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ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ 
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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 13Α 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».  

Διευκρινίζεται ότι το παρόν δεν έχει ως στόχο να υποκαταστήσει τους επιμέρους Κανονισμούς των Τμημάτων για 

τα διάφορα Προγράμματά τους, αλλά συμβάλλει σε ένα είδος εναρμόνισης όλων των μεταπτυχιακών σπουδών του 

Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του, με παράλληλη διατήρηση των βαθμών ελευθερίας και των 

δυνατοτήτων καινοτομίας τους, που προκύπτουν εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος.  
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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, 

μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε 

Τμήμα.  

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 συνεχίζει να λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με νέο τίτλο: 

«Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» («Advanced design: Innovation and 

Transdisciplinarity in Design», σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 206757/Ζ1/18-12-2014 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

3515Β/29-12-14, την πρυτανική απόφαση 2742/πε/23-10-2017 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3890Β/06-11-17, τις διατάξεις 

του Ν. 3685/2008, τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 όπως ισχύουν και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ 

(ΣΕΣ 127/2-2-2011). 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της 

Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με τίτλο: «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» 

(«Advanced design: Innovation and Transdisciplinarity in Design» είναι η μελέτη, η έρευνα και εμβάθυνση σε μεταπτυχιακό 

επίπεδο σπουδών στην περιοχή του σχεδιασμού αιχμής, με έμφαση στην καινοτομία και τη διεπιστημονικότητα. Με βασικό 

άξονα την αρχιτεκτονική, το Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» καλύπτει 

όλο το φάσμα του σχεδιασμού στα πεδία του αντικειμένου, του εσωτερικού χώρου, του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, του 

αστικού σχεδιασμού και του τοπίου.  

Ειδικοί σκοποί αυτού του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στον θεωρητικό λόγο για τον σχεδιασμό αλλά και ο 

πειραματισμός στη σχεδιαστική πρακτική, προκειμένου να διερευνηθούν νέες πτυχές του σχεδιασμού, οι οποίες θα 

μπορέσουν να καταστήσουν την αρχιτεκτονική σκέψη και πρακτική περισσότερο επιχειρησιακή μέσα στο σύνθετο και 

δυναμικό κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, πολιτισμικό και επικοινωνιακό περιβάλλον της εποχής μας. Μέσα από αυτήν 

την εκπαίδευση και την έρευνα οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να κινηθούν δημιουργικά σε ένα ευρύ 

φάσμα μέσων, δραστηριοτήτων και πρακτικών που αφορούν τον καινοτόμο σχεδιασμό σε όλες τις κλίμακες και μέσα από 

τη συνεργασία πολλών και διαφορετικών επιστημονικών ειδικοτήτων.  

 

 

Στόχοι του Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» είναι: 

 

α. Να επαναφέρει τη συζήτηση και να εμβαθύνει στην καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη 

διαμόρφωση και υποστήριξη μιας νέας φυσιογνωμίας του σύγχρονου δημιουργού-σχεδιαστή που είναι σε θέση να 

συνεργαστεί με άλλους ειδικούς και να κάνει καινοτόμες προτάσεις, συνεπείς με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας της 

πληροφορίας και της γνώσης αλλά και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας. 

β. Να δώσει στον κάτοχο αυτού του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), μέσα από τη θεωρητική 

εμβάθυνση και τους πειραματισμούς στη σχεδιαστική πρακτική, την ικανότητα να κατανοεί, να συνεργάζεται και να 

συνεννοείται με ένα ευρύ φάσμα ειδικών από διάφορες επιστημονικές εστιάσεις και να χρησιμοποιεί αυτήν τη δυναμική 

της συνεργασίας ως πεδίο δημιουργικότητας και καινοτομίας. 
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γ. Να δώσει στον κάτοχο αυτού του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), την ικανότητα να δρομολογεί 

έναν καινοτόμο τρόπο σκέψης ο οποίος μπορεί να καθοδηγήσει και να διασφαλίσει, μέσα από διεπιστημονική συνεργασία, 

ένα δημιουργικό άλμα από υφιστάμενα δεδομένα και συνθήκες του παρόντος σε νέες δυνατότητες του μέλλοντος.  

δ. Να αναδείξει τον καινοτόμο σχεδιασμό ως τρόπο σκέψης, ως θεμελιώδες συστατικό της ταυτότητας του 

επαγγελματία στον χώρο του σχεδιασμού το οποίο εγγράφεται στη στρατηγική της διεύρυνσης του κοινωνικού του ρόλου 

σε άλλες περιοχές πρακτικής και δημιουργίας. Μια τέτοια στρατηγική προσαρμογής γίνεται όλο και περισσότερο στις μέρες 

μας, καθώς οι αλλαγές στην κοινωνία, την οικονομία και την τεχνολογία είναι τόσο γρήγορες ώστε να καθιστούν μη 

προβλέψιμη την επαγγελματική του φυσιογνωμία σε ένα έστω και μικρό βάθος χρόνου. 

 

 

 

Άρθρο 2 

Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Άρθρα 31,44 και 45 του Ν. 4485/2017) 

 

 

Αρμόδια όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος 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 τον νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα. 

II. Η Συνέλευση του οικείου Τμήματος, με τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο Άρθρο 31 παρ. 3 του Ν. 

4485/2017. 

III. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ., απαρτίζεται από 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 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 του 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 καθορίζονται 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). 

  

                                                            
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 
καλύτερηαξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των 
διαθέσιμων πόρων του Π.Μ.Σ.  
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Άρθρο 3 

Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Άρθρα 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 των Τμημάτων και Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων και Σχολών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής 

2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου δεν 

έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Ά 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 Τμήμα.  

 

 

 

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 φοιτητές/τριες. Για τη διασφάλιση 

της ποιότητας όλων των κύκλων σπουδών (Άρθρο 45 παρ. 1β του Ν. 4485/2017), η αναλογία μέγιστου αριθμού φοιτητών 

/τριών ανά διδάσκοντα είναι 7/1, η αναλογία του μέγιστου άριθμού φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. σε σχέση με τον αριθμό των 

προπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι 1/5 και η αναλογία των διδασκόντων του Π.Μ.Σ. σε σχέση με τους διδάσκοντες του 

προπτυχιακού κύκλου είναι 1/7.  

 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. προκηρύσσει θέσεις με ανοικτή διαδικασία 

(πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για την εισαγωγή πτυχιούχων στο ΠΜΣ. 

 

Η προκήρυξη γίνεται κάθε δεύτερο χρόνο ή κάθε έτος με απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, κατόπιν 

εισήγησης της Σ.Ε. και ανακοινώνεται στη σχετική ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και 

Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό», τον μήνα Μάρτιο που προηγείται της έναρξης των μαθημάτων του κύκλου Σπουδών. 

Η προκήρυξη διαρκεί δύο (2) μήνες τουλάχιστον πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. 

 

Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες πτυχιούχων και αριθμός εισακτέων, τρόπος 

εισαγωγής, κριτήρια επιλογής, κλπ., οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. 

 

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Αιχμής: 

Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. σε 

έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.  

  

                                                            
2 Α.Ε.Ι.: Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. 
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Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων περιλαμβάνουν: 

I. Βαθμό Πτυχίου / Διπλώματος 

II. Αναλυτική βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με το ΠΜΣ. 

III. Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών. 

IV. Επαρκή γνώση της Αγγλικής, ως απαραίτητα προϋπόθεση, σε επίπεδο Γ1/C1. 

V. Επαγγελματική εμπειρία, Δημιουργικό Έργο, Ερευνητικό έργο, Συγγραφική Δραστηριότητα κλπ 

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι: 

 

1. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη γραμματεία του ΠΜΣ ή εκτυπωμένο από 

την ιστοσελίδα του ΠΜΣ. 

2. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας. Η μία επικολλάται στην προβλεπόμενη θέση του έντυπου 

της αίτησης και η δεύτερη υποβάλλεται αυτόνομα. 

3. Φωτοτυπία του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς υποψηφίους). 

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή/και επαγγελματική δραστηριότητα, 

τις τυχόν επιστημονικές εργασίες, δημοσιεύσεις ή διακρίσεις του/της υποψηφίου, καθώς και αν λαμβάνει 

υποτροφία. 

5. Επικυρωμένο αντίγραφο Διπλώματος ή Πτυχίου ή Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος τους από την οποία 

να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτηση τους, αναλόγως του χρόνου της προκήρυξης, μέχρι την εξεταστική 

περίοδο Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ημερομηνία 

έναρξης των μαθημάτων του ΠΜΣ. Το αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου οφείλουν να το προσκομίσουν στη 

γραμματεία του ΠΜΣ αμέσως μετά την αποφοίτηση τους. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν αποφοιτήσει 

την αναμενόμενη ημερομηνία, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του/της στο ΠΜΣ και αντικαθίσταται από τον πίνακα 

των επιλαχόντων. 

6. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων. 

7. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών, οπωσδήποτε της Αγγλικής, σε επίπεδο Γ1/C1 ή ανώτερο το οποίο αποδεικνύεται 

για την κατηγορία αυτή κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή το αργότερο πριν την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων, με βάση τα πιστοποιητικά τα οποία προβλέπονται στις διατάξεις γλωσσομάθειας της ελληνικής 

νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται 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 ισότιμο 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. 

8. Αναγνώριση ισοτιμίας τίτλου αλλοδαπής από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών 

και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α' 80) και τη σχετική νομοθεσία, για τους 

αποφοίτους που κατέχουν τίτλους από πανεπιστημιακές σχολές της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που η 

αναγνώριση του τίτλου δεν είναι διαθέσιμη κατά την ημερομηνία. της αίτησης, οι υποψήφιοι κάτοχοι τίτλου 

αλλοδαπής εφόσον γίνουν αποδεκτοί προς εγγραφή από το ΠΜΣ οφείλουν να φροντίσουν για την αναγνώριση 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους καθώς δεν είναι δυνατή η απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

σε φοιτητή/τρια του οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει 

αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ. 
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9. Δύο (2) πρόσφατες Συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες ή εργοδότες. 

Ο αριθμός και το είδος των συστατικών επιστολών (από μέλη ΔΕΠ, εργοδότες) καθορίζεται με απόφαση της 

Συνέλευσης ή της ΕΔΕ 

10. Υπόμνημα / πορτφόλιο εργασιών το οποίο περιέχει συνθετικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις (εφόσον 

υπάρχουν), περιλήψεις συγγραφικού έργου και άλλα στοιχεία που πιστοποιούν την ικανότητα, πρακτική και 

ποιότητα του δημιουργικού έργου των υποψηφίων. 

11. Σύντομο Κείμενο Προθέσεων (500 περίπου λέξεων) που περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή των λόγων που 

ωθούν τον/την υποψήφιο/α να παρακολουθήσει το ΠΜΣ και του τομέα στον οποίο σκέφτεται να αξιοποιήσει τις 

γνώσεις αυτές στο μέλλον καθώς και παρουσίαση των ερευνητικών ενδιαφερόντων του/της υποψηφίου/ας. 

12. Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του 

Τμήματος. Αρμόδια για την επιλογή είναι τριμελής Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ που 

απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η επιτροπή έχει την ευθύνη της τελικής 

επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία. 

Η επιλογή των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά, γίνεται σε τρεις φάσεις: 

α.  Η πρώτη φάση αφορά στον τυπικό έλεγχο πληρότητας της αίτησης υποψηφιότητας των υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, της εγκυρότητας και συνάφειας των τίτλων σπουδών και της εγκυρότητας και επάρκειας 

των πιστοποιητικών γλωσσομάθειας Γ1/C1. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα 

επικυρωμένα έγκυρα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά δεν προωθούνται στην επόμενη φάση της 

αξιολόγησης. Οι αιτήσεις που ικανοποιούν τον τυπικό έλεγχο πληρότητας, προωθούνται στην επόμενη φάση 

της αξιολόγησης. 

 

β. Η δεύτερη φάση αφορά στον ουσιαστικό έλεγχο πληρότητας του φακέλου της κάθε υποψηφιότητας, την 

αξιολόγηση του βιογραφικού σημειώματος και των άλλων υποβληθέντων δικαιολογητικών και 

πιστοποιητικών. Η δεύτερη φάση αποτελεί το 70% της συνολικής αξιολόγησης και αντιστοιχεί σε 70 μόρια, 

κατά μέγιστο, από το σύνολο των 100 μορίων της αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν σε: 

 

 γενικό βαθμό πτυχίου ή διπλώματος (μέγιστο 20 μόρια) 

 προπτυχιακές διπλωματικές και ερευνητικές εργασίες, όπου προβλέπονται και ικανοποιητική γνώση των 

γνωστικών αντικειμένων σχετιζόμενων με το αντικείμενο του ΠΜΣ, όπως αυτή πιστοποιείται από 

πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (μέγιστο 10 μόρια)  

 επιπλέον ακαδημαϊκά προσόντα, μεταπτυχιακές σπουδές, συμμετοχή σε προγράμματα Δια Βίου 

Μάθησης σχετικά με το αντικείμενο, δημοσιεύσεις (μέγιστο 5 μόρια) 

 ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία ή κατάρτιση/επιμόρφωση σε σχετικό αντικείμενο του/τη 

υποψηφίου/ας (μέγιστο 5 μόρια) 

 υπόμνημα/πορτφόλιο εργασιών δημιουργικού έργου (μέγιστο 15 μόρια) 

 επίπεδο της Αγγλικής (μέγιστο 5 μόρια) 

 δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές (μέγιστο 5 μόρια) 

 κείμενο περιγραφής των λόγων που ωθούν τον/την υποψήφιο/α να παρακολουθήσει το ΠΜΣ και του 

τομέα στον οποίο σκέφτεται να αξιοποιήσει τις γνώσεις αυτές στο μέλλον καθώς και παρουσίαση των 

ερευνητικών ενδιαφερόντων του/της υποψήφιου/ας (μέγιστο 5 μόρια) 
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Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών αξιολογεί και προκρίνει με βάση τα κριτήρια της δεύτερης 

φάσης τους/τις υποψήφιους/ες, σε αριθμό όχι μεγαλύτερο από το διπλάσιο των εισακτέων, οι οποίοι/ες 

έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 40 μόρια από τη δεύτερη φάση και οι οποίοι/ες θα κληθούν για να 

προσέλθουν στην Τρίτη φάση αξιολόγησης. 

γ. Η Τρίτη φάση περιλαμβάνει προσωπική, προφορική συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής 

Μεταπτυχιακών φοιτητών των αιτούντων που έχουν προκριθεί κατά τη δεύτερη φάση αξιολόγησης. Η Τρίτη 

φάση αποτελεί το 30% της συνολικής αξιολόγησης και αντιστοιχεί σε 30 μόρια, κατά μέγιστο, από το σύνολο 

των 100 μορίων της αξιολόγησης. Η γραμματεία του ΠΜΣ ανακοινώνει τα ονόματα των προκριθέντων από 

τη δεύτερη φάση και καλεί όσους/ες επιλέγει η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών για 

προσωπική συνέντευξη σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

αξιολογεί κάθε υποψήφιο/α ως προς τα χαρακτηριστικά ωριμότητας της προσωπικότητάς του/της, της 

κατανόησης του αντικειμένου του ΠΜΣ και της δυνατότητάς του/της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 

ΠΜΣ. Ο/η υποψήφιος/α καλείται να παρουσιάσει το υπόμνημα/πορτφόλιο και να απαντήσει σε ερωτήσεις 

της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών σχετικά με το έργο του/της. Η Επιτροπή Επιλογής 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών αξιολογεί και μοριοδοτεί με βάση τη συνέντευξη τους/τις υποψήφιους/ες οι οποίοι 

είναι κατάλληλοι/ες για την παρακολούθηση του ΠΜΣ. 

 

Από το άθροισμα της βαθμολογίας της δεύτερης και τρίτης φάσης προκύπτει η τελική βαθμολογία του/της 

υποψήφιου/ας. Η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών καταρτίζει κατάλογο των επιτυχόντων, ο οποίος 

περιλαμβάνει κατ’ ανώτατο τριανταπέντε (35) υποψήφιους/ες και κατ’ ανώτατο δέκα (10) επιλαχόντες/ούσες με αξιολογική 

σειρά κατάταξης, κατά την αξιολογική κρίση της Επιτροπής Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 

γίνονται δεκτοί όλοι όσοι ισοβαθμήσουν με τον τελευταίο επιτυχόντα. Ο κατάλογος επιτυχόντων μπορεί να περιλαμβάνει 

μέχρι δύο (2) υπότροφους εσωτερικού του ΙΚΥ ή άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη 

Γραμματεία του ΠΜΣ και καλούνται να απαντήσουν γραπτώς εντός επτά (7) ημερών αν αποδέχονται ή όχι την ένταξή τους 

στο ΠΜΣ «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό», αποδεχόμενοι τους όρους λειτουργίας 

του. Η μη απάντηση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση της αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, 

η γραμματεία του ΠΜΣ ενημερώνει με σειρά κατάταξης αντίστοιχο αριθμό από τους/τις επιλαχόντες/ούσες από τον σχετικό 

κατάλογο. Οι επιτυχόντες/ούσες, μετά την έγγραφη αποδοχή τους της ένταξής τους στο ΠΜΣ «Σχεδιασμός Αιχμής: 

Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών να παρουσιαστούν στη γραμματεία 

του ΠΜΣ και να συμπληρώσουν τα έντυπα εγγραφής τους σε αυτό. 

Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Η διαδικασία επιλογής μπορεί να διαρκέσει εώς δύο μήνες. 

 

 

 

Άρθρο 5 

Διάρκεια και Όροι φοίτησης (Άρθρα 33, 34 και 35 του Ν. 4485/2017) 

 

 

1. Χρονική διάρκεια 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο 

«Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» ορίζεται στα τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα 

οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.  

 

Τα μαθήματα ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο της εκάστοτε διετίας κύκλου σπουδών και τελειώνουν με το πέρας των 

τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων. Είναι δυνατή μετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος, 

η παράδοση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Σχεδιασμού να παραταθεί επί ένα τρίμηνο, ή σε εξαιρετικές 
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περιπτώσεις επί ένα εξάμηνο, μόνο για αιτιολογημένο και αποδεδειγμένο κώλυμα. Πέραν της παράτασης αυτής ο φοιτητής 

διαγράφεται.  

 

Για τους 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 φοιτητές/τριες οι οποίοι αποδεδειγμένα εργάζονται περισσότερο 

από 20 ώρες την εβδομάδα. Η μερική φοίτηση αφορά στη μετάθεση της παρακολούθησης ενός ή περισσότερων μαθημάτων 

του Προγράμματος σπουδών σε μελλοντικό εξάμηνο και όχι στην αποσπασματική παρακολούθηση παρουσιάσεων 

συγκεκριμένων μαθημάτων ούτε στην παράταση της χρονικής διάρκειας παραδόσεων. Η συνολική διάρκεια της μερικής 

φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη 

εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του 

προγράμματος «πλήρους» φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, όπως ασθένεια, σοβαροί 

οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας, κλπ., για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του Οικείου Τμήματος.  

 

Επίσης στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί να χορηγηθεί, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, 

προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια της 

αναστολής, ο μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια χάνει την ιδιότητα του φοιτητή. Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται 

στην ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Η αναστολή φοίτησης δίδεται μόνο για εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα 

από εισήγηση της ΣΕ για τις οποίες αποφασίζει η Συνέλευση του οικείου Τμήματος. 

 

Σε ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις και εφόσον ήδη έχει πραγματοποιηθεί σημαντικό τμήμα και από τη 

συνολική χρονική διάρκεια της φοίτησης δύναται να χορηγηθεί παράταση σπουδών και μέχρι ένα έτος, κατόπιν 

αιτιολογημένης απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. 

 

Για θέματα επανεξέτασης σε οφειλόμενα μαθήματα αποφαίνεται η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία αποφασίζει για 

τους όρους της επανεξέτασης. Για θέματα διαγραφής αποφαίνεται η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από πρόταση της 

Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία αποφασίζει για τους λόγους διαγραφής. 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, παραδόσεις, κλπ.), 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. 

 

Αν ο/η μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια αποτύχει στην εξέταση και επανεξέταση μαθήματος ή μαθημάτων θεωρείται 

ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Υπάρχει η δυνατότητα, ύστερα από αίτησήτου, εκ νέου εξέτασης του 

μαθήματος ή των μαθημάτων από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ του Τμήματος, 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. 

 

2. Τέλη φοίτησης 

Στο ΠΜΣ «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» προβλέπονται τέλη φοίτησης, 

το μέγεθος των οποίων καθορίζεται στην αρχή κάθε κύκλου σπουδών και ανακοινώνεται μαζί με την πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την εισαγωγή πτυχιούχων στο ΠΜΣ. Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε έξι (6 δόσεις), κάθε μία από τις οποίες 

καταβάλλεται στην αρχή και το μέσο του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου του κύκλου σπουδών. Η καταβολή της κάθε 

δόσης γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων και Έρευνας του ΑΠΘ. Τα τέλη φοίτησης 

καλύπτουν μέρος των λειτουργικών εξόδων του ΠΜΣ. 

 

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή 

οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) 

του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) του συνολιού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Δεν απαλλάσσονται από την καταβολή τελών 
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φοίτησης όσοι φοιτητές/τριες έχουν ήδη απαλλαγεί από την καταβολή τελών φοίτησης σε άλλο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι 

υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο 

εισόδημα. Θέματα σχετικά με τα τέλη φοίτησης και την απαλλαγή καταβολής τελών φοίτησης προσδιορίζονται στο Άρθρο 

35, παρ. 2 του Ν. 4485/2017. 

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα από την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη 

επιλογής σε ΠΜΣ. 

 

 

3. Υποχρεώσεις 

Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες που γίνονται δεκτοί στο ΠΜΣ «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και 

Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

α. να παρακολουθούν ανελλιπώς τις διαλέξεις, τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σεμινάρια και τις άλλες 

δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα και στο πρόγραμμα συνολικά, 

β. να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις 

γ. να υποβάλλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για κάθε μάθημα, 

δ. να συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ 

 

Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική και δεν συμψηφίζεται. Ειδικές περιπτώσεις παραπέμπονται από τους 

διδάσκοντες/ουσες στην ΣΕ του ΠΜΣ και στη συνέχεια στη Συνέλευση του Τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος άρθρου. 

 

Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς όλα τα μαθήματα στην εξεταστική 

περίοδο του κάθε εξαμήνου που διαρκεί μία εβδομάδα προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο επόμενο 

εξάμηνο. Είναι δυνατή, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της ΣΕ και για συγκεκριμένες περιπτώσεις μεταπτυχιακών 

φοιτητών/τριών, η επανεξέταση μαθημάτων ενός εξαμήνου σε συμπληρωματική ημερομηνία, μέχρι ένα μήνα μέγιστο, μετά 

την κανονική εξεταστική περίοδο. Η Διπλωματική Εργασία Σχεδιασμού εκπονείται μετά την αξιολόγηση της επιτυχούς 

συμμετοχής στα υπόλοιπα μαθήματα. 

 

Οι απουσίες επιτρέπονται μόνο για συγκεκριμένους λόγους, και σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ο/η 

μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια να καταθέσει στη Γραμματεία του ΠΜΣ αιτιολογημένη δήλωση απουσίας π.χ. ιατρική 

βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση για λόγους ανωτέρας βίας, η οποία θα επεξηγεί ακριβώς τους λόγους της απουσίας του/της. 

Σε κάθε περίπτωση, ο/η μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια επιτρέπεται να λείψει κατ΄ ανώτατο όριο μέχρι 2 παρακολουθήσεις 

για κάθε μάθημα ανά εξάμηνο. Επιπλέον απουσίες έχουν ως συνέπεια τη διαγραφή από το πρόγραμμα. Ειδικές 

περιπτώσεις παραπέμπονται στην ΣΕ του ΠΜΣ η οποία και εισηγείται σχετικά με τη διαγραφή ή μη στη Συνέλευση του 

Τμήματος. 

 

 

 

Άρθρο 6 

Πρόγραμμα Σπουδών –Έλεγχος Γνώσεων (Άρθρα 34 και 45 του Ν. 4485/2017) 

 

 

 

Παρακάτω εμφανίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων του ΠΜΣ «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και 

Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» 
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Πρόγραμμα μαθημάτων: 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ (Σύνολο 30 ECTS) 

ΤΗ1     Διεπιστημονικές θεωρήσεις στον σχεδιασμό Ι                           9ECTS 

TD1     Αναπαραστάσεις, προσομοιώσεις και εκφραστικά μέσα…     9ECTS 

DS1     Σχεδιασμός Αιχμής Ι                                                                   12 ECTS 

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ (Σύνολο 30 ECTS) 

ΤΗ2     Διεπιστημονικές θεωρήσεις στον σχεδιασμό ΙI                          9ECTS 

TD2     Καινοτόμες μεθπδολογίες και τεχνικές σχεδιασμού          …     9ECTS 

DS2     Σχεδιασμός Αιχμής ΙΙ                                                                   12ECTS 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ (Σύνολο 30 ECTS) 

DIP (ΜΔΕ) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Σχεδιασμού            30ECTS 

 

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Διδασκαλία και εργασίες εκπονούνται στην Αγγλική στην περίπτωση που 

υπάρχουν αλλοδαποί φοιτητές/τριες ή διδάσκοντες/ουσες. 

Η έναρξη και λήξη των μαθημάτων καθορίζεται πριν την αρχή κάθε ακαδημα»ικού εξαμήνου. Σε περίπτωση μη 

τέλεσης μαθήματος, το μάθημα αναπληρώνεται εντός της χρονικής διάρκειας του τρέχοντος εξαμήνου. Η διάρκεια των 

εξεταστικών περιόδων του ΠΜΣ είναι μια εβδομάδα. Ο τρόπος εξέτασης γίνεται με την εκπόνηση και παράδοση εργασιών 

των οποίων προβλέπεται προφορική παρουσίαση. Αν ο μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια αποτύχει στην εξάταση του 

μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι 

δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, εξετάζεται, 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 τη Συνέλευση 

του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδασκόντων. 

 

Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ορίζεται από το μηδέν 

(0) ως το δέκα (10), ως εξής: 

 

Άριστα (8,5 εώς 10) 

Λίαν Καλώς (6,5 εώς 8,5 μη συμπεριλαμβανομένου) 

Καλώς (6 εώς 6,5 μη συμπεριλαμβανομένου) 

Προβιβασμός βαθμός είναι το έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του. 

 

Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ), Άρθρο 34. Παρ. 4 του Ν. 4485/2017, η 

Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της 

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 ΠΜΣ. 
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Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή. Κατόπιν της έγκρισης της 

από την Επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχολής. 

 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και αν υφίστανται αντικειμενική αδυναμία ή σημαντικός λόγος, είναι δυνατή η 

αντικατάσταση του επιβλέποντα/ουσας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής μετά από απόφαση της 

Συντονιστικής Επιτροπής.  

 

Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων 

του ΠΜΣ και της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων 

της ΜΔΕ) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο τρόπο: 

 

Ο βαθμός κάθε μαθήματος και της Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας 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 Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ): 

 

Βαθμός ΔΜΣ = άθροισμα γινομένων (βαθμού κάθε μαθήματος χ αντίστοιχα ECTS κάθε μαθήματος 

+ βαθμός μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας χ ECTS διπλωματικής) 

/ σύνολο ECTS 

 

Αναλυτικότερα, ο τελικός βαθμός του ΠΜΣ «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον 

Σχεδιασμό» προκύπτει ως εξής: 

 

Βαθμός TH1  X  9 

Βαθμός TH2  X  9 

Βαθμός TD1  X  9 

Βαθμός TD2  X  9 

Βαθμός DS1  X  12 

Βαθμός DS2  X  12 

Βαθμός DIP   X  30 

Το σύνολο των παραπάνω διαιρείται με το ενενήντα (90) και ο βαθμός που προκύπτει είναι ο τελικός βαθμός του 

ΠΜΣ ««Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» 

 

 

 

Άρθρο 7 

Υποτροφίες (Άρθρα 35 και 45 του Ν. 4485/2017) 

 

 

Ο Κανονισμός του ΠΜΣ «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» προβλέπει σε 

ειδικές περιπτώσεις εξαιρετικών επιδόσεων, τη χορήγηση υποτροφιών ή βραβεία αριστείας σε μεταπτυχιακούς/κες 

φοιτητές/τριες, κατόπιν εισηγήσεως της ΣΕ και σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι υποτροφίες 

δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές/τριες κανονικής φοίτησης, μέσος όρος 

βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κλπ) ή προσφορά υπηρεσιών. Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται στη σχετική 

εισήγηση και εγγράφεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΠΜΣ. Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα 

δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 

  



 

Κανονισμός Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό»  

 

12 

 

Άρθρο 8 

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

 

 

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο ΠΜΣ «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον 

Σχεδιασμό»μπορούν να αναλαμβάνουν: 

 

I. Μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος. 

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 Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος3.  

 

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 

Τμημάτωμ του ίδιου Α.Ε.Ι. ή να προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α 

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 οικείου Τμήματος με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του 

ΠΜΣ, μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν θέση ή 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. 

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΠΜΣ αποφασίζεται 

από τη Συνέλευση του Τμήματος ή την αντίστοιχη Ε.Δ.Ε., ύστερα από εισήγηση της ΣΕ. 

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 (Άρθρα 37 και 45 του Ν. 4485/2017) 

 

 

Τα έσοδα του ΠΜΣ «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» προέρχονται από: 

 

α. τον προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. 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. 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 και Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. 

                                                            
3 Σύμφωνα με το Άρθρο 16, παρ. 8 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει, και το άρθρο 45, παρ. 1κ του Ν. 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)  
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ζ. κάθε άλλη νόμιμη αιτία 

η. σε αιτιολογημένες περιπτώσεις που το Π.Μ.Σ. δεν καλύπτει τα λειτουργικά του 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.Ε.4 

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, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων στο οποίο 

λειτουργεί το Π.Μ.Σ. –οφείλει ετησίως να δημοσιεύει, 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 

 

Το ΠΜΣ «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» υποστηρίζεται γραμματειακά 

από τη Γραμματεία του ΠΜΣ για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος και διοικητικά από τη Γραμματεία του Τμήματος 

Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Χρησιμοποιεί μέρος της βασικής υποδομής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών του ΑΠΘ (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, νησίδα Η/Υ, εργαστήριο ψηφιακής κατασκευής και 

προτυποποίησης). 

 

 

 

Άρθρο 11 

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

 

 

Στο τέλος κάθε κύκλου σπουδών προβλέπεται τελετή αποφοίτησης κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής 

και σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η διαδικασία και το κόστος ορίζεται στη σχετική εισήγηση και 

εγγράφεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. 

 

 

 

Άρθρο 12 

Τύπος απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 

(Άρθρα 45 παρ. 1 εδαφ. ιε΄του Ν. 4485/2017) 

 

 

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή τη Γραμματεία του 

Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Στο Δίπλωμα αναγράφονται το Τμήμα, η Σχολή και το Ίδρυμα 

που συμμετέχει στην οργάνωση του Π.Μ.Σ., και τα 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. 

                                                            
4 Βλ. ερμηνευτική εγκύκλιο Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό 164530/Ζ1/3-10-2017 (ΑΔΑ: 3ΕΜ04653ΠΣ-ΥΑ4) 
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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 τη 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 του Π.Μ.Σ.   

 

 

 

Άρθρο 13 

Λογοκλοπή 

 

 

Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός 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 

οπουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, 

μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του οικείο Τμήματος για διαγραφή του/της. 

Στις παραπάνω περιπτώσεις –και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του/της επιβλέποντος/ουσας καθηγητή/τριας- 

η Συνέλευση του οικείου Τμήματος μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του/της. 

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται από τη 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 εργασίας, όπως παρουσιάζονται στα άρθρα 120 εώς 123 του Ν. 5343/1932, 

(ΠΔ 160/2008). 

Τα πνευματικά δικαιώματα κάθε εργασίας που εκπονείται στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του ΠΜΣ 

«Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον Σχεδιασμό» ανήκουν από κοινού στον μεταπτυχιακό/κη 

φοιτητή/τρια που εκπόνησε την εργασία και στο ΠΜΣ «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον 

Σχεδιασμό», του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Κατά συνέπεια σε κάθε δημόσια παρουσίαση 

της εν λόγω εργασίας θα πρέπει να εμφανίζονται ομοιοτρόπως τα στοιχεία του/της φοιτητή/τριας και του ΠΜΣ. 

 

 

 

Άρθρο 14 

Μεταβατικές ρυθμίσεις 

 

 

Οι φοιτητέ./τριες που είχαν ήδη εγγραφ/εί στο ΠΜΣ «Σχεδιασμός Αιχμής: Καινοτομία και Διεπιστημονικότητα στον 

Σχεδιασμό» κατά την έναρξη του ισχύος του Ν. 4485/2017 και συγκεκριμένα οι φοιτητές/τριες που εγγράφηκαν κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα συνεχίσουν και θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 

εώς την έναρξη ισχύος του Ν. 4485/2017 (Άρθρο 85 παρ. 2 του Ν. 4485/2017). 

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα Κανονισμό 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής 

Σχολής του ΑΠΘ και της συγκλήτου του Ιδρύματος και τροποποίηση του Κανονισμού και δημοσίευση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 


