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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας  

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ΠΠΒΑ) 
 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Σκοπός του κανονισμού 

 

1. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (Τ.Π.Μ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-

λονίκης (Α.Π.Θ.) με τίτλο «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ΠΠΒΑ) έχει ως 

σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος αυτού. 

2. Το ΠΜΣ-ΠΠΒΑ οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σύμφω-

να με: α) το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές και ειδικότερα τον Ν. 

4485/2017 και β) τον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Α.Π.Θ. Ο παρών κανονισμός δεν 

υποκαθιστά αλλά συμπληρώνει το ισχύον νομικό πλαίσιο και μαζί με τον  Οδηγό Σπουδών καθορί-

ζει λεπτομερώς το πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του ΠΜΣ-ΠΠΒΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Σκοπός και στόχοι του ΠΜΣ-ΠΠΒΑ 

 

1. Σκοπός του ΠΜΣ-ΠΠΒΑ, που έχει σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό, είναι η ταχεία εξειδί-

κευση πολιτικών μηχανικών, αλλά και μηχανικών ή επιστημόνων άλλων συναφών ειδικοτήτων, 

στην τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος και σε κοινωνικοοικονομικά και θεσμικά θέματα, 

που σχετίζονται άμεσα με τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τις επιπτώσεις έργων και δράσεων 

στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

2. Ειδικότεροι στόχοι του ΠΜΣ είναι: 

α) Η συγκρότηση στην Ελλάδα αξιόλογου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού αλλά και η 

προετοιμασία επαγγελματικού προσωπικού που θα δραστηριοποιηθεί ανταγωνιστικά στον δημόσιο 

και στον ιδιωτικό τομέα, τόσο στο εθνικό, όσο και στο διεθνές περιβάλλον. 

β) Η ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς οργανισμούς και ιδρύματα της 

χώρας και του εξωτερικού με αντικείμενο την προώθηση επιστημονικών και ερευνητικών θεμάτων 

στο γνωστικό πεδίο του προγράμματος  

γ) Η συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.   

 

3. Η απόκτηση της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής ειδίκευσης αποτελεί ουσιαστικό προσόν για τον 

κάτοχο της, καθώς αυτός θα μπορεί να εργασθεί με επιτυχία στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, 

αλλά και θα έχει αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για περαιτέρω έρευνα και απόκτηση 

διδακτορικού διπλώματος σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του ΠΜΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Αρμόδια όργανα 

 

1. Τα αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΣ-ΠΠΒΑ. είναι:  

α. Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. που είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητι-

κού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των ΠΜΣ, και ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με 

τα ΠΜΣ δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.  

β. Η Συνέλευση του Τ.Π.Μ. που έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 του Ν. 
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4485/201.  

γ. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του ΠΜΣ που απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του 

Τ.Π.Μ. Τα μέλη της Σ.Ε., που θα πρέπει να έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο ΠΜΣ., εκλέγο-

νται από τη Συνέλευση του Τ.Π.Μ. και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό 

της λειτουργίας των ΠΜΣ. Πρόεδρος της Σ.Ε. είναι ο εκάστοτε Διευθυντής του ΠΜΣ.  

δ. Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημα-

ϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί χρέη Προέδρου και τους Κοσμή-

τορες του Ιδρύματος ως μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 32 στην πα-

ράγραφο 5 του Ν. 4485/2017.  

ε. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με α-

πόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία και πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 31 της παρ. 8 Ν. 4485/2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες 

και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το διοικητικό του έργο. Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες 

που προβλέπονται στο άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 4485/2017 και όποιες άλλες ορίζονται από τη Συνέ-

λευση του οικείου Τμήματος (άρθρο 45, παρ. 1γ).  

στ. Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.), αρμόδια για την εξωτερική 

ακαδημαϊκή αξιολόγηση των ΠΜΣ (άρθρο 44 παρ. 3 του Ν. 4485/2017). 

2. Οι εργασίες της Σ.Ε. υποστηρίζονται από τη γραμματεία του Τ.Π.Μ. σε ό,τι αφορά την προκήρυ-

ξη για εισαγωγή και την εγγραφή φοιτητών στο πρόγραμμα, καθώς και την έκδοση τελικής βαθμο-

λογίας και την απονομή τίτλου στους φοιτητές που ολοκληρώνουν την φοίτησή τους. 

  

ΑΡΘΡΟ 4 

Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο ΠΜΣ-ΠΠΒΑ 

 

1. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και πτυχιού-

χοι τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμέ-

νων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. 

συναφούς γνωστικού αντικειμένου.  

2. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιλογή στο ΠΜΣ έχουν, πέραν των διπλωματούχων και πτυ-

χιούχων της παραγράφου 1, και φοιτητές οι οποίοι κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων δια-

νύουν το τελευταίο έτος των προπτυχιακών τους σπουδών σε τμήματα και σχολές των ίδιων κατη-

γοριών διπλωμάτων και πτυχίων. Αυτοί οφείλουν, αντί αντιγράφου πτυχίου ή διπλώματος, να υπο-

βάλουν με την αίτησή τους πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Η τυχόν έγκριση της αίτησής 

τους είναι προσωρινή και οριστικοποιείται μόνο εφόσον προσκομίσουν το αντίγραφο πτυχίου ή δι-

πλώματος μέχρι την τελική ημερομηνία εγγραφής όλων των επιτυχόντων στο ΠΜΣ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής 

 

1. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται σε 30 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.  

2. Το Τ.Π.Μ. προκηρύσσει ετησίως το σύνολο των επιτρεπομένων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτη-

τών (ΜΦ) για εισαγωγή στο ΠΜΣ. Η προκήρυξη των θέσεων και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων 

υποψηφίων ΜΦ ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, εντός του μηνός Μαΐου 

κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η διαδικασία επιλογής των ΜΦ για την εισαγωγή τους στο ΠΜΣ ολο-

κληρώνεται εντός του μηνός Ιουνίου με την έκδοση σχετικής απόφασης της Συνέλευσης του 

Τ.Π.Μ. 

3. Το έντυπο αίτησης για εισαγωγή στο ΠΜΣ περιλαμβάνει όλα τα κατά τον νόμο απαιτούμενα 

στοιχεία για την αξιολόγηση και επιλογή των ΜΦ. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμπλήρωση πρόσθε-
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των στοιχείων που αναφέρονται ιδίως στην κατηγορία του βασικού πτυχίου ή διπλώματος και στη 

συνάφειά του με το ΠΜΣ, καθώς και των στοιχείων εκείνων που αφορούν στα μαθήματα του προ-

πτυχιακού προγράμματος σπουδών, τα οποία παρακολούθησε με επιτυχία ο υποψήφιος ΜΦ και τα 

οποία είναι συναφή με το ΠΜΣ. 

4. Η επιλογή των εισακτέων ΜΦ στο ΠΜΣ γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη 

λειτουργία του ΠΜΣ, από ειδική επιτροπή αξιολόγησης. Αυτή απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ τα οποία 

διδάσκουν στο ΠΜΣ και συγκροτείται μετά από εισήγηση της Σ.Ε. Η διαδικασία επιλογής στηρίζε-

ται σε εξειδικευμένη μεθοδολογία (αλγόριθμο) κατάταξης όλων των υποψηφίων μέσω μοριοδότη-

σης των προσόντων τους. Στη μεθοδολογία αυτή λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) Η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών του υποψήφιου με την 

επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ. 

β) Ο βαθμός του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. 

γ) Τυχόν λοιπές προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές.  

δ) Η γνώση της αγγλικής γλώσσας (από επίπεδο Β2 και άνω). 

ε) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

στ) Η επαγγελματική εμπειρία, εφόσον είναι συναφής με το αντικείμενο του ΠΜΣ 

ζ) Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις 

η) Η γνώση άλλων ξένων γλωσσών 

θ) Το περιεχόμενο δύο συστατικών επιστολών. 

ι) Η γενική εικόνα του υποψηφίου κατά την προφορική συνέντευξη ενώπιον της ειδικής επιτρο-

πής. 

5. Με βάση την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων, που προκύπτει από τη συγκεκριμένη μοριο-

δότηση, επιλέγονται αυτοί που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία μέχρι τον ανώ-

τατο επιτρεπόμενο αριθμό εισακτέων, που αποτελούν και τους επιτυχόντες στη διαδικασία επιλο-

γής. Στη συνέχεια κατατάσσονται οι αμέσως επόμενοι σε σειρά βαθμολογίας υποψήφιοι, που απο-

τελούν τους επιλαχόντες της διαδικασίας επιλογής. Ο συνολικός αριθμός των επιλαχόντων αποφα-

σίζεται κατά περίπτωση και κυμαίνεται από το 33% έως το 100% του αριθμού των επιτυχόντων.  

6. Η κατάταξη των υποψηφίων και για τις δύο κατηγορίες (επιτυχόντων και επιλαχόντων) γίνεται 

ανεξάρτητα σε δύο ξεχωριστές ομάδες, ανάλογα με το πτυχίο τους. Η πρώτη ομάδα αφορά στους 

Πολιτικούς Μηχανικούς και η δεύτερη στους πτυχιούχους ή διπλωματούχους των άλλων ειδικοτή-

των. Ο αριθμός των επιτυχόντων από την πρώτη ομάδα αποφασίζεται κατά περίπτωση και κυμαίνε-

ται από το 55% έως το 75% του συνολικού αριθμού των επιτυχόντων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

των θέσεων καλύπτεται από τους επιτυχόντες της δεύτερης ομάδας. 

7. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (μέχρι δεύτερο δεκαδικό ψηφίο στη συνολική βαθμολογία αξιολόγη-

σης) δύο ή περισσότερων υποψηφίων στην τελευταία θέση των εισαγομένων σε οποιαδήποτε από 

τις δύο ανωτέρω κατηγορίες πτυχιούχων, επιλέγεται ένας μετά από κλήρωση. 

8. Επιπροσθέτως, μπορεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα ως υπεράριθμο ένα μέλος κατ’ έτος από τις 

κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που υπηρετεί στο Τ.Π.Μ. του Α.Π.Θ. , εφό-

σον: α) ο τίτλος σπουδών του και το έργο που επιτελεί είναι συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ 

και β) πληροί τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017. 

Επίσης, μπορεί να γίνει δεκτός ως υπεράριθμος και ένας υπότροφος του ΙΚΥ, που πέτυχε στο σχε-

τικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού με γνωστικό αντικείμενο απολύτως συναφές 

με αυτό του ΠΜΣ, καθώς  και ένας αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Για την περί-

πτωση του αλλοδαπού υποτρόφου, απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Εάν 

υπάρξουν περισσότερες από μία αιτήσεις σε οποιαδήποτε από τις δύο κατηγορίες υποτρόφων, η 

επιλογή για την πλήρωση της εκάστοτε μίας επιπλέον θέσης γίνεται με την εφαρμογή του ειδικού 

αλγορίθμου μοριοδότησης. 
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9. Μετά την επιλογή των υποψηφίων από τη Σ.Ε., η Γ.Σ. του Τ.Π.Μ. εξετάζει την τήρηση της δια-

δικασίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό και επικυρώνει τον πίνακα ε-

πιτυχόντων και επιλαχόντων, ο οποίος αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και 

στην ιστοσελίδα του Τ.Π.Μ. και του Προγράμματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Διάρκεια, όροι και τέλη φοίτησης 

 

1. Η διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ-ΠΠΒΑ είναι ετήσια. Η έναρξη της φοίτησης γίνεται τον Οκτώ-

βριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει συστηματικές σπουδές κα-

τά τη διάρκεια των δύο εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματι-

κής εργασίας κατά το θερινό τρίμηνο. Η ακριβής έναρξη και λήξη των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων 

και το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής των μαθημάτων ορίζεται κατ’ έτος από τη Συνέλευση του 

Τμήματος. Η διάρκεια διδασκαλίας όλων των ΜΜ για κάθε εξάμηνο κυμαίνεται από 11 έως 13 

πλήρεις εβδομάδες. 

2. Η ανώτατη διάρκεια σπουδών ορίζεται σε 16 μήνες, δηλαδή σε 4 το πολύ επιπλέον μήνες, απο-

κλειστικά για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. 

3. Στους εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες προβλέπεται σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 33 του Ν. 4485/2017 (114 Α΄) η δυνατότητα  μερικής φοίτησης, η διάρκεια της οποίας δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα δύο ακαδημαϊκά έτη. Οι ενδιαφερόμενοι για μερική φοίτηση οφείλουν να 

προσκομίσουν βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει ότι εργάζονται τουλάχιστον 20 

ώρες την εβδομάδα. Μερική φοίτηση προβλέπεται και για μη εργαζόμενους μεταπτυχιακούς/κές 

φοιτητές/τριες που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος 

«πλήρους» φοίτησης και για ιδιαίτερες εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις, όπως σοβαρή ασθένεια, 

στράτευση, λόγοι ανωτέρας βίας. Για το αν συντρέχουν τέτοιοι λόγοι αποφασίζει η Συνέλευση του 

Τμήματος.  

4. Επίσης για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, μπορεί να χορηγηθεί σε ΜΦ προσωρινή αναστολή 

σπουδών για ένα ή δύο το πολύ συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα. Ενδεικτικά, τέτοιοι λόγοι είναι: 

α) επαπειλούμενη εγκυμοσύνη, β) μετοίκηση εξωτερικό για επαγγελματικούς λόγους, γ) σοβαρό, 

έκτακτο πρόβλημα υγείας. Η χορήγηση ή μη αναστολής αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμή-

ματος,  μετά από υποβολή τεκμηριωμένης αίτησης από τον ΜΦ και εισήγηση της Σ.Ε.  

5. Για την εγγραφή και παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπονται τέλη φοίτησης ύψους 500 Ευρώ. 

Από την καταβολή τελών απαλλάσσονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατο-

μικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενεια-

κό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι απαλλασσό-

μενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολι-

κού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017, 

αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας 

από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.  

6. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα ύστερα 

από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οι-

κονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο ΠΜΣ.  

7. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις εκ των οποίων η πρώτη με την εγγρα-

φή του φοιτητή και η δεύτερη με την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου του Α΄ Εξαμήνου.  

8. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε τραπεζικό ίδρυμα και σε ειδικό λογαριασμό. Οι πλη-

ροφορίες για την καταβολή των τελών φοίτησης παρατίθενται στην ιστοσελίδα του Τ.Π.Μ. και του 

ΠΜΣ. Επίσης παρέχονται και από τη Γραμματεία του Τ.Π.Μ. .  
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9. Η διαχείριση των εσόδων από τέλη φοίτησης γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ., σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος και Αξιολόγηση Επίδοσης 
 

Α. Γλώσσα διδασκαλίας 

1. Γλώσσα διδασκαλίας στο ΠΜΣ-ΠΠΒΑ είναι η ελληνική.  

 

Β. Προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα 

2. Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται κατ’ ελάχιστον 75 πιστωτικές μονάδες. Τα προσφερό-

μενα Μεταπτυχιακά Μαθήματα (ΜΜ) στους ΜΦ του ΠΜΣ παραθέτονται στον πίνακα 1, μαζί με 

τις αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας και τις πιστωτικές μονάδες.  

 

Πίνακας 1. Μεταπτυχιακά μαθήματα του ΠΜΣ_ΠΠΒΑ  

ΠΠΒΑ.1 Εκτίμηση Περιβαλλοντικών επιπτώσεων (4 ΩΡ - 7 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.2 Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος (4 ΩΡ - 7 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.3 Ανάλυση Αποφάσεων και Επικινδυνότητας (4 ΩΡ - 7 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.4 Απόκτηση, Επεξεργασία και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Δεδομένων: 

ΠΠΒΑ.4α Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (2 ΩΡ - 3 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.4β Φωτογραμμετρικές, Τηλεπισκοπικές και Γεωπληροφοριακές Μέθοδοι και Συστήματα 

(2 ΩΡ - 3 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.4γ Στατιστικές Μέθοδοι και Τεχνικές (2 ΩΡ - 3 ΠΜ)  

ΠΠΒΑ.5 Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων (3 ΩΡ - 6 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.6 Προστασία και Εξυγίανση των Υπόγειων Νερών (3 ΩΡ - 6 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.7 Διαχείριση Αποβλήτων (3 ΩΡ - 6 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.8 Μεταφορές - Συγκοινωνιακή Πολιτική και Περιβάλλον (3 ΩΡ - 6 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.9 Εισαγωγή στην Ερευνητική Μεθοδολογία (σεμιναριακού χαρακτήρα 3 ΩΡ - 0 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.10 Περιβαλλοντικές Συνιστώσες του Χωρικού Σχεδιασμού (3 ΩΡ - 6 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.11 Προστασία και διαχείριση Παράκτιου Περιβάλλοντος (3 ΩΡ - 6 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.12 Ατμοσφαιρική ρύπανση (3 ΩΡ - 6 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.13 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων (3 ΩΡ - 6 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.14 Γεωτεχνική Περιβάλλοντος (3 ΩΡ - 6 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.15 Περιβαλλοντική και Ενεργειακή Θεώρηση των Κτιριακών Κατασκευών (3 ΩΡ - 6 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.16 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-Περιβαλλοντικές επιπτώσεις (3 ΩΡ - 6 ΠΜ) 

 

Από τα παραπάνω, τα τέσσερα μαθήματα ΠΠΒΑ.1 έως και ΠΠΒΑ.4 είναι υποχρεωτικά, παρακο-

λουθούνται δηλαδή από όλους τους ΜΦ και διδάσκονται κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμή-

νου. Τα υπόλοιπα 12 μαθήματα ΠΠΒΑ.5 έως και ΠΠΒΑ.16 διδάσκονται κατά τη διάρκεια του εα-

ρινού εξαμήνου. Με μοναδική εξαίρεση το μάθημα ΠΠΒΑ.9, το οποίο είναι σεμιναριακού χαρα-

κτήρα και υποχρεούνται να το παρακολουθήσουν όλοι οι ΜΦ του ΠΜΣ, τα μαθήματα του εαρινού 

εξαμήνου είναι ΜΜ επιλογής. 

3. Τα μαθήματα επιλογής επιλέγονται από τους ΜΦ το αργότερο 15 ημέρες πριν από την έναρξη 

του εαρινού εξαμήνου με δήλωσή τους στη Γραμματεία. Το άθροισμα των πιστωτικών μονάδων 

των μαθημάτων που θα δηλωθούν, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 30. Εάν κάποιο μάθημα 

επιλογής δεν δηλωθεί από πέντε φοιτητές δεν διδάσκεται κατά το υπόψη εξάμηνο. 

4. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους τους ΜΦ. Τυχόν απουσίες δεν 
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θα πρέπει να υπερβαίνουν το 1/3 του συνόλου των παραδόσεων κάθε μαθήματος και το 1/4 του συ-

νόλου των παραδόσεων όλων των μαθημάτων κάθε εξαμήνου. Εάν κάποιος ΜΦ υπερβεί αδικαιο-

λόγητα οποιοδήποτε από τα δύο πιο πάνω όρια απουσιών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ενός εξα-

μήνου διαγράφεται από το ΠΜΣ και χάνει την ιδιότητα του ΜΦ. 

5. Η επιτυχία ενός ΜΦ σε κάθε ΜΜ του προγράμματος σπουδών προϋποθέτει τόσο την τακτική 

παρακολούθηση των παραδόσεων όσο και την πλήρη συμμετοχή του στις αντίστοιχες εκπαιδευτι-

κές δραστηριότητες, την εκπόνηση των επιμέρους εργασιών και τη γραπτή εξέταση, που διεξάγεται 

στο τέλος του οικείου εξαμήνου. Η τελική αξιολόγηση γίνεται μέσω βαθμού στην κλίμακα 0-10, 

στον οποίο συνυπολογίζεται η απόδοση του ΜΦ στο σύνολο των υποχρεωτικών απαιτήσεων κάθε 

μαθήματος. Η συμμετοχή του βαθμού της τελικής γραπτής εξέτασης στο συνολικό βαθμό κάθε μα-

θήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 60% του βαθμού αυτού. 

 

Γ. Αξιολόγηση της επίδοσης 

6. Η επιτυχία σε κάθε μάθημα προϋποθέτει τη συνολική βαθμολόγηση με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο 

του 6 στην κλίμακα 0-10. Με τη συγκεκριμένη προϋπόθεση, ο βαθμός αυτός είναι οριστικός και 

δεν επιδέχεται βελτίωσης με επαναληπτική εξέταση. 

7. Για κάθε ένα εξάμηνο υπάρχει μόνο μία περίοδος γραπτών εξετάσεων, που διενεργείται και ολο-

κληρώνεται το πολύ εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου μετά το πέρας της διδασκαλίας των αντί-

στοιχων εξαμηνιαίων μαθημάτων, με μοναδική εξαίρεση τις τυχόν επαναληπτικές εξετάσεις μαθη-

μάτων για τις οποίες ισχύουν τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους 8 ως 10 του παρόντος άρθρου. 

8. Εάν κάποιος ΜΦ αποτύχει στις κανονικές εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων καλείται 

να επανέλθει σε μία μόνο επαναληπτική εξέταση για κάθε μάθημα στο οποίο απέτυχε και η οποία 

διενεργείται εντός 20 ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων του αντίστοιχου μαθήματος. 

Εφόσον η απόδοση σε οποιαδήποτε επαναληπτική εξέταση κριθεί ως επιτυχής ο ΜΦ βαθμολογείται 

με τον βαθμό 6. 

9. Εάν κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις ο ΜΦ αποτύχει: α) σε δύο ή περισσότερα μαθήματα του 

χειμερινού εξαμήνου ή β) συνολικά σε τρία ή περισσότερα μαθήματα των 2 εξαμήνων, τότε δια-

γράφεται από το ΠΜΣ και χάνει την ιδιότητα του ΜΦ. 

10. Για την περίπτωση κατά την οποία, μετά την ολοκλήρωση των κανονικών και επαναληπτικών 

εξετάσεων και των δύο εξαμήνων, κάποιος ΜΦ έχει αποτύχει σε ένα μόνο μάθημα του χειμερινού 

και ένα του εαρινού εξαμήνου ή σε δύο μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ισχύει η ακόλουθη ρύθμι-

ση. Ο υπόψη ΜΦ, με γραπτή δήλωσή του προς τη Σ.Ε. του ΠΜΣ, επιλέγει μία μόνο από τις εξής 

δύο εναλλακτικές διαδικασίες: α)  να προσέλθει μία φορά σ επαναληπτικές εξετάσεις στις αρχές 

Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους ή β) να διατηρήσει την ιδιότητα του ΜΦ του ΠΜΣ και κατά τη διάρ-

κεια του αμέσως επόμενου και μόνο ακαδημαϊκού έτους να προσέλθει για μία τελευταία φορά στις 

κανονικές εξετάσεις  του ενός ή των δύο μαθημάτων που οφείλει. Σε περίπτωση επιτυχίας στην ε-

ξέταση αυτή ο ΜΦ θεωρείται ότι περάτωσε με επιτυχία τις συστηματικές σπουδές του ΠΜΣ και 

αποκτά το δικαίωμα της εξέτασης στη ΔΕ του. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση αυτή ο ΜΦ 

διαγράφεται από το ΠΜΣ και χάνει οριστικά την ιδιότητα του ΜΦ του ΠΜΣ.  

 

Δ. Μαθήματα ομοιογενοποίησης 

11. Όλοι οι ΜΦ του ΠΜΣ, που δεν κατέχουν δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από ΑΕΙ της χώρας ή 

του εξωτερικού, οφείλουν να παρακολουθήσουν, επιπλέον των ΜΜ, μία ομάδα τεσσάρων ειδικών 

μαθημάτων, τα οποία καλούνται μαθήματα ομοιογενοποίησης. Σκοπός αυτής της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας είναι ο εμπλουτισμός της προαπαιτούμενης γνώσης για την άνετη παρακολούθηση των 

ΜΜ επιλογής του ΠΜΣ από ΜΦ που δεν είναι Πολιτικοί Μηχανικοί και η ομοιογενοποίηση του 

γνωστικού υποβάθρου όλων των ΜΦ του ΠΜΣ. 
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12. Τα μαθήματα αυτά θεωρούνται ως συμπληρωματικά της βασικής εκπαίδευσης των ΜΦ που δεν 

είναι Πολιτικοί Μηχανικοί. Ως εκ τούτου απαιτείται η επιτυχής παρακολούθησή τους, χωρίς όμως η 

απόδοση των ΜΦ σε αυτά τα μαθήματα να προσμετράται στον τελικό βαθμό του ΜΔΕ. Για τον λό-

γο αυτόν δεν αντιστοιχίζονται πιστωτικές μονάδες στα μαθήματα ομοιογενοποίησης. 

13. Τα μαθήματα ομοιογενοποίησης είναι τα εξής: 

ΠΠΒΑ.Ο1 Στοιχεία Χημείας Περιβάλλοντος 

ΠΠΒΑ.Ο2 Στοιχεία Υδατικών Πόρων 

ΠΠΒΑ.Ο3 Στοιχεία Ωκεανογραφίας και Ακτομηχανικής 

ΠΠΒΑ.Ο4 Στοιχεία Γεωλογίας και Γεωμηχανικής 

14. Όλα τα μαθήματα ομοιογενοποίησης διδάσκονται κατά το χειμερινό εξάμηνο και διαρκούν έξι 

το πολύ διδακτικές εβδομάδες. Η παρακολούθησή τους περιλαμβάνει θεωρία, ασκήσεις, εκπόνηση 

εργασιών και γραπτές εξετάσεις, οι οποίες μπορούν να επαναληφθούν μία φορά. Σε περίπτωση που 

κάποιος ΜΦ αποτύχει οριστικά έστω και σε ένα από τα μαθήματα αυτά, δεν κρίνεται ικανός να συ-

νεχίσει τις σπουδές του, διαγράφεται από το ΠΜΣ και χάνει την ιδιότητα του ΜΦ. 

 

Ε. Διπλωματική εργασία 

15. Η μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) αποτελεί αυτοτελή επιστημονική εργασία που εκ-

πονείται ατομικά από κάθε ΜΦ και είναι απαραίτητη για την απόκτηση του ΜΔΕ. Οι ΔΕ μπορούν 

να έχουν συνθετικό ή ερευνητικό χαρακτήρα και εκπονούνται μετά το τέλος των συστηματικών 

σπουδών. Λεπτομέρειες για την εν γένει δομή, τη συγγραφή και την προφορική παρουσίασή τους 

δίνονται με αναλυτικές οδηγίες που εκδίδει ετησίως το ΠΜΣ και αναρτώνται στον ιστότοπό του και 

στον ιστότοπο του Τ.Π.Μ. τον Απρίλιο κάθε έτους.  

16. Για την  εκπόνηση της ΔΕ η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην 

οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο προτεινό-

μενος επιβλέπων και επισυνάπτεται  περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την  επιβλέ-

ποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή  για την έγκριση της εργασίας, ένα 

μέλος της οποίας είναι ο/η επιβλέπων/πουσα (άρθρο 34, παρ. 4 του Ν.4485/2017). Τα μέλη της 

Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με 

το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, ενώ ο επιβλέπων πρέπει να διδάσκει στο ΠΜΣ. 

17. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμε-

λούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήμα-

τος. Σε κάθε περίπτωση η κατάθεση και η εξέταση των ΔΕ δεν γίνονται νωρίτερα από το δεύτερο 

δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται επαρκής χρόνος για την επιτυχή ολο-

κλήρωσή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για να προσέλθει κάθε ΜΦ στην εξέταση της ΔΕ του είναι 

το να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλο το πρόγραμμα των συστηματικών σπουδών. Μετά την  έ-

γκρισή της από την Επιτροπή, η ΔΕ αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο της οικείας Σχο-

λής. 

18. Κάθε μέλος ΔΕΠ, που ανήκει σε διδακτική ομάδα ΜΜ του ΠΜΣ, μπορεί να αναλάβει την επί-

βλεψη τεσσάρων το πολύ ΔΕ ανά ακαδημαϊκό έτος. Τυχόν υπέρβαση του ορίου αυτού μπορεί να 

γίνει με ειδική αιτιολογημένη απόφαση της Σ.Ε.  

19. Η ΔΕ πιστώνεται με 15 πιστωτικές μονάδες. Η αξιολόγηση και η τελική βαθμολόγησή της γίνε-

ται με βάση ειδικό οδηγό αξιολόγησης που εκδίδει το ΠΜΣ και αναρτάται στον ιστότοπό του τον 

Απρίλιο κάθε έτους. Κατά την αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υπόψη κριτήρια ποιότητας που αφο-

ρούν στη συμβολή της εργασίας, το περιεχόμενό της, τη δομή του κειμένου, τη βιβλιογραφία η ο-

ποία χρησιμοποιείται και την προφορική της παρουσίαση. 

20. Βαθμός της ΔΕ είναι ο μέσος όρος των βαθμών των τριών εξεταστών που προκύπτουν μετά τη 

συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και που κατατίθενται στη Γραμματεία του Τ.Π.Μ. εντός 
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μιας εβδομάδας από την ημέρα της εξέτασής της. Η ΔΕ βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10 και ως 

μικρότερος αποδεκτός βαθμός επιτυχίας  λαμβάνεται το 6. 

21. Στην περίπτωση που κάποια ΔΕ κριθεί ανεπαρκής ή βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 6, 

οι εξεταστές δίνουν εντός τριών ημερών στον ΜΦ γραπτές υποδείξεις για τον τρόπο βελτίωσής της. 

Ο ΜΦ οφείλει εντός 20 ημερών να υποβάλει τη διορθωμένη εργασία του και να εξετασθεί εκ νέου 

από την ίδια επιτροπή, η απόφαση της οποίας, τη φορά αυτή, είναι τελεσίδικη. 

 

Στ. Υπολογισμός τελικού βαθμού 

22. O βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πολλαπλασιάζεται 

με τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων και το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον 

αριθμό πιστωτικών μονάδων που έχει συγκεντρώσει ο ΜΦ.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Διδακτικό προσωπικό 

 

1. Τη διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ-ΠΠΒΑ αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο (και πάντως 

σε ποσοστό άνω του 60%) μέλη του Τ.Π.Μ., που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

α) Μέλη ΔΕΠ 

β) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος, κάτοχοι διδακτορι-

κού διπλώματος 

γ) Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ 

δ) Διδάσκοντες σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 ή μεταδιδακτορικοί ερευνητές. 

2. Με αιτιολογημένη απόφασή της η Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το 

διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω για τη διδασκαλία ειδικών αντι-

κειμένων, μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλλων 

Α.Ε.Ι. ή και σε ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13 Α του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Ε-

πιπλέον η Συνέλευση του οικείου Τμήματος με απόφασή της, έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Διευθυντή του ΠΜΣ, μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επιστήμονες που έχουν 

θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύ-

ρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ από την 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 36, του νόμου 

4485/2017. Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθημάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων 

του ΠΜΣ αποφασίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε..  

3. Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος 

ή των διαλέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, η εξέταση του μαθήματος και η επικοινωνία 

με τους ΜΦ.  
 

ΑΡΘΡΟ 9 

Χορήγηση υποτροφιών και βραβείων 

 

1. Το ΠΜΣ επιδιώκει να ενθαρρύνει και να επιβραβεύει την άριστη επίδοση των ΜΦ που φοιτούν 

σε αυτό. Υποτροφίες χορηγούνται, εφόσον στον ετήσιο προϋπολογισμό είναι ενταγμένο σχετικό 

κονδύλιο. Οι υποτροφίες αυτές αφορούν σε φοιτητές κανονικής φοίτησης και χορηγούνται κατά το 

δεύτερο εξάμηνο, με κύριο κριτήριο τον μέσο όρο βαθμολογίας του πρώτου εξαμήνου. Τυχόν πρό-

σθετοι όροι χορήγησης, όπως και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται 

με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Επίσης, μπορεί να δίνονται εκτάκτως υποτροφίες από 

δωρητές-χορηγούς, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος και η συμφωνία των δωρητών με το Α.Π.Θ. 

2. Επιπλέον, με τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους, το ΠΜΣ επιβραβεύει τον ή την ΜΦ που αποφοι-

τά με τον μεγαλύτερο βαθμό του οικείου διπλώματος, εφόσον ο βαθμός αυτός είναι «άριστα». Η 
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βράβευση υλοποιείται με τη χορήγηση ειδικής περγαμηνής από το Τ.Π.Μ. Οποιαδήποτε, πέραν αυ-

τού του τιμητικού τίτλου, πρόσθετη επιβράβευση (π.χ. χρηματικό έπαθλο) του ίδιου ατόμου από το 

Τ.Π.Μ. είναι δυνατή εφόσον το σχετικό κονδύλιο περιλαμβάνεται στον ετήσιο προϋπολογισμό του 

ΠΜΣ.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

Έσοδα ΠΜΣ-Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης 

 

1. Τα έσοδα του ΠΜΣ-ΠΠΒΑ προέρχονται από:   

α) τον προϋπολογισμό του Α.Π.Θ.  

β) τον  προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

γ) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως 

οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή του ιδιωτι-

κού τομέα, 

δ) πόρους από ερευνητικά προγράμματα, 

ε) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, 

στ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., 

ζ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

 η) τέλη φοίτησης ύψους 500 Ευρώ για κάθε ΜΦ. Από την καταβολή τελών απαλλάσσονται οικο-

νομικώς ασθενείς φοιτητές, σύμφωνα με όσα αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 6 αυτού 

του κανονισμού.  

 2. Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4485/2017 η διαχείριση των εσόδων του ΠΜΣ γίνεται 

από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ.  και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα του προγράμματος 

και κατά 30% σε λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος. 

 3. Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 6 του ίδιου άρθρου το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών θα  δημοσι-

εύει, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων-εξόδων, με αναγραφή της κατανομής 

των δαπανών ανά κατηγορία και ιδίως του ύψους των τελών φοίτησης, των αμοιβών των διδασκό-

ντων στο ΠΜΣ και του αριθμού των διδασκόντων που τις εισέπραξαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή 

 

1. Το ΠΜΣ-ΠΠΒΑ υποστηρίζεται διοικητικά από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. και 

όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, καθώς και οι τίτλοι σπουδών εκδίδονται από τη Γραμματεία του. Εί-

ναι δυνατόν, αν οι πόροι του ΠΠΒΑ το επιτρέπουν και οι ανάγκες το επιβάλλουν, να χρησιμοποιή-

σει πρόσθετο προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης. 

2. Τα μαθήματα του ΠΜΣ-ΠΠΒΑ γίνονται σε αίθουσα της Πτέρυγας των Πολιτικών Μηχανικών, η 

αποκλειστική χρήση της οποίας έχει παραχωρηθεί σε αυτό. Η αίθουσα αυτή διαθέτει εξοπλισμό, η 

συντήρηση ή η αντικατάσταση του οποίου γίνεται από πόρους του ΠΠΒΑ. Επίσης, οι ΜΦ μπορούν 

να χρησιμοποιούν και άλλες βασικές υποδομές του Τ.Π.Μ., όπως η νησίδα Η/Υ, όπου γίνονται ορι-

σμένα μαθήματα, και διάφοροι εργαστηριακοί χώροι. Αν οι πόροι του το επιτρέπουν, το ΠΜΣ-

ΠΠΒΑ συνεισφέρει στον εξοπλισμό των χώρων αυτών. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

Απονεμόμενο δίπλωμα-Τελετουργικό αποφοίτησης 

 

1. Το ΠΜΣ-ΠΠΒΑ απονέμει στους ΜΦ που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους Δίπλωμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών στην Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Ο τίτλος του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών  είναι δημόσιο έγγραφο και εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος 

Πολιτικών Μηχανικών. Στο Δίπλωμα αναγράφονται ο τίτλος του ΠΜΣ, το έμβλημα του Τ.Π.Μ. και 

του ΠΜΣ, η χρονολογία περάτωσης των σπουδών, η χρονολογία έκδοσης του Διπλώματος, ο αριθ-

μός πρωτοκόλλου αποφοίτησης, τα στοιχεία του μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας,  ο ακριβής 

βαθμός αποφοίτησης και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης (Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα). 

2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών 

πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανι-

σμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον Ν. 

3328/2005 (Α' 80). 

3. Στον απόφοιτο του ΠΜΣ μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακο-

λούθησης και περάτωσης του Προγράμματος. 

4. Επιπλέον του  Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρ-

θρο 15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ. Β΄)], το οποίο είναι 

ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με την φύση, το επίπεδο, το γενικό-

τερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθη-

καν με επιτυχία. Το Παράρτημα Διπλώματος δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την α-

ναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα. 

5. Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της  Συνέλευσης του Τ.Π.Μ., μετά από ει-

σήγηση της Σ.Ε. του ΠΜΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας 

 

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Συντονι-

στική Επιτροπή του ΠΜΣ για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος  στη Συνέ-

λευση του Τμήματος. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογο-

κλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυ-

χιακό/κη φοιτητή/τρια κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση 

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει α-

κόμη και διαγραφή του ΜΦ που έχει υποπέσει στα παραπτώματα αυτά, σύμφωνα με όσα διαλαμ-

βάνονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Α.Π.Θ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

Μεταβατικές διατάξεις 

 

1. Οι  φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΠΜΣ-ΠΠΒΑ και φοιτούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2017-2018, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έ-

ναρξη ισχύος του Ν.4485/2017, διατάξεις  (άρθρο 85 παρ.2 του ν. 4485/2017). 

2. Ο παρών κανονισμός μπορεί να τροποποιείται μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση της Σ.Ε. και 

αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. Ο 

νέος κανονισμός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 


