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ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ

Άρθρο 1 – Γενικές Ρυθμίσεις
Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Αναβάθμιση Kτηρίων» με δύο
κατευθύνσεις: α. Δομική Αναβάθμιση Κτηρίων και β. Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων, (Master ’s Degree
of Upgrading of Buildings with two Majors: a) Structural Upgrading of Buildings and b) Energy Upgrading of
Buildings) λειτουργεί σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις του ν. 4009/2011, του ν. 3685/2008 «θεσμικό
πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» και το ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 3600/Β’/31-12-2014, όπως
τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 116/Β’/21-01-2015, με την σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Λειτουργίας των
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ο Ειδικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας οργανώνει και ρυθμίζει θέματα δομής, οργάνωσης και
λειτουργίας του προγράμματος που δεν εξειδικεύονται από την κείμενη νομοθεσία.
Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών εγκρίνεται και τίθεται σε ισχύ με απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής (Δ.Ε.) της Σχολής.

Άρθρο 2 – Αντικείμενο & Σκοπός
Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία και η έρευνα πάνω στα θέματα των
εφαρμοσμένων τεχνολογιών αποκατάστασης, επισκευής, ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης
κτηρίων που έχουν αναπτυχθεί σε παγκόσμια και εθνική κλίμακα.

Σκοπός του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι απόφοιτοι του εν λόγω Προγράμματος, να αποκτήσουν γνώσεις
και δεξιότητες πάνω σε θέματα που αφορούν στις τεχνολογίες αποκατάστασης, επισκευής, ενίσχυσης και
ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων, με στόχο την παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού
που θα μπορεί α) άμεσα να ενταχθεί στην αγορά εργασίας και να καλύψει την αυξανόμενη
επαγγελματική ζήτηση που παρατηρείται διεθνώς σε αυτό το πεδίο, τόσο στον ιδιωτικό τομέα (μελέτες
και εφαρμογές αποκατάστασης, επισκευής, ενίσχυσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων) όσο και
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (στελέχη υπηρεσιών, παροχή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας ως ειδικοί
επιστήμονες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ελεγκτικοί μηχανισμοί, πιστοποιήσεις κ.λ.π.), β) να στελεχώσει
τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με εξειδικευμένες γνώσεις και γ) να εργαστεί σε ερευνητικά
προγράμματα ή/και να συνεχίσει περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές.
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Άρθρο 3 – Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Εκπαιδευτικών
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στην «Αναβάθμιση Κτηρίων» με δύο κατευθύνσεις: α. Δομική Αναβάθμιση Κτηρίων και β.
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτηρίων. Ο τίτλος είναι ενιαίος και απονέμεται από κοινού από τα
συνεργαζόμενα Τμήματα.

Άρθρο 4 – Όργανα Διοίκησης
Για την οργάνωση και την εν γένει λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148/16-7-2008/τΑ) και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τα όργανα
διοίκησης είναι:
i. Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.)
ii. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.)
iii. Η Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. (Σ.Ε.Δ.Π.Μ.Σ.)
iv. Ο Διευθυντής-Επιστημονικός Υπεύθυνος του Δ.Π.Μ.Σ.
Συγκεκριμένα:
i. Η Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., περιλαμβάνει τα μέλη Ε.Π. που με οποιαδήποτε
ιδιότητα είναι μέλη της και δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Το όργανο αυτό είναι
αρμόδιο για κάθε θέμα διοικητικού ή οργανωτικού χαρακτήρα, που σχετίζεται με τις μεταπτυχιακές
σπουδές.
ii. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) η οποία συγκροτείται από μέλη των αντίστοιχων Γενικών
Συνελεύσεων ή Συνελεύσεων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών και Εκπαιδευτικών
Μηχανολόγων Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., τα οποία εκλέγονται από το Συμβούλιο του κάθε Τμήματος και
δύο (2) εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος.
Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) έχει όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από την κείμενη
νομοθεσία και καταγράφονται στον παρόντα κανονισμό και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για να καταρτίζει και να υποβάλλει στη Διοικούσα
Επιτροπή (Δ.Ε.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. προτάσεις για τη σύνταξη και την τροποποίηση του Ειδικού Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και να
διευθετεί κάθε άλλο θέμα που δεν προβλέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα:
 καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών μετά από εισήγηση του Διευθυντή του
Δ.Π.Μ.Σ.
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 ορίζει τις επιτροπές για την επιλογή των εισακτέων φοιτητών και την κατάρτιση των σχετικών πινάκων
των επιτυχόντων μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ.
 συγκροτεί τις επιτροπές εξετάσεων, αν πραγματοποιούνται εξετάσεις, των υποψήφιων μεταπτυχιακών
φοιτητών μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ.
 επικυρώνει τους πίνακες επιτυχόντων
 αναθέτει τη διδασκαλία των μαθημάτων μετά από εισήγηση του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ.
 εγκρίνει τα σχέδια εκπόνησης μεταπτυχιακών εργασιών
 εγκρίνει τους επόπτες των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, τριμελών εξεταστικών επιτροπών,
όπως ορίζει ο νόμος
 απονέμει τα Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
 διευθετεί κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από τις επιμέρους διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και
του Ειδικού Εσωτερικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών μετά από εισήγηση του Διευθυντή του
Δ.Π.Μ.Σ.

iii. Η Συντονιστική Eπιτροπή (Σ.Ε.Δ.Π.Μ.Σ.) η οποία ορίζεται από την Ε.Δ.Ε., μετά από εισήγηση του
Διευθυντή, απαρτίζεται από μέλη Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων, τα οποία έχουν αναλάβει
μεταπτυχιακό έργο. Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους ή μελών της Σ.Ε.Δ.Π.Μ.Σ. η Ε.Δ.Ε. ορίζει νέα μέλη
ως αντικαταστάτες.
Η Σ.Ε.Δ.Π.Μ.Σ. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος
σπουδών όπως αναφέρεται ακολούθως:


παρακολουθεί τη ροή εκτέλεσης του Δ.Π.Μ.Σ. και εισηγείται στη Ε.Δ.Ε. σχετικώς με τις ημερομηνίες
έναρξης – λήξης μαθημάτων και εξετάσεων του φθινοπωρινού και του εαρινού εξαμήνου, τις
ημερομηνίες και προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων και άλλες λειτουργικές ημερομηνίες και
προθεσμίες



καταρτίζει το πρόγραμμα διδασκαλίας και εξετάσεων και εισηγείται σχετικώς στην Ε.Δ.Ε.



μεριμνά για τη δημόσια προβολή του Δ.Π.Μ.Σ.



εισηγείται δια του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. στην Ε.Δ.Ε. σχετικώς με τις ακολουθητέες τακτικές και τη
στρατηγική ανάπτυξης του Δ.Π.Μ.Σ.



αποφασίζει και εκτελεί για θέματα, για τα οποία εκάστοτε της έχει εκχωρηθεί αρμοδιότητα από
την Ε.Δ.Ε.

iv. Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε., για διετή
θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Ο Διευθυντής προεδρεύει της Σ.Ε.Δ.Π.Μ.Σ. και μπορεί να ασκεί τα
καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις.
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Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, είναι του ιδίου ή συναφούς
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. και προεδρεύει της Ε.Δ.Ε.
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. εισηγείται στην Ε.Δ.Ε. κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή
του Δ.Π.Μ.Σ. και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. είναι και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Δ.Π.Μ.Σ. Ως εκ τούτου, εκδίδει και
υπογράφει τις εντολές πληρωμής των σχετικών δαπανών και συνυπογράφει τις συμβάσεις ανάθεσης
έργου, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. θα πρέπει να είναι διαθέσιμος για ενημέρωση, αν ζητηθεί, των Γενικών
Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) των Τμημάτων που συμπράττουν στο Πρόγραμμα για κάθε θέμα
που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του.
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. αναπληρώνει τον Διευθυντή - Επιστημονικό Υπεύθυνο σε
περίπτωση απουσίας του σε όλα τα καθήκοντά του και έχει ισόχρονη θητεία.

Διοικητική- Γραμματειακή Υποστήριξη
Η διοικητική υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ.

Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τηρεί τα ακόλουθα αρχεία:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.

Πρόγραμμα διδασκαλίας, ωρολόγιο πρόγραμμα και κατάσταση διδασκόντων στο Δ.Π.Μ.Σ.
Αρχείο πρακτικών της Ε.Δ.Ε.
Πρωτόκολλο διακινουμένων εγγράφων.
Ατομικό φάκελο φοιτητών − πτυχιούχων (που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις βαθμολογίες ανά
μάθημα και τους τελικούς βαθμούς των φοιτητών).
Αντίγραφα πτυχίων.
Αντίγραφα βεβαιώσεων που έχουν εκδοθεί με τις σχετικές υπογραφές και σφραγίδες.
Βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας πτυχίων (όπου απαιτείται).
Οικονομικές υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Προκηρύξεις προγραμμάτων (στις οποίες πρέπει να αναφέρονται περιληπτικά οι όροι φοίτησης).
Αρχείο εισακτέων φοιτητών ανά σειρά του Προγράμματος.
Κατάσταση εκπροσώπων στην Ε.Δ.Ε.
Μητρώο επιβλεπόντων καθηγητών και 3μελών επιτροπών.
Κατάσταση διπλωματικών εργασιών που έχουν υποβληθεί.
Χρήση αιθουσών διδασκαλίας.
Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων και παρουσίες του φοιτητή.
Πρόγραμμα εξετάσεων ανά εξεταστική περίοδο.
Στατιστικά στοιχεία.

Η υποστήριξη που παρέχει η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. καλύπτει τις ακόλουθες δράσεις:
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i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

Διαδικασία προκήρυξης του Προγράμματος ανά έτος.
Συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.).
Εγγραφές Μ.Φ. (μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία επιλογής).
Σύνταξη καταλόγου εγγραφομένων ανά κατεύθυνση και μάθημα και ενημέρωση των σχετικών
καταλόγων στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου.
Τήρηση ατομικού φακέλου, για κάθε εγγεγραμμένο Μ.Φ. και ενημέρωσή του κατά τη διάρκεια
των σπουδών του.
Έκδοση δελτίου βαθμολογίας των Μ.Φ.
Σύνταξη προγραμμάτων (ωρολογίων και εξετάσεων).
Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως των
ενδιαφερομένων, με υπογραφή από τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ.
Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου Μ.Φ.
Παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με το Δ.Π.Μ.Σ.
Διαδικασίες απονομής τίτλου και αναγόρευσης πτυχιούχων Μ.Δ.Ε. σε συνεργασία με το Τμήμα
Δημοσίων Σχέσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Ενημέρωση αρχείου Μ.Φ.
Μέριμνα για ενημέρωση των ιστοσελίδων του Δ.Π.Μ.Σ.
Ενημέρωση του διαχειριστή του προγράμματος στον Ε.Λ.Κ.Ε. / Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε σχετικά με
α) κάθε μεταβολή στον κατάλογο των Μ.Φ. που παρακολουθούν το πρόγραμμα (π.χ.
αποχωρήσεις), β) κάθε μεταβολή στο πρόγραμμα που έχει σχέση με την οικονομική διαχείρισή του
και γ) τις οικονομικές υποχρεώσεις των Μ.Φ. του προγράμματος. Η ενημέρωση αυτή γίνεται σε
συνεργασία με το Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5 – Διδάσκοντες
Τη διδασκαλία των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να αναλάβουν:
α. Μέλη Ε.Π. των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καθώς και μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., των Τ.Ε.Ι. ή
Πανεπιστημίων.
β. Καθηγητές αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας, ομότιμοι καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί
επιστήμονες ή διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112Α’), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος.
γ. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν επαρκή επιστημονική, συγγραφική ή ερευνητική
δραστηριότητα.
δ. Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή αξιόλογη εμπειρία
εφαρμογών στο γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
ε. Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. μπορεί να ανατεθεί επικουρικό έργο σε διδάσκοντες βάσει του Π.Δ. 407/1980
(ΦΕΚ 112Α') και σε Καθηγητές Εφαρμογών των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών και
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Μηχανολογίας και άλλων Τμημάτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αποκλειστικά στο Δ.Π.Μ.Σ., όπως ειδικότερα
ορίζεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
Η διδασκαλία των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. ανατίθεται από την Ε.Δ.Ε. με
απόφασή της. Ειδικότερες προϋποθέσεις ανάθεσης διδασκαλίας και ασκήσεων ορίζονται στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Η ομάδα διδασκόντων συνεδριάζει υποχρεωτικά στην αρχή και στο τέλος κάθε διδακτικού εξαμήνου και
οποτεδήποτε παραστεί ανάγκη συντονισμού του διδακτικού έργου. Πληροφορεί για την
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου και εισηγείται επίλυση προβλημάτων.

Άρθρο 6 – Υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές στο Δ.Π.Μ.Σ.
 Για την κατεύθυνση της Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τμημάτων (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων) αντικειμένου συναφούς
με την ειδικότητα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 Για την κατεύθυνση της Δομικής Αναβάθμισης Κτηρίων, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τμημάτων (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων) αντικειμένου συναφούς
με την ειδικότητα Αρχιτέκτονα, Πολιτικού ή Τοπογράφου Μηχανικού, της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 7 – Διαδικασία Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40): είκοσι (20) για την
κατεύθυνση της Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων και είκοσι (20) για την κατεύθυνση της Δομικής
Αναβάθμισης Κτηρίων.
Σε περίπτωση που δεν θα συμπληρωθεί ο αριθμός των 20 φοιτητών για τη μία από τις δύο κατευθύνσεις,
θα μπορούν οι θέσεις αυτές να διατεθούν στην άλλη κατεύθυνση, εφ’ όσον υπάρχει ζήτηση.
Ο αριθμός των εισακτέων δύναται να μεταβάλλεται κάθε χρόνο με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Στον αριθμό αυτόν δεν λαμβάνονται υπόψη υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., σύμφωνα με το άρθρο. 4, παρ. 3 του ν.
3685/2008. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3685/2008 στο Δ.Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού
εισακτέων γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο
σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Δ.Π.Μ.Σ., και
ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος Ελληνικού Κράτους.
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Με απόφαση της Ε.Δ.Ε. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται.
Υπεύθυνη για την επιλογή των υποψηφίων είναι η Ε.Δ.Ε. που αποφασίζει για:


τα προσόντα των υποψηφίων,



τα απαραίτητα δικαιολογητικά,



το χρόνο δημοσίευσης των προσκλήσεων υποβολής υποψηφιοτήτων στον Τύπο,



την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων,



το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και πρόσκλησης σε συνέντευξη,



την προθεσμία εγγραφών.

Η Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. φροντίζει για την:


έγκαιρη προώθηση των εντύπων για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.,



διεκπεραίωση της σχετικής (έντυπης ή ηλεκτρονικής) αλληλογραφίας με την υποβολή
υποψηφιοτήτων ( παραλαβή, αποστολή εντύπων ),



συλλογή και αρχειοθέτηση των αιτήσεων και των συνημμένων σ’ αυτές εγγράφων και την προώθηση
τους στην Ε.Δ.Ε. και



κάθε συναφή εργασία με τις εγγραφές.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέτουν οι υποψήφιοι είναι:


Αίτηση (έντυπη ή ηλεκτρονική, προσπελάσιμη στην ιστοσελίδα του του Δ.Π.Μ.Σ.),



Βιογραφικό σημείωμα,



Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών,



Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όπου απαιτείται),



Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών,



Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής ή και άλλων ξένων γλωσσών,



Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ



Τυχόν δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων με κριτές



Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Άρθρο 8 – Διαδικασία επιλογής υποψηφίων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με ευθύνη της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ.
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Οι υποψήφιοι διαχωρίζονται στις δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με την ειδικότητά τους.
Στη συνέχεια, κατατάσσονται στις ομάδες Α, Β, Γ, ως εξής:
Ομάδα Α: Πτυχιούχοι Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (16 θέσεις)
Ομάδα Β: Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (12 θέσεις)
Ομάδα Γ: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου (12 θέσεις)
Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται ο αντίστοιχος αριθμός υποψηφίων για κάθε ομάδα, οι θέσεις
αυτές θα διατίθενται στις άλλες ομάδες με απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Αξιολόγηση υποψηφίων:
Για την επιλογή των υποψήφιων σπουδαστών του Δ.Π.Μ.Σ. συστήνεται Επιτροπή Αξιολόγησης
Υποψηφίων, η οποία απαρτίζεται από τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ. ως Πρόεδρο και ως μέλη τα μέλη της
Ε.Δ.Ε. και ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει κατ’ αρχήν έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει
αίτηση.
Διαχωρίζει τους αιτούντες στις δύο κατευθύνσεις, σύμφωνα με την ειδικότητά τους.
Κατατάσσει τους υποψηφίους στις ανωτέρω ομάδες Α,Β,Γ, ανά κατεύθυνση.
Προβαίνει στην σύνταξη πινάκων Αξιολογικής Κατάταξης ανά κατεύθυνση και ανά ομάδα
υποψηφίων σύμφωνα με τον πίνακα κριτηρίων αξιολογικής κατάταξης που ακολουθεί.
Ανακοινώνει τον πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Κριτήρια αξιολογικής κατάταξης
Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (Βαθμός x 5)
Αγγλική γλώσσα (επιπέδου Γ2: 10 μόρια, επίπεδο Γ1: 7 μόρια, επίπεδο Β2: 5 μόρια)
Διδακτορικό δίπλωμα: 10 μόρια
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (συναφές: 10 μόρια, μη συναφές: 5 μόρια)
Πτυχίο πέραν του προαπαιτούμενου: 5 μόρια
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων (με κριτές): 1 μόριο ανά
δημοσίευση, και μέχρι 5 δημοσιεύσεις
Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ: 10 μόρια
Πτυχία άλλων ξένων γλωσσών πέραν της Αγγλικής (επιπέδου τουλάχιστον Β2: 5 μόρια ανά γλώσσα
και μέχρι δύο γλώσσες)

Οι εισακτέοι στο Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία εντός της προθεσμίας που θα
ανακοινωθεί, προσκομίζοντας επιπλέον δικαιολογητικά που τυχόν θα τους ζητηθούν από την Ε.Δ.Ε.
Σε περίπτωση μη εγγραφής εισακτέου εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, καλείται στη θέση του
επιλαχόν κατά σειρά προτεραιότητας.
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Άρθρο 9 – Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε. ορίζεται από την ιδρυτική Υπουργική
Απόφαση του Προγράμματος (ΦΕΚ 3600 Β’, 31/12/2014) κατ’ ελάχιστο σε τρία εξάμηνα, εκ των οποίων το
τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια του
Δ.Π.Μ.Σ. δύναται να παραταθεί έως και τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες) ακόμα.

Άρθρο 10 – Επιβλέποντες Καθηγητές
Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή του Δ.Π.Μ.Σ., ορίζεται από την Ε.Δ.Ε., ένα μέλος εκ των διδασκόντων του
προγράμματος ως επιβλέπων. Η Σ.Ε.Δ.Π.Μ.Σ. και ο επιβλέπων έχουν την ευθύνη της παρακολούθησης και
του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή.
Ο επιβλέπων καθηγητής δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με τον επιβλέποντα καθηγητή της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας του κάθε φοιτητή.

Άρθρο 11 – Φοίτηση – Εξετάσεις
Το Μάιο κάθε ακαδημαϊκού έτους, με εισήγηση της Σ.Ε.Δ.Π.Μ.Σ., η Ε.Δ.Ε. ορίζει το πρόγραμμα των
μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ., τα οποία θα προσφερθούν στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος και τις ώρες
διδασκαλίας των μαθημάτων, καθώς επίσης αποφασίζει την ανάθεση διδακτικών καθηκόντων στους
διδάσκοντες του Δ.Π.Μ,Σ.

Οι όροι φοίτησης περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών του προγράμματος. Ο υποψήφιος, θα πρέπει
πριν εγγραφεί να λάβει γνώση του Οδηγού Σπουδών και να δηλώσει ότι αποδέχεται τους κανόνες
λειτουργίας του προγράμματος.

Η παρακολούθηση των παραδόσεων, εργαστηρίων και λοιπών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Μ.Σ. είναι
υποχρεωτική.
Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών ανέρχεται στο 10% των ωρών διδασκαλίας του κάθε
μαθήματος.
Σε περίπτωση που ο φοιτητής απουσιάσει πάνω από τον μέγιστο αριθμό απουσιών, θα πρέπει να
δικαιολογήσει επαρκώς τις επιπλέον απουσίες και η Ε.Δ.Ε. θα αποφασίζει αρμοδίως αν θα θεωρηθεί
αποτυχών στο εν λόγω μάθημα.

Οι εξετάσεις κάθε εξαμήνου διενεργούνται σε χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων.
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Για κάθε κύκλο του προγράμματος οι φοιτητές ορίζουν δύο εκπροσώπους (έναν από την κατεύθυνση της
Δομικής Αναβάθμισης Κτηρίων και έναν από την κατεύθυνση της Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων με
τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς), οι οποίοι συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ε.Δ.Ε. προκειμένου
να ενημερώνουν για τα θέματα που τους αφορούν .

Άρθρο 12 – Μαθήματα – Βαθμολογία
Το περιεχόμενο όλων των μαθημάτων αναφέρεται λεπτομερώς στον Οδηγό Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ.

Το Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και αποδίδεται αριθμός πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή
εκπαιδευτικά στοιχεία που το συνθέτουν και που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. (είτε
πρόκειται για μαθήματα ή άλλες υποχρεώσεις, π.χ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία), όπως ορίζονται
στον Οδηγό Σπουδών.

Η γλώσσα του συνόλου των μαθημάτων είναι η Ελληνική.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη της Γραμματείας του
προγράμματος.

Η φοίτηση σε ένα μάθημα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με τη γραπτή και επιτυχή εξέταση του
μαθήματος ή και με επιτυχή εξέταση γραπτής εργασίας, απαλλακτικής των εξετάσεων.

Η φοίτηση στο Δ.Π.Μ.Σ. ολοκληρώνεται με την επιτυχή παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και την
επιτυχή αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ο γενικός βαθμός του πτυχίου προσδιορίζεται από τους βαθμούς στα επιμέρους μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ.
και τον βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας.
Η κλίμακα αξιολόγησης της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών εκτείνεται από μηδέν (0) έως δέκα
(10). Ειδικότερα:
8,5-10,0 = άριστα
6,50-8,49 = λίαν καλώς
5,0 – 6,49 = καλώς
Επιτυχής βαθμολογία θεωρείται το πέντε (5) για τα μεταπτυχιακά μαθήματα και το επτά (7) για τη
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
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Ο τελικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. υπολογίζεται κατά τα 2/3 από τον μέσο όρο της βαθμολογίας των
μαθημάτων και κατά 1/3 από το βαθμό της Διπλωματικής Εργασίας.

Ο τύπος του πτυχίου ορίζεται από την Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ.
Ο τίτλος είναι ενιαίος και απονέμεται από κοινού από τα συνεργαζόμενα Τμήματα.

Μη ολοκλήρωση των σπουδών/απονομή πιστοποιητικού
Στην περίπτωση που ο φοιτητής δεν κατορθώσει να ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές του στον
προβλεπόμενο από τον παρόντα Ειδικό Εσωτερικό Κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. χρόνο, μπορεί να λάβει
βεβαίωση παρακολούθησης για όσα μαθήματα παρακολούθησε και εφ’ όσον έλαβε βαθμό επιτυχίας στις
εξετάσεις.

Αναστολή φοίτησης
Ο φοιτητής μπορεί να ζητήσει με αίτησή του την αναστολή της φοίτησής του, εφ’ όσον συντρέχουν
σοβαροί λόγοι. Η αίτηση εξετάζεται από τη Σ.Ε.Δ.Π.Μ.Σ. και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Διαγραφή φοιτητών
Οι φοιτητές διαγράφονται μετά την παρέλευση του ανώτατου ορίου φοίτησης, όπως αυτό ορίζεται,
δηλαδή σε 6 εξάμηνα το μέγιστο.

Μαθήματα
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα
του προγράμματος [δέκα (10) μαθήματα], έξι (6) μαθήματα κορμού, κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις
και τέσσερα (4) μαθήματα διακριτά για την κάθε κατεύθυνση, καθώς και η επιτυχής εξέταση της
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει
μαθήματα που αντιστοιχούν σε 120 διδακτικές ώρες και σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο
σπουδών. Κάθε μάθημα ανάλογα με το φόρτο εργασίας του δίνει αντίστοιχο πλήθος πιστωτικών
μονάδων, όπως φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται
ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.
Οι Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ.) είναι σύμφωνες με το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων, όπως αυτό περιγράφεται στην Υ.Α. Φ5/89656/Β3, 13-8-2007, καθώς επίσης και
στον ν. 3774/2005 (Α΄189).
Με πρόταση της Ε.Δ.Ε. και έγκριση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μπορεί να γίνει τροποποίηση του
προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.
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Στον ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί παρουσιάζονται τα μαθήματα, οι διδακτικές ώρες και οι Πιστωτικές Μονάδες
(Π.Μ.) ανά εξάμηνο.
Μαθήματα

Διδακτικές Ώρες Π.Μ.
120

30

Κανονιστικό Πλαίσιο (ΚΑΝ.ΕΠΕ, Eurocode 8 part III, EN 1504, ISO 50001, EN
16247…)
Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων και Τεχνολογίες Ενεργειακής Αναβάθμισης
για Κτήρια

20

5

20

5

3.

Οικονομοτεχνική Ανάλυση Αναβάθμισης Κτηρίων

20

5

4.

Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Οργάνωση Έργου

20

5

5.

Περιβαλλοντική Επίδοση Κτηρίων

20

5

6.

Ερευνητική Μεθοδολογία

20

5

2ο εξάμηνο – Μαθήματα Κατεύθυνσης Δομικής Αναβάθμισης

120

30

1.

Παθολογία Κτηρίων

20

5

2.

Εκτίμηση Υφιστάμενης Αντοχής & Στρατηγική Ανασχεδιασμού Κτηρίου

30

7,5

3.

Τεχνολογίες και Υλικά Επεμβάσεων

30

7,5

4.

Επισκευές και Ενισχύσεις Δομικών & Αρχιτεκτονικών Στοιχείων

40

10

2ο εξάμηνο – Μαθήματα Κατεύθυνσης Ενεργειακής Αναβάθμισης

120

30

1.

Παθητικά Συστήματα Κελύφους

20

5

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα & Φωτοβολταϊκά Συστήματα προς Ενεργειακή
Αναβάθμιση Κτηρίων
Γεωθερμικά Συστήματα Θέρμανσης Νερού και Κλιματισμού - Θέρμανσης
Χώρων
Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Κτήρια: Σχεδιασμός, Λειτουργία, Συντήρηση
Η/Μ Εγκαταστάσεων

40

10

20

5

40

10

1ο εξάμηνο – Μαθήματα Κορμού
1.
2.

2.
3.
4.

30

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Σύνολο: 10 μαθήματα

240

90

Άρθρο 13 – Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία τους στο Γ’ Εξάμηνο
σπουδών και αντιστοιχεί σε τριάντα (30) Πιστωτικές Μονάδες και μπορεί να συνεχιστεί έως το ανώτερο
επιτρεπτό όριο φοίτησης, εφ’ όσον ανανεώνεται ανά εξάμηνο με δήλωση του φοιτητή ύστερα από
έκθεση προόδου του Επιβλέποντα Καθηγητή της Διπλωματικής και έγκριση της Ε.Δ.Ε.
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Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα έχει ερευνητικό χαρακτήρα και πρέπει να έχει επαρκή βαθμό
πρωτοτυπίας ή να αποδεικνύει καλή γνώση και σε βάθος κατανόηση ενός ειδικού θέματος.
Εκπονείται υπό την καθοδήγηση ενός Επιβλέποντος Καθηγητή ο οποίος ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. και
πληρεί τους όρους του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία από κατάλογο θεμάτων που
δημοσιεύουν οι καθηγητές σχετικών με το επιστημονικό τους αντικείμενο κάθε χρόνο και δηλώνουν το
θέμα στην Σ.Ε.Δ.Π.Μ.Σ. προς έγκριση.
Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία συγγράφεται στην Ελληνική Γλώσσα και συνοδεύεται από
σύντομη περίληψη στην Αγγλική Γλώσσα.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλει τέσσερα (4) αντίγραφα της Μεταπτυχιακής του Διατριβής στη
Γραμματεία του Προγράμματος.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αξιολογείται από τριμελή επιτροπή, σύμφωνα με τα κριτήρια
ποιότητας που ισχύουν για τις μεταπτυχιακές εργασίες πρώτου κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, όπως
πρωτοτυπία, καινοτομία, συνεισφορά στην υπάρχουσα γνώση στο αντικείμενο εκπόνησης της διατριβής.
Κατά την αξιολόγησή της συνεκτιμάται, επίσης, η παρουσίαση μέρους της με τη μορφή ανακοινώσεων σε
συνέδρια ή δημοσίευση σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.

Η τριμελής επιτροπή για την εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται από την Ε.Δ.Ε.
και συμμετέχουν σ’ αυτήν ο επιβλέπων και δύο (2) καθηγητές με γνωστικό αντικείμενο συναφές της
διπλωματικής εργασίας, που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 14 – Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων
Στο Δ.Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται αξιολόγηση διδασκόντων και μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου με συμπλήρωση
ερωτηματολογίου από κάθε φοιτητή που παρακολουθεί το μάθημα.

Η αξιολόγηση αποτιμάται στατιστικά και ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. λαμβάνει γνώση των αποτελεσμάτων
και πληροφορεί τα μέλη της Ε.Δ.Ε. ή/και τους διδάσκοντες για τα αποτελέσματα, τα οποία λαμβάνονται
υπόψιν για το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών.

Άρθρο 15 – Οικονομική Διαχείριση
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Τα έσοδα του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχονται από δίδακτρα και χορηγίες.
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Δ.Π.Μ.Σ. οι φοιτητές συμμετέχουν στο κόστος
καταβάλλοντας ποσό διδάκτρων το οποίο ορίζεται από την Ε.Δ.Ε. Το εύρος των διδάκτρων όλων των
Προγραμμάτων για κάθε ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται με απόφαση της Σ.Ε.Σ. της ΑΣΠΑΙΤΕ, μετά από
γνώμη της Ε.Δ.Ε. (Ν. 3685/2008, αρ.3, παρ.3).
Οι υποψήφιοι εάν δεν μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες γίνονται δεκτοί ή
εάν αποχωρήσουν από το Πρόγραμμα μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την αποδοχή της
αιτήσεώς τους και την εκ μέρους τους αποδοχή της θέσεώς τους στο Πρόγραμμα, δε δικαιούνται να
ζητήσουν επιστροφή των χρηματικών ποσών που κατέβαλαν για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. Κατά
το χρονικό διάστημα των δεκαπέντε ημερών επιστρέφεται το 90% των διδάκτρων.
Ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων (δόσεις) ορίζεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε. Οι φοιτητές που δεν έχουν
καταβάλει τα δίδακτρα ή δεν έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτά δεν δικαιούνται της απονομής τίτλου
Μ.Δ.Ε.
Τα ποσά των διδάκτρων κατατίθενται στις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται ο Ειδικός Λογαριασμός
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Αντίγραφο του αποδεικτικού στοιχείου της κατάθεσης
πρέπει να προσκομίζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τηρεί
ξεχωριστό λογαριασμό για το Δ.Π.Μ.Σ.

Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης
Η οικονομική διαχείριση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δ.Π.Μ.Σ. εκτελείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. έχει την ευθύνη
τήρησης των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, αναφορικά με τις επιλέξιμες δαπάνες των
μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. έχει τη βοήθεια των υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για τη σύνταξη
του οικονομικού απολογισμού.
Η Οικονομική Διαχείριση του προγράμματος από τον Ε.Λ.Κ.Ε. ολοκληρώνεται και λήγει δώδεκα (12) μήνες
μετά την τελετή αποφοίτησης των φοιτητών μιας σειράς.

Κρατήσεις
Τα έσοδα των Δ.Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το αρ. 8 του Ν. 3685/2008 κατανέμονται ως εξής:
• 65% για τα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και για αμοιβές − αποζημιώσεις του διδακτικού,
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για εργασία που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους,
καθώς και για τη χορήγηση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές μετά από πρόταση της Ε.Δ.Ε.
• 25% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος που αφορούν το Δ.Π.Μ.Σ. και τη διασφάλιση της
ποιότητας των παρεχόμενων προς τους σπουδαστές υπηρεσιών του. Οι κατηγορίες των ανωτέρω
λειτουργικών εξόδων ορίζονται με απόφαση της Σ.Ε.Σ.
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• 10% κρατήσεις υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
Η ανωτέρω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και
για κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Άρθρο 16 – Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις κτηριακές εγκαταστάσεις
των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., που
διαθέτουν επαρκώς εξοπλισμένα εργαστήρια και αίθουσες και όλη την απαιτούμενη υλικοτεχνική
υποδομή.
Επίσης στην υλοποίηση των στόχων του Δ.Π.Μ.Σ. θα συμβάλει η βιβλιοθήκη της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. η οποία
διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό βιβλίων και ικανό αριθμό επιστημονικών περιοδικών.

Άρθρο 17
Ο κανονισμός αυτός μπορεί να αναμορφώνεται κάθε ακαδημαϊκή χρονιά.
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