή κλασματική μονάδα.

γ) Η τελική εξέταση διεξάγεται μετά το τέλος διδασκα-
λίας της εκπαιδευτικής περιόδου, σε εξεταστική περίοδο 
διάρκειας δύο εβδομάδων, σύμφωνα με το Ενιαίο Ακα-
δημαϊκό Ημερολόγιο των Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Ιδρύματος και τις ειδικότερες αποφάσεις της ΕΔΕ.

δ) Τα αποτελέσματα εκδίδονται από τα υπεύθυνα μέλη 
ΔΕΠ εντός δύο εβδομάδων από τη διεξαγωγή της τελικής 
εξέτασης.

ε) Δεν προβλέπεται επαναληπτική εξέταση. Η ΕΔΕ 
μπορεί επίσης, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να ορίσει 
επαναληπτικές εξετάσεις.
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στ) Οι αποτυχόντες σε μαθήματα μπορούν να επανεγ-
γραφούν τον επόμενο χρόνο στα ίδια (ή και διαφορετικά 
αν πρόκειται για επιλογής) μαθήματα. Σε περιπτώσεις 
διετών προγραμμάτων κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή 
η επανεγγραφή στον επόμενο χρόνο, επιτρέπεται μια και 
μόνον πρόσθετη εξεταστική περίοδος, προσδιοριζόμενη 
σε κατάλληλο χρόνο από την ΕΔΕ.

ζ) Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια αποτύχει στην 
εξέταση μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα 
με όσα ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό θεωρείται 
ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξε-
τάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή 
μελών ΔΕΠ της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και 
ορίζονται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Από την επιτροπή 
εξαιρούνται οι διδάσκοντες του μαθήματος.

η) Αν μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια έχει παρακολου-
θήσει μαθήματα άλλου αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού 
κύκλου σπουδών και έχει εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, 
μπορεί να απαλλαγεί από αντίστοιχα μαθήματα του 
ΔΠΜΣ μετά από αίτησή του, εισήγηση των αντίστοιχων 
διδασκόντων και απόφαση της ΕΔΕ.

θ) Προβλέπεται η αναπλήρωση των μαθημάτων που 
δεν έγιναν για οποίοδήποτε λόγο έτσι ώστε να συμπλη-
ρωθεί ο αριθμός των 13 εκπαιδευτικών εβδομάδων για 
όλα τα μαθήματα. Η αναπλήρωση αποφασίζεται και 
ανακοινώνεται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ φροντίζοντας 
την τήρηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου, όσο αυτό 
είναι δυνατό.

Άρθρο 12
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία – 
Απονομή και βαθμός ΔΜΣ

α) Η ανάληψη διπλωματικής εργασίας (ΔΕ) μπορεί να 
γίνει μετά το τέλος της 2ης εκπαιδευτικής περιόδου του 
πρώτου έτους σπουδών, με την προϋπόθεση ότι ο με-
ταπτυχιακός φοιτητής έχει ως τότε εξεταστεί επιτυχώς 
τουλάχιστον στα μισά από τα μεταπτυχιακά μαθήματα 
του ΔΠΜΣ. Για μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες 
οι οποίοι/ες επανεγγράφονται και τον επόμενο χρόνο 
για παρακολούθηση μαθημάτων της 1ης ή της 2ης εκ-
παιδευτικής περιόδου, αποφασίζει η ΣΕ για τυχόν ανά-
ληψη της μεταπτυχιακής ΔΕ τους από την έναρξη του 
2ου ακαδημαϊκού έτους σπουδών.

β) Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής και φοιτήτρια υπο-
βάλλει αίτηση, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμε-
νος τίτλος της διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος 
επιβλέπων ή επιβλέπουσα και επισυνάπτεται περίληψη 
της προτεινόμενης εργασίας. Η ΣΕ με βάση την αίτηση, 
ορίζει το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ και συγκροτεί τριμελή 
Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας. Η 
εξεταστική επιτροπή περιλαμβάνει το επιβλέπον μέλος 
ΔΕΠ και άλλα μέλη ΔΕΠ ή εκπαιδευτικού προσωπικού ή 
ερευνητές των βαθμίδων Α, Β, Γ, οι οποίοι είναι κάτοχοι 
Διδακτορικού Διπλώματος. Τα μέλη της εξεταστικής επι-
τροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική 
ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Με 
πρόταση του επιβλέποντα, τον μεταπτυχιακό φοιτητή/
τρια στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής ΔΕ του μπορούν 

να επικουρούν επιστημονικά διδάκτορες, υποψήφιοι δι-
δάκτορες και άλλοι επιστημονικοί συνεργάτες του ΕΜΠ ή 
προσκεκλημένοι διδάσκοντες εκτός ΕΜΠ. Είναι δυνατόν, 
επίσης, να συμμετέχει επικουρικά προσωπικό (ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, 
ΕΔΙΠ, κ.ά.) για την εργαστηριακή υποστήριξη των μετα-
πτυχιακών ΔΕ, όπου αυτό απαιτείται. Η βαθμολογία της 
μεταπτυχιακής ΔΕ προκύπτει ως μέσος όρος της βαθμο-
λογίας των τριών εξεταστών/εξεταστριών στην κλίμακα 
1-10 και στρογγυλεύεται στην μισή κλασματική μονάδα, 
με βάση επιτυχίας κατ’ ελάχιστο το 5,5 (πέντε και 50%). 
Η ΕΔΕ θεσπίζει ενιαία κριτήρια αξιολόγησης.

γ) Το κείμενο της μεταπτυχιακής ΔΕ συντίθεται με επε-
ξεργασία κειμένου σε λογότυπο της έγκρισης της ΕΔΕ 
και προδιαγραφές που ορίζονται από την ΕΔΕ, υποβάλ-
λεται σε 5 τουλάχιστον αντίτυπα και περιλαμβάνει κατά 
κανόνα σύνοψη 1.200 έως 2.000 λέξεων, πίνακα περιε-
χομένων, βιβλιογραφικές αναφορές και περίληψη 300 
έως 500 λέξεων στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 
Μετά την έγκριση της μεταπτυχιακής ΔΕ, οι μεταπτυχι-
ακοί φοιτητές και φοιτήτριες υποχρεούνται να καταθέ-
σουν αντίτυπο και ηλεκτρονικό αρχείο της εργασίας του 
στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ και να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά το αρχείο της εργασίας του στο Ιδρυματικό 
Αποθετήριο του ΕΜΠ.

Οι μεταπτυχιακές ΔΕ που εγκρίνονται από την Εξετα-
στική Επιτροπή αναρτώνται υποχρεωτικά στο διαδικτυ-
ακό τόπο της οικείας Σχολής.

δ) Αν η μεταπτυχιακή ΔΕ δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς 
εντός της 3ης εκπαιδευτικής περιόδου, μπορεί να συνε-
χιστεί κατά την επόμενη ακαδημαϊκή περίοδο.

ε) Σε κάθε περίπτωση, για την απονομή του ΔΜΣ απαι-
τείται ο προαγωγικός βαθμός στα μεταπτυχιακά μαθή-
ματα και στη μεταπτυχιακή ΔΕ. Αν τούτο δεν επιτευχθεί 
εντός της μέγιστης προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας 
σπουδών, εκδίδεται απλό πιστοποιητικό παρακολού-
θησης για τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής/τρια έχει 
λάβει προβιβάσιμο βαθμό μαθημάτων και αποχωρεί.

στ) Ο γενικός βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει ως ο σταθ-
μισμένος μέσος όρος των βαθμών των μεταπτυχιακών 
μαθημάτων και της μεταπτυχιακής ΔΕ, η οποία θεωρείται 
ότι αντιστοιχεί σε ένα (1) εξάμηνο μαθημάτων.

ζ) Μια φορά το χρόνο και συγκεκριμένα τον Νοέμ-
βριο καταρτίζεται, από τη Γραμματεία της επισπεύδου-
σας Σχολής, πίνακας αποφοιτούντων που περιλαμβάνει 
όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς κατά το λήξαν ακαδημα-
ϊκό έτος τις συνολικές υποχρεώσεις του ΔΠΜΣ. Οι τίτλοι 
σπουδών απονέμονται κατ’ έτος από τις επισπεύδουσες 
Σχολές, σε ειδική τελετή, από τον Κοσμήτορα της Σχολής 
και το Διευθυντή του ΔΠΜΣ.

Άρθρο 13
Τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ)

α) Απονέμονται ο τύπος Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ), Διατμηματικού Μεταπτυχιακού ΕΜΠ 
ή Διαπανεπιστημιακού με επισπεύδον ΑΕΙ το ΕΜΠ, ο 
οποίος παρατίθεται στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος Κα-
νονισμού.
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β) Με ευθύνη του Διευθυντή ή Διευθύντριας του ΔΠΜΣ 
και διοικητική φροντίδα της επισπεύδουσας Σχολής εκδί-
δονται έγκαιρα τα ΔΜΣ, με την ηλεκτρονική υποστήριξη 
της Διεύθυνσης Πληροφορικής του ΕΜΠ.

γ) Το ΔΜΣ συνοδεύεται από πιστοποιητικό στο οποίο 
αναγράφονται όλα τα μαθήματα του ΔΠΜΣ (με την 
αντίστοιχη βαθμολογία). Στο τέλος του πιστοποιητικού 
τονίζεται ιδιαίτερα το θέμα και ο βαθμός της Μεταπτυ-
χιακής ΔΕ.

δ) Το ΔΜΣ και το πιστοποιητικό χορηγούνται στην ελ-
ληνική γλώσσα και σε μετάφραση στην αγγλική γλώσσα, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ε) Στον πρωτότυπο τίτλο του ΔΜΣ δεν αναγράφεται 
ο βαθμός διπλώματος αριθμητικά αλλά μόνο η κλίμακα 
«Καλώς», «Λίαν Καλώς» ή «Άριστα», που θα εξάγεται ανά-
λογα με τον τελικό βαθμό που έχει προκύψει. Ως προς δε 
τις κλίμακες εφαρμόζονται τα ισχύοντα και στις προπτυ-
χιακές σπουδές, δηλαδή Άριστα (9 ως 10), Λίαν Καλώς (7 
ως 8,99), Καλώς (5 ως 6,99). Ο βαθμός του ΔΜΣ αριθμη-
τικά, εφόσον το επιθυμεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής, θα 
αναφέρεται στο αντίστοιχο πιστοποιητικό σπουδών του.

Άρθρο 14
Σύμβουλοι σπουδών

α) Ταυτόχρονα ή αμέσως μετά την επιλογή των υπο-
ψηφίων, η ΕΔΕ ορίζει για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή 
και φοιτήτρια ένα σύμβουλο σπουδών, ανάλογα με την 
ειδικότερη γνωστική περιοχή στην οποία εντάσσεται.

β) Κατά τη διάρκεια των σπουδών, ο/η σύμβουλος συ-
νεργάζεται και κατευθύνει το μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια 
στην επιλογή των καταλληλότερων μαθημάτων - εκτός 
των υποχρεωτικών - σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και 
τους στόχους του και προσυπογράφει τον πίνακα μαθη-
μάτων στα οποία εγγράφεται στην αρχή της κάθε ακα-
δημαϊκής περιόδου (εξαμήνου). Επίσης, παρακολουθεί 
την εν γένει πορεία του μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας 
στο ΔΠΜΣ, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των 
προαπαιτήσεων, όπου χρειάζεται.

γ) Ο/Η σύμβουλος δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με τον 
επιβλέποντα ή επιβλέπουσα της μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας. Ως σύμβουλοι μπορούν να οριστούν 
κατ’ αρχάς όλα τα μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ.

Άρθρο 15
Βράβευση μεταπτυχιακών διπλωματικών 
εργασιών από το ΕΜΠ

Το ΕΜΠ έχει τη δυνατότητα βράβευσης των καλύτε-
ρων μεταπτυχιακών ΔΕ σε επίπεδο Ιδρύματος, αξιοποι-
ώντας πόρους κληροδοτημάτων. Για την αξιολόγηση 
των εργασιών, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία.

α) Οι εργασίες αξιολογούνται προς βράβευση, μετά 
από γραπτή εισήγηση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, η 
οποία περιλαμβάνει σύντομη τεκμηρίωση των λόγων για 
τους οποίους προτείνεται προς βράβευση η συγκεκρι-
μένη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Συνοδεύεται 
από:

i. αίτηση υποβολής της εργασίας, στην οποία ο/η 
συγγραφέας (μεταπτυχιακός διπλωματούχος) δηλώνει 
ότι υποβάλλει ηλεκτρονικό αρχείο της μεταπτυχιακής 

εργασίας με σκοπό την κρίση της προς βράβευση από 
το συγκεκριμένο κληροδότημα,

ii. σύντομη περίληψη της εργασίας, και
iii. CD με το ηλεκτρονικό αρχείο της εργασίας.
β) Κάθε Σχολή προτείνει τελικά προς βράβευση αριθμό 

μεταπτυχιακών ΔΕ αντίστοιχο με τα βραβεία, με εσωτε-
ρικές διαδικασίες επιλογής (απόφαση της ΕΔΕ), μετά από 
εισήγηση της ΕΜΣ και απόφαση της ΓΣ.

γ) Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων οι οποίοι θα 
προταθούν για βράβευση θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

i. την πρωτοτυπία και καινοτομία της μεταπτυχιακής 
ΔΕ, και

ii. τις δημοσιεύσεις που έχουν παραχθεί από το υλικό 
της μεταπτυχιακής ΔΕ.

δ) Η ΣΕ-ΜΣ σχηματίζει Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία 
αποτελείται από τρία (3) ή τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ διαφο-
ρετικών Σχολών, στην οποία δεν μπορούν να συμμετέ-
χουν επιβλέποντες αξιολογούμενων εργασιών.

ε) Η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνει υπόψη της τις 
αξιολογήσεις των Σχολών και εισηγείται στην ΕΜΣ, όπου 
λαμβάνεται η σχετική απόφαση, η οποία ανακοινώνεται 
στη Σύγκλητο.

στ) Η βράβευση γίνεται σε τελετή απονομής, με σύντο-
μες παρουσιάσεις των τριών πρώτων εργασιών.

Άρθρο 16
Έλεγχος και αξιολόγηση των ΔΠΜΣ 
(βλ. άρθρο 44)

α) Η διασφάλιση της υψηλής ποιότητας του προγράμ-
ματος σπουδών του ΔΠΜΣ επιτυγχάνεται με τη συνεχή 
και συστηματική διαδικασία αξιολόγησης του προγράμ-
ματος, όπως περιγράφεται στη συνέχεια.

i. Με ερωτηματολόγια, τα οποία έχει ήδη εγκρίνει η 
Σύγκλητος του ΕΜΠ (2012) και στα οποία απαντούν δι-
δάσκοντες και φοιτητές/τριες, η επεξεργασία των οποίων 
αποτελεί ευθύνη της ΕΔΕ. Τα ερωτηματολόγια αφορούν 
κυρίως την ποιότητα και τα μέσα της έρευνας και διδα-
σκαλίας, τη δομή και το περιεχόμενο των σπουδών, τη 
φοιτητική μέριμνα, τις διοικητικές υπηρεσίες και την 
υλικοτεχνική υποδομή.

ii. Με την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης, η οποία 
συντάσσεται από την ΕΔΕ ως Ειδική Ομάδα Αξιολόγη-
σης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Συλλόγων ΔΕΠ, 
Μεταπτυχιακών Φοιτητών και των υπολοίπων Συλλόγων 
των κατηγοριών προσωπικού (ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικού, 
Συμβασιούχων, κ.α.) που μετέχουν στο πρόγραμμα. Η 
έκθεση περιέχει μια κριτική – αξιολογική ανάλυση της 
πορείας εφαρμογής των στόχων του προγράμματος, τα 
θετικά και αρνητικά σημεία που αναδείχθηκαν κατά τη 
διαδικασία της αξιολόγησης, τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει το 
ΔΠΜΣ, να οργανωθούν καλύτερα οι υπό αξιολόγηση 
δραστηριότητες, να αναβαθμιστούν οι χορηγούμενοι 
τίτλοι σπουδών και η επιστημονική δραστηριότητα, κα-
θώς και κάθε άλλο μέτρο διασφάλισης και βελτίωσης της 
ποιότητας του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου έργου. Η 
εσωτερική αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη για την εξω-
τερική αξιολόγηση του διδακτικού, ερευνητικού ή άλλου 
έργου του ΔΠΜΣ από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.
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iii. Με την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης που συνί-
σταται στην κριτική – αναλυτική εξέταση των αποτελε-
σμάτων της εσωτερικής αξιολόγησης από την Επιτροπή 
Εξωτερικής Αξιολόγησης, τα μέλη της οποίας προέρχο-
νται από μητρώο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σχε-
τικών με το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. Η 
έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης περιλαμβάνει κυρίως 
τις αναλύσεις, διαπιστώσεις, συστάσεις και υποδείξεις 
και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να 
βελτιωθεί περαιτέρω η ποιότητα του διδακτικού, ερευ-
νητικού ή άλλου έργου ή να αντιμετωπιστούν τυχόν 
αδυναμίες και αποκλίσεις που εντοπίστηκαν σε σχέση 
με τη φυσιογνωμία, τους στόχους και την αποστολή του 
ΔΠΜΣ και οφείλει να στηρίζεται στην έκθεση εσωτερικής 
αξιολόγησης και να λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις 
της ΓΣ του ΔΠΜΣ σχετικά, προκειμένου για την τελική 
δημόσια έκδοσή της.

Το Ίδρυμα αποφασίζει για το χρόνο διενέργειας της 
εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης.

β) Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
ΠΜΣ, 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 ΠΜΣ. Ο απολογισμός 
κατατίθεται στην οικεία Σχολή, στην οποία ανήκει το 
ΠΜΣ.

γ) Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής 
αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης 
της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο ν. 4009/2011 
(Α΄ 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση των ΠΜΣ 
κάθε Σχολής, διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβου-
λευτική Επιτροπή (ΕΣΕ) ανά πενταετία, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Τα πέντε (5) 
μέλη της ΕΣΕ είναι μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ ή ερευνητές, του 
αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου και την προϋπόθεση 
ότι δεν είναι διδάσκοντες και το έκτο μέλος είναι μετα-
πτυχιακός φοιτητής.

Άρθρο 17
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
μεταπτυχιακών εργασιών

α) Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της διπλω-
ματικής εργασίας ΔΕ ανήκουν στο συγγραφέα (μετα-
πτυχιακό φοιτητή ή φοτήτρια) καθόσον η εξέταση και 
χορήγηση του σχετικού τίτλου προϋποθέτει η μεταπτυ-
χιακή εργασία να αποτελεί στοιχείο της προσωπικής του 
συμβολής με χαρακτήρα ατομικότητας, μοναδικότητας, 
ήτοι πρωτοτυπίας. Ο/Η συγγραφέας έχει επίσης ευθύνη 
για το περιεχόμενο της μεταπτυχιακής ΔΕ.

β) Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μπορούν να 
κατοχυρωθούν στη σελίδα των δικαιωμάτων πνευματι-
κής ιδιοκτησίας, η οποία θα ακολουθεί τη σελίδα τίτλου, 
συνοδευόμενη με πληροφορίες όπως © [Έτος], [Πλήρες 
Νόμιμο Ονοματεπώνυμο]. ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙ-
ΚΑΙΩΜΑΤΟΣ. ALL RIGHTS RESERVED.

γ) Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες οι οποίοι 
αξιοποιούν τις υποδομές, το προσωπικό και την τεχνο-
γνωσία του ΕΜΠ, με τη καθοδήγηση του επιβλέποντος 
μέλους ΔΕΠ, έχουν υπηρεσιακό καθήκον έναντι του 
Ιδρύματος.

δ) Στη μεταπτυχιακή ΔΕ πρέπει να αναγνωρίζεται ο 
ρόλος του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ, με σχετική ανα-
γραφή στο εξώφυλλο και το εσώφυλλο. Επιπροσθέτως, 
στις ευχαριστίες πρέπει να αναγνωρίζεται ο επιβλέπων/
ουσα, καθώς και η υποδομή που χρησιμοποιήθηκε (π.χ. 
Εργαστήριο, υποτροφία, χρηματοδότηση).

ε) Το ευρύτερο επιστημονικό και ερευνητικό έργο των 
μελών ΔΕΠ δεν μπορεί να υπαχθεί στην έννοια του υπη-
ρεσιακού καθήκοντος του ν. 2121/1993.

στ) Ο/Η συγγραφέας, με συμφωνητικό ή σύμβαση, 
παραχωρεί στο Ίδρυμα μη αποκλειστικό δικαίωμα δη-
μοσίευσης (π.χ. μέσω του ιδρυματικού αποθετηρίου της 
Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ) και αναπαραγωγής και διάθεσης 
της μεταπτυχιακή ΔΕ για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς 
σκοπούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Στην περίπτωση 
εμπορικών σκοπών, η νόμιμη χρήση των ανωτέρω δι-
καιωμάτων εκ μέρους του Ιδρύματος απαιτεί την συμ-
βατική προς αυτό εκχώρηση των εν λόγω δικαιωμάτων 
από τους δημιουργούς του εκάστοτε σύνθετου έργου.

ζ) Ο επιβλέπων/υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας/Εργα-
στηρίου έχει δικαίωμα αξιοποίησης και δημοσιοποίησης 
των παραγόμενων αποτελεσμάτων (δεδομένα, μελέτες, 
προγράμματα, εφαρμογές, πρωτότυπα, κ.λπ.). Η αξιο-
ποίηση δεν αφορά σε εμπορική εκμετάλλευση, αλλά σε 
πράξη στο πλαίσιο της έρευνας και της επιστήμης.

η) Σε περίπτωση χρηματοδοτούμενης έρευνας, δεν 
εκχωρείται το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της με-
ταπτυχιακής ΔΕ, παρά μόνο το δικαίωμα χρήσης/εκμε-
τάλλευσης των αποτελεσμάτων της έρευνας (δεδομένα, 
μελέτες, προγράμματα, εφαρμογές, πρωτότυπα, κ.λπ.) 
στο Επιστημονικά Υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ ή/και χρημα-
τοδότη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση 
μεταξύ του ΕΜΠ και του παραγγέλλοντα φορέα.

θ) Σε περίπτωση οικονομικής δυνατότητας εκμετάλ-
λευσης του προϊόντος της έρευνας ή ευρεσιτεχνίας πρέ-
πει να συντάσσεται σχετικό συμφωνητικό ή σύμβαση με 
βάση το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο, που να κατο-
χυρώνει το δικαίωμα αυτών που έχουν συμβάλει ουσια-
στικά στην ανάπτυξη του σύνθετου έργου / προϊόντος.

ι) Στην δημοσίευση πρώιμων/απορρεουσών εργασιών 
κατά τη διάρκεια ή μετά από την ολοκλήρωση της με-
ταπτυχιακής ΔΕ, περιλαμβάνονται τα ονόματα του συγ-
γραφέα και του επιβλέποντα. Άλλα πρόσωπα τα οποία 
επίσης ενδέχεται να είχαν δημιουργική συνεισφορά στην 
εργασία αναφέρονται με την εκάστοτε πραγματική συμ-
βολή.

κ) Η χρήση ξένου υλικού με κατοχυρωμένα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή η παραπομπή σε αυτό, στο 
πλαίσιο της μεταπτυχιακής ΔΕ, πρέπει να γίνεται σύμ-
φωνα με τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. 
Η παραβίαση αυτής της δεοντολογίας αποτελεί παρά-
βαση του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και θα 
αντιμετωπίζεται αναλόγως από το Ίδρυμα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΙΑ ΤΟ ΔΠΜΣ 
«Πολεοδομία και Χωροταξία»

Άρθρο 18
Δομή του ΔΠΜΣ

1. Η Σχολή Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ σε συνεργασία με τη 
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων και Πολιτικών Μη-
χανικών οργανώνουν και θα λειτουργούν από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2018-2019 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο επιστημονικό πεδίο 
“Πολεοδομία και Χωροταξία” σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α’).

2. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος ανα-
λαμβάνει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ.

Άρθρο 19
Γνωστικό αντικείμενο και ο σκοπός του 
προγράμματος

1. Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΜΣ) στην περιοχή της Πολεοδομίας και Χωρο-
ταξίας.

2. Αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι η ενίσχυση της επιστη-
μονικής και τεχνολογικής έρευνας και η παραγωγή νέας 
γνώσης στην μελέτη και τον σχεδιασμό του χώρου σε 
διάφορες κλίμακες (πόλη, περιφέρεια, εθνικός χώρος, ...).
Ως προς το εύρος του, το γνωστικό αντικείμενο του προ-
γράμματος εκτείνεται στα πεδία της πολεοδομίας και 
χωροταξίας, του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυ-
ξης, των χωρο-κοινωνικών μεταβολών, των θεωρητικών 
εμβαθύνσεων στη μελέτη της πόλης, στον σχεδιασμό 
του χώρου στην Ελλάδα και την Ευρώπη καθώς και σε 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις της μελέτης και του σχεδι-
ασμού της πόλης και του χώρου.

3. Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η διεπιστημονική κατάρτι-
ση σε θέματα μελέτης και σχεδιασμού του χώρου και η 
κατάρτηση σε διαφορετικές μεθοδολογίες ανάλυσης και 
έρευνας, η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε να 
καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης και για 
να συμβάλλουν στην εφασμογή και εξέλιξη των συγκε-
κριμένων γνωστικών αντικειμένων τόσο στο δημόσιο 
όσο και στον ιδιωτικό τομέα, και η υποβοήθηση νέων 
επιστημόνων που θέλεουν να συνεχίσουν σε περαιτέρω 
έρευνα ως υποψήφιοι διδάκτορες.

Άρθρο 20
Χρονική διάρκεια φοίτησης 
για τη χορήγηση του τίτλου

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών ορίζεται, συμπεριλαμ-
βανομένης και της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, 
σε 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα και η μέγιστη διάρκεια 
φοίτησης είναι 2 (δύο) έτη για το πρόγραμμα πλήρους 
φοίτησης. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η συνο-
λική χρονική διάρκεια είναι 6 (έξι) εξάμηνα.

Άρθρο 21
Πρόγραμμα Σπουδών

1. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα συ-
στηματικών σπουδών και ένα (1) εξάμηνο εκπόνησης 

της διπλωματικής εργασίας, η οποία αρχίζει μετά την επι-
τυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων των προηγούμενων 
εξαμήνων και δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο εξάμηνα.

Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτείται η παρακολού-
θηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα που συνολικά 
αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες 
(ECTS), ενώ η εκπόνηση και επιτυχής εξέταση της μετα-
πτυχιακής ΔΕ ισοδυναμεί σε άλλες 30 μονάδες.

2. Κάθε φοιτητής/φοιτήτρια πρέπει να παρακολου-
θήσει 4 τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα ανά εξάμηνο 
(υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή), σύνολο 8 μαθήματα 
που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) (7,5 
μονάδες αντιστοιχούν σε κάθε τρίωρο εβδομαδιαίο μά-
θημα). Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 30 μονάδες 
(σύνολο 90 μονάδες).

3. Δίνεται επίσης η δυνατότητα παρακολούθησης ενός 
μαθήματος ανά εξάμηνο (δύο μαθήματα στο σύνολο 
του Προγράμματος, συναφή με το αντικείμενό του), σε 
μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΜΠ ή άλλου ΑΕΙ, μετά 
από έγκριση της ΕΔΕ, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση 
του/της ενδιαφερόμενου/ης.

Οι δυνατότητες και περιορισμοί επιλογών μαθημάτων 
εξειδικεύονται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Η 
ανακατανομή των μαθημάτων στο ΔΠΜΣ γίνεται με απο-
φάσεις των αρμοδίων οργάνων.

Ακολουθεί ενδεικτικός Πίνακας Μαθημάτων και ορ-
γάνωσης αυτών:

Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Πρόκειται για συνδυασμό υποχρεωτικού μαθήματος 

και προαιρετικών δραστηριοτήτων με περιεχόμενο που 
ανανεώνεται και με συμμετοχή εν δυνάμει περισσοτέρων 
διδασκόντων. Τα μαθήματα πλαισίου είναι τα παρακάτω:

1. Το ζήτημα της μεθοδολογίας και της θεωρίας στο 
σχεδιασμό του χώρου (υποχρεωτικό).

2. Πρόγραμμα διαλέξεων/σεμιναρίων με προσκεκλη-
μένους ομιλητές/τριες.

3. Εκπαιδευτική εκδρομή (προαιρετικό).

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ – ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ
Πρόκειται για τέσσερις θεματικές ενότητες με σκο-

πό την ενίσχυση της επικοινωνίας για το συσχετισμό 
περιεχομένου των μαθημάτων που ανήκουν στην ίδια 
ενότητα. Οι σπουδαστές/τριες είναι υποχρεωμένοι στη 
διάρκεια των σπουδών τους να επιλέξουν ένα μάθημα 
ανά ενότητα, συνολικά 4 μαθήματα εμβαθύνσεων, που 
θα συγκροτήσουν, μαζί με τα μαθήματα πλαισίου, τον 
κορμό της σπουδής τους. Τα υπόλοιπα μαθήματα εμβα-
θύνσεων μπορούν να επιλεγούν ως κατ’ επιλογήν υπο-
χρεωτικά. Ενδεικτικά τα μαθήματα του προγράμματος 
περιλαμβάνουν:

β1) Χωρο-κοινωνικές αναδιαρθρώσεις και ζητήματα 
σχεδιασμού

1. Θέματα Αστικού Σχεδιασμού.
2. Χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 

διαστάσεις της ανάπτυξης και του σχεδιασμού.
3. Δυναμικές των πόλεων και σύγχρονες πρακτικές του 

σχεδιασμού.
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4. Χωρική ολοκλήρωση σε παγκόσμιο και τοπικό 
επίπεδο. Επιπτώσεις για τη θεωρία και τις ρυθμιστικές 
πολιτικές.

β2) Περιβάλλον, ανάπτυξη, αειφορία
5. Γεωγραφικές δυναμικές και σύγχρονοι μετασχημα-

τισμοί του ελληνικού χώρου.
6. Όψεις του αστικού τοπίου και δημόσιος χώρος. 

Πόλη, φύση και νέες τεχνολογίες.
7. Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασμού και 

της οικιστικής ανάπτυξης.
8. Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδια-

σμού με όρους αειφορίας.
β3) Σχεδιασμός του χώρου στην Ελλάδα και την άλλη 

Ευρώπη
9. Μεταφορικά συστήματα πόλεων.
10. Πολιτικές για τις πόλεις, το περιβάλλον και τη χω-

ρική ανάπτυξη στην Ευρώπη και την Ελλάδα.
11. Προσεγγίσεις του εφαρμοσμένου σχεδιασμού στην 

Ελλάδα.
12. Προσεγγίσεις του σχεδιασμού στην Ελλάδα και 

ευρωπαϊκή εμπειρία.
13. Χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο και δίκαιο 

περιβάλλοντος την εποχή του μνημονίου.
β4) Εμβαθύνσεις στη μελέτη της πόλης.
14. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της πόλης.
15. Έμφυλες πολιτισμικές προσεγγίσεις του αστικού 

χώρου.
16. Η κρίση της πόλης.
17. Μεταλλαγές των ιδεών για την πόλη – οικονομία, 

κοινωνία, πολιτισμός και πόλεις, από τον 20ο στον 21ο 
αιώνα.

18. Το «μοντέρνο» στη θεωρία και την πρακτική του 
πολεοδομικού σχεδιασμού.

Γ. ΜΕΘΟΔΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
19. Αρχές Επιστήμης Γεωγραφικής Πληροφορίας– Θε-

ματική χαρτογραφία.

20. Μέθοδοι, τεχνικές και τεχνολογίες για τη συντακτι-
κή διερεύνηση της μορφής του αστικού χώρου.

21. Χωροθέτηση χρήσεων γης και χωρική αλληλεπί-
δραση.

Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων μπορεί να γίνει 
τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανα-
κατανομή τους στα εξάμηνα. Το περιεχόμενο των μαθη-
μάτων περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος 
επικαιροποιείται κατ’ έτος και αναρτάται στην ιστοσελί-
δα του Προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο ??? του 
παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 22
Αριθμός εισακτέων

Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών 
φοιτητών κάθε έτος στο ΔΠΜΣ «Πολεοδομία και Χωρο-
ταξία» ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα πέντε (35), 
εκτός των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 7 
του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 23
Υλικοτεχνική υποδομή

Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες δι-
δασκαλίας, βιβλιοθήκες, υπολογιστές) διατίθεται από 
τη Σχολή Αρχιτεκτόνων και τις συνεργαζόμενες Σχολές 
του ΕΜΠ. Η ΕΔΕ εισηγείται στα αρμόδια όργανα τα απα-
ραίτητα μέτρα για την ενίσχυση της υποδομής αυτής και 
την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων για την απόκτηση 
ή ανανέωσή της.

2.14 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο 

πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα 
περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις 
της προηγούμενης υπουργικής απόφασης (αρ. 208488/
Ζ1/ ΦΕΚ 3616 Β΄/31-12-2014).

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ  




