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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώνονται και λειτουργούν:  

1) σε αυτοδύναμα Τμήματα που παρέχουν σπουδές πρώτου κύκλου, 
2) από περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Κέντρα και  Ινστιτούτα που 

αναφέρονται στο άρθρο 13 Α του Ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών κέντρων της 
Ακαδημίας Αθηνών. Απαραίτητη  προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον από τα συνεργαζόμενα Τμήματα να 
είναι αυτοδύναμο και 

3) από αυτοδύναμα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε συνεργασία με Τμήματα αναγνωρισμένων ως 
ομοταγών ιδρυμάτων ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής. Στην περίπτωση διατμηματικού ή 
διιδρυματικού Π.Μ.Σ. καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (Ε.Π.Σ.) το οποίο εγκρίνεται από τις 
οικείες Συγκλήτους και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων. 
 Ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών συμπληρώνει τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ΄ 
[Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του Ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017): «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

Στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 2015-16, και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
Υπουργικής Απόφασης 20341/21/15/15-12-2014, ΦΕΚ 3427/19-12-2014, του Ν.3685/08 και του τότε 
ισχύοντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ., Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.),  με τίτλο: “Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός”. Από το ακαδημαϊκό έτος 
2017 -18, με πρυτανική απόφαση (ΦΕΚ 3915/Β/7-11-2017), το Π.Μ.Σ. λειτουργεί αναμορφωμένο με διάρκεια 
λειτουργίας τρία (3) εξάμηνα σπουδών και ανάλογες αλλαγές στη δομή του προγράμματος σπουδών. 
  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

 Σελ. 
Άρθρο 1.   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών                                                                      
Άρθρο 2.  Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών                                                
Άρθρο 3.  Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών        
Άρθρο 4.  Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων                                                                       
Άρθρο 5.  Διάρκεια και Όροι Φοίτησης                                                                  
Άρθρο 6.  Πρόγραμμα Σπουδών- Έλεγχος Γνώσεων  
Άρθρο 7.  Υποτροφίες  
Άρθρο 8.  Διδακτικό Προσωπικό  
Άρθρο 9. Έσοδα Προγραμμάτων –Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης 
Άρθρο 10. Διοικητική Υποστήριξη- Υλικοτεχνική Υποδομή  
Άρθρο 11. Τελετουργικό Αποφοίτησης  
Άρθρο 12.  Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)  
Άρθρο 13. Λογοκλοπή. 
Άρθρο 14. Διατμηματικά ή Διιδρυματικά Π.Μ.Σ. 
Άρθρο 15. Μεταβατικές Ρυθμίσεις.  

2 
2 
 

3 
3-4 
4-5 
5-6 
7 
7 
8 
8 
8 
9 
9 

9-10 
10 

 



                                                                         2 

 
 
 

 
 

 

Άρθρο 1 
 Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 
   Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας 
και των τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,  στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου  ικανών να συμβάλουν 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή 
επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων 
καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και 
ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα. 
 Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ 
με τίτλο “Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός” είναι η μελέτη, έρευνα και εμβάθυνση σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών στον περιβαλλοντικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι 
απαραίτητος για τις εθνικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της χώρας. 
 Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής: 

- Η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν στον περιβαλλοντικό 
έλεγχο και σχεδιασμό κτιρίων, ανοικτών χώρων, οικιστικών ενοτήτων και πόλεων και γενικότερα 
στην περιβαλλοντική διάσταση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, 

- Η εκμάθηση μεθόδων αξιολόγησης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς κτιριακών κελυφών και 
υπαίθριων χώρων με εργαλεία υπολογισμού και αποτίμησης της ενεργειακής  απόδοσης και των 
συνθηκών άνεσης,  

- Η εξοικείωση με τις θεωρήσεις των οικολογικών, κλιματικών, γεωγραφικών και πολιτισμικών 
παραμέτρων του περιβάλλοντος. 
Σκοπός του Προγράμματος είναι  η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και 

έρευνας στο συγκεκριμένο αντικείμενο του περιβαλλοντικού σχεδιασμού. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα 
αποσκοπεί:  

α) Στην παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης στο ζήτημα της σχέσης δόμησης και 
περιβάλλοντος σε κάθε δυνατή κλίμακα, από τη μικρότερη κλίμακα σχεδιασμού έως τον αστικό 
σχεδιασμό και την πολεοδομία, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις. 
β) Στην εξειδίκευση των αποφοίτων με σχετικές προς το αντικείμενο δεξιότητες και εμπειρίες, για να 
μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας επαγγελματικό, ερευνητικό, ακαδημαϊκό και εν γένει 
επιστημονικό έργο. 
γ) Στην εξασφάλιση της επιστημονικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.  
δ) Στην ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού 
επιπέδου. 
ε) Στην καλλιέργεια κριτικής θεώρησης και δημιουργικής προσέγγισης σε καινοτόμες σχεδιαστικές 
πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος που αξιοποιούν τεχνολογία και υπολογιστικά 
εργαλεία αιχμής προερχόμενα από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων. 
ζ) Στην ενίσχυση της διεπιστημονικής προσέγγισης των περιβαλλοντικών παραμέτρων ώστε οι 
κάτοχοι του Π.Μ.Σ. να συνεργάζονται με ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και να προσαρμόζονται στις 
διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του σχεδιασμού. 
η) Στη δημιουργία αποφοίτων με περιβαλλοντική συνείδηση που θα είναι σε θέση, μέσα από τη 
βελτίωση του δομημένου χώρου, να ενθαρρύνουν και το κοινωνικό σύνολο για την προστασία του 
περιβάλλοντος και τη συμμετοχή σε σχετικές περιβαλλοντικές δράσεις . 
Έμμεσα ωφελούμενοι από τη λειτουργία του προγράμματος  θα είναι και οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. 

γιατί θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στις θεματικές περιοχές που σχετίζονται με 
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τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Επίσης, με τη διεπιστημονική 
διδασκαλία και τη συνεργασία με επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων θα διευρυνθούν οι  επαφές με 
διδάσκοντες από άλλα ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και 
της αριστείας και της συνεχούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και της έρευνας, και η προώθηση συνεργασίας με συναφή Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, καθώς και με συναφείς Επαγγελματικές και Επιστημονικές Ενώσεις από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
 

Άρθρο 2 
Όργανα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών  

 (άρθρα  31, 44 και 45  του Ν.4485/2017) 
 
      Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση  και λειτουργία των προγραμμάτων μεταπτυχιακών 
σπουδών είναι:  

I. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, 
οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των Π.Μ.Σ., και ασκεί όσες  αρμοδιότητες σχετικά με τα 
Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα. 

II. Η Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Π.Σ. Α.Π.Θ.  
III. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., απαρτίζεται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. 

του Τμήματος, οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση του 
οικείου Τμήματος για διετή θητεία1 και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό 
της λειτουργίας των Π.Μ.Σ.   

IV. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του 
Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην παράγραφο 5 
του Ν. 4485/2017.  

V. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 31 της παρ. 8 Ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες 
θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. 
Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 4485/2017 και 
όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του οικείου Τμήματος (άρθρο 45, παρ. 1γ).  

VI. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την εξωτερική 
ακαδημαϊκή αξιολόγηση των Π.Μ.Σ. (άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 4485/2017). 

 
 
 

Άρθρο 3 
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών  

(άρθρο 34 παρ. 1, 7 και 8 του Ν.4485/2017) 
 
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί για την παρακολούθηση Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι: 
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. 2 της ημεδαπής, και ειδικότερα διπλωματούχοι 

Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή διπλωματούχοι και πτυχιούχοι άλλων Σχολών – 

                                                           
1 (άρθρο 44, παρ. 2): Κατά τη λήξη της θητείας της Σ.Ε. με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός 
του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά 
επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ. 
2 Α.Ε.Ι.: Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. 
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Τμημάτων με περιεχόμενο σπουδών σχετικό με την αρχιτεκτονική ή το δομημένο και φυσικό περιβάλλον. 
Αιτήσεις αποφοίτων άλλων τμημάτων γίνονται δεκτές εφόσον οι υποψήφιοι διαθέτουν σχετικές γνώσεις ή 
σχετικό επαγγελματικό ή ερευνητικό έργο. 

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από 
ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80). 

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά  
Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο 
σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα. 
 

Άρθρο 4 
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων 

(άρθρα 34 και 45 του Ν.4485/2017) 
 

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 35 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες 
(εκτός από περίπτωση ισοβαθμίας, όπου μπορούν να γίνουν δεκτοί όσοι ισοβαθμήσουν με τον τελευταίο 
επιτυχόντα). 

Ο αριθμός των διδασκόντων στο ΠΜΣ είναι περίπου 25 (μέλη ΔΕΠ Τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ./ 
ομότιμοι ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές Τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. / μέλη ΔΕΠ Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών Α.Π.Θ. /  διδακτορικοί φοιτητές Τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. και ερευνητές) με αναλογία 
διδασκόντων προς αριθμό φοιτητών σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ.1β του Ν4485/2017.  

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π.Σ. Α.Π.Θ. σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Συνέλευση 
προκηρύσσουν θέσεις με ανοιχτή διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή 
πτυχιούχων στα Π.Μ.Σ. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και στην 
ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. “Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός” και η περίοδος υποβολής 
αιτήσεων διαρκεί τουλάχιστον ένα μήνα. 

Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 
δεκτοί και ο αριθμός εισακτέων, ο τρόπος εισαγωγής, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των εισακτέων, 
οι προθεσμίες, ο τρόπος και ο τόπος υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.  

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ είτε σε 
έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. 

Ειδικότερα, οι αιτήσεις των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα παρακάτω 
δικαιολογητικά:  

α) Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή 
εκτυπωμένο από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ., συνοδευόμενο από φωτογραφία 

β) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών της Γραμματείας του 
Τμήματός τους, από την οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους, αναλόγως του χρόνου της 
προκήρυξης, μέχρι την περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. 

γ) Βεβαίωση αναγνώρισης και ισοτιμίας πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. η οποία θα πρέπει να 
προσκομιστεί το αργότερο με την έναρξη των μαθημάτων, με βάση την προβλεπόμενη νομοθεσία, για όσους 
προέρχονται από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής.  

δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή / και 

επαγγελματική δραστηριότητα, τις τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις του 
υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνει υποτροφία. Υπόμνημα εργασιών (portfolio) το οποίο περιέχει τις 
εργασίες και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις του υποψηφίου. 

στ) Αποδεικτικά ξένων γλωσσών, οπωσδήποτε της Αγγλικής. Πολύ Καλή Γνώση επιπέδου Γ1/C1, 
το οποίο θα αποδεικνύεται για την κατηγορία αυτή, με βάση τα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται στο 
τεύχος προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα παρακάτω: 1. Certificate in 
Advanced English (CAE), Πανεπιστημίου του Cambridge, 2. Advanced Level Certificate in English, Hellenic 



                                                                         5 

American University, 3. London Tests of English Level 4 - Advanced Communication, EDEXCEL International 
London Examinations, 4. IELTS με βαθμολογία από 6,5 και άνω, 5. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 
Επιπέδου Γ1, 6. TOEFL (Internet based 90/120), 7. TOEIC από 785 και άνω, κλπ, ή πτυχίο αγγλόφωνου 
πανεπιστημίου. Για τους αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής 
γλώσσας. 

ζ) Δύο πρόσφατες κλειστές συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, το 
τηλέφωνο, την τηλεομοιοτυπία ή/και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συντάξαντος). 

η) Αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).  
θ) Σύντομο κείμενο 500-600 λέξεων όπου αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί ο 

υποψήφιος να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ., όπως και τον τομέα στον οποίο σκέφτεται να αξιοποιήσει τις 
γνώσεις τις οποίες θα λάβει στο μέλλον. Εάν ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, σχετικές ανάγκες και προοπτικές 
του φορέα από τον οποίο προέρχεται μπορούν να αναφερθούν.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι νόμιμα επικυρωμένα και δεν επιστρέφονται. 
Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά δε λαμβάνονται υπόψη κατά τη 

διαδικασία επιλογής υποψηφίων. 
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν: 

I. Βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος 
II. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ. 

III. Επίδοση στην  Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών. 
IV. Επαρκής γνώση μιας ξένης γλώσσας, ως απαραίτητη προϋπόθεση, σε επίπεδο3 που ορίζεται από 

τη Συνέλευση του Τμήματος. 
V. Γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας.  

VI. Συστατικές επιστολές4 . 
VII. Συνέντευξη από αρμόδια Επιτροπή. 

VIII. Επιπλέον πρόσθετα κριτήρια, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος: 
1) Επαγγελματική Εμπειρία (διάρκεια και είδος). 
2) Ερευνητική Εμπειρία.  
3) Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα. 

 
Η Συνέλευση του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, μετά από πρόταση της ΣΕ του Μ.Π.Σ. 

συγκροτεί την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.). Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που 
μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, γίνεται σε 
δύο φάσεις: 

α) Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αποτελεί το 70% της συνολικής αξιολόγησης. Η 
αξιολόγηση των στοιχείων αυτής της φάσης και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας είναι (μέγιστο 
δυνατό σύνολο μορίων ίσο προς 100):  

- Γενικός βαθμός πτυχίου (μέγιστο 35 μόρια).Ο γενικός βαθμός αναφέρεται σε πενταετείς 
βασικές σπουδές. Ο γενικός βαθμός των υποψηφίων με λιγότερα έτη βασικών σπουδών 
προσαρμόζεται ανάλογα με τα έτη σπουδών. 

- Επιπλέον ακαδημαϊκά προσόντα, διατριβή / μεταπτυχιακό / σχετικές με το αντικείμενο 
δημοσιεύσεις, ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία ή κατάρτιση / επιμόρφωση σε σχετικό 
αντικείμενο του υποψηφίου, που θα πρέπει να πιστοποιείται με σχετικές βεβαιώσεις ή φάκελο 
(μέγιστο 10 μόρια).  

- Το υπόμνημα εργασιών (portfolio) το οποίο περιέχει τις εργασίες και τις επιστημονικές 
δημοσιεύσεις του υποψηφίου (μέγιστο 20 μόρια). 

                                                           
3 Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης 
και Διερμηνείας  της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα  ή διδακτορικό 
δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών 
σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.  
Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας δεν αποδεικνύει τη γνώση ξένης γλώσσας (Π.Δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι  της σχετικής 
άδειας πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο και ακριβή μετάφραση του τίτλου σπουδών βάσει του οποίου εκδόθηκε η άδεια  επάρκειας 
διδασκαλίας ξένης γλώσσας. 
4 Ο αριθμός και το είδος των συστατικών επιστολών (από μέλη ΔΕΠ, εργοδότες) καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης ή της ΕΔΕ. 
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- Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές από πρόσωπα με ακαδημαϊκή βαρύτητα ή σοβαρή 
ερευνητική και επαγγελματική ιδιότητα (μέγιστο 6 μόρια). 

- Επίπεδο Γ2 γνώσης αγγλικής γλώσσας (10 μόρια) και 2 μόρια για κάθε επιπλέον γλώσσα 
(μέγιστο 14 μόρια). 

- Κείμενο προθέσεων υποψηφίου (μέγιστο 15 μόρια) 
β) Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει προσωπική, προφορική συνέντευξη των αιτούντων που έχουν 

προκριθεί κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης. Η αξιολόγηση της προσωπικής συνέντευξης γίνεται σε 
κλίμακα από 0 έως 100 μόρια και αποτελεί το 30% της συνολικής αξιολόγησης. 

Διαδικασία πρόκρισης και τελικής επιλογής των υποψήφιων φοιτητών: Η διαδικασία επιλογής των 
υποψηφίων με απόφαση της  Συνέλευση του Τμήματος γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής 
και Εξέτασης, σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: 

α) Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό 
έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί.  Στη συνέχεια, η 
Επιτροπή αξιολογεί και προκρίνει με βάση τα κριτήρια της πρώτης φάσης, μεταξύ των υποψηφίων που έχουν 
συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα, αριθμό όχι μεγαλύτερο από το διπλάσιο αριθμό εισακτέων και οι οποίοι 
έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 50 μόρια κατά την πρώτη φάση. 

β) Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ανακοινώνει τα ονόματα των προκριθέντων από την πρώτη φάση και 
τους καλεί για προσωπική συνέντευξη σε συγκεκριμένη ημερομηνία.  

γ) Η Επιτροπή Επιλογής αξιολογεί κάθε υποψήφιο μετά από προσωπική συνέντευξη ως προς τα 
κίνητρα και το ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, την επάρκεια και συγκρότησή του, την 
προοπτική επιτυχούς παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του προγράμματος καθώς και τις δυνατότητες 
διάκρισης κατά την φοίτησή του.  

δ) Η βαθμολογία της πρώτης φάσης αποτελεί το 70% της συνολικής αξιολόγησης και η βαθμολογία 
κατά τη δεύτερη φάση αποτελεί το άλλο 30% της συνολικής αξιολόγησης (σύνολο 100%). Από τη 
συνδυασμένη βαθμολογία των δύο φάσεων προκύπτουν οι υποψήφιοι, οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για 
την παρακολούθηση του προγράμματος.  

ε) Αναβαθμολόγηση δεν προβλέπεται. 
στ.) Καταρτίζεται κατάλογος των επιτυχόντων κατά φθίνουσα αξιολογική σειρά ο οποίος 

επικυρώνεται από τη Συνέλευση και στη συνέχεια ανακοινώνεται. Οι πρώτοι κατ’ ανώτατο όριο τριάντα πέντε 
(35) καθώς και οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιλεγέντα, ενημερώνονται από τη Γραμματεία του 
Π.Μ.Σ. και καλούνται να απαντήσουν γραπτώς εντός 7 ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους στο 
Π.Μ.Σ., αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο, μέσα στην 
παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Με την αποδοχή των όρων λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ., οι επιτυχόντες καλούνται να προκαταβάλουν το 25% του συνόλου των τελών φοίτησης του 
προγράμματος. Η αδυναμία προκαταβολής του 25% των τελών φοίτησης ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής 
– όλη η παρένθεση φεύγει). Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ενημερώνει τους αμέσως 
επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, την αξιολόγηση με βάση τον φάκελο δικαιολογητικών και τη 
συνέντευξη, καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων.  

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και τυχόν επιλαχόντων αφού επικυρωθεί από τη Συνέλευση του 
Τμήματος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 
 

 
Άρθρο 5  

Διάρκεια και Όροι Φοίτησης 
(άρθρα 33, 34  και 35  του Ν. 4485/2017) 

 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται στα τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα πρώτα 2 διατίθενται 
για τη διδασκαλία μαθημάτων και το τελευταίο διατίθεται για την παρακολούθηση υποστηρικτικών 
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μαθημάτων ή εντατικών σεμιναρίων ή εντατικών εργαστηρίων (workshops) ή/και εκπαιδευτικής εκδρομής, 
καθώς και για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών είναι 4 εξάμηνα.  
  Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του 
Ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα  μερικής φοίτησης για εργαζόμενους/νες φοιτητές /τριες5, η διάρκεια 
της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Η μερική φοίτηση προβλέπεται 
και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» φοίτησης.  
  Επίσης στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής 
αίτησης, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα  εξάμηνα. 
Κατά την διάρκεια της αναστολής, ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της 
αναστολής δεν προσμετράται  στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. 
 Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις6 να χορηγείται παράταση σπουδών, κατόπιν 
αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. 
 Για θέματα επανεξέτασης μαθημάτων σε οφειλόμενα μαθήματα ή διαγραφής7 αποφαίνεται η 
Συνέλευση του Τμήματος. Αν ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής ή φοιτήτρια αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή 
μαθημάτων και θεωρείται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών ότι δεν έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς το πρόγραμμα, έχει δικαίωμα επανεξέτασης, ύστερα από αίτησή του από τριμελή επιτροπή μελών 
Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο μάθημα και 
ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της αρχικής εξέτασης 
διδάσκων. 
 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται και συμμετέχουν στα μεταπτυχιακά προγράμματα υπό τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών8. Οι 
μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες έχουν όλα τα δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που 
προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν 
διδακτικών συγγραμμάτων. Το Τμήμα  οφείλει να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε  μεταπτυχιακούς/κες 
φοιτητές/τριες με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες9. 
 
 ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 
         Στο Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός προβλέπονται τέλη φοίτησης. 
Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η καταβολή των τελών φοίτησης, γίνεται σε καθορισμένες 
ημερομηνίες, οι οποίες ορίζονται στην αρχή κάθε κύκλου σπουδών, όπως και ο τρόπος καταβολής τους. 
 
  
 

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων 

(άρθρα 34 και 45 του Ν. 4485/2017) 
  
 Στο αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνονται, το περιεχόμενό των μαθημάτων, 
τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής, τα εξάμηνα σπουδών,  η δυνατότητα παρακολούθησης 
μαθημάτων διαφορετικής κατεύθυνσης από αυτή που έχει επιλέξει ο/η μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια, το 
ωρολόγιο πρόγραμμα, οι διδακτικές ώρες, η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος (μπορεί να είναι 

                                                           
5 Θα πρέπει τα Τμήματα να καθορίσουν τους όρους και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά (π.χ. φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται 20 ώρες την 
εβδομάδα κ.λ.π.) 
6 Βλέπε υποσημείωση 7. 
7 Ενδεικτικά λόγοι διαγραφής θα μπορούσαν να αποτελέσουν: α)  η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή (η οποία τεκμηριώνεται με μη 
συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις), β) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται από τον 
οικείο Κανονισμό, γ) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία όπως π.χ. η λογοκλοπή, και δ) αίτηση του ίδιου του 
μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας. 
8 Οι εγγραφές των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών αρχίζουν μετά από ανακοίνωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος στην οποία ορίζεται 
και  η χρονική διάρκεια των εγγραφών  και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή  
9 Αυτές θα πρέπει να ορισθούν από τα Τμήματα αναλυτικά (π.χ. τρόπος εξέτασης, πρόσβαση στους χώρους, τα εργαστήρια διδασκαλίας, κ.λ.π.). 
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διάφορη της ελληνικής)  καθώς και οι πιστωτικές μονάδες του κάθε μαθήματος και της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας (Μ.Δ.Ε.) για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Ε. κάθε φοιτητής / φοιτήτρια πρέπει κατά τα πρώτα δύο εξάμηνα των 
σπουδών του / της να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε 2 (δύο) εξαμηνιαία θεωρητικά 
μεταπτυχιακά μαθήματα  και σε 4 (τέσσερα) συνθετικά εργαστήρια, αρχιτεκτονικού και αστικού σχεδιασμού 
(σύνολο 60 πιστωτικές μονάδες ECTS). Επίσης, να παρακολουθήσει κατά το 3ο  εξάμηνο σπουδών τα 
προγραμματισμένα υποστηρικτικά μαθήματα ή εντατικά σεμινάρια ή εντατικά εργαστήρια ή να 
πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό ταξίδι, με συγγραφή έκθεσης – εργασίας (σύνολο 5 πιστωτικές μονάδες 
ECTS), καθώς και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία που περιλαμβάνει θεωρητική 
ερευνητική εργασία και συνθετικό σχεδιαστικό θέμα (project) που αντιστοιχεί σε 25 πιστωτικές μονάδες 
ECTS. Συνολικά, στο Π.Μ.Σ. αντιστοιχούν 90 πιστωτικές μονάδες ECTS. 

Με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μπορούν ορισμένα μαθήματα 
να γίνονται εξ αποστάσεως συνδυασμένα με διορθώσεις στο ΑΠΘ σε τακτές ημερομηνίες. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και επιτρέπονται μέχρι δύο (2) 
δικαιολογημένες απουσίες ανά εξάμηνο και ανά μάθημα. 

 

 
  

 
Τίτλοι μαθημάτων Πιστωτικές Μονάδες Σύνολο 

 

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός / Περιβαλλοντική διαχείριση Ι (θεωρία και ασκήσεις) 
(4 ώρες/εβδ) 

10 

 
 

Εργαστήριο Ι: αρχιτεκτονικού σχεδιασμού (εισαγωγικό τμήμα)  
(4 ώρες/εβδ) 

10  

Εργαστήριο ΙΙ: αστικού σχεδιασμού (εισαγωγικό τμήμα)  
(4 ώρες/εβδ) 

10  

Πιστωτικές μονάδες Α εξαμήνου  30 

 

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός / Περιβαλλοντική διαχείριση ΙΙ (θεωρία και ασκήσεις)            
(4 ώρες/εβδ) 

10 
 

Εργαστήριο Ι: αρχιτεκτονικού σχεδιασμού  
(4 ώρες/εβδ) 

10  

Εργαστήριο ΙΙ: αστικού σχεδιασμού  
(4 ώρες/εβδ) 

10  

Πιστωτικές μονάδες Β εξαμήνου  30 

2ο έτος /  
Γ εξάμηνο 

Μέθοδοι  έρευνας και σύνταξη επιστημονικών δοκιμίων 

 

 
 

Εντατικό εργαστήριο / σεμινάριο περιβαλλοντικού σχεδιασμού 
ή 
Εκπαιδευτικό ταξίδι με συγγραφή έκθεσης 

 

5  

Μεταπτυχιακή  διπλωματική εργασία (θεωρητική-σχεδιασμού) 25 
 

Πιστωτικές μονάδες Γ εξαμήνου  30 

   

Σύνολο πιστωτικών μονάδων ECTS Π.Μ.Σ  90 
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 Τα θεωρητικά μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων  οργανώνονται σε δύο άξονες - θεματικές 
περιοχές: 

α) Γενικές έννοιες σχετικές με το περιβάλλον. Η διάγνωση της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες 
τις κλίμακες της αρχιτεκτονικής και η ενσωμάτωσή της στον σχεδιασμό. 
β) Η τεχνολογία του περιβαλλοντικού σχεδιασμού.  
Τα μαθήματα του πρώτου θεματικού άξονα περιλαμβάνουν 4 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως με 

θεωρία και ασκήσεις και αντιστοιχούν σε 10 πιστωτικές μονάδες ECTS.  
Τα 4 (τέσσερα) συνθετικά εργαστήρια καλύπτουν και τις δύο κλίμακες σχεδιασμού (αρχιτεκτονικό - 

κτιριακό και αστικό-πολεοδομικό), εκτείνονται στα δύο πρώτα εξάμηνα  (2 σε κάθε εξάμηνο), περιλαμβάνουν 
4 ώρες εβδομαδιαίως και αντιστοιχούν το καθένα σε 10 πιστωτικές μονάδες.  

Στο 3ο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές / φοιτήτριες παρακολουθούν υποχρεωτικά υποστηρικτικό 
μάθημα σχετικά με τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην έρευνα και τη δεοντολογία συγγραφής δοκιμίων 
και συμμετέχουν σε εντατικό σεμινάριο με προσκεκλημένους ομιλητές και ειδικούς επιστήμονες / εντατικό 
εργαστήριο περιβαλλοντικού σχεδιασμού, που ολοκληρώνει όλη την ύλη του ΠΜΣ ή σε εκπαιδευτική 
εκδρομή στο εσωτερικό ή το εξωτερικό με την υποχρέωση συγγραφής σχετικής έκθεσης (5 ECTS). 

Ορισμένα μαθήματα, σεμινάρια ή εντατικά εργαστήρια μπορεί να υλοποιηθούν σε συνεργασία με 
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού και να πραγματοποιηθούν στην ελληνική ή 
αγγλική γλώσσα.  

Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με εκπόνηση εργασιών.  
Η βαθμολογική κλίμακα  για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών  ορίζεται 

από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής: 
Άριστα (8,5 έως 10) 
Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου) 
Καλώς (6 έως 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου). 
Προβιβάσιμος βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του. 
 
Η  μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία περιλαμβάνει:  
α) θεωρητικό-ερευνητικό τμήμα με επιστημονική εμβάθυνση και έρευνα  
β) διπλωματική εργασία σχεδιασμού  
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε 25 πιστωτικές μονάδες.  
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αξιολογείται από τριμελή επιτροπή, που αποτελείται από τον 

επιβλέποντα και άλλους δύο διδάσκοντες του ιδίου ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  
 
 Για την  εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας  (άρθρο 34, παρ. 4 του Ν.4485/2017), η 
Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο προτεινόμενος επιβλέπων και επισυνάπτεται  περίληψη της 
προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την  επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική 
Επιτροπή  για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο επιβλέπων/πουσα.  
 Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική 
ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.. 
 Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς 
Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Κατόπιν της 
έγκρισής της από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. 
 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή 
η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής10 μετά από απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος. 
              
             Η έναρξη των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος και 
η λήξη του με τη συμπλήρωση 13 εβδομαδιαίων κύκλων μαθημάτων. Η 1η εξεταστική περίοδος ορίζεται σε 
10 ημέρες μετά το πέρας των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου. Η έναρξη του 2ου εξαμήνου ορίζεται μετά το πέρας 
                                                           
10 Θα πρέπει να καθορισθούν οι περιπτώσεις αντικατάστασης από τα Τμήματα (π.χ. παραίτηση, κ.λ.π.)  
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της εξεταστικής του 1ου εξαμήνου και η λήξη του με τη συμπλήρωση 13 εβδομαδιαίων κύκλων μαθημάτων. Η 
2η εξεταστική περίοδος ορίζεται σε 10 ημέρες μετά το πέρας των μαθημάτων του 2ου εξαμήνου. Αντίστοιχος 
είναι και ο προγραμματισμός των σπουδών όταν το ΠΜΣ αρχίζει κατά το εαρινό εξάμηνο.   
 Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών  Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο 
όρο των μαθημάτων του ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις 
πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και  υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού 
ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: 
 O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (όπου 
προβλέπεται), πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το 
άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για 
τη λήψη του Δ.Μ.Σ. 
βαθμός Μ.Δ.Ε.  =  άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος x αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος) + (βαθμός μεταπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας x ECTS) 

         (σύνολο ECTS) 

 

Άρθρο 7 
Υποτροφίες 

(άρθρο 35 και 45 του Ν.4485/2017) 
 
  Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, 

μπορεί να εγκρίνεται η χορήγηση υποτροφιών ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες, 
εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά,  αντικειμενικά κριτήρια 
(ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές κανονικής φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κλπ) 
ή προσφορά υπηρεσιών και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Οι όροι 
χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος.  

 
Άρθρο 8 

Διδακτικό Προσωπικό 
(άρθρα 36 και 45 του Ν. 4485/2017) 

 
Τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Π.Μ.Σ., μπορούν να αναλαμβάνουν:  

I. Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος ή άλλων τμημάτων με σχετικά γνωστικά αντικείμενα.  
II. Μέλη της κατηγορίας Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για 
το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

III. Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 του οικείου Τμήματος. 
IV. Ομότιμα και Αφυπηρετήσαντα11 μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος ή άλλων τμημάτων με 

σχετικά γνωστικά αντικείμενα. 
Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το 

διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε 
μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από 
ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258), συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών 
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.  

Επιπλέον η Συνέλευση του Τμήματος με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του 
Διευθυντή του Π.Μ.Σ., μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες,  καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή 
                                                           
11 (άρθρο 16 παρ. 8 του Ν.4009/2011, όπως ισχύει, και άρθρο 45 παρ.1κ του 4485/2017 ): οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής 
αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ,  μπορούν να προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών μετά από απόφαση του Τμήματος (π.χ. 
απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος για την ανάθεση διδασκαλίας που θα πρέπει να περιέχει τεκμηριωμένη αιτιολόγηση των αναγκών του 
οικείου Τμήματος, αφού συνυπολογιστούν οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας των εν ενεργεία μελών ΔΕΠ του Τμήματος).  
Οι συνταξιούχοι καθηγητές που απασχολούνται στα προγράμματα του προηγούμενου εδαφίου αμείβονται μόνο από ίδιους πόρους του ιδρύματος 
(άρθρο 16 παρ. 8 του Ν.4009/2011). 
Βλέπε και άρθρο 69 Ν.4386/2016 όπου γίνεται αναφορά σε ομότιμους για διδασκαλία χωρίς αμοιβή. 
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προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους 
με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. από την ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36  του 4485/2017.    

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του Π.Μ.Σ. 
αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε..  

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή 
των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με 
τους/τις  μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες. 

 
Άρθρο 9 

Έσοδα Προγραμμάτων-Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης 
(άρθρο 37 του Ν. 4485/2017) 

 
Τα έσοδα των Π.Μ.Σ. προέρχονται από:   
α) τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων 
β) τον  προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως 

οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή του ιδιωτικού τομέα, 
δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα, 
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, 
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., 
ζ) κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 
 η) σε  αιτιολογημένες περιπτώσεις που τα Π.Μ.Σ. δεν καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα από τις 

ανωτέρω πηγές χρηματοδότησης, αυτά μπορούν να καλύπτονται από τέλη φοίτησης. 
 Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4485/2017 η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από 

τον Ε.Λ.Κ.Ε12  και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και κατά 30% σε 
λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος. 

 Επιπρόσθετα υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου τα  Α.Ε.Ι., -αντιστοίχως 
τα Τμήματα  στα οποία  λειτουργούν Π.Μ.Σ.- οφείλουν ετησίως να δημοσιεύουν, με ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα τους, απολογισμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία 
και ιδίως το ύψος των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκόντων στα Π.Μ.Σ. και του αριθμού των 
διδασκόντων που τις εισέπραξαν. 

 
Άρθρο 10 

Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή 
 
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» μπορεί να 

προσφέρεται η τεχνολογική και οικονομική υποστήριξη του προγράμματος, καθώς και η  γραμματειακή του 
κάλυψη από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων . Για μεταβολές, τροποποιήσεις ή ερμηνείες άρθρων του παρόντος 
εσωτερικού κανονισμού, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμόδια είναι η Συνέλευση του Τμήματος. 

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. διατίθεται μέρος της βασικής υποδομής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών του ΑΠΘ (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, νησίδα Η/Υ, εργαστήρια). 
 

 
Άρθρο 11 

Τελετουργικό Αποφοίτησης 
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017) 

 
 Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της  Συνέλευσης του Τμήματος.   

 
 
                                                           
12 Βλέπε ερμηνευτική εγκύκλιο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 164530/Ζ1/3-10-2017 (ΑΔΑ: 3ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4) 
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Άρθρο 12 

Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
(άρθρο 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄ του Ν. 4485/2017) 

 
 
Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται σε ένα 

από τα Π.Μ.Σ. του Τμήματος.   
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Στο Δίπλωμα 

αναγράφονται το Τμήμα και το Ίδρυμα που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ, και τα τυχόν εμβλήματα 
των ιδρυμάτων, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο αριθμός 
πρωτοκόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του Π.Μ.Σ., τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας και ο 
χαρακτηρισμός αξιολόγησης Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα. 

Στον απόφοιτο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή, 
βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του Προγράμματος. 
 Επιπλέον του  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 
15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β΄)], το οποίο είναι ένα 
επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο 
εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν 
υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούνται13. 
 

Άρθρο 13 
Λογοκλοπή 

 
Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια υποχρεούται 

να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων. 
 Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή 

εργασίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς 
τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της 
ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της 
Συνέλευσης του οικείου Τμήματος για διαγραφή του/της. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/σας 
καθηγητή/τριας- η Συνέλευση του Τμήματος  μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της . 
 Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονιστική 
Επιτροπή του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος  στη Συνέλευση του 
Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και 
γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό/κη φοιτητή/τρια 
κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας14.  

 
 

Άρθρο 14 
Μεταβατικές ρυθμίσεις 

 

 Οι  φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, καθώς 
και οι φοιτητές που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν 
έως τη δημοσίευση του Ν.4485/2017, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, διατάξεις  (άρθρο 85 παρ.2 του ν. 4485/2017). 

                                                           
13 Βλέπε απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 2913/23-7-2015, έγγραφο με αριθμό 5288/4-11-2015 με θέμα «Εξορθολογισμός της Γραμματειακής 
Υποστήριξης των Σχολών και των Τμημάτων του Α.Π.Θ.) 
14 Βλέπε διατάξεις Ν.5343/1932 (άρθρα 120 έως 123), ΠΔ 160/2008 (23 έως 25). 
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  Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από  την σχετική νομοθεσία  ή τον 
παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του 
Τμήματος και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
  


