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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6865
Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής με τίτλο «Αρχιτεκτονική Τοπίου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Αριθμ. Συνεδρίας: 541/24.07.2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Την 134689/Ζ1 (ΦΕΚ 480/τ.ΥΟΔΔ/24-8-2018) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την εκλογή του Πρύτανη και των τριών
(3) Αντιπρυτάνεων του Γ.Π.Α.
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα
άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Την υπουργική απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ., 163204/Ζ1/
29.09.2017 Εφαρμογή διατάξεων ν. 4485/04.08.2017
(ΦΕΚ Α΄114/04.08.2017) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα.
4. Την υπουργική απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ., 203446/Ζ1/
22.11.2017 Διευκρινήσεις σχετικά μες την εφαρμογή
διατάξεων ν. 4485/04.08.2017 (ΦΕΚ Α΄114/04.08.2017).
5. Την υπουργική απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ., 216772/Ζ1/
08.12.2017 Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας
των Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ Β’ 4334/12.12.2017).
6. Την Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 227378/Ζ1/22.12.2017 Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (114 Α΄) για θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (κατάρτιση και λειτουργία
Κανονισμών Π.Μ.Σ).
7. Την Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 26407/Ζ1/15.02.2018 Ίδρυση Επανίδρυση Π.Μ.Σ. σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (114 Α΄).
8. Την Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 42777/Ζ1/14.03.2018 - Ίδρυση –Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4485/2017 (114 Α΄).
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9. Την υπουργική απόφαση ΥΠ.Π.Ε.Θ., 41931/Ζ1/
13.03.2018 Ρύθμιση θεμάτων Ίδρυσης Κοινών Π.Μ.Σ. και
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών
Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων της
αλλοδαπής (ΦΕΚ Β΄972/19.03.2018).
10. Την Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 45070/Ζ1/19.03.2018 - Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών
εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
11. Την αριθμ. 4589/06.06.2018 απόφαση (ΦΕΚ 2261/
Β΄/15.06.2018) επανίδρυσης του Π.Μ.Σ. «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΤΟΠΙΟΥ» που ισχύει, όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο
του Γ.Π.Α. (Συνεδρία 533/16.04.2018) και κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος Ε.Φ.Π. (Συνεδρία
28.03.2018).
12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ε.Φ.Π.
(συνεδρία 02.07.2018) για την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΤΟΠΙΟΥ».
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την
κρατική επιχορήγηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, αποφασίζει και εγκρίνει τον:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ» ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (μονοτμηματικό-Π.Μ.Σ.) ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Γ.Π.Α.), ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ. «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΤΟΠΙΟΥ»
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το ΠΜΣ «Αρχιτεκτονική Τοπίου» επανιδρύθηκε με
την αριθμ. 4589 απόφαση (ΦΕΚ 2261/Β΄/15-6-2018) και
ισχύει, όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Γ.Π.Α. (Συνεδρία 533, 16-04-2018) κατόπιν εισήγησης της Γενικής
Συνέλευσης του ΤΕΦΠ (Συνεδρία 28.03.2018). Διέπεται
από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και του
παρόντος Κανονισμού.

55402

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 2
Όργανα Διοίκησης του Π.Μ.Σ.
1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία
του Π.Μ.Σ. βάσει του ν. 4485/2017 είναι:
α) Η Σύγκλητος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
β) η Συνέλευση του Τμήματος ΕΦΠ,
γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.,
δ) η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών,
ε) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
2. Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα
ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού
χαρακτήρα του Π.Μ.Σ.. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες
αρμοδιότητες σχετικά με το Π.Μ.Σ. δεν ανατίθενται από
το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.
3. Η Συνέλευση του Τμήματος ΕΦΠ έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) Ορίζει τα μέλη της Σ.Ε.,
β) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.,
γ) συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών,
δ) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης
προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ.,
ε) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από
τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α’/04.08.2017΄).
4. 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 στο παρόν Π.Μ.Σ.
και εκλέγονται από τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία. Η θητεία του Προέδρου της Σ.Ε. μπορεί να
ανανεωθεί μία φορά. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του
προγράμματος.
5. 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. Προεδρεύει της
Σ.Ε., είναι μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας
του αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού
αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και
ασκεί τα καθήκοντα που ορίζονται στο ν. 4485/2017 και
στον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο
Διευθυντής του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής
δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το
διοικητικό του έργο ως Διευθυντής.
Άρθρο 3
Διδακτικό Προσωπικό
1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., καθώς
και τη διεξαγωγή σεμιναρίων, εργαστηρίων, πρακτικών
ασκήσεων κ.λπ. δύνανται να αναλάβουν:
Ι. Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ΕΦΠ, καθώς και άλλων
τμημάτων του Γ.Π.Α. ή άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων
ή Ινστιτούτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, Ομότιμοι
Καθηγητές (άρ. 69, ν. 4386/2016) ή και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ.

Τεύχος Β’ 4550/18.10.2018

θα προέρχονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από το ΤΕΦΠ (βάση του άρθρου 31, παρ. 1 του
ν. 4485/2017).
II. Ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι
Διδακτορικού Διπλώματος σχετικού με το γνωστικό
αντικείμενο το οποίο θα κληθούν να διδάξουν και έχουν
επαρκή επιστημονική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα γύρω από το αντικείμενο αυτό.
III. Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, καθώς και
στελέχη του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, εφ’ όσον
διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και σχετική εμπειρία
γύρω από το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
2. Η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος ή μέρους μαθήματος, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτού του
άρθρου, γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΦΠ
ύστερα από πρόταση της Σ.Ε.
3. Η διδακτέα ύλη όλων των μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) καθορίζεται από τη Συνέλευση του
ΤΕΦΠ ύστερα από προτάσεις της Σ.Ε. Η διδασκαλία των
μαθημάτων περιέχει το θεωρητικό μέρος του μαθήματος, τις φροντιστηριακές, εργαστηριακές και πρακτικές
ασκήσεις, καθώς και σεμινάρια ειδικών θεμάτων σχετικά
με τη διδακτέα ύλη του μαθήματος.
Άρθρο 4
Προκήρυξη θέσεων –
Προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Δημοσιεύεται ανακοίνωση συνήθως κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου και δύναται να γίνει επαναπροκήρυξη
του προγράμματος την περίοδο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου, σε περίπτωση μη συμπλήρωσης των προσφερόμενων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών (ο ακριβής χρόνος των προκηρύξεων καθορίζεται από τη Σ.Ε.), στην
ιστοσελίδα του Γ.Π.Α. και όπου αλλού κρίνει η Σ.Ε., με
την οποία γνωστοποιείται το Π.Μ.Σ. που θα αρχίζει το
χειμερινό ακαδημαϊκό εξάμηνο (τον Οκτώβριο) του ίδιου
έτους. Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’
ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Πλέον του αριθμού αυτού,
γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ., ως υπεράριθμοι πτυχιούχοι
υπότροφοι του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Ο συνολικός αριθμός των
μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους 2,5.
2. Στην προκήρυξη αναφέρονται:
- Γενική περιγραφή του Π.Μ.Σ. (επιστημονικό περιεχόμενο, διάρκεια, κ.λπ.)
- Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων
- Οδηγίες σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων, καθώς και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά
- Τα απαιτούμενα προσόντα των υποψηφίων
- Ο τρόπος και η χρονική προθεσμία κατάθεσης των
πιστοποιητικών και δικαιολογητικών
3. Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
είναι οι εξής:
- Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι/ες κάτοχοι
τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των
Σχολών Θετικών Επιστημών ή Τμημάτων συναφούς αντι-

Τεύχος Β’ 4550/18.10.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

κειμένου με την Αρχιτεκτονική Τοπίου, της ημεδαπής και
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς
γνωστικού αντικειμένου.
- Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,5 με κλίμακα 0-10
- Επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η επάρκεια
πιστοποιείται με επίσημους τίτλους σπουδών (First
Certificate in English/B2, ECCE ή TOEFL βαθμολογίας τουλάχιστον 250 μόρια ή άλλων αναγνωρισμένων
πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας τα οποία αναγνωρίζει και κάνει δεκτά ο ΑΣΕΠ). Εξαιρούνται οι απόφοιτοι
ξένων Πανεπιστημίων στα οποία η διδασκαλία γίνεται
στην αγγλική. Όσοι υποψήφιοι δεν είναι κάτοχοι των
προβλεπομένων τίτλων ξένων γλωσσών, εξετάζονται
γραπτώς στην αγγλική. Η γραπτή εξέταση συνίσταται
σε μετάφραση ξενόγλωσσων επιστημονικών κειμένων
και γίνεται από επιτροπή, που ορίζεται από τη Σ.Ε. Το
αποτέλεσμα της εξέτασης βαθμολογείται με επιτυχώς
(Ε) ή ανεπιτυχώς (Α).
Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους:
- Βεβαίωση της Σ.Ε. ότι το πτυχίο τους είναι συναφές
με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
- Ισοτιμία πτυχίου από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) ή αντίγραφο αίτησης για
χορήγηση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. Στην τελευταία περίπτωση, ο υποψήφιος μπορεί να εγγραφεί στο Π.Μ.Σ.,
εφόσον έχει τα σχετικά προσόντα, με την υποχρέωση να
προσκομίσει την ισοτιμία του πτυχίου του εντός χρονικού
διαστήματος έξι (6) μηνών από την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ.
- Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας όπως αυτή
καθορίζεται από το Ι.Κ.Υ. ή/και μετά από εξέταση από ειδική επιτροπή, που ορίζεται από την Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. ή/και
πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, που να πιστοποιείται με επίσημους τίτλους σπουδών σε επίπεδο C1.
4. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι
υποψήφιοι στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. είναι τα εξής:
I. Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο)
II. Αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, μαζί με την βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης
(επικυρωμένη)
III. Ο φάκελος έργων (portfolio)
IV. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και περιλήψεις τυχόν δημοσιευμένων εργασιών
V. Τυχόν πιστοποιητικά ή διπλώματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών
VI. Τυχόν στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες
VII. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. των
βαθμίδων του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή,
του Επίκουρου Καθηγητή και του Λέκτορα των Α.Ε.Ι. ή
Τ.Ε.Ι. της χώρας ή αντίστοιχων ιδρυμάτων του εξωτερικού, ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ, οι οποίοι
είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, ερευνητικών
κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
VIII. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής
γλώσσας
IX. Μια φωτογραφία ταυτότητας
X. Φωτοτυπία των δύο όψων της αστυνομικής ταυτότητας (επικυρωμένη)
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Άρθρο 5
Κριτήρια επιλογής των Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται:
Α) Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων, όπως αυτά
προκύπτουν από τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Β) Η επίδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης.
Η αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής και η βαθμολόγησή τους γίνεται με τις διαδικασίες που περιγράφονται
παρακάτω, από την Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.), η οποία
απαρτίζεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που συμμετέχουν στο Π.Μ.Σ., τα οποία ορίζει η Συνέλευση του
Τμήματος μετά από εισήγηση της Σ.Ε.. Η βαθμολόγηση
των κριτηρίων γίνεται σε κλίμακα από 0 μέχρι 100 και
κάθε υποψήφιος πιστώνεται με συγκεκριμένο αριθμό
αξιολογικών μονάδων (Α.Μ.) αυτής της κλίμακας. Ειδικά
οι υποψήφιοι μετά την αξιολόγηση των κριτηρίων κατά
κατηγορία, μπορούν να πιστωθούν με τις παρακάτω αξιολογικές μονάδες.
Α) Ειδικά προσόντα των υποψηφίων
Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων αξιολογούνται
και βαθμολογούνται από την Ε.Ε. Τα ειδικά προσόντα
των υποψηφίων που μπορούν να βαθμολογηθούν και
να πιστωθούν με έναν αριθμό Α.Μ. είναι τα εξής:
Ι. Βαθμός Πτυχίου πιστώνεται με 0-30 Α.Μ.
ΙΙ. Eπίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα και διπλωματική
εργασία σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. πιστώνεται
με 0-30 Α.Μ. Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται από την Ε.
Ε. και υπάγονται στις ενότητες:
- Αρχιτεκτονική Τοπίου
- Κηποτεχνικά Έργα
- Καλλωπιστικά Φυτά
- Οικολογία και Βιοκλιματολογία Αστικού Περιβάλλοντος
- Σχεδιασμός Αστικών Χώρων
- Ανθοκομία
- Διαχείριση Αστικού Πρασίνου
ΙΙΙ. Φάκελος έργων (portfolio) πιστώνεται με 0-15 A.M.
ΙV. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα όπως
προκύπτει από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
ή ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, πιστώνεται
με 0-10 Α.Μ.
V. Συστατικές επιστολές (2) από μέλη Δ.Ε.Π. των βαθμίδων του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή, του
Επίκουρου Καθηγητή και του Λέκτορα των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
της χώρας ή αντίστοιχων ιδρυμάτων του εξωτερικού, ή
ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ, οι οποίοι είναι κάτοχοι
Διδακτορικού Διπλώματος, ερευνητικών κέντρων της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστώνονται με 0-5 Α.Μ.
Β) Προφορική συνέντευξη των υποψηφίων
Για την επιλογή των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται σχετική προφορική συνέντευξη. Η επίδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προφορικής συνέντευξης συνεκτιμάται για την επιλογή
τους στο Π.Μ.Σ. Ο ανώτατος αριθμός Α.Μ. που μπορεί να πιστωθεί ένας υποψήφιος από την προφορική
συνέντευξη είναι 10.
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Η προφορική συνέντευξη γίνεται από την Ε. Ε. σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού, επιστημονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:
- Στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου και τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του.
- Στην επισήμανση ειδικών προσόντων και άλλων χαρακτηριστικών και δραστηριοτήτων του υποψηφίου.
- Στον εντοπισμό πιθανών ελλείψεων του υποψηφίου,
οι οποίες θα οδηγούσαν στην παρακολούθηση από τον
υποψήφιο συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων, εργαστηριακών ασκήσεων ή πρακτικών ασκήσεων.
- Στον εντοπισμό των δυσκολιών που πιθανόν να έχει
ο υποψήφιος για την ανελλιπή παρακολούθηση των μαθημάτων και των λοιπών υποχρεώσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης.
- Στη διακρίβωση ιδιαιτεροτήτων και άλλων στοιχείων
που έχει ο υποψήφιος και τα οποία μπορεί να παίξουν
ρόλο στην ομαλή ένταξη του στο Π.Μ.Σ.
Τα μέλη της επιτροπής αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμολογούν με συγκεκριμένο αριθμό
μονάδων (0-10). Ο αριθμός των Α.Μ. που πιστώνεται τελικά ο υποψήφιος από την επίδοσή του στην προφορική
συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών των Α.Μ.
με τις οποίες βαθμολόγησαν τον υποψήφιο όλα τα μέλη
της επιτροπής.
Άρθρο 6
Διαδικασίες επιλογής
των Μεταπτυχιακών Φοιτητών
Η επιλογή των φοιτητών για το Π.Μ.Σ. γίνεται με τις
διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω:
1. Η Γραμματεία του Τμήματος παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μέσα στις
προθεσμίες που προβλέπονται από την προκήρυξη. Τα
δικαιολογητικά που κατατίθενται από τους υποψηφίους
πρέπει να είναι πλήρη, όπως αυτά προβλέπονται στη
σχετική προκήρυξη.
2. Η Επιτροπή Επιλογής υποψηφίων αφού παραλάβει από τη Γραμματεία τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητά τους
και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων. Μετά την
ανάρτησή του πίνακα των υποψηφίων φοιτητών στις
ανακοινώσεις της Γραμματείας του Π.Μ.Σ., καθώς και την
ιστοσελίδα του Γ.Π.Α., ορίζεται η ημερομηνία των προφορικών συνεντεύξεων εντός των επόμενων 15 ημερών.
3. Οι αξιολογικές μονάδες με τις οποίες πιστώθηκε ο
υποψήφιος από τα ειδικά προσόντα του και την επίδοσή
του στην προφορική συνέντευξη, αθροίζονται και αποτελούν το σύνολο των αξιολογικών μονάδων του υποψηφίου. Το σύνολο αυτό καθορίζει τη σειρά επιτυχίας
κάθε υποψηφίου. Με βάση το σύνολο των αξιολογικών
μονάδων που έχει συγκεντρώσει κάθε υποψήφιος, η Ε.Ε.
συντάσσει αξιολογικό πίνακα των υποψηφίων Στον αξιολογικό πίνακα συμπεριλαμβάνονται, με σειρά επιτυχίας,
όλοι οι υποψήφιοι και δηλώνονται οι επιτυχόντες. Στη
συνέχεια οι πίνακες αυτοί διαβιβάζονται στη Σ.Ε. προς
έλεγχο και υποβολή τους στη Συνέλευση του Τμήματος
προς έγκριση.
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4. Σε περίπτωση που κάποιοι υποψήφιοι συγκεντρώσουν συνολικά τον ίδιο αριθμό αξιολογικών μονάδων,
γίνονται αποδεκτοί όλοι, μετά από σύμφωνη γνώμη της
Συνέλευσης Τμήματος.
5. Οι πίνακες των επιτυχόντων μετά την επικύρωσή
τους από τη Συνέλευση Τμήματος ανακοινώνονται από
τη γραμματεία στους πίνακες ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα του Τμήματος προκειμένου να ενημερωθούν
οι επιτυχόντες μεταπτυχιακοί φοιτητές και να προσέλθουν για εγγραφή στο Π.Μ.Σ. σε συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα που καθορίζεται από τη Σ.Ε. Υποψήφιος που
δεν θα εγγραφεί μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα χάνει το δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ., εκτός και
αν επικαλεσθεί λόγους τεκμηριωμένης ανωτέρας βίας ή
σοβαρής ασθένειας. Οι πίνακες επιτυχόντων επικυρωμένοι από τη Συνέλευση Τμήματος, πρέπει να έχουν ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι 10 ημέρες πριν την έναρξη
των μαθημάτων του Π.Μ.Σ.
6. Ένσταση κατά των πινάκων επιτυχίας μπορεί να γίνει
μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης των
πινάκων. Η ένσταση, η οποία πρέπει να είναι συγκεκριμένη, κατατίθεται στη γραμματεία και κρίνεται τελεσίδικα
από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Άρθρο 7
Διάρκεια σπουδών – Αναστολή Φοίτησης
1. Η διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται, σύμφωνα
με το άρθρο 6 του Φ.Ε.Κ. ίδρυσής του, σε δύο (2) πλήρη
ημερολογιακά έτη τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερα (4)
ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ
λήγει την 10η Οκτωβρίου του έτους που συμπληρώνονται δύο (2) ακαδημαϊκά έτη από την έναρξη.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να παρατείνει για
ορισμένο χρονικό διάστημα τη χρονική διάρκεια φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή, κατόπιν αιτήματος του
φοιτητή, το οποίο συνυπογράφει ο/η Επιβλέπων/ούσα
Καθηγητής/τρια (άρθρο 9). Η παράταση της χρονικής διάρκειας φοίτησης μπορεί να είναι κατά μέγιστο ένα έτος.
3. Για ειδικούς και εξαιρετικούς λόγους παρέχεται η
δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών του
φοιτητή, με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, ύστερα
από αίτημα του φοιτητή το οποίο συνυπογράφει ο Επιβλέπων Καθηγητής. Η χρονική διάρκεια της αναστολής
δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. Άδεια αναστολής φοίτησης περισσότερο από δώδεκα
μήνες μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε φοιτητές που εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία ή σε περιπτώσεις
παρατεταμένης ασθένειας, η οποία πιστοποιείται από
δημόσιο φορέα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη
ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης. Φοιτητής που θα
επαναλάβει τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια,
πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα οποία δεν είχε αξιολογηθεί
επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής του. Ο
μεταπτυχιακός φοιτητής που παίρνει άδεια αναστολής
φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, εξακολουθεί
να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή.
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Άρθρο 8
Διδασκόμενα Μαθήματα και Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) (ECTS)
Τα διδασκόμενα μαθήματα και οι ECTS κατανέμονται ανά εξάμηνο όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της Σ.Ε., είναι δυνατόν το ανωτέρω
πρόγραμμα μαθημάτων να τροποποιηθεί πριν την ετήσια προκήρυξη του Π.Μ.Σ.
Επίσης, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της Σ.Ε., κάποιο (ή κάποια)
από τα μαθήματα να διδαχθεί σε εξάμηνο διαφορετικό από εκείνο που προβλέπεται στο ανωτέρω πρόγραμμα.
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS
Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου Ι
10
Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Τοπίου 3
Αρχιτεκτονική Τοπίου, Υλικά και Τεχνολογία
3
Αστική και Περιαστική Οικολογία
Καλλωπιστικά Φυτά και Τοπίο
Χρήση Η/Υ στο Σχεδιασμό του Τοπίου
Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία
ΣΥΝΟΛΟ
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Βιοκλιματολογία και Βιοκλιματικός
Σχεδιασμός Αστικών Υπαίθριων Χώρων
Κοινωνιολογική και Πολιτισμική Διάσταση
της Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Εκτίμηση Αστικού, Περιαστικού,
Αγροτικού και Φυσικού Τοπίου
Διαχείριση Αστικού Πρασίνου
Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία
ΣΥΝΟΛΟ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS
Συνθετικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΙΙ
10
Θεωρία της Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Τοπίου
3
Κατασκευαστικά Έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου
3
Σύνθεση και Σχεδιασμός Τοπίου
3
6
με Χρήση Φυτικού Υλικού
Μεθοδολογίες Παρουσίασης Σχεδιαστικών
4
2
Προτάσεων στην Αρχιτεκτονική Τοπίου (Επιλογής)
Χλοοτάπητες Αθλητικών
2
2
και Υπαίθριων Χώρων (Επιλογής)
5
Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία
6
30
ΣΥΝΟΛΟ
30
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS
ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Αποκατάσταση Τοπίου
12
4
και Οικολογικός Σχεδιασμός
3

Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

3

3

Νομοθεσία και Διαχείριση Μελετών
και Έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου

1

3

Διπλωματική Εργασία

22

4
5
30

ΣΥΝΟΛΟ

30

Άρθρο 9
Διπλωματική Εργασία, Επιβλέπων και Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή
Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία (Πίνακας στο άρθρο 8
του παρόντος Κανονισμού).
Η Σ.Ε. ύστερα από αίτηση του φοιτητή, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Διπλωματικής Εργασίας, ο προτεινόμενος Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια (Επιβλέπων) και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης
εργασίας, ορίζει τον Επιβλέποντα αυτής και συγκροτεί την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας.
Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Επιβλέποντα και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ (των βαθμίδων του
Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Επίκουρου Καθηγητή και του Λέκτορα των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της χώρας) ή
ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, η επιλογή των οποίων γίνεται από τη Σ.Ε. μετά από εισήγηση του Επιβλέποντος, με
βασικό κριτήριο τη συγγένεια του γνωστικού τους αντικειμένου με το πεδίο του θέματος της Διπλωματικής Εργασίας.
Ο Επιβλέπων είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του έργου του μεταπτυχιακού φοιτητή. Παρακολουθεί
συνεχώς την πορεία της εργασίας του, υποστηρίζει την ερευνητική του προσπάθεια με την υπόδειξη συγκεκριμένων
πηγών έρευνας, αξιολογεί την ποιότητα της εργασίας, καθοδηγεί το φοιτητή κατά τη συγγραφή της Διπλωματικής
Εργασίας και διορθώνει το κείμενο, που του υποβάλει ο φοιτητής πριν την οριστική υποβολή του προς τελική αξιολόγηση, από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Επίσης ο Επιβλέπων συνυπογράφει τυχόν αίτημα του φοιτητή για
παράταση ή αναστολή των σπουδών του.
Για να εγκριθεί και βαθμολογηθεί η Διπλωματική Εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον ακροατηρίου στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της Διπλωματικής Εργασίας από
το μεταπτυχιακό φοιτητή, η επιτροπή την αξιολογεί και τη βαθμολογεί με ελάχιστο βαθμό το 6,5 και άριστα το 10.
Οι Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, αναρτώνται
υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α. Με αίτημα του Φοιτητή και του Επιβλέποντος μπορεί
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να καθυστερήσει η ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο
μέχρι δύο έτη από την αναγόρευση του διπλωματούχου.
Άρθρο 10
Τέλη Φοίτησης
1. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που εγγράφεται στο
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης προβλέπεται η
υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, τα οποία καλύπτουν το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
2. Τα τέλη φοίτησης για το Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό
των 3.900,00 Ευρώ για διάρκεια φοίτησης δύο (2) ετών,
και καταβάλλονται σε τέσσερεις ισόποσες δόσεις (975,00
Ευρώ ανά δόση) κατά το πρώτο δεκαήμερο του κάθε
ακαδημαϊκού εξαμήνου.
Η διαδικασία καταβολής τελών φοίτησης για το Π.Μ.Σ.
γίνεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Γ.Π.Α. Τα τέλη φοίτησης χρησιμοποιούνται από
το Τμήμα για τις πάσης φύσης δαπάνες που απαιτούνται
για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών και
γενικά για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένων των εξόδων διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
(όπως αμοιβή γραμματέως και διαχείρισης ιστοσελίδας),
μετακίνησης φοιτητών και διδασκόντων στα πλαίσια
εκπόνησης διπλωματικών εργασιών, ανακοινώσεων σε
συνέδρια, εκπαιδευτικών εκδρομών, σεμιναρίων, έξοδα
εγγραφής σε συνέδρια με ανακοίνωση και δημοσιεύσεων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά.
3. Από το επιβαλλόμενο τέλος φοίτησης καλύπτεται
και το ποσοστό των φοιτητών που απαλλάσσονται από
αυτό, όπως και οι υποτροφίες. Οποιαδήποτε δαπάνη
πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του Π.Μ.Σ.
καταρτίζεται από τον Διευθυντή του και εγκρίνεται από
τη Συνέλευση του Τμήματος.
4. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄) απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι
φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, 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 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή
αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ..
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν
ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται
στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό
του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο
εισόδημα.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, από την Επιτροπή Επιλογής 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 για απαλλα-
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γή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την
ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών
των Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής του στο
Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν
δικαιούνται απαλλαγή.
5. Το Π.Μ.Σ. χορηγεί υποτροφία/ες βάσει ακαδημαϊκών
κριτηρίων, ύψους 1.950,00 συνολικά ανά κύκλο σπουδών
ως κατωτέρω:
Ι. Απαλλαγή της καταβολής των τελών φοίτησης του
Α΄ εξαμήνου σπουδών (975,00 Ευρώ) του φοιτητή/τριας που πρώτευσε με βάση τον αξιολογικό πίνακα των
υποψηφίων εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ΙΙ. Απαλλαγή της καταβολής των τελών φοίτησης του Γ΄ εξαμήνου σπουδών
(975,00 Ευρώ) του φοιτητή/τριας που πρώτευσε με βάση
τη βαθμολογία του στα μαθήματα του Α’ και Β’ ακαδημαϊκού εξαμήνου (Μέσος Όρος των βαθμολογιών όλων
των μαθημάτων).
Άρθρο 11
Διδασκαλία – Φοίτηση - Εξετάσεις
1. Τα χειμερινά εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Γ΄) ξεκινούν
το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και λήγουν το
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου του ακαδημαϊκού έτους. Τα εαρινά εξάμηνα σπουδών (Β΄ και Δ΄) ξεκινούν το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου και λήγουν το
πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου του ακαδημαϊκού έτους.
2. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δέκα τρεις τουλάχιστον
εβδομάδες για διδασκαλία και 2 εβδομάδες για εξετάσεις.
3. Οι ημερομηνίες της παρ. 1 είναι δυνατόν να μεταβληθούν σε ειδικές περιπτώσεις με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της
Σ.Ε. χωρίς να αλλάξει η διάρκεια της διδασκαλίας και
των εξετάσεων για κάθε εξάμηνο που προβλέπονται
στην παρ. 2.
4. Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής προς απόκτηση του
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι
υποχρεωμένος να καλύψει επιτυχώς τουλάχιστον 120
Πιστωτικές Μονάδες (Π.Μ./ECTS) εκ των οποίων οι 82
αναφέρονται στα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα (θεωρία ή/και εργαστηριακές ασκήσεις) και οι 38
στη συγγραφή και παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας.
Η πιστωτική μονάδα για τα μαθήματα ορίζεται σύμφωνα
με το ΦΕΚ 1466/13-08-2007.
5. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να
παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις δραστηριότητες
του Π.Μ.Σ. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του
προγράμματος, η ενεργός συμμετοχή στα εργαστήρια,
στις ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., στα σεμινάρια, στις πρακτικές ασκήσεις, τις εκπαιδευτικές εκδρομές
κ.λπ. είναι υποχρεωτική για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Φοιτητής που παρακολούθησε κάποιο μάθημα
για μικρότερο χρόνο από το 80% των προβλεπόμενων
ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο θεωρείται αποτυχών
στο μάθημα αυτό και παραπέμπεται στη Σ.Ε.. η οποία
αφού εξετάσει τη γενική επίδοση του μεταπτυχιακού
φοιτητή, εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τη
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διαγραφή του από το Π.Μ.Σ., ή εφόσον συντρέχουν
εξαιρετικοί λόγοι που δικαιολογούν τις απουσίες του,
τη δυνατότητα επανάληψης του μαθήματος από το μεταπτυχιακό φοιτητή σε επόμενο εξάμηνο σπουδών.
6. Η εξέταση κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει προφορικά,
γραπτά, με εκπόνηση εργασιών, μελετών, σχεδιαστικών
προτάσεων ή με άλλο τρόπο που θα καθορίσει ο διδάσκων.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο στις 2
εβδομάδες που ακολουθούν τη λήξη των μαθημάτων κάθε
ακαδημαϊκού εξαμήνου. Η Σ.Ε. μπορεί να τροποποιήσει ή
να μεταθέσει τον χρόνο εξετάσεων ή να ορίσει και τρίτη
εξεταστική περίοδο κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του
Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους.
7. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να εξεταστεί
σε κάθε μάθημα το πολύ δύο φορές. Η πρώτη (1η) εξεταστική περίοδος για κάθε εξάμηνο ορίζεται αμέσως
μετά το πέρας των μαθημάτων, ενώ η δεύτερη (2η) δυνατότητα εξέτασης για κάποιο μάθημα ορίζεται 10-15
ημέρες μετά την ημερομηνία της πρώτης εξέτασης. Αν
απορριφθεί και τη δεύτερη φορά, ο μεταπτυχιακός φοιτητής παραπέμπεται στη Σ.Ε., η οποία αφού εξετάσει τη
γενική επίδοση του μεταπτυχιακού φοιτητή, εισηγείται
στη Συνέλευση του Τμήματος τη διαγραφή του φοιτητή
από το Π.Μ.Σ. ή τη δυνατότητα μιας επιπλέον εξέτασης,
εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι που δικαιολογούν τη μειωμένη επίδοσή του ή την επανάληψη του
μαθήματος από το μεταπτυχιακό φοιτητή σε επόμενο
εξάμηνο σπουδών. Ο βαθμός των μαθημάτων στα οποία
έχει επιτύχει ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατοχυρώνεται.
Άρθρο 12
Διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων και διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
Στο ΠΜΣ λειτουργεί σύστημα εσωτερικής αξιολόγησης
από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που αφορά στο περιεχόμενο των προσφερόμενων μαθημάτων και στο εκπαιδευτικό έργο των διδασκόντων με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα,
στο τέλος κάθε κύκλου σπουδών πραγματοποιείται από
κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή αξιολόγηση του προγράμματος γενικά, του κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος
στο πρόγραμμα, με ερωτηματολόγιο το οποίο δίδεται σε
ηλεκτρονική μορφή στον φοιτητή με την εγγραφή του στο
πρόγραμμα. Το ερωτηματολόγιο συντάσσεται από την
Σ.Ε. και περιλαμβάνει ερωτήσεις που αποσκοπούν στην
αποτίμηση της "Ποιότητας διδασκαλίας" και του "Περιεχομένου και της οργάνωσης των μαθημάτων". Τα φύλλα
αξιολόγησης αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό σύστημα
διαχείρισης, στο οποίο έχουν πρόσβαση ο Πρόεδρος του
Τμήματος και ο Διευθυντής του ΠΜΣ, καθώς και οι διδάσκοντες στα δεδομένα που τους αφορούν.
Άρθρο 13
Βαθμολογία - Βαθμός Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ./M.L.A.)
1. Κάθε μάθημα που συνοδεύεται από ασκήσεις βαθμολογείται με δύο βαθμούς: τον προφορικό (συμμετοχή
στην όλη διαδικασία εκπόνησης της άσκησης) και το
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γραπτό (ο βαθμός που αφορά στην αξιολόγηση της παραδοτέας άσκησης). Η βαθμολογία των μεταπτυχιακών
φοιτητών έχει ως ελάχιστο βαθμό το 6,5 με άριστα το 10
[Από 6,50 έως 8,49: ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ. Από 8,50 έως 10: ΑΡΙΣΤΑ] και κατατίθεται στη Γραμματεία των μεταπτυχιακών
σπουδών του Τμήματος από τον διδάσκοντα.
2. Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται μετά
από συνεννόηση του μεταπτυχιακού φοιτητή και του
Επιβλέποντα καθηγητή, μετά από αίτηση προς τη Σ.Ε. Η
Διπλωματική Εργασία κατατίθεται στον Επιβλέποντα Καθηγητή 30 κατ’ ελάχιστον ημέρες πριν το τέλος του 4ου
ακαδημαϊκού εξαμήνου ή το τέλος του χρονικού διαστήματος που έχει δοθεί ως παράταση σπουδών του φοιτητή.
Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται ενώπιον
ακροατηρίου σε χώρο, ημερομηνία και ώρα που ορίζονται
από τον επιβλέποντα σε συνεννόηση με τα άλλα δύο μέλη
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και γνωστοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος. Μετά το πέρας
της δημόσιας υποστήριξης της Διπλωματικής Εργασίας
από το μεταπτυχιακό φοιτητή, η επιτροπή την αξιολογεί
και τη βαθμολογεί ελάχιστο βαθμό το 6,5 και άριστα το 10.
Αν η Διπλωματική Εργασία θεωρηθεί από την επιτροπή ως
μη ικανοποιητική και βαθμολογηθεί κάτω της βάσης 6,5,
τότε η επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον μεταπτυχιακό
φοιτητή τη βελτίωσή της, την τροποποίηση ορισμένων
τμημάτων ή τη ριζική αναμόρφωσή της. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση ο φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί για
μια ακόμη φορά όχι νωρίτερα από 3 μήνες ούτε αργότερα από έξη μήνες από την προηγούμενη εξέταση. Σε
περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται
από το πρόγραμμα μετά από απόφαση της Συνέλευσης
του Τμήματος.
3. Κριτήρια αξιολόγησης αποτελούν το κείμενο της
μελέτης, τα σχέδια, η ποιότητα της προφορικής παρουσίασης από τον υποψήφιο και η επαρκής απάντησή του
σε ερωτήσεις που του απευθύνονται από τα μέλη της
Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
4. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι περάτωσε
τις φοιτητικές του υποχρεώσεις, εφόσον έχει συμπληρώσει χρόνο σπουδών 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων, έχει
παρακολουθήσει ανελλιπώς και εξεταστεί επιτυχώς σε
όλα τα μαθήματα που προβλέπονται από το Π.Μ.Σ. και
τη Σ.Ε., τις εργαστηριακές ασκήσεις κ.λπ. και έχει εγκριθεί
από την τριμελή Εξεταστική Επιτροπή η Διπλωματική Εργασία που έχει συγγράψει, όπως αυτή προβλέπεται από
το άρθρο 13, παράγραφος 2, του παρόντος Κανονισμού
Σπουδών του Π.Μ.Σ. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θεωρείται ότι παρακολούθησε ανελλιπώς τα μαθήματα αν έχει
παρακολουθήσει τουλάχιστον το 80% των προβλεπόμενων από το Π.Μ.Σ. ωρών διδασκαλίας ανά εξάμηνο.
5. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές που ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις φοιτητικές τους υποχρεώσεις στο
Π.Μ.Σ. απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, Μaster in Landscape
Architecture (M.L.A.), ο τελικός βαθμός του οποίου υπολογίζεται ως εξής:
- Ο μέσος όρος βαθμολογίας των μεταπτυχιακών μαθημάτων πολλαπλασιάζεται επί 2/3
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- Η βαθμολογία της Διπλωματικής εργασίας πολλαπλασιάζεται επί 1/3.
6. Η αναγόρευση των διπλωματούχων γίνεται ενώπιον της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής
Παραγωγής και η καθομολόγηση τους σε ειδική τελετή
του Πανεπιστημίου, ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο τύπος του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και το κείμενο
της καθομολόγησης των διπλωματούχων καθορίζεται
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σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ
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