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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης της υπ΄αριθμ. 35/31.05.2018 συνεδρίασης της 
Συγκλήτου θέμα 10.1. «Έγκριση Κανονισμών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Τμημάτων του Ιδρύματος: Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων», Τμήμα 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή»

ΑΠΟΦΑΣΗ
της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου

( έκτ. συνεδρία 36/27.4.2021)

Η Σύγκλητος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, αφού έλαβε υπόψη:  
o Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,
o Τη διάταξη του άρθρου 1 του Π.Δ. 155/2009 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των 

άρθρων 46 έως 49 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και µε τις διατάξεις των 
άρθρων 13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,

o Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιε, και των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 
του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/04.08.2017, τ. Α’), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

o την απόφαση της υπ’ αριθ. 05/13.01.2021  συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τµήµατος 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων θέµα 8.1 «8.1. Τροποποίηση 
Κανονισμού Λειτουργίας ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων» 
(ΦΕΚ 3489/21.08.2017 τ. Β’),

o Την απόφαση της υπ’ αριθµ. 34/25.04.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου µε θέµα 
«Επανίδρυση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Ολοκληρωμένη 
Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων», Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 
Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή», (ΦΕΚ 2822/τ. Β΄/16.07.2018),

o Την απόφασης της υπ΄αριθµ. 35/31.05.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέµα 10.1. 
«Έγκριση Κανονισμών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του 
Ιδρύματος» (ΦΕΚ 3489/τ. Β΄/21.8.2018),

o Το πρακτικό της υπ’ αριθµ 36/27.4.2021 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέµα 
5.1. «Τροποποίηση της απόφασης της υπ΄αριθμ. 35/31.05.2018 συνεδρίασης της 
Συγκλήτου θέμα 10.1. «Έγκριση Κανονισμών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Τμημάτων του Ιδρύματος: Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων», Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων και Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή», 

o Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού,

αποφασίζει



και εγκρίνει την τροποποίηση της απόφασης της υπ΄ αριθµ.  35/31.05.2018 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου, θέµα 10.1. «Έγκριση Κανονισµών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Τµηµάτων του Ιδρύµατος» (ΦΕΚ 3489/τ. Β΄/21.8.2018), ως προς τα άρθρα 9.1, 10.1, 
10.8, 14.1, 14.3, 18.3 και 20.2, ως ακολούθως:

Άρθρο 9. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
9.1. Χρονική διάρκεια φοίτησης (άρθρο 33 Ν.4485/2017) 

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειµερινό εξάµηνο εκάστου ακαδηµαϊκού έτους.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη Διπλώµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδηµαϊκά εξάµηνα για το 
πρόγραµµα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα δύο είναι διδακτικά εξάµηνα µε την 
παρακολούθηση µαθηµάτων, εργαστηρίων και σεµιναρίων και κάθε άλλου είδους 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. και το τρίτο διατίθεται για την 
εκπόνηση της µεταπτυχιακής εργασίας. Για το πρόγραµµα µερικής φοίτησης η χρονική 
διάρκεια είναι πέντε (5) εξάµηνα, εκ των οποίων τα πρώτα τέσσερα είναι διδακτικά 
εξάµηνα µε την παρακολούθηση µαθηµάτων, εργαστηρίων και σεµιναρίων και κάθε 
άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. και το πέµπτο 
διατίθεται για την εκπόνηση της µεταπτυχιακής εργασίας.

Μόνο για λόγους ολοκλήρωσης της διπλωµατικής εργασίας δίνεται η δυνατότητα 
παράτασης των σπουδών κατά µέγιστο ένα εξάµηνο µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα 
του φοιτητή ή της φοιτήτριας, γραπτή εισήγηση του/της επιβλέποντα/ουσας και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος. 

Ο ανώτατος επιτρεπόµενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα 4 
ακαδηµαϊκά εξάµηνα για το πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και στα 6 για το πρόγραµµα 
µερικής φοίτησης.

Άρθρο 10. Πρόγραμμα Σπουδών
10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων (άρθρο 32 παρ. 2 του Ν. 4485/17) 

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειµερινό εξάµηνο εκάστου ακαδηµαϊκού έτους.

Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα µαθήµατα του 
προγράµµατος σπουδών, η επιτυχής εκπόνηση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής 
εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών µονάδων (ECTS).

Για το πρόγραµµα πλήρους φοίτησης:
 Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαµήνων οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες 

παρακολουθούν τα µαθήµατα, και τις κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες για την απονοµή του Δ.Μ.Σ.

 Μετά το τέλος του Β’ εξαµήνου και εφόσον οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες 
έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων µπορούν να 
υποβάλουν  αίτηση για εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας 
(Thesis).

Για το πρόγραµµα µερικής φοίτησης:



 Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαµήνων οι µεταπτυχιακοί 
φοιτητές/ήτριες παρακολουθούν τα µαθήµατα, και τις κάθε άλλου είδους 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονοµή του Δ.Μ.Σ.

 Μετά το τέλος του Δ’ εξαµήνου και εφόσον οι µεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες 
έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε όλα τα µαθήµατα των τεσσάρων εξαµήνων 
µπορούν να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής 
Εργασίας Ειδίκευσης (Thesis).

Το αναλυτικό ενδεικτικό πρόγραµµα σπουδών διαµορφώνεται ως εξής:

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος Υ/ Ε
Π.Μ. 

(ECTS)

516-1100
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης

Design Theory and Methodology
Υ 5

516-1200
Ιδεασµός και Προκαταρκτικός Σχεδιασµός 

Concept & Preliminary Product Design 
Υ 10

516-1300
Εργονοµία
Ergonomics 

Υ 5

516-1400
Σχεδίαση µε Η/Υ

Computer-Aided Design
Υ 5

516-1500
Ανάλυση Προϊόντος µε Η/Υ
Computer-Aided Engineering

Υ 5

Σύνολο 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος Υ/ Ε
Π.Μ. 

(ECTS)

516-2100
Λεπτοµερειακός Σχεδιασµός

Detail Product Design
Υ 10

516-2200
Μάρκετινγκ και Οικονοµική Αποτίµηση του Σχεδίου

Marketing & Financial Evaluation of Design
Υ 5

516-2300
Διοίκηση Καινοτοµίας

Design Innovation
Υ 5

516-2400
Υλικά & Τεχνολογίες Παραγωγής

Materials & Production Technologies
Υ 5

516-2500
Αειφόρος Σχεδίαση
Sustainable Design

Υ 5

Σύνολο: 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήµατος Υ/ Ε
Π.Μ. 

(ECTS)

516-3100
Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία

Thesis
Υ 30



Σύνολο: 30

Το άνω πρόγραµµα µαθηµάτων είναι ενδεικτικό. Ο αριθµός, το είδος, και το περιεχόµενο 
των µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών, οι πιστωτικές µονάδες αυτών, καθώς και η 
κατανοµή τους σε εξάµηνα, δύνανται να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση Συνέλευσης 
του Τµήµατος για λόγους διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας του ΠΜΣ.
Το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών και οι περιγραφές των µαθηµάτων αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. 

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. είναι σε θέση να γνωρίζουν, να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να 
υλοποιούν καινοτόµα προϊόντα παρεµβαίνοντας δηµιουργικά σε βασικές φάσεις του 
«κύκλου ζωής», ξεκινώντας από την αναγκαιότητα, τη λειτουργικότητα, τη µορφή µέχρι 
και την κατασκευή πρωτοτύπων. Πιο συγκεκριµένα οι απόφοιτοί του Π.Μ.Σ.:

 Κατέχουν εξειδικευµένες γνώσεις σε µεθοδολογίες και διαδικασίες που αφορούν 
στα διακριτά στάδια του κύκλου ζωής ενός προϊόντος µε άξονα την ολιστική και 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση και µε τη χρήση και εφαρµογή νέων τεχνολογιών.

 Είναι σε θέση να συµµετέχουν σε ερευνητικά ή βιοµηχανικά έργα που 
σχετίζονται µε τη σχεδίαση, ανάλυση και βελτιστοποίηση ενός προϊόντος.

 Έχουν ενισχύσει τις δεξιότητες τους σε θέµατα επικοινωνίας, συνεργασίας και 
διαχείρισης υποχρεώσεων για την αναγνώριση, σύλληψη, και δηµιουργία 
προϊόντων που είναι κατάλληλα ως προς τη µορφή, το περιεχόµενο, τη 
λειτουργία, και την αξία τους για την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες µερικής φοίτησης θα πρέπει να 
παρακολουθήσουν υποχρεωτικά µαθήµατα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 15 ECTS 
κατά το πρώτο και δεύτερο εξάµηνο σπουδών εξαιρουµένων των µαθηµάτων Στούντιο 
(Κωδ. 516-1200 και Κωδ. 516-2100), τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να τα επιλέξουν στο 
τρίτο και τέταρτο εξάµηνο σπουδών. 

Οι αλλαγές στις πιστωτικές µονάδες των µαθηµάτων του ενδεικτικού προγράµµατος 
σπουδών ισχύουν από το ακαδ. έτος 2020-21 και εξής.

10.8 «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 4485/2017 

Η διδασκαλία των µαθηµάτων γίνεται διά ζώσης (ή δια ζώσης και µε µέσα εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία µε µέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν 
ξεπερνάει το 50% συνολικά στο πρόγραµµα διδασκαλίας (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017 
όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 17 του Ν.4559/2018), µε το ανωτέρω ποσοστό να µπορεί 
να ποικίλλει ανά µάθηµα. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πραγµατοποιείται αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και 
µέσα σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης. 

Το Π.Μ.Σ. προβλέπει την εξ αποστάσεως διεξαγωγή Εκπαιδευτικών Συµβουλευτικών 
Συνεργασιών (Ε.Σ.Σ.) προς τους/τις µεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες για την 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των µαθηµάτων. Οι Ε.Σ.Σ. 
ανακοινώνονται στην αρχή του εξαµήνου στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. χωρίς να είναι 
υποχρεωτική η παρακολούθησή τους από τους/τις µεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες.



Άρθρο 14. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Επιβλέποντες/ουσες 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

 14.1«Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας 

Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από την αίτηση του/της ενδιαφερόµενου/ης στην 
οποία αναγράφεται, το προτεινόµενο θέµα και ο προτεινόµενος τίτλος της διπλωµατικής 
εργασίας, ο/η προτεινόµενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της 
προτεινόµενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί την 
τριµελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα µέλη της οποίας 
είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017).

Κάθε διδάσκων/ουσα του Π.Μ.Σ., που δύναται να αναλάβει αυτοδύναµο διδακτικό έργο, 
µπορεί να αναλαµβάνει την επίβλεψη έως τριών διπλωµατικών εργασιών ανά έτος. Τα 
λοιπά δύο µέλη της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής µπορεί να ανήκουν σε όλες τις 
κατηγορίες διδασκόντων/ουσων που δύναται να αναλάβουν αυτοδύναµο διδακτικό έργο 
σε Π.Μ.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Ν. 4485/17.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειµενικής αδυναµίας άσκησης καθηκόντων επίβλεψης 
επί µακρό χρονικό διάστηµα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Σ.Ε., δύναται να 
προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην αντικατάσταση του/της 
επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν αίτησης 
του/της µεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας και γνώµη του/της προτεινόµενου/ης 
Επιβλέποντος/ουσας ή Μέλους.

Το περιεχόµενο της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό 
χαρακτήρα και να είναι πρωτότυπο. Ο τρόπος συγγραφής της ΜΔΕ έχει συγκεκριµένες 
προδιαγραφές, περιλαµβάνεται σε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος και είναι 
αναρτηµένος στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Ο σχεδιασµός της Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας κάθε φοιτητή/τριας γίνεται 
µε ευθύνη του/της Επιβλέποντος/ουσας. Σηµειώνεται επίσης ότι µε ευθύνη του/της 
Επιβλέποντος/ουσας και του/της µεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας  όλες οι 
µεταπτυχιακές εργασίες θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές Ακαδηµαϊκής 
Δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας του Ιδρύµατος.

14.3 Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (άρθρο 34, παρ.4 του Ν. 
4485/2017)

Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η µεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της Τριµελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε δηµόσια παρουσίαση, 
σύµφωνα µε την παρ. 4 άρθρο 34 Ν.4485/2017. 

Όταν ολοκληρωθεί η συγγραφή της διπλωµατικής εργασίας και ο επιβλέπων µε τη 
σύµφωνη γνώµη του/της µεταπτυχιακού/ής φοιτητή/ήτριας κρίνουν ότι είναι έτοιµη για 
εξέταση τότε, ο/η µεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ήτρια καταθέτει στη γραµµατεία έντυπο (το 
οποίο έχει αποσταλεί από τη γραµµατεία σε όλους τους/τις µεταπτυχιακούς/ές 



φοιτητές/ήτριες) που περιλαµβάνει τον τίτλο της διπλωµατικής εργασίας, τα ονόµατα 
του επιβλέποντα και της εξεταστικής επιτροπής και τον ακριβή χρόνο και χώρο της 
δηµόσιας παρουσίασης. Επίσης οι φοιτητές/τριες παραδίδουν ηλεκτρονικό αντίγραφο 
στα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Επισηµαίνεται ότι η κατάθεση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωµατικής Εργασίας στα Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται 
τουλάχιστον 7 ηµέρες πριν τη δηµόσια παρουσίασή της. 
Η ηµεροµηνία της δηµόσιας παρουσίασης ορίζεται µέχρι και 15 ηµέρες µετά το πέρας της 
εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου εκάστου έτους και απαιτείται υποχρεωτικά και 
τα τρία (3) µέλη της εξεταστικής επιτροπής να είναι παρόντες/παρούσες την ώρα της 
εξέτασης-παρουσίασης. Σε περίπτωση δε που σε αυτήν µετέχουν Εξωτερικά Μέλη (µέλη 
άλλων Τµηµάτων του Παν/µιου Αιγαίου ή άλλων ΑΕΙ), δίνεται η δυνατότητα 
τηλεδιάσκεψης για τη διευκόλυνση των Εξωτερικών Μελών (σχετική η υπ’ αρ. 
Φ.122.1/42/23076/β2/24-2-2011, ΚΥΑ (ΦΕΚ 433/17-3-2011,τ. Β΄).

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές και οι µεταπτυχιακές φοιτήτριες υποχρεούνται επίσης να 
καταθέσουν στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη, υπεύθυνη δήλωση στην 
οποία θα αναφέρουν τα ακόλουθα: «Είµαι συγγραφέας αυτής της Μεταπτυχιακής 
Διπλωµατικής Εργασίας και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιµασία της είναι 
πλήρως αναγνωρισµένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει τις όποιες 
πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδοµένων ή ιδεών, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς 
είτε παραφρασµένες. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιµάστηκε από εµένα 
προσωπικά, ειδικά για τη συγκεκριµένη µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία». 

Η Τριµελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για την εξέταση της Διπλωµατικής 
Εργασίας. Συνεδριάζει νοµίµως, µόνο όταν παρευρίσκονται και τα τρία Μέλη της (εδάφιο 
5 παρ. 1 άρθρο 14 Ν.2690/1999). Κατά την ηµέρα της συνεδρίασης, τα Μέλη της Τριµελούς 
Επιτροπής ανταλλάσσουν απόψεις, υποβάλλουν ερωτήσεις στον εξεταζόµενο ή την 
εξεταζόµενη, ακολούθως αποφαίνονται για τον τελικό αξιολογικό βαθµό, συντάσσουν 
το σχετικό έντυπο αξιολογικής κρίσης, το υπογράφουν και σε επόµενο χρόνο το 
παραδίδουν στη Γραµµατεία. Για την έγκριση της µεταπτυχιακής διπλωµατικής 
εργασίας απαιτείται σωρευτικά: α) η σύµφωνη γνώµη των 2/3 των Μελών της Επιτροπής 
και β) ο µέσος όρος της βαθµολογίας των τριών µελών της επιτροπής να είναι ίσος ή 
µεγαλύτερος του έξι (6). Η Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία βαθµολογείται από 
µηδέν (0,00) έως δέκα (10,00) µε βαθµό πολλαπλάσιο του 0,5.

Η εγκεκριµένη Μεταπτυχιακή Διπλωµατική Εργασία, µετά το πέρας των ενδεχοµένων 
διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, και πριν την καθοµολόγηση του φοιτητή ή της 
φοιτήτριας κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Π.Α. σε ηλεκτρονική µορφή µέσω της 
διαδικτυακής Πύλης της Βιβλιοθήκης και αναρτάται στον ιστότοπο της οικείας Σχολής 
(άρθρο 34, παράγραφος 5, Νόµος 4485/2017). Ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο κατατίθεται στη 
Γραµµατεία του Π.Μ.Σ.

Εφόσον η Εξεταστική Επιτροπή ζητήσει διορθώσεις, η κατάθεση του τελικού κειµένου 
στη γραµµατεία µπορεί να γίνει εντός δύο βδοµάδων από την ηµέρα παρουσίασης της 
διπλωµατικής εργασίας. Υπεύθυνος για την επίβλεψη των διορθώσεων είναι ο 
Επιβλέπων Καθηγητής. Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων Καθηγητής ή µέλος της 
Εξεταστικής Επιτροπής κρίνει πως το κείµενο δεν έχει συµµορφωθεί στις υποδείξεις και 
διορθώσεις της επιτροπής ή στην περίπτωση που κατατεθεί σε εύλογο χρονικό διάστηµα 
αλλά µετά το πέρας της ανωτέρω προθεσµίας τότε το θέµα έρχεται προς συζήτηση στη 



Συνέλευση του Τµήµατος, η οποία θα αποφασίσει για την αποδοχή ή όχι της εργασίας 
καθώς και για την διαγραφή ή όχι του/της µεταπτυχιακού/ής φοιτητή/ήτριας. 

Σε περίπτωση που η εργασία βαθµολογηθεί µε βαθµό µικρότερο του έξι, τότε το θέµα 
έρχεται προς συζήτηση στη Συνέλευση του Τµήµατος η οποία θα αποφασίσει για 
χρονική παράταση (εφόσον υπάρχει αντίστοιχο αίτηµα από τον φοιτητή/ήτρια) ή για την 
διαγραφή του/της µεταπτυχιακού/ής φοιτητή/ήτριας.

Το Τµήµα έχει δικαίωµα να αναρτήσει τη διπλωµατική εργασία στον ιστότοπο του 
Τµήµατος. Ο/Η φοιτητής/ήτρια διατηρεί τα πνευµατικά δικαιώµατα αλλά και την ευθύνη 
για το περιεχόµενο της εργασίας.

Άρθρο 18. Πόροι και δαπάνες - Τέλη φοίτησης - υποτροφίες και βραβεία

18.3 Τέλη φοίτησης (άρθρο 35 του Ν. 4485/2017 

Οι µεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης. 

Το ύψος των προβλεπόµενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράµµατος 
καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3000 €), η οποία αναλύεται τµηµατικά 
ως εξής: 

 Για το πρόγραµµα πλήρους φοίτησης: 1000€ (Α’ εξάµηνο), 1000€ (Β’ εξάµηνο) και 
1000€ (Γ’ εξάµηνο).

 Για το πρόγραµµα µερικής φοίτησης: 600€ (Α’ εξάµηνο), 600€ (Β’ εξάµηνο), 600€ 
(Γ’ εξάµηνο), 600€ (Δ’ εξάµηνο) και 600€ (Ε’ εξάµηνο).

Παρέχεται η δυνατότητα διακανονισµού των τµηµατικών καταβολών, µετά από αίτηµα 
των µεταπτυχιακών φοιτητών/ητριών και απόφαση της Συνέλευσης.

Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι αρµόδιος για τη διαχείρισή τους.

Οι φοιτητές/ιες αναγνωρίζουν και αποδέχονται τις οικονοµικές υποχρεώσεις που 
αναλαµβάνουν µέσω της εγγραφής τους στο ΠΜΣ. Η εξόφληση των τελών φοίτησης 
είναι υποχρεωτική πριν το τέλος του ακαδηµαϊκού εξαµήνου. Σε περίπτωση µη έγκαιρης 
εξόφλησής τους δεν είναι δυνατή η πραγµατοποίηση της εγγραφής του/της 
µεταπτυχιακού/κής φοιτητή/ήτριας στο επόµενο ακαδηµαϊκό εξάµηνο. Σε περίπτωση 
διαγραφής του/της µεταπτυχιακού/κής φοιτητή/ήτριας από το Π.Μ.Σ., το µέρος των 
τελών φοίτησης που έχει καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες 
Π.Μ.Σ. 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 διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τα πλέον πρόσφατα 
κάθε φορά δηµοσιευµένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή 
παρέχεται για την συµµετοχή σε ένα µόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόµενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν 
το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθµού των φοιτητών/τριών 
που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. 



Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται µε σειρά κατάταξης 
ξεκινώντας από αυτούς/ές που έχουν το µικρότερο εισόδηµα. 

Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου λαµβάνονται υπόψη από την Επιτροπή 
που συγκροτείται δυνάµει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του 
Ν.4485/17 τα εισοδήµατα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο 
της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύµφωνα µε όσα 
ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος. 

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόµενο/η στο 
Τµήµα ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο 
Π.Μ.Σ. Η οικονοµική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο 
µη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

Όσοι/ες λαµβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Σε περίπτωση µη τήρησης των οικονοµικών υποχρεώσεων είναι δυνατή η προσωρινή 
αναστολή φοίτησης ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το Πρόγραµµα, µετά 
από απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος. Επίσης δεν είναι δυνατή η λήψη του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή βεβαίωσης ολοκλήρωσης µεταπτυχιακών 
σπουδών.

Άρθρο 20. Καθομολόγηση και Απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

20.2 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ολοκληρωµένη Σχεδίαση Καινοτόµων Προϊόντων (M.Sc. in 
Integrated Product Design and Innovation)» απονέµεται Δίπλωµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στην «Ολοκληρωµένη Σχεδίαση Καινοτόµων Προϊόντων (M.Sc. in Integrated 
Product Design and Innovation)».

Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέµεται σε µεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια 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).

Το Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι δηµόσιο έγγραφο. 

Ο τύπος του καθορίστηκε σύµφωνα µε την απόφαση της υπ’ αριθµ. 95/09.03.2018 (θέµα 
5.1) Συνεδρίασης της Συγκλήτου. Υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο 
του Τµήµατος και τον/την Γραµµατέα του Τµήµατος ή τους/τις νόµιµους/ες 
αναπληρωτές/τριες τους. 

Στον απόφοιτο ή στην απόφοιτη του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µπορεί 
να χορηγείται πριν από την απονοµή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την 
παρακολούθηση του Προγράµµατος, µόνο εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονοµικές 
του/της υποχρεώσεις.

Ο/Η κάτοχος Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών δικαιούται να πάρει δωρεάν 2 
αντίγραφα του Διπλώµατος καθώς και Παράρτηµα Διπλώµατος.



Το Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών µπορεί να χορηγείται και σε Περγαµηνή, αν 
τούτο ζητηθεί από τον/την ίδιο/α τον/την απόφοιτο/η, καταβάλλοντας χρηµατικό ποσό, 
το οποίο καθορίζεται κάθε φορά αρµοδίως.

Οι µεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν ανταποκριθεί µε επιτυχία σε όλες 
τις ακαδηµαϊκές υποχρεώσεις του Προγράµµατος και να έχουν εξοφλήσει όλες τις 
οικονοµικές τους υποχρεώσεις, προκειµένου να λάβουν είτε τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης 
Σπουδών είτε το Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και τυχόν υποχρεώσεις τους 
προς το Γραφείο Φοιτητικής Μέριµνας και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος.

Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ΄ αριθµ. 35/31.05.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου, 
θέµα 10.1. «Έγκριση Κανονισµών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τµηµάτων 
του Ιδρύµατος» (ΦΕΚ 3489/τ. Β΄/21.8.2018),  εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Πρυτάνισσα

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη
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