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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ  

"ΑΕΙΦΟΡΟ ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΕΡΓΧΝ ΕΝΑΝΣΙ ΕΙΜΟΤ  

ΚΑΙ ΑΛΛΧΝ ΦΤΙΚΧΝ ΚΙΝΔΤΝΧΝ" 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ  -  ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ  -  Α.Π.Θ.  

 

 

ΕΧΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1 

θνπόο ηνπ θαλνληζκνύ 
 

1. Ο παξψλ Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο (ΔΚΛ) ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) 

ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (ΣΠΜ) ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) κε 

ηίηιν “Αεηθφξνο ζρεδηαζκφο ηερληθψλ έξγσλ έλαληη ζεηζκνχ θαη άιισλ θπζηθψλ θηλδχλσλ” ("ΑΣΔ") 

θαηαξηίζζεθε κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο απηνχ. 

2. Σν ΠΜ κε ηίηιν ΑΣΔ νδεγεί ζηελ απφθηεζε κεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζχκθσλα κε 

ηνλ λ.3685/2008 φπσο ηζρχεη θαη ηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ ΑΠΘ (Δ 127/2-2-2012). Ο 

παξψλ ΔΚΛ ζπκπιεξψλεη ηελ πην πάλσ ΤΑ. Μαδί κ‟ απηήλ θαζνξίδεη ιεπηνκεξψο ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ΠΜ. 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

Αξκόδηα όξγαλα 
 

1. Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ  νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΜΠ είλαη (α) ε χγθιεηνο Δηδηθήο χλζεζεο (Δ), 

ε (β) Γεληθή πλέιεπζε Δδηθήο χλζεζεο (ΓΔ) ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (γ) ε πληνληζηηθή 

Δπηηξνπή (Δ) ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ηίηιν «Αεηθφξνο ζρεδηαζκφο ηερληθψλ έξγσλ 

έλαληη ζεηζκνχ θαη άιισλ θπζηθψλ θηλδχλσλ» (ΑΣΔ) θαη ν Γηεπζπληήο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΓΜ) 

ηνπ ΠΜ «ΑΣΔ» πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ΓΔ θαη έρεη δηεηή ζεηεία κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. ε 

πεξίπησζε θσιχκαηνο ν ΓΜ αλαπιεξψλεηαη απφ κέινο ηεο Δ πνπ νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο κεηά απφ 

ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ ΓΜ.  

Σα αλσηέξσ φξγαλα έρνπλ ηελ ζχλζεζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ 

Ν3685/2008. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Υξνληθή Γηάξθεηα 

Σν πξφγξακκα ραξαθηεξίδεηαη σο εληαηηθφ δηάξθεηαο ελφο έηνπο (2 πιήξε εμάκελα ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

ζεξηλήο πεξηφδνπ). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Απνλνκή ηίηινπ 

1. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπζηεκαηηθψλ ζπνπδψλ θαη ηεο δηπισκαηηθήο εξαγαζίαο (ΓΔ) 

απνλέκεηαη ζηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) κε ηίηιν “Μεηαπηστιακό 

Δίπλωμα Ειδίκεσζης ηοσ Τμήμαηος Πολιηικών Μητανικών ζηον Αειθόρο ζτεδιαζμό ηετνικών έργων ένανηι 

ζειζμού και άλλων θσζικών κινδύνων”. 

2. Ο βαζκφο πνπ αλαθέξεηαη ζην ΜΓΔ ππνινγίδεηαη σο ν ζηαζκηζκέλνο (βάζεη ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ) 

κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ ΜΜ θαη ηεο ΓΔ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Καηεγνξίεο Πηπρηνύρωλ 

ην ΠΜ γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη Σκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ θαζψο θαη πηπρηνχρνη Σκεκάησλ 

ζπγγελνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ παλεπηζηεκίσλ ηεο εκεδαπήο θαη αλαγλσξηζκέλσλ νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο 

αιινδαπήο. Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ λα γίλνληαη δεθηνί θαη πηπρηνχρνη Σκεκάησλ ΣΔΙ ζπλαθνχο γλσζηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ εθφζνλ πιεξνχλ, φπσο θαη φινη νη ππνςήθηνη,  ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ ΜΠ. 
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ΑΡΘΡΟ 6 

Δηζαγωγή κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ 
 

1. Σν ΣΠΜ πξνθεξχζζεη εηεζίσο ην ζχλνιν ησλ επηηξεπνκέλσλ ζέζεσλ Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ (ΜΦ) γηα 

εηζαγσγή ζην ΠΜ. Ο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ζην ΠΜ νξίδεηαη θαηά αλψηεξν φξην ζε 25 εηεζίσο.  

2. Η πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ θαη ε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήζεσλ ππνςεθίσλ ΜΦ νινθιεξψλνληαη εληφο ηνπ 

κελφο Μαΐνπ. Αξκφδηα φξγαλα γηα ην ζχλνιν ησλ δηαδηθαζηψλ εηζαγσγήο ΜΦ είλαη ε Δ ηνπ ΑΣΔ θαη ε 

ΓΔ ηνπ ΣΠΜ. 

3. Η δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ΜΦ γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο ζην ΠΜ νινθιεξψλεηαη εληφο ηνπ Ινπιίνπ κεηά απφ 

ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο (ΓΔ) ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

(ΣΠΜ). 

4. Οη έρνληεο ηελ δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο γηα επηινγή ζην ΠΜ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 5 ηνπ παξφληνο 

νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ζπνπδψλ θαη πηπρία γηα ηελ αμηνιφγεζε. Γηθαίσκα 

ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ θαη  θνηηεηέο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν έηνο ησλ πξνπηπρηαθψλ ηνπο 

ζπνπδψλ. Οη ηειεπηαίνη νθείινπλ, αληί αληηγξάθνπ πηπρίνπ, λα ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο 

βαζκνινγίαο θαη βεβαίσζε φηη ε πξνπηπρηαθή ηνπο δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη ζε ζηάδην νινθιήξσζεο θαη 

ζα ππνζηεξηρζεί πξηλ ηελ ελξαμε ηνπ ΜΠ. . Η ηπρφλ έγθξηζε ηεο αίηεζήο ηνπο είλαη πξνζσξηλή θαη 

νξηζηηθνπνηείηαη κφλν αλ πξνζθνκίζνπλ ην αληίγξαθν πηπρίνπ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ΜΠ.  

5. Σν έληππν αίηεζεο γηα εηζαγσγή ζην ΠΜ πεξηιακβάλεη φια φζα απαηηνχληαη γηα ηελ επηθείκελε θξίζε θαη 

επηινγή ησλ ΜΦ. Ιδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ζπκπιήξσζε πξφζζεησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ηδίσο ζηελ 

θαηεγνξία δηπιψκαηνο, ζηε ζπλάθεηα κε ην ΠΜ, θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζηα 

καζήκαηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηα νπνία παξαθνινχζεζε κε επηηπρία ν ππνςήθηνο ΜΦ 

θαη ηα νπνία είλαη ζπλαθή κε ην ΠΜ. 

6. Η δηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθηνηήησλ ΜΦ δηελεξγείηαη απφ ηε Δ. ηφρνο ηεο είλαη ε επηινγή ππνςεθίσλ 

πνπ πιεξνχλ ηηο αλαγθαίεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζην ΠΜ. Δμεηάδεηαη θαηαξράο ε ζπλάθεηα ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ ππνςήθηνπ κε ηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηνπ ΠΜ. 

Αθνινχζσο ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο, ελψ ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ππνςήθησλ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά 

ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ:  

(α) Ο ζπλνιηθφο βαζκφο ηνπ δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ. 

(β) Η επίδνζε ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία θαη ε ζπλάθεηά ηεο κε ην ΠΜ. 

(γ) Η επίδνζε ζε ζπγθεθξηκέλα πξνπηπρηαθά καζήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζην ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 

(δ) Η πηζαλή ζπλάθεηα πξνεγνχκελεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο κε ην αληηθείκελν ηνπ ΜΠ. 

(ε) Η πείξα ζηε ρξήζε δνκνζηαηηθνχ/γεσηερληθνχ ινγηζκηθνχ θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ Η/Τ. 

(ζη) Η επάξθεηα γλψζεο κηαο ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο (θαηά πξνηίκεζε ηεο αγγιηθήο). 

(δ) Σν αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα ηνπ ππνςεθίνπ, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη φια ηα ηπρφλ πξφζζεηα 

πξνζφληα ηνπ (π.ρ. ζπκκεηνρή ζε επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα, ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, 

επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, θηι.). 

(ε) Σν πεξηερφκελν ησλ απαηηνχκελσλ δχν ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ. 

(ζ) Η γεληθή εηθφλα ηνπ ππνςήθηνπ θαηά ηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηεο Δ. 

Γηα ηα παξαπάλσ ζεκεία (δ), (ε) θαη (ζη) απαηηείηαη επαξθήο ηεθκεξίσζε. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Υνξήγεζε ππνηξνθηώλ 

 

1. Δθ‟ φζνλ θαηά ην εθάζηνηε αθαδεκατθφ έηνο ππάξρνπλ νη αλάινγεο νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο, ρνξεγνχληαη 

ζηνπο ΜΦ ππνηξνθίεο κε θξηηήξην ηηο αθαδεκατθέο ηνπο επηδφζεηο ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 

2. Τπνςήθηνη γηα ρνξήγεζε ππνηξνθίαο είλαη φινη νη εηζαρζέληεο ζην ΠΜ, κε εμαίξεζε ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, νη νπνίνη ζα θνηηήζνπλ ζην ΠΜ ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθήο άδεηαο απφ ηελ ππεξεζία ηνπο.  

3. Η επηινγή ησλ ΜΦ γηα ρνξήγεζε ππνηξνθίαο γίλεηαη απφ ηε ΓΔ ηνλ Ιαλνπάξην θαη ηνλ Ινχλην θάζε έηνπο 

κε κνλαδηθφ θξηηήξην ηε ζπλνιηθή απφδνζε ηνπο ζηηο εμεηάζεηο ηνπ πξψηνπ (ρεηκεξηλνχ) θαη δεχηεξνπ 

(εαξηλνχ) εμακήλνπ ζπνπδψλ αληηζηνίρσο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ καζεκάηωλ 

 

1. Σα πξνζθεξφκελα Μεηαπηπρηαθά Μαζήκαηα (ΜΜ) ζην ΠΜ είλαη ηα εμήο : 

Υεηκεξηλφ Δμάκελν 

ATE.1: Φπζηθνί θίλδπλνη θαη εθηίκεζε ησλ θνξηίζεσλ ζρεδηαζκνχ ηερληθψλ έξγσλ (6 ΠΜ) 

ΑΣΔ.2: Αλάιπζε ησλ θαηαζθεπψλ ζε δπλακηθά θνξηία (5 ΠΜ) 

ΑΣΔ.3: Πξνζνκνίσζε θαη αλάιπζε θαηαζθεπψλ ζχκθσλα κε ζχγρξνλνπο θαλνληζκνχο (5 ΠΜ) 

ΑΣΔ.4: Αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο θαη απνηίκεζε θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (6 ΠΜ) 

ΑΣΔ.5: Πεηξακαηηθή ζεηζκηθή κεραληθή θαη δνκηθή αμηνπηζηία θαηαζθεπψλ κε ελφξγαλεο κεηξήζεηο (5 ΠΜ) 
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 Δπηινγή 1 απφ ηα παξαθάησ: 

ΑΣΔ.6: Αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο θαηαζθεπψλ απφ θέξνπζα ηνηρνπνηία (3 ΠΜ) 

ΑΣΔ.7: Έλα (1) απφ ηα παξαθάησ καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) ηνπ 

Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (ΣΠΜ) ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ κε ηίηιν «Γηνίθεζε θαη 

Γηαρείξηζε Σερληθψλ Έξγσλ» (3 ΠΜ): 

- Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δξγνηαμίσλ.  

- ηνηρεία Γηθαίνπ, πκβάζεηο Έξγσλ 

- πζηήκαηα Πνηφηεηαο θαη Γξαζηηθή Αλαδηάξζξσζε. 

- Γηνίθεζε θαη Γηαρείξηζε Έξγσλ ζην Γηεζλέο Πεξηβάιινλ. 

ΑΣΔ.8: Έλα (1) απφ ηα παξαθάησ καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) ηνπ 

Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ (ΣΠΜ) ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ κε ηίηιν «Πξνζηαζία 

Πεξηβάιινληνο θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε» (3 ΠΜ): 

- Απνηίκεζε θαη Γηαρείξηζε ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

- Οηθνλνκηθή ησλ Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

- Αλάιπζε Απνθάζεσλ θαη Δπηθηλδπλφηεηαο. 

- Απφθηεζε, Δπεμεξγαζία θαη Γηαρείξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Γεδνκέλσλ. 

Δαξηλφ Δμάκελν 

ΑΣΔ.9: ρεδηαζκφο ζεκειηψζεσλ, αληηζηεξίμεσλ θαη γεσηερληθψλ έξγσλ έλαληη ζεηζκνχ θαη άιισλ 

θπζηθψλ θηλδχλσλ (πιεκκχξεο, θαηνιηζζήζεηο, αλεκνπίεζε) (5 ΠΜ) 

ΑΣΔ.10: Αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο γεθπξψλ, ζεξάγγσλ θαη ππφγεησλ θαηαζθεπψλ (5 ΠΜ) 

ΑΣΔ.11: Βιάβεο απφ ζεηζκφ, επηζθεπέο θαη εληζρχζεηο θηηξηαθψλ έξγσλ (5 ΠΜ) 

ΑΣΔ.12: Αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο εηδηθψλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ (5 ΠΜ)    

ΑΣΔ.13: Σξσηφηεηα, δηαθηλδχλεπζε θαη ζρεδηαζκφο ηερληθψλ έξγσλ έλαληη ζεηζκνχ θαη άιισλ θπζηθψλ 

θηλδχλσλ κε ηηο αξρέο ηηο αλζεθηηθφηεηαο, ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο. (4 ΠΜ) 

Δπηινγή 2 απφ ηα παξαθάησ: 

ΑΣΔ.14: Παζεηηθά πζηήκαηα Αληηζεηζκηθήο Πξνζηαζίαο ησλ Καηαζθεπψλ (3 ΠΜ) 

ΑΣΔ.15: Έλα (1) απφ ηα παξαθάησ καζήκαηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

(ΓΠΜ) κε ηίηιν «Πξνζηαζία, πληήξεζε θαη Απνθαηάζηαζε Μλεκείσλ Πνιηηηζκνχ» (3 ΠΜ): 

- Γίθαην, Ννκνζεζία θαη Θεζκηθά Πξνβιήκαηα Πξνζηαζίαο Μλεκείσλ θαη Έξγσλ Σέρλεο. 

- ηαηηθή θαη εηζκηθή πκπεξηθνξά Ιζηνξηθψλ Καηαζθεπψλ. Παζνινγία Φέξνληνο Οξγαληζκνχ.  

- Θεκειηψζεηο Ιζηνξηθψλ Κηηξίσλ. Παζνινγία Ιζηνξηθψλ Καηαζθεπψλ πνπ Οθείιεηαη ζην Έδαθνο θαη ηηο 

Θεκειηψζεηο. Μέζνδνη θαη Σερληθέο Δλίζρπζεο. 

ΑΣΔ.16: Έλα (1) απφ ηα παξαθάησ καζήκαηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

(ΓΠΜ) κε ηίηιν «ρεδηαζκφο, Οξγάλσζε θαη Γηαρείξηζε πζηήκαηνο Μεηαθνξψλ» (3 ΠΜ):  

- ηνηρεία νηθνλνκίαο ησλ κεηαθνξψλ - αμηνιφγεζε ζπγθνηλσληαθφ έξγσλ θαη ζπζηεκάησλ. 

- Αλάιπζε ζπζηεκάησλ- πξνεγκέλα ππνδείγκαηα δήηεζεο κεηαθνξψλ. 

- Οξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο θαη αζηηθψλ καδηθψλ κεηαθνξψλ. 

Γηπισκαηηθή εξγαζία (15 ΠΜ) 

2. Η γεληθή νξγάλσζε αθνινπζεί ην ζχζηεκα ησλ δχν εμακήλσλ κε καζήκαηα ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο. Σα 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα καδί κε ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ππνρξεσηηθψλ ζεκάησλ θαη εξγαζηψλ πνπ θαινχληαη 

λα εθπνλήζνπλ νη θνηηεηέο δηαξθνχλ ηνπιάρηζηνλ 13 εβδνκάδεο αλά εμάκελν ελψ ηα καζήκαηα επηινγήο 6 

εβδνκάδεο αλά εμάκελν. Σν θάζε εβδνκαδηαίν κάζεκα δηαξθεί 3 ή 4 δηδαθηηθέο ψξεο φπνπ πεξηιακβάλνληαη 

ψξεο ζεσξίαο θαη αζθήζεσλ. Φξνληηζηεξηαθά ή εξγαζηεξηαθά καζήκαηα είλαη δπλαηφλ λα γίλνληαη πέξαλ 

ησλ σξψλ απηψλ. πλνιηθά πξνζθέξνληαη 16 καζήκαηα (ππνρξεσηηθά θαη επηινγήο) εθ ησλ νπνίσλ 12 

πξνζθέξνληαη απφ δηδάζθνληεο ηνπ ΣΠΜ (ή εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ππφ ηελ επνπηεία κειψλ ΓΔΠ ηνπ 

ΣΠΜ) θαη 4 απφ ηα άιια κεηαπηπρηαθά πνπ έρεη ή ζπκκεηέρεη ην ΣΠΜ (δχν ζε θάζε εμάκελν). Σα καζήκαηα 

απφ ηα άιια Π.Μ.. ζπλάδνπλ κε ην αληηθείκελν ηνπ ΑΣΔ φπσο δηακνξθψλεηαη κε ηελ παξνχζα πξφηαζε. 

Κάζε έηνο ζα ελεξγνπνηνχληαη κε απφθαζε ηεο Δ ηνπ ΜΠ έσο 16 ζπλαθή καζήκαηα επηινγήο απφ ηα 

νπνία ν θνηηεηήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη έσο ηέζζεξα (έσο δχν αλά εμάκελν). Οη θνηηεηέο είλαη 

ειεχζεξνη λα επηιέγνπλ φπνηα καζήκαηα επηινγήο επηζπκνχλ. Αλ έλα κάζεκα επηινγήο έρεη ιηγφηεξνπο απφ 5 

θνηηεηέο ηφηε ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ κπνξεί λα αλαζηέιιεηαη γηα ην ππφςε έηνο. Δάλ απηφ ζπκβεί ζε 2 

ηνπιάρηζηνλ ρξνληέο εληφο πεξηφδνπ ηξηψλ εηψλ εμεηάδεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ θάπνην άιιν. Απηφ 

θπζηθά ηζρχεη θαη γηα ηα καζήκαηα απφ ηα άιια Π.Μ.. πνπ πξνζθέξνπλ καζήκαηα. Σν πεξηερφκελν ησλ 

καζεκάησλ, θαη εηδηθά ησλ καζεκάησλ επηινγήο, κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ειαθξά απφ ρξφλν ζε ρξφλν, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο. Σν ζεκαληηθφ είλαη ην πξφγξακκα λα πξνζθέξεη ζηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο έλα αμηφινγν πιαίζην γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ην νπνίν ζα ηνπο θαλεί ρξήζηκν 

ηφζν ζηελ κειινληηθή ηνπο επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία, φζν θαη ζηελ έξεπλα γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη λα 

αθνινπζήζνπλ απηφ ηνλ δξφκν. Πξνβιέπεηαη επίζεο ην πξφγξακκα λα εληζρχεηαη κε δηαιέμεηο απφ 

δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο / κεραληθνχο θπξίσο απφ ην επαγγεικαηηθφ ρψξν κε ζηφρν ηελ δηαζχλδεζε ηνπ 

Π.Μ.. κε ηελ πξάμε. Σα καζήκαηα ηα νπνία αλακνξθψλνληαη κεξηθψο ή νιηθψο, φπσο θαη ηα λέα καζήκαηα 

δίδνληαη ζηελ ζπλέρεηα κε ππνζεκείσζε αζηεξίζθνπ θαη αηηηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

αιιαγψλ. πλνιηθά, γηα ηελ ιήςε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο απαηηνχληαη ηνπιάρηζηνλ 60 πηζησηηθέο 

κνλάδεο απφ ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ δηδαθηηθνχ ζθέινπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη, επηπιένλ, 15 
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πηζησηηθέο κνλάδεο απφ ηελ επηηπρή εθπφλεζε θαη εμέηαζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

(ΜΓΔ). 

3. Η παξαθνινχζεζε φισλ ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Σπρφλ απνπζίεο ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα 

αηηηνινγεκέλεο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ αλά εμάκελν ηηο 3 αλά κάζεκα θνξκνχ 

θαη 2 αλά κάζεκα επηινγήο θαη ηηο 10 ζπλνιηθά.  

4. Γηα θάζε κάζεκα εθπνλνχληαη ππνρξεσηηθά ζρεηηθά ζέκαηα εθαξκνγήο ή αζθήζεηο θαη‟νίθνλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ. Οη εξγαζίεο είλαη αηνκηθέο ή νκαδηθέο, ζε έλα κεκνλσκέλν κάζεκα ή ζε νκάδα 

καζεκάησλ κε ηξφπν φκσο πνπ λα θαιχπηνληαη ηζφηηκα φια ηα καζήκαηα. 

5. Γηα θάζε κάζεκα δηεμάγνληαη ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ γξαπηέο εμεηάζεηο. Δίλαη επίζεο δπλαηφλ λα 

δηελεξγνχληαη θαη εμεηάζεηο πξνφδνπ φπσο θαη πξνθνξηθέο εμεηάζεηο π.ρ. κε ηελ παξαιαβή ησλ αηνκηθψλ 

ζεκάησλ θαη εξγαζηψλ. 

6. Η επηηπρήο νινθιήξσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πξνυπνζέηεη ηελ επηηπρία ηνπ ΜΦ ζε θάζε έλα 

κεηαπηπρηαθφ κάζεκα θαζψο θαη ηελ επηηπρή εθπφλεζε αηνκηθήο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 

7. Η επηηπρία ζε έλα κάζεκα πξνυπνζέηεη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ καζήκαηνο ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ 

παξάγξαθν 3, ηελ επηηπρή εθπφλεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ επηηπρή ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο ζην 

ηέινο ηνπ εμακήλνπ. Πξνβηβάζηκνο βαζκφο γηα θάζε κάζεκα ζεσξείηαη ην 6 (έμη) ζηελ θιίκαθα 0-10 θαη νη 

κεγαιχηεξνί ηνπ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζηηο γξαπηέο εμεηάζεηο, ν ΜΦ νθείιεη λα επαλέιζεη ζε 

επαλαιεπηηθή εμέηαζε εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ 

(εμακήλνπ). Δάλ θαηά ηηο επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ ν ΜΦ απνηχρεη ζε δχν ή 

πεξηζζφηεξα καζήκαηα, δηαγξάθεηαη απφ ην ΠΜ θαη ράλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ΜΦ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο 

επαλαιεπηηθέο εμεηάζεηο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζ‟ έλα κφλν κάζεκα αλά 

εμάκελν, ν ΜΦ δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ ΜΦ θαη ζπλερίδεη ηηο ζπνπδέο ηνπ κέρξη θαη ηελ πεξάησζε ηεο 

Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. Γηα ην έλα ή γηα ηα δχν καζήκαηα ζηα νπνία απέηπρε, δχλαηαη λα ιάβεη κέξνο ζηηο 

ζρεηηθέο πξνγξακκαηηζκέλεο εμεηάζεηο ηνπ ακέζσο επνκέλνπ (θαη κφλνλ απηνχ) αθαδεκατθνχ έηνπο, ρσξίο 

φκσο πιένλ λα έρεη ηε δπλαηφηεηα άιιεο επαλαιεπηηθήο εμέηαζεο. Έσο ηφηε δηαηεξεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ ΜΦ 

κε φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. ε πεξίπησζε επηηπρνχο έθβαζεο ησλ εμεηάζεσλ απηψλ, 

απνλέκεηαη ζηνλ ππνςήθην ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 8. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε, δηαγξάθεηαη απφ ην ΠΜ θαη ράλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ΜΦ.  

8. Σν σξνιφγην πξφγξακκα δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ νξίδεηαη θαη‟ έηνο απφ Δ ηνπ ΑΣΔ θαη εγθξίλεηαη 

απφ ηελ ΓΔ. Η έλαξμε ησλ καζεκάησλ ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ γίλεηαη ηελ 10
ε
 επηεκβξίνπ θάζε έηνπο 

θαη ε ιήμε ηνπο ηελ 10
ε
 Ιαλνπαξίνπ. Οη αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο γηα ην ζεξηλφ εμάκελν είλαη ε 20

ε
 

Ιαλνπαξίνπ θαη ε 20
ε
 Μαΐνπ. Οη αληίζηνηρεο εμεηαζηηθέο πεξίνδνη γηα ηα δχν εμάκελα νινθιεξψλνληαη εληφο 

δεθαπελζεκέξνπ κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Παξαθνινύζεζε πξνπηπρηαθώλ καζεκάηωλ 

 

1. Αλάινγα κε ηελ ελ γέλεη πξνεγνχκελε εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία ηνπ ΜΦ, ν νπνίνο έρεη επηιεγεί ζπκθσλά κε 

ηα αξζξα 5 θαη 6 λα παξαθνινπζήζεη ην ΠΜ θαη δελ έρεη δίπισκα Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ απφ ηηο 

αλαγλσξηζκέλεο Πνιπηερληθέο ρνιέο ηεο ρψξαο θαη ηηο ηζφηηκεο ζρνιέο ή ηκήκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, νθείιεη 

ελδερνκέλσο λα παξαθνινπζήζεη πξφζζεηα καζήκαηα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ γλψζεσλ. 

Σα καζήκαηα απηά νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηε Δ, είλαη καζήκαηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ηνπ ΣΠΜ θαη ζεσξνχληαη σο ζπκπιεξσκαηηθά ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο απηψλ ησλ ΜΦ. Ωο εθ 

ηνχηνπ απαηηείηαη ε επηηπρήο παξαθνινχζεζή ηνπο ρσξίο φκσο λα πξνζκεηξάηαη ε απφδνζε ησλ ΜΦ ζ‟ απηά 

ηα καζήκαηα ζηνλ ηειηθφ βαζκφ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο. 

2. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φπσο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ΜΦ θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ δίπισκα απφ ΑΔΙ ηεο 

ρψξαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλαθνχο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ΠΜ, είλαη δπλαηφλ, κε απφθαζε ηεο 

ΓΔ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δ, λα απαιιαγεί ν ΜΦ, κεξηθψο ή νιηθψο, απφ πξφζζεηα καζήκαηα. 

3. Σα καζήκαηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΣΠΜ, ηα νπνία έρνπλ ππνρξέσζε λα παξαθνινπζήζνπλ 

νη ΜΦ, κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, νθείινπλ λα 

νινθιεξσζνχλ κε επηηπρία ζην αληίζηνηρν εμάκελν ζην νπνίν πξνζθέξνληαη απφ ην  πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε έλα απφ ηα καζήκαηα απηά ν ΜΦ δελ θξίλεηαη ηθαλφο γηα ηε ζπλέρεηα 

ησλ ζπνπδψλ ηνπ, δηαγξάθεηαη απφ ην ΠΜ θαη ράλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ΜΦ. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Μεηαπηπρηαθή Γηπιωκαηηθή Δξγαζία  

 

1. Η εθπφλεζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο (ΜΓΔ) γίλεηαη αηνκηθά απφ θάζε ΜΦ κεηά ην 

πέξαο ησλ καζεκάησλ ηνπ ζεξηλνχ εμακήλνπ. Γηα θάζε ΜΦ νξίδεηαη απφ ηε ΓΔ έλα κέινο ΓΔΠ γηα ηελ 

επίβιεςε ηεο ΜΓΔ θαη δχν επηπιένλ κέιε ΓΔΠ ηεο εκεδαπήο ε ηεο αιινδαπήο, ή εξεπλεηέο/ηξηεο ησλ 

βαζκίδσλ Α, Β θαη Γ θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο σο ζπλεμεηαζηέο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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2. Ο θαηάινγνο ησλ ζεκάησλ ησλ ΜΓΔ δεκνζηνπνηείηαη ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Μαΐνπ θαη θάζε ΜΦ 

νθείιεη λα επηιέμεη εληφο δεθαεκέξνπ ην ζέκα ηεο ΜΓΔ ηνπ. Γηα λα αληηκεησπηζζεί ε πεξίπησζε ηεο 

ηαπηφρξνλεο επηινγήο ελφο ζέκαηνο απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ΜΦ, ε δήισζε πεξηιακβάλεη ηξία ζέκαηα, 

ηεξαξρεκέλα θαηά ζεηξά πξνηηκήζεσο. Η θξίζε θαη ε αληίζηνηρε επηινγή γίλεηαη απφ ηα κέιε ΓΔΠ. Κάζε 

ζέκα ΜΓΔ ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε έλα κέινο ΓΔΠ, ην νπνίν είλαη ππνρξεσηηθά κέινο δηδαθηηθήο νκάδαο 

ησλ ΜΜ ηνπ ΠΜ. 

3. Κάζε κέινο ΓΔΠ, πνπ ζπκκεηέρεη ζε δηδαθηηθή νκάδα ΜΜ ηνπ ΠΜ, νθείιεη θάζε έηνο λα πξνηείλεη έλα 

ηνπιάρηζηνλ ζέκα ΜΓΔ. Σαπηφρξνλα, απφ ηε δηδαθηηθή νκάδα θάζε καζήκαηνο ηνπ ΠΜ πξέπεη λα 

πξνηείλνληαη θαη‟ έηνο ηνπιάρηζηνλ ηξία ζέκαηα. 

4. Σα δχν άιια κέιε ηεο ΜΓΔ ελφο ΜΦ πξέπεη λα είλαη κέιε ΓΔΠ, δηδάζθνληεο ηνπ ΠΜ. Καη‟ εμαίξεζε 

κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ εμεηαζηηθή επηηξνπή θαη έλα κέινο ΓΔΠ ηνπ ΣΠΜ πνπ δελ δηδάζθεη ζην ΠΜ 

ή κέινο ΓΔΠ άιινπ ηκήκαηνο ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο ε ηεο αιινδαπήο, κεηά απφ εηδηθή αηηηνιφγεζε, θπξίσο ζε 

φ,ηη αθνξά ην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηεο ΜΓΔ. Σελ πξφηαζε γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο εθάζηνηε ηξηκεινχο 

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θάλεη ν επηβιέπσλ. Η Δ εηζεγείηαη γηα έγθξηζε ζηε ΓΔ ηνλ ηειηθφ θαηάινγν ησλ 

κειψλ, επηβιεπφλησλ θαη ηξηκειψλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ γηα θάζε ΜΦ. 

5. Οη ΜΓΔ πξέπεη λα απνηεινχλ απηνηειείο επηζηεκνληθέο (ζπλζεηηθέο ή εξεπλεηηθέο) εξγαζίεο κε 

εθαξκνζκέλν πξνζαλαηνιηζκφ. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ ελ γέλεη δνκή θαη παξνπζίαζή ηνπο δίλνληαη κεηά απφ 

νδεγίεο πνπ εθδίδεη ε ΓΔ. Οη ΜΓΔ θαηαηίζεληαη ζε πέληε αληίγξαθα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα παξακέλεη ζηε 

βηβιηνζήθε ηνπ ΣΠΜ, ην δεχηεξν ζηελ γξακκαηεία ηνπ ΠΜ, ελψ ηα άιια ηξία δίλνληαη ζηνπο εμεηαζηέο. Η 

εμέηαζε γίλεηαη επ‟ αθξναηεξίσ ζε ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Δ. 

6. Η κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία ζπγγξάθεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Με αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 

ΓΔ είλαη δπλαηή ε ζπγγξαθή ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζε „άιιε γιψζζα. ηελ 

πεξίπησζε απηή απαηηείηαη θαη ε ππνβνιή εθηεηακέλεο κεηάθξαζεο ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 

7. Η ΜΓΔ κπνξεί λα εθπνλείηαη ελ‟ φισ ε ελ κέξεη ζην Δξγαζηήξην ε άιιν ίδξπκα ε θνξέα ηνπ εμσηεξηθνχ 

κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Δ θαη έγθξηζεο απφ ηελ ΓΔ θαη θαηφπηλ ζρεηηθήο ηεθκεξησκέλεο 

εηζήγεζεο ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή. ηελ πεξίπησζε απηή ε θαηάζεζε θαη ε εμέηαζε ηεο ΜΓΔ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην ΑΠΘ θαη ε παξνπζίαζε ζα γίλεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα.   

8. Η ΜΓΔ πηζηψλεηαη κε 15 (δεθαπέληε) πηζησηηθέο κνλάδεο. Βαζκφο ηεο ΜΓΔ είλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ 

ησλ ηξηψλ εμεηαζηψλ. Η ΜΓΔ βαζκνινγείηαη ζηελ θιίκαθα 0-10 θαη πξνβηβάζηκνο βαζκφο είλαη ην 6 θαη νη 

κεγαιχηεξνί ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ε ΜΓΔ θξηζεί αλεπαξθήο, νη εμεηαζηέο νθείινπλ εληφο ηξηψλ εκεξψλ λα 

δψζνπλ γξαπηέο ππνδείμεηο ζηνλ ΜΦ γηα ηνλ ηξφπν βειηίσζήο ηεο. Ο ΜΦ νθείιεη εληφο 15 εκεξψλ λα 

ππνβάιεη ην δηνξζσκέλν θείκελν ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη λα εμεηαζζεί εθ λένπ απφ ηελ ίδηα επηηξνπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 (*) 

Σέιε πνδώλ  

Σα ηέιε ζπνπδψλ ζην ΜΠ νξίδνληαη θάζε ρξφλν απφ ηελ Δ θαη εγθξίλνληαη απν ηελ ΓΔ ηνπ ΣΠΜ. Τπάξρεη 

δπλαηφηξεηα ρνξήγεζεο ππνηξνθηψλ κε θξηηήξηα εηζνδεκαηηθά ή/θαη αξηζηείαο. Σα ηέιε ζπνπδψλ θαιχπηνπλ 

έμνδα αλαισζίκσλ θαη βειηίσζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ΣΠΜ, ακνηβέο εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ 

(εθφζνλ ππάξρνπλ), εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ θαη ηνπ 

Π.Μ.. γεληθφηεξα. 

(*) Σν άξζξν απηφ βξίζθεηαη ζε αλαζπνιή κέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ Νφκνπ γηα ηηο Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο. Με 

ηελ ςήθηζε ηνπ ζα πξνζαξκνζζεί αλαιφγσο.  

 

ΑΡΘΡΟ 12 

Αλαζηνιή θνίηεζεο – Παξάηαζε ζπνπδώλ 

Η αλαζηνιή θνίηεζεο είλαη δπλαηή φηαλ ζπληξέρνπλ νπζηαζηηθνί θαη ζεκαληηθνί ιφγνη.  Η θάζε πεξίπησζε 

εμεηάδεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ζηελ Δ θαη ε νπνία εηζεγείηαη ζρεηηθά ζηελ Γ..Δ.., ε νπνία 

θαη απνθαζίδεη. Σν ίδην ηζρχζεη θαη γηα ηελ παξάηαζε ζππδψλ. ηελ εηδηθή πεξίπησζε πνπ ε δηπισκαηηθή 

εξγαζία εθπνλείηαη ζην εμσηεξηθφ ή ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο θξίλεη φηη πξέπεη ε δηπισκαηηθή εξγαζία λα 

παξαηαζεί γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε ν ππνςήθηνο ππνβάιιεη ζρεηηθφ αίηεκα ζηελ Δ κε ζρεηηθή 

αηηηνινγηθή έθεζεζε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή. Η απφθαζε θαη πάιη ελαπφθεηηαη ζηελ Δ ε νπνία εηζεγείηαη 

ζηελ πλέιεπζε Σκήκαηνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο  

Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην πξφγξακκα κέρξη ην αθαδεκατθφ έηνο 2016-2017 ζα 

πεξαηψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

ΤΣΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ  

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΧΓΗ ΣΟ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΧΝ  

«ΑΝΣΙΕΙΜΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΕΥΝΙΚΧΝ ΕΡΓΧΝ»  

 

1. Η αμηνιφγεζε γίλεηαη βάζεη ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη θαηά ηελ 

θαηάζεζε ηεο αίηεζεο (άξηζηα ην 50, ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 90%) θαη ηεο γεληθήο εηθφλαο ηνπ 

ππνςεθίνπ θαηά ηε ζπλέληεπμε (άξηζηα ην 50, ζπληειεζηήο βαξχηεηαο 10%). 

 

2. Η αμηνιφγεζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε βάζε ηα παξαθάησ επί κέξνπο 

θξηηήξηα: 

 α. Γεληθόο βαζκόο (άξηζηα ην 12) 

 Γηα ηνπο ήδε δηπισκαηνχρνπο ππνςήθηνπο σο γεληθφο βαζκφο ζεσξείηαη ν αλαγξαθφκελνο 

ζην δίπισκα (αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ). Δάλ ν βαζκφο έρεη ζηξνγγπινπνηεζεί, ηφηε 

επαλαυπνινγίδεηαη κε αθξίβεηα δχν δεθαδηθψλ. 

 Γηα φζνπο δελ δηαζέηνπλ δίπισκα, ν πξνζσξηλφο κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ καζεκάησλ 

πνπ θαίλνληαη ζηελ αλαιπηηθή θαηάζηαζε βαζκνινγίαο, αλεμαξηήησο πιήζνπο καζεκάησλ, 

ζεσξείηαη σο αληηπξνζσπεπηηθφο κέζνο φξνο φισλ ησλ καζεκάησλ πιελ δηπισκαηηθήο. ηελ 

πεξίπησζε απηή σο γεληθφο βαζκφο ζεσξείηαη ν πξνθχπησλ απφ ηε ζρέζε: Γεληθφο βαζκφο = 

(64*Πξνζσξηλφο κέζνο φξνο + 10*12)/76 = 0.842* Πξνζσξηλφο κέζνο φξνο + 1.58 

(ζεσξείηαη δειαδή φηη ν βαζκφο ηεο δηπισκαηηθήο είλαη 10). 

 O γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

Έηε θνίηεζεο : 5 έηε ΒΠ*1,05 

   6 έηε ΒΠ*1,00 

   7 έηε & άλσ ΒΠ*0,95 

 β. Βαζκόο ζπλαθώλ καζεκάηωλ (άξηζηα ην 8) 

 Δίλαη ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ ζπλαθψλ καζεκάησλ, αλεμαξηήησο ηνπ πιήζνπο πνπ ν 

ππνςήθηνο έρεη πεξάζεη. 

 Πξέπεη λα ζπληαρζεί πίλαθαο ζπλαθψλ καζεκάησλ γηα φια ηα Σκήκαηα Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ ηεο Διιάδαο.  

 ε πνιχ εηδηθέο πεξηπηψζεηο (π.ρ. δίπισκα εμσηεξηθνχ) πξέπεη λα ζπληάζζεηαη εηδηθφο 

πίλαθαο, βαζηζκέλνο πάλησο ζηα ίδηα θξηηήξηα. 

 γ. Αλεγκέλνο βαζκόο ζπλαθώλ καζεκάηωλ (άξηζηα ην 10) 

 Δάλ ν ππνςήθηνο έρεη επηιέμεη 25 ή πεξηζζφηεξα ζπλαθή εμακεληαία καζήκαηα ζεσξείηαη φηη 

έρεη εμεηδηθεπζεί επαξθψο θαη έρεη απνδείμεη εκπξάθησο ην ελδηαθέξνλ ηνπ. ηελ πεξίπησζε 

απηή ν αλεγκέλνο βαζκφο ζπλαθψλ καζεκάησλ ζπκπίπηεη κε ην βαζκφ ησλ ζπλαθψλ 

καζεκάησλ.  

 ηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ επηιεγεί Υ < 25 ζπλαθή καζήκαηα ν αλεγκέλνο βαζκφο ζπλαθψλ 

καζεκάησλ ιακβάλεηαη απφ ηε ζρέζε: Αλεγκέλνο βαζκφο ζπλαθψλ καζεκάησλ = [Υ*Βαζκφο 

ζπλαθψλ καζεκάησλ + (25-Υ)*5]/25.  

 δ. πλάθεηα δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο (άξηζηα ην 10) 

Αλεμαξηήησο ηνπ βαζκνχ ηεο, θάζε δηπισκαηηθή βαζκνινγείηαη κε ηνπο παξαθάησ βαζκνχο, 

αλάινγα κε ηε ζπλάθεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ.  

 Ακηγνχο αληηζεηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ ή κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο αληηζεηζκηθέο θαηαζθεπέο, 

πξνεξρφκελεο απφ ηνλ ΣΔΣΚ θαη ηνλ ΣΓΜ :        10 

 ρεηηθέο κε θαηαζθεπέο, ρσξίο φκσο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα αληηζεηζκηθά (π.ρ. κεραληθή θαη 

ζηαηηθή ησλ θαηαζθεπψλ, θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαη ηνηρνπνηία, κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο, εδαθνκεραληθή, ππφγεηεο θαηαζθεπέο, δηάθνξα ηερληθά έξγα):  9 

 Λνηπά αληηθείκελα ΣΔΣΚ θαη ΣΓΜ (π.ρ. δνκηθά πιηθά, γεσινγία):     8 

 Αληηθείκελα ζηελ πεξίκεηξν ησλ ελδηαθεξφλησλ ΣΔΣΚ θαη ΣΓΜ (π.ρ. νηθνδνκηθή, 

γεσδαηζία):          6  

 Με ζρεηηθά αληηθείκελα, πάλησο Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ  

(π.ρ. πδξαπιηθή, ζπγθνηλσληαθά) :        4 
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 Λνηπά αληηθείκελα (θπξίσο αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο):     0  

 ε. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία (άξηζηα ην 4) 

 Η εκπεηξία κεηξάηαη κε ηα ρξφληα απφ ηελ απφθηεζε ηνπ δηπιψκαηνο. 

 Η βαζκνινγία ππνινγίδεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε:  

Δκπεηξία = (Έηνο θξίζεο -  Έηνο δηπιψκαηνο)*4.0/10. 

 ζη.  Ξέλεο γιώζζεο (άξηζηα ην 2) 

 Αγγιηθά, επίπεδν lower        1.0  

 Αγγιηθά, επίπεδν proficiency         1.5 

 Άιιε γιψζζα (γεξκαληθά, γαιιηθά, ηηαιηθά)       0.5 

 ε πεξίπησζε γλψζεο πεξηζζφηεξσλ ησλ δχν απφ ηηο παξαπάλσ γιψζζεο, ιακβάλνληαη 

ππφςε νη δχν πνπ νδεγνχλ ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή αμηνιφγεζε.  

 Άιιεο γιψζζεο δηαθνξεηηθέο ησλ ηεζζάξσλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε.   

 δ. Δξεπλεηηθά δεκνζηεύζεηο (άξηζηα ην 2) 

 πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθφ πξφγξακκα γεληθψο       0.5  

 πκκεηνρή ζε ζρεηηθφ κε αληηζεηζκηθά εξεπλεηηθφ πξφγξακκα    1.0 

 1 – 2 δεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ        0.5 

 3 – 4 δεκνζηεχζεηο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ        1.0 

 1 – 2 δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά         1.0 

 3 – 4 δεκνζηεχζεηο ζε πεξηνδηθά         2.0 

 Μέγηζηνο βαζκφο θξηηεξίνπ         2.0 

 ε. Δπηκόξθωζε – Δηδηθέο γλώζεηο (άξηζηα ην 2) 

 Οπδεκία επηκφξθσζε         0.0  

 Πξαθηηθή άζθεζε (ζεζκνζεηεκέλε απφ ΑΔΙ)      0.5 

 εκηλάξηα Windows, MS Office, AutoCAD, ζηαηηθά πξνγξάκκαηα   1.0 

 θαη Μαζήκαηα φπσο «Σερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ρξήζε ινγηζκηθνχ Η/Τ»  1.0 

 εκηλάξηα ΣΔΔ αληηζεηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ      1.0 

 Δηδηθά πξνζαλαηνιηζκέλα ηαρχξξπζκα καζήκαηα εμσηεξηθνχ     1.0 

 

3. Η εηθφλα ηνπ ππνςεθίνπ δηακνξθψλεηαη (κεηαμχ άιισλ) κε βάζε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:  

 Δπηθέληξσζε ζην ζηφρν  

 Υξνληθή δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο (απνιχησο αλαγθαία ζπλζήθε, ρσξίο δηαβάζκηζε) 

 Δμαζθάιηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ / Πξφζεζε ηνπ ππνςεθίνπ λα εξγάδεηαη part-time 

παξάιιεια ( αξλεηηθφ) 

 αθήλεηα ιφγνπ  

 Ωξηκφηεηα ραξαθηήξα 

 

4. Η βαζκνινγία ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ πξνζφλησλ πξνθχπηεη σο ην άζξνηζκα ησλ επί κέξνπο 

θξηηεξίσλ (α έσο ζ) ηνπ ζεκείνπ 2.   

 

5. Η βαζκνινγία ηεο εηθφλαο ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ηε ζπλέληεπμε πξνθχπηεη σο κέζνο φξνο ηεο 

βαζκνινγίαο ησλ κειψλ ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο κε άξηζηα ην 50. 

 

6. Ο ηειηθφο βαζκφο πξνθχπηεη απφ ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο κε βαξχηεηα 90% θαη 10% αληίζηνηρα. 

 

ΟΡΓΑΝΧΗ ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΧΝ ΣΟΙΥΕΙΧΝ 

 Πξέπεη λα ζπληαρζεί πίλαθαο ζπλαθψλ καζεκάησλ γηα φια ηα Σκήκαηα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο 

Διιάδαο θαη γηα δηπιψκαηα εμσηεξηθνχ ζα ζπληάζζεηαη αληίζηνηρνο πίλαθαο κε ηα ίδηα θξηηήξηα. 

 Οη επί πηπρίσ ππνςήθηνη πξέπεη λα δειψλνπλ ηα καζήκαηα πνπ έρνπλ επηιέμεη θαη δελ έρνπλ 

εμεηαζζεί ή πεξάζεη επηηπρψο ηηο εμεηάζεηο. 

 Να δειψλεηαη κε ζαθήλεηα ε δηπισκαηηθή εξγαζία (ηίηινο, επηβιέπσλ, πεξίιεςε έσο 50 ιέμεηο). 

 Να δειψλεηαη ε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπλνδεπφκελε απφ ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 

 Να δειψλεηαη ε επηκφξθσζε θαη νη εηδηθέο γλψζεηο, ζπλνδεπφκελε απφ ζρεηηθά πηζηνπνηεηηθά. 
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Μαζήκαηα πξνπηπρηαθνύ θύθινπ ζπνπδώλ ηνπ ΣΠΜ ηεο Π ηνπ ΑΠΘ 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ θξηηεξίνπ (γ) ηνπ άξζξνπ 3, παξαγξ. 6 

Α. Δμακεληαία Μαζήκαηα Κνξκνύ                     ώξεο / εβδνκάδα  

01. Δθαξκνζκέλε ηαηηθή Ι       5                       

02. Δθαξκνζκέλε ηαηηθή ΙΙ      5                         

03. Δθαξκνζκέλε ηαηηθή ΙΙΙ      5                        

04. Δπηθαλεηαθνί Φνξείο Ι      4                        

05. Γπλακηθή ησλ Καηαζθεπψλ Ι      4                          

06. ηδεξνπαγέο θπξφδεκα Ι      5                          

07. ηδεξνπαγέο θπξφδεκα ΙΙ      5                          

08. ηδεξνπαγέο θπξφδεκα ΙΙΙ      5                          

09. Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο Ι      5                          

10. Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο ΙΙ      5                          

11. Δδαθνκεραληθή Ι       5                          

12. Δδαθνκεραληθή ΙΙ       5                          

13. Θεκειηψζεηο, Αληηζηεξίμεηο θαη Γεσηερληθά Δξγα   5                          

Β. Δμακεληαία Μαζήκαηα Τπνρξεωηηθώλ Δπηινγώλ     

14. Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη Αλάιπζεο ησλ Καηαζθεπψλ Ι   3                          

15. Γπλακηθή ησλ Καηαζθεπψλ ΙΙ     3                          

16. Πξνεληεηακέλν θπξφδεκα      3                         

17. Αληηζεηζκηθή Σερλνινγία-Παζνινγία θπξφδεκαηνο   3                         

18. Λεπηφηνηρεο Γηαηνκέο θαη Διαζηηθή Δπζηάζεηα   3                         

19. Δξγαζηεξηαθέο θαη Δπηηφπνπ Γνθηκέο Δδαθνκεραληθήο  3                         

20. Σερληθή εηζκνινγία θαη εηζκηθή Μεραληθή    3                          

21. Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη ζηε Γεσηερληθή Μεραληθή Ι   3                         

22. Δθζθαθέο θαη Αληηζηεξίμεηο      3                         

Γ. Δμακεληαία Μαζήκαηα Διεύζεξωλ Δπηινγώλ  

23. Δπηθαλεηαθνί Φνξείο ΙΙ      3                          

24. Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη Αλάιπζεο ησλ Καηαζθεπψλ ΙΙ   3                         

25. Πεηξακαηηθή Μεραληθή      3                         

26. Διαζηνπιαζηηθφο Τπνινγηζκφο Καηαζθεπψλ   3                         

27. Οιφζσκεο Γέθπξεο          3                         

28. Δηδηθέο Καηαζθεπέο θπξνδέκαηνο      3                

29. Καηαζθεπέο απφ Φέξνπζα Σνηρνπνηΐα    3              

30. Πξνθαηαζθεπαζκέλα Κηίξηα απφ θπξφδεκα    3                      

31. χγρξνλεο Σάζεηο ζην ρεδηαζκφ Καηαζθεπψλ απφ θπξφδεκα 3                        

32. Μεηαιιηθέο Καηαζθεπέο ΙΙΙ      3                         

33. Αληηζεηζκηθφο ρεδηαζκφο Γεσηερληθψλ Έξγσλ Ι   3                       

34. Βαζεηέο Θεκειηψζεηο      3                     

35. Αξηζκεηηθέο Μέζνδνη ζηε Γεσηερληθή Μεραληθή ΙΙ   3                        

36. Αληηζεηζκηθφο ρεδηαζκφο Γεσηερληθψλ Έξγσλ ΙΙ   3                   
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  Πξνο 
  

 ην Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Α.Π.Θ. 

Α Ι Σ Η  Η  

 Παξαθαιψ λα δερηείηε ηελ αίηεζε κνπ γηα  

Δπψλπκν:…………………………………. ηελ εηζαγσγή κνπ ζην Πξφγξακκα 

 Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ..) 

Όλνκα:……………………………………... "ΑΕΙΦΟΡΟ ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΕΥΝΙΚΧΝ 

ΕΡΓΧΝ ΕΝΑΝΣΙ ΕΙΜΟΤ  

ΚΑΙ ΑΛΛΧΝ ΦΤΙΚΧΝ ΚΙΝΔΤΝΧΝ" 
  
Παηξψλπκν:………………………………..  

 πλεκκέλα ππνβάιισ: 

Σφπνο γέλλεζεο: ……………………………  

 1. Αληίγξαθν δηπιψκαηνο/πηπρίνπ 

Ηκ/λία γέλλεζεο:………………………….  

 2. Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο 

 (Να ζπλνδεχεηαη απφ ηδηφρεηξν θαηάινγν ησλ ηίηισλ ηεο 

δηπισκαηηθήο ή πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη ησλ 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ καζεκάησλ πνπ είλαη ζπλαθή κε ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηνπ Π.Μ. .) 

Οδφο:………………………………………..  

  

Αξηζκ.:………………………………………. 3. Πηζηνπνηεηηθφ Ξέλσλ Γισζζψλ 

  

Πφιε:…………………………………….…. 4. Βηνγξαθηθφ εκείσκα 

  

Σ.Κ………………………………………….. 5. Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο θ.η.ι. 

Σειέθσλα:…………………………………. (αξηζκ. εξγαζηψλ ……………) 

  
 6. Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο 

ΣΙΣΛΟΙ  ΠΟΤΓΩΝ  

 7. πζηαηηθέο Δπηζηνιέο 

 (Γηα θάζε επηζηνιή ζπκπιεξψζηε νλνκαηεπψλπκν 

Γηπισκαηνχρνο / Πηπρηνχρνο ηίηιν, δηεχζπλζε θαη ηειέθσλν ηνπ ζπληάμαληνο) 

  

Παλεπηζηεκίνπ:……………………………. α)…………………………………….…… 

ρνιήο:…………………………………….. ……………………………………….…. 

Σκήκαηνο:………………………………….. β)……………………………………….… 

 ………………………………………….. 

Ηκ/λία απνθνίηεζεο:……………………..  

Βαζκφο πηπρίνπ (κε 2 δεθαδηθά):…………. 8. Άιια ζηνηρεία (π.ρ. ηζνηηκία ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α. 

ΑΛΛΟΙ  ΣΙΣΛΟΙ  ΠΟΤΓΩΝ κεηαθξάζεηο πηζηνπνηεηηθψλ, πηζηνπνηεηηθά 

……………………………………… επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο θ.η.ι.) 

……………………………………… ………………………………………….. 

ΞΔΝΔ ΓΛΩΔ (Γιψζζα / Πηπρίν) ………………………………………….. 

……………………………………… ………………………………………….. 

Θεζζαινλίθε, ................................ 

....,…………………………….. 

Ο / Η Αηη. 

 

 


