
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ.  6545 
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δι-

ατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανι-

κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-

κών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο 

«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση 

Ενέργειας στα Κτίρια» .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(Συνεδρίαση 115/02-07-2020) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 412/2019 απόφαση Συγκλήτου που 

αφορά στην έγκριση επανίδρυσης Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία 
με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια» (Β’ 3716).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του κεφ. Δ’ (Ένταξη του 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μα-
κεδονίας) του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπές 
διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α’ 70).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/
2017 (Α’ 114), σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ, ο οποίος εγκρί-
νεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του 
Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» .

4. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ει-
δικής Διατμηματικής Επιτροπής των Τμημάτων Μηχα-
νολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση αριθμ. 
3/10-10-2019).

5. Την υπ’ αρ. 137444/Ζ1/2019 διαπιστωτική πράξη 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709) με θητεία 
τριών (3)ετών, από 01-09-2019 έως 31-08-2022.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει και εγκρίνει τον Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία 
με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια», ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Δια-
χείριση Ενέργειας στα Κτίρια» έχει ως αντικείμενο την 
Ανάπτυξη, Σχεδίαση, Εγκατάσταση, Αξιολόγηση και Πα-
ρακολούθηση της Ενεργειακής συμπεριφοράς συστημά-
των που βασίζονται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ) αλλά και στην Ορθολογική Χρήση της Ενέργει-
ας (ΟΧΕ). Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι: (α) Η προαγωγή της 
γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε επιστημονικές 
περιοχές, οι οποίες αφορούν την ανάπτυξη και τη Βελτι-
στοποίηση συστημάτων και διατάξεων παραγωγής και 
εκμετάλλευσης της ενέργειας που προέρχεται από πηγές 
φιλικές προς το περιβάλλον, με στόχο την προστασία του 
τελευταίου και την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ασφάλεια 
του ενεργειακού εφοδιασμού.

(β) Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου γνώ-
σεων για τον ενεργειακό σχεδιασμό αειφόρων κτιρίων 
ενσωματώνοντας «έξυπνες τεχνικές εξοικονόμησης» και 
καινοτόμες βιοκλιματικές λύσεις.

(γ) Η παραγωγή επιστημονικού δυναμικού, που να 
υπηρετεί κεφαλαιώδεις ανθρώπινες αξίες, όπως η αει-
φορία, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περι-
βάλλοντος με την χρήση αναλυτικών, ερμηνευτικών και 
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συνθετικών εργαλείων στον ευρύτερο τομέα της ενέρ-
γειας. Ο μεταπτυχιακός τίτλος παρέχεται από το Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στον τίτλο θα ανα-
φέρεται και το συνεργαζόμενο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

ΑΡΘΡΟ 2
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ σύμφω-
να με τον ν. 4485/2017 είναι:

1. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ):
Η Ε.Δ.Ε. έχει διετή θητεία, είναι επταμελής και συ-

γκροτείται από πέντε (5) διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ των 
συνεργαζόμενων Τμημάτων και δύο (2) εκπροσώπους 
μεταπτυχιακών φοιτητών. Η κατανομή των μελών ανά 
συνεργαζόμενο φορέα και κατ' αναλογία του αριθμού 
των διδασκόντων τους στο ΔΠΜΣ έχει ως εξής:

- τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανολόγων Μη-
χανικών,

- δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και

- δύο (2) εκπρόσωποι των φοιτητών του ΔΠΜΣ.
Τα μέλη ΔΕΠ της Ε.Δ.Ε. εκλέγονται/επιλέγονται από 

τη Συνέλευση κάθε Τμήματος. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ 
και ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζονται/εκλέγονται 
κατά την πρώτη σύσταση της Ε.Δ.Ε. με ανοιχτή συζή-
τηση ή/και ψηφοφορία με διετή θητεία και δυνατότητα 
ανανέωσης για άλλη μια θητεία. Η Ε.Δ.Ε. έχει τις αρμοδι-
ότητες που περιγράφονται στο άρθρο 31 παρ. 36 περ. γ, 
δ, ε, στ του ν. 4485/2017, δηλ. ορίζει τα μέλη της Σ.Ε. 
κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων 
του ΔΠΜΣ, συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης 
των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών, διαπιστώνει 
την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειμένου 
να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 
ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις 
κείμενες διατάξεις.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕ, όπως και ο Διευθυντής του 
Προγράμματος, προέρχονται από το Τμήμα που έχει τη 
διοικητική στήριξη του Προγράμματος, το Τμήμα Μη-
χανολόγων Μηχανικών του ΠΔΜ. Ύστερα από αιτιολο-
γημένη απόφαση της ΕΔΕ, Πρόεδρος ή/και Διευθυντής 
μπορεί να αναλάβει μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ΨΜΕ του 
TEI (άρθρο 31 παρ. 4 του ν. 4485/2017).

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: Η Συντονι-
στική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΔΠΜΣ είναι πενταμελής απο-
τελούμενη από τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχα-
νολόγων Μηχανικών και δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορί-
ζονται/ εκλέγονται από την Ε.Δ.Ε. για διετή θητεία. Ο 
Διευθυντής είναι μέλος και Πρόεδρος της Σ.Ε. έχει διετή 
θητεία και δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μια θητεία. 
Η ΣΕ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συ-
ντονισμό της λειτουργίας του προγράμματος και:

- Εισηγείται στην ΕΔΕ την κατανομή του διδακτικού 
έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΔΠΜΣ.

- Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς 
επιτροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός 
της οποίας επικυρώνεται από την ΕΔΕ.

- Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως αιτήσεις αναστολής 
φοίτησης, παράτασης σπουδών, αναγνώρισης μαθημά-
των από προηγούμενη μεταπτυχιακή εκπαίδευση, αντι-
κατάστασης μαθημάτων του παρόντος Προγράμματος 
με μαθήματα άλλων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, 
και εισηγείται σχετικά στην ΕΔΕ.

3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: 
Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης Βαθ-
μίδας ή της Βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συ-
ναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικεί-
μενο του ΔΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της 
ΣΕ. Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση 
της ΕΔΕ. Ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ θα 
προέρχονται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, 
ο Αναπληρωτής Διευθυντής από το Τμήμα Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και σε 
ειδικές περιπτώσεις, που επιβάλλεται για την εύρυθμη 
λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ., ύστερα από αιτιολογημένη 
απόφαση της Ε.Δ.Ε. μπορεί να οριστεί Πρόεδρος ή/και 
Διευθυντής με προέλευση από το Τμήμα Μηχανολό-
γων Μηχανικών σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 4 του 
ν. 4485/2017.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα 
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελε-
σματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής 
δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχό-
μενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το 
διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω 

συνεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη
εισηγήσεις των μελών και οργάνων του ΠΜΣ.
γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-

πών λόγω κένωσης θέσης.
δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού 

και του απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους 
υποβάλλει στην ΕΔΕ για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη Βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του ΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής 
ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκο-
ντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

Το ΔΠΜΣ υποστηρίζεται από Γραμματεία του Προ-
γράμματος που είναι εγκατεστημένη σε χώρο της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμματείας του 
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Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Η 
Γραμματεία του ΔΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμματειακή 
υποστήριξη του ΔΠΜΣ, όπως την προετοιμασία της δια-
δικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονο-
μικών στοιχείων του Προγράμματος, τη γραμματειακή 
υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση Βαθμολογιών κ.λπ.

ΑΡΘΡΟ 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πτυχιούχοι ΑΕΙ 
που προέρχονται από Τμήματα Μηχανικών και θετικών 
επιστημών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη 
των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Οι διδάσκοντες θα προέρχονται, σε ποσοστό τουλάχι-
στον 80% των διδασκόντων, από το Τμήμα Μηχανολό-
γων Μηχανικών και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Ηλεκτρονικών του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Μακεδονίας. Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών 
μαθημάτων δύναται να συμμετέχουν εκτός από μέλη 
Δ.Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων τμημάτων και διδάσκο-
ντες σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο ΔΠΜΣ ορίζε-
ται σε πενήντα (50) άτομα κατ' έτος με δυνατότητα τρο-
ποποίησης του αριθμού, ανάλογα με τις αιτήσεις των 
υποψηφίων και τις δυνατότητες του ΔΠΜΣ. Ο ακριβής 
αριθμός εισακτέων καθορίζεται κάθε χρόνο από την ΕΔΕ. 
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται επιπλέον και όλοι 
οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι.

ΑΡΘΡΟ 4
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με τον 
ν. 4485/2017 και τις προβλέψεις του παρόντος Κανονι-
σμού Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προς το τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊ-
κού έτους με απόφαση της ΕΔΕ δημοσιεύεται και αναρ-
τάται στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Τμημάτων 
Ιδρυμάτων προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών 
φοιτητών στο ΔΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απα-
ραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία 
του ΔΠΜΣ, σε προθεσμία που ορίζεται κατά την προ-
κήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της ΕΔΕ. 
Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου ή Βεβαίωση περάτωσης σπου-

δών
4. Δημοσιεύσεις -ερευνητικές εργασίες, εάν υπάρχουν
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
7. Δύο (2) συστατικές επιστολές
Και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θα ενισχύσει την υπο-

ψηφιότητά τους.

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 
προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας 
από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 7 του 
ν. 4485/2017.

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με μοριοδότηση των 
ακόλουθων κριτηρίων:

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων Βαρύτητα

Βαθμός πτυχίου - Βαθμός συναφών 
με την κατεύθυνση προπτυχιακών 
μαθημάτων

35%

Δημοσιεύσεις - ερευνητικές εργασίες, 
εάν υπάρχουν 10%

Επαγγελματική ή ερευνητική 
δραστηριότητα 25%

Αξιολόγηση συστατικών επιστολών 10%

Αξιολόγηση συνέντευξης 20%

ΣΥΝΟΛΟ 100%

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον 
Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και τον καταθέτει 
προς έγκριση στην ΕΔΕ.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμμα-
τεία του ΔΠΜΣ εντός 10 (δέκα) ημερών από την απόφα-
ση της ΕΔΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι 
οι ισοβαθμίσαντες υποψήφιοι.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοι-
τητών, θα κληθούν, αν υπάρχουν, επιλαχόντες με Βάση 
τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να 
εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ που οδηγεί 
στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) 
ορίζεται σε τρεις (3) περιόδους, στις οποίες περιλαμβάνε-
ται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του ΜΔΣ δεν 
μπορεί να υπερβαίνει, για κάθε περίπτωση, το προβλε-
πόμενο από το ΔΠΜΣ διάστημα, προσαυξανόμενο κατά 
πέντε (5) ακόμη διδακτικά εξάμηνα. Πέραν αυτών των 
χρονικών ορίων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν 
απόφασης της ΕΔΕ, ο μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/τρια 
θα έχει τη δυνατότητα παράτασης.

Για τους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
προβλέπεται, μετά από απόφαση της ΕΔΕ, η δυνατότη-
τα μερικής φοίτησης, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το διπλάσιο του χρόνου της κανονικής 
φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει απο-
δεδειγμένα να εργάζονται και να προσκομίσουν σχετική 
σύμβαση εργασίας ή Βεβαίωση εργοδότη. Σε ιδιαίτερες 
ή εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις (ασθένεια, σοβαρούς 
οικογενειακούς λόγους, λόγους ανωτέρας βίας κ.λπ.), 
για τις οποίες αποφασίζει η ΕΔΕ, προβλέπεται μερική 
φοίτηση και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές 
φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις 
ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος «πλήρους» 
φοίτησης.
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Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να χορηγεί-
ται, με απόφαση της ΕΔΕ, άδεια αναστολής της φοίτησης 
για χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει 
τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Ο χρόνος αναστολής 
φοίτησης δεν προσμετράτε στην ανώτατη διάρκεια φοί-
τησης. Μετά τη λήξη της αναστολής φοίτησης, ο μετα-
πτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολου-
θήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις 
κ.λπ. στα οποία δεν έχει αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από 
την αναστολή φοίτησης του.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδη-
μαϊκού έτους.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε όλα τα μαθήμα-
τα των δύο πρώτων περιόδων (Α και Β) ανά κατεύθυνση, 
καθώς και σε εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας στη Γ περίοδο σπουδών. Τα μαθήματα 
δύναται να περιλαμβάνουν θεωρητική και εργαστηριακή 
διδασκαλία. Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα/πε-
ριόδους, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία Βάση και 
οι παραδόσεις των μαθημάτων διεξάγονται στην ελληνι-
κή γλώσσα και το περιεχόμενο των μαθημάτων δύναται 
να περιλαμβάνει ελληνική και διεθνή Βιβλιογραφία. Το 
πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

α) Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
1η Περίοδος

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

Ενεργειακή Οικονομία και 
Αγορές Ενέργειας
Energy Economics and 
energy markets

7.0

Μετάδοση Θερμότητας
Heat Transfer 7.0

Ηλεκτρικά Ενεργειακά 
Συστήματα
Electrical Energy Systems

5.0

Μηχανολογικά Ενεργειακά 
Συστήματα
Mechanical Energy Systems

5.0

Τεχνολογίες Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας 
Renewable Energy Technologies

6.0

ΣΥΝΟΛΟ 30.0

2η Περίοδος

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

1. Συστήματα Ηλιακής Ενέργειας 
Solar Energy Systems 7.5

2. Συστήματα Αιολικής Ενέργει-
ας Wind Energy Systems 7.5

3. Αναδυόμενες ΑΠΕ και 
αποθήκευση ενέργειας 7.5

Emerging RES and 
Energy Storage 7.5

4. Έξυπνα Δίκτυα Smart Grids 7.5
ΣΥΝΟΛΟ 30.0

3η Περίοδος

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία Master thesis 30.0

ΣΥΝΟΛΟ 30.0

β) Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια
1η Περίοδος: 1st TERM

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές
μονάδες (ECTS) 

Ενεργειακή Οικονομία και Αγο-
ρές Ενέργειας Energy Economics 
and energy markets

7.0

Μετάδοση Θερμότητας
Heat Transfer

7.0

Ηλεκτρικά Ενεργειακά Συστήμα-
τα Electrical Energy Systems

5.0

Μηχανολογικά Ενεργειακά Συ-
στήματα Mechanical Energy 
Systems

5.0

Τεχνολογίες Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας 
Renewable Energy Technologies

6.0

ΣΥΝΟΛΟ 30.0

2η Περίοδος: 2nd TERM

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές
μονάδες (ECTS)

1. Ενεργειακά Συστήματα Κτιρίων 
Building Energy Systems 7.5

2. Χρήση Παθητικών και Βιοκλι-
ματικών Συστημάτων Passive and 
Bioclimatic Systems Use

7.5

3. Αυτοματισμοί Συστημάτων εξοι-
κονόμησης Ενέργειας
Energy conservation systems 
Automation

7.5

4. Σχεδιασμός Έξυπνων Κτιρίων 
Smart Buildings Design 7.5

ΣΥΝΟΛΟ 30.0

3η Περίοδος: 3rd TERM

Τίτλος μαθήματος Πιστωτικές 
μονάδες (ECTS)

Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία Master thesis 30.0

ΣΥΝΟΛΟ 30.0
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Οποιαδήποτε αλλαγή του προγράμματος σπουδών και 
ανακατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα θα εγκρίνε-
ται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και 
το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει δεκα-
τρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και εξετάσεων. Τα μα-
θήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου εξετάζο-
νται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων 
κ.λπ. είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση κωλύματος διε-
ξαγωγής μαθήματος προβλέπεται η αναπλήρωση του. 
Η ημερομηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η 
επίδοση τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να πα-
ρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ πραγματοποιεί-
ται στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές ή προφορικές 
εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασιών καθ' όλη τη διάρκεια 
του εξαμήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον 
διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η βαθμολόγηση γίνε-
ται στην κλίμακα 1-10. Η Βαθμολογία των μαθημάτων 
κατατίθεται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ εντός είκοσι (20) 
ημερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Για την απόκτηση ΜΔΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς 
στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΔΠΜΣ 
και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, 
συγκεντρώνοντας έτσι ενενήντα (90) ECTS.

Στη Γ περίοδο του Προγράμματος προβλέπεται η 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η 
ΕΔΕ, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία 
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής 
εργασίας και ο προτεινόμενος επιβλέπων, ορίζει τον επι-
βλέποντα αυτής και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική 
επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη 
της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4 του άρθρου 34 
του ν. 4485/2017).

Για τις προδιαγραφές συγγραφής της διπλωματικής 
εργασίας εκδίδεται σχετικός βιβλιογραφικός οδηγός.

Για να εγκριθεί η εργασία, ο φοιτητής οφείλει να την 
υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4 
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017). Οι μεταπτυχιακές δι-
πλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την εξετα-
στική επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στα σχετικά 
αποθετήρια των συνεργαζόμενων Τμημάτων (άρθρο 34 
παρ. 5 του ν. 4485/2017).

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
Α’ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δω-
ρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα Ιδρύματα υποχρε-

ούνται να εξασφαλίσουν στους φοιτητές με αναπηρία ή/
και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα 
συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3 του άρθρου 34 
του ν. 4485/2017).

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις Βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επι-
σκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ, διαλέξεις ή 
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΔΠΜΣ κ.ά.

3. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του 
ΔΠΜΣ οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 35 
παρ. 2 του ν. 4485/2017.

4. Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται 
στο ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ με την εγγραφή τους 
στο πρόγραμμα, εξακόσια (600) ευρώ πριν την έναρ-
ξη της β και πεντακόσια (500) ευρώ πριν την έναρξη 
της γ περιόδου, αντίστοιχα.

5. Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού του προγράμμα-
τος ERASMUS+ με τη συμμετοχή στο ΔΠΜΣ, σύμφωνα 
με τις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες των συνεργαζό-
μενων Τμημάτων.

ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΠΜΣ

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, εξοπλισμένες με 
οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών και του Τμήματος Ηλεκτρο-
λόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
ΔΠΜΣ γίνεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
του ΠΔΜ.

3. Η χρηματοδότηση του ΔΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 
από:

α) τον προϋπολογισμό του ΠΔΜ,
β) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων,
γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
δ) πόρους ερευνητικά προγράμματα,
ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
ζ) από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτη-

τών τα οποία ανέρχονται σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) 
ευρώ, και

η) κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
Δεδομένης της παρούσας οικονομικής κατάστασης 

δεν προβλέπεται κατά την επόμενη πενταετία η δυνατό-
τητα χρηματοδότησης από τις πηγές α) έως η) (πλην της 
ζ) και κατά συνέπεια κρίνεται αναγκαία η επιβολή τέλους 
φοίτησης για την κάλυψη των πάσης φύσεως παροχών 
προς τους φοιτητές.

4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ29888 Τεύχος B’ 2939/17.07.2020

λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του Δ.Π.Μ.Σ., ο οποίος 
κατατίθεται στα συνεργαζόμενα Τμήματα (παρ. 2 του 
άρθρου 44 του ν. 4485/2017). Ο εν λόγω απολογισμός 
με ευθύνη της Κοσμητείας αποστέλλεται αμελλητί στα 
μέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, άρθρο 44, ν. 4485/2017).

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ 
θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ προέρχονται, κατά 80%, από:
- μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κατόχους 

διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνωστικό τους 
αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδι-
αιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

- ομότιμους καθηγητές (άρθρο 69 του ν. 4386/2016) 
και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος,

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 

διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες 
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να 
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση 
της ΕΔΕ για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού 
έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που υπογράφεται 
μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και του Πρύτανη 
του οικείου ΑΕΙ (παρ. 7 του άρθρο 29 του ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΕ ανατίθεται διδα-
σκαλία σε μέλη ΔΕΠ και άλλων Τμημάτων ή Ιδρυμάτων.

Για κάθε άλλο θέμα σχετικά με την οργάνωση και λει-
τουργία του ΔΠΜΣ που δεν περιλαμβάνεται στα ανωτέ-
ρω αποφασίζει η ΕΔΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 7 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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