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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
“Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη”  

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

Σκοπός του κανονισμού 

 

1. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργί-

ας (ΕΚΛ) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι-

κών (ΤΠΜ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-

σαλονίκης (ΑΠΘ) με τίτλο «Προστασία Περιβάλλο-

ντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (ΠΠΒΑ) έχει ως σκο-

πό την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος αυ-

τού. 

2. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχια-

κού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σύμφωνα με: 

α) το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 

σπουδές (Ν. 3685/2008), β) τον κανονισμό μετα-

πτυχιακών σπουδών του ΑΠΘ και γ) τις διατάξεις 

της ιδρυτικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) Β7/52α 

(ΦΕΚ 739 τ.Β’/17-7-1998) του ΠΜΣ καθώς και τις 

τροποποιήσεις της που έγιναν με όλες τις μεταγε-

νέστερές της ΥΑ. Ο παρών ΕΚΛ δεν υποκαθιστά 

αλλά συμπληρώνει τις πιο πάνω ΥΑ, καθορίζοντας 

μαζί τους λεπτομερώς το πλαίσιο της εύρυθμης 

λειτουργίας του ΠΜΣ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Αρμόδια όργανα 

 

1. Αρμόδια όργανα, στο επίπεδο του ΤΠΜ, για 

την παρακολούθηση της πορείας, τον συντονισμό 

και την αποτελεσματική λειτουργία και εφαρμογή 

του ΠΜΣ είναι η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθε-

σης (ΓΣΕΣ) του ΤΠΜ, η Συντονιστική Επιτροπή 

(ΣΕ) του ΠΜΣ και ο Διευθυντής του ΠΜΣ. 

2. Η ΣΕ και ο Διευθυντής ορίζονται από τη ΓΣΕΣ 

του ΤΠΜ. Η ΣΕ είναι εξαμελής και απαρτίζεται από 

τον Διευθυντή, ο οποίος προεδρεύει της ΣΕ, και 

από πέντε άλλα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού 

Προσωπικού (ΔΕΠ) του ΤΠΜ που διδάσκουν στο 

ΠΜΣ.  

ΑΡΘΡΟ 3 

Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών 

 

1. Το ΤΠΜ προκηρύσσει ετησίως το σύνολο 

των επιτρεπομένων θέσεων (30 κατά το μέγιστο) 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) για εισαγωγή στο 

ΠΜΣ. 

2. Η προκήρυξη των θέσεων και η διαδικασία 

υποβολής αιτήσεων υποψηφίων ΜΦ ολοκληρώνο-

νται, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες, εντός του 

μηνός Μαΐου κάθε ακαδημαϊκού έτους. 

3. Η διαδικασία επιλογής των ΜΦ για την εισα-

γωγή τους στο ΠΜΣ ολοκληρώνεται εντός του μη-

νός Ιουνίου με την έκδοση σχετικής απόφασης της 

ΓΣΕΣ του ΤΠΜ. 

4. 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 πρόσθετων 

στοιχείων που αναφέρονται ιδίως στην κατηγορία 

του βασικού πτυχίου ή διπλώματος και στη συνά-

φειά του με το ΠΜΣ, καθώς και των στοιχείων εκεί-

νων που αφορούν στα μαθήματα του προπτυχια-

κού προγράμματος σπουδών, τα οποία παρακο-

λούθησε με επιτυχία ο υποψήφιος ΜΦ και τα οποία 

είναι συναφή με το ΠΜΣ. 

5. Δυνατότητα υποβολής αίτησης για επιλογή 

στο ΠΜΣ έχουν διπλωματούχοι και πτυχιούχοι δια-

φόρων κατηγοριών, που προσδιορίζονται στο άρ-

θρο 4 της ΥΑ Β7/52α. Πέραν αυτών, αίτηση μπο-

ρούν να υποβάλουν και φοιτητές οι οποίοι κατά το 

διάστημα υποβολής των αιτήσεων διανύουν το τε-

λευταίο έτος των προπτυχιακών τους σπουδών σε 

τμήματα και σχολές των ίδιων κατηγοριών διπλω-

μάτων και πτυχίων. Αυτοί οφείλουν, αντί αντιγρά-

φου πτυχίου ή διπλώματος, να υποβάλλουν με την 

αίτησή τους πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογί-

ας. Η τυχόν έγκριση της αίτησής τους είναι προσω-

ρινή και οριστικοποιείται μόνο εφόσον προσκομί-
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σουν το αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος μέχρι 

την τελική ημερομηνία εγγραφής όλων των επιτυ-

χόντων στο ΠΜΣ.  

6. Η επιλογή των εισακτέων ΜΦ στο ΠΜΣ γίνε-

ται λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία 

και την ΥΑ που διέπει τη λειτουργία του ΠΜΣ και 

εφαρμόζοντας συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγη-

σης των προσόντων των υποψηφίων. Η διαδικασία 

αυτή στηρίζεται σε εξειδικευμένη μεθοδολογία (αλ-

γόριθμο) κατάταξης όλων των υποψηφίων μέσω 

μοριοδότησης των προσόντων τους. Η μεθοδολο-

γία κατάταξης καθορίζεται από τη ΓΣΕΣ του ΤΠΜ 

και αποτελεί το Παράρτημα Α του παρόντος ΕΚΛ. 

7. Η όλη διαδικασία επιλογής των εισακτέων 

ΜΦ διενεργείται από ειδική επιτροπή αξιολόγησης 

που απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ τα οποία διδά-

σκουν στο ΠΜΣ και η οποία συγκροτείται μετά από 

εισήγηση της ΣΕ. Στη μεθοδολογία αξιολόγησης 

των προσόντων κάθε υποψήφιου λαμβάνονται υ-

πόψη τα ακόλουθα κριτήρια: 

α) Συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των 

προπτυχιακών σπουδών του υποψήφιου με την 

επιστημονική περιοχή του ΠΜΣ. 

β) Βαθμός του βασικού πτυχίου ή διπλώματος. 

γ) Λοιπές προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές 

σπουδές.  

δ) Επάρκεια γνώσης της αγγλικής γλώσσας. 

ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

στ) Δύο συστατικές επιστολές. 

ζ) Γενική εικόνα του υποψηφίου κατά την προ-

φορική συνέντευξη ενώπιον της ειδικής επιτρο-

πής. 

8. Με βάση την αξιολογική κατάταξη των υπο-

ψηφίων, που προκύπτει από τη συγκεκριμένη μορι-

οδότηση, επιλέγονται οι συγκεντρώσαντες τη μεγα-

λύτερη συνολική βαθμολογία μέχρι τον ανώτατο 

επιτρεπόμενο από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του 

ΠΜΣ-ΠΠΒΑ αριθμό εισακτέων, που αποτελούν και 

τους επιτυχόντες στη διαδικασία επιλογής. Στη συ-

νέχεια κατατάσσονται οι αμέσως επόμενοι σε σειρά 

βαθμολογίας υποψήφιοι, που αποτελούν τους επι-

λαχόντες της διαδικασίας επιλογής. Ο συνολικός 

αριθμός των επιλαχόντων αποφασίζεται κατά περί-

πτωση και κυμαίνεται από το 33% έως το 100% του 

αριθμού των επιτυχόντων.  

9. 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 Πο-

λιτικούς Μηχανικούς και η δεύτερη στους πτυχιού-

χους ή διπλωματούχους των άλλων ειδικοτήτων. Ο 

αριθμός εισαγομένων (επιτυχόντων) από την πρώ-

τη ομάδα αποφασίζεται κατά περίπτωση και κυμαί-

νεται από το 55% έως το 75% του συνολικού αριθ-

μού των επιτυχόντων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

των θέσεων καλύπτεται τους εισαγόμενους της 

δεύτερης ομάδας. 

10. Σε περίπτωση ισοβαθμίας (μέχρι δεύτερο 

δεκαδικό ψηφίο στη συνολική βαθμολογία αξιολό-

γησης) δύο ή περισσότερων υποψηφίων στην τε-

λευταία θέση των εισαγομένων σε οποιαδήποτε 

από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες πτυχιούχων, επι-

λέγεται ένας μετά από κλήρωση, έτσι ώστε να μην 

υπάρξει ποτέ υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμε-

νου αριθμού των εισακτέων. 

11. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων που επι-

λέγονται με τη διαδικασία που περιγράφεται στο 

παρόν άρθρο, και εφόσον υπάρξουν σχετικές αιτή-

σεις, γίνεται δεκτός ένας υπότροφος του Ιδρύματος 

Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) που πέτυχε στο σχε-

τικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτε-

ρικού και ένας αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνι-

κού Κράτους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την 

εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών και των δύο κα-

τηγοριών είναι η σχετική συνάφεια της υποτροφίας 

και του βασικού πτυχίου ή διπλώματος των αιτού-

ντων με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επι-

πλέον, για την περίπτωση του αλλοδαπού υπο-

τρόφου, απαιτείται η πιστοποιημένη γνώση της 

ελληνικής γλώσσας. Εάν υπάρξουν περισσότερες 

από μία αιτήσεις σε οποιαδήποτε από τις δύο πιο 

πάνω κατηγορίες, η επιλογή για την πλήρωση της 

εκάστοτε μίας επιπλέον θέσης γίνεται με την εφαρ-

μογή του ειδικού αλγορίθμου μοριοδότησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

Χορήγηση υποτροφιών και βραβείων 

 

1. Το ΠΜΣ επιδιώκει να ενθαρρύνει και να επι-

βραβεύει την άριστη επίδοση των ΜΦ που φοιτούν 

σ’ αυτό. Εφόσον στο ετήσιο κόστος λειτουργίας του 

ΠΜΣ δεν περιλαμβάνονται κονδύλια για χορήγηση 

υποτροφιών σε ΜΦ, δεν κινείται καμία διαδικασία 

χορήγησης υποτροφιών από το ΠΜΣ. Εάν, όμως, 
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υπάρξουν ανάλογες οικονομικές δυνατότητες, το 

ΠΜΣ εφαρμόζει διαδικασία χορήγησης υποτροφιών 

σε ΜΦ που έχουν διακριθεί είτε στη διαδικασία ει-

σαγωγής είτε και στην εν γένει ακαδημαϊκή τους 

επίδοση. Οι σχετικές διαδικαστικές λεπτομέρειες 

ορίζονται από τη ΓΣΕΣ του ΤΠΜ, μετά από εισήγη-

ση της ΣΕ, πριν από την προκήρυξη για την εισα-

γωγή ΜΦ του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους. 

2. Με τη λήξη κάθε ακαδημαϊκού έτους το ΠΜΣ 

επιβραβεύει τον ή την ΜΦ που αποφοιτά με τον 

μεγαλύτερο βαθμό του οικείου διπλώματος, εφό-

σον ο βαθμός αυτός είναι «άριστα». Η βράβευση 

υλοποιείται με τη χορήγηση ειδικής περγαμηνής 

από το ΤΠΜ. Οποιαδήποτε – πέραν αυτού του τι-

μητικού τίτλου – πρόσθετη επιβράβευση (π.χ. χρη-

ματικό έπαθλο) του ίδιου ατόμου από το ΤΠΜ είναι 

δυνατή εφόσον η λήψη των σχετικών αποφάσεων 

και η ενημέρωση όλων των ΜΦ του ΠΜΣ έχουν 

ολοκληρωθεί κατά την έναρξη του αντίστοιχου α-

καδημαϊκού έτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων 

 

1. Τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Μαθήματα 

(ΜΜ) στους ΜΦ του ΠΜΣ, με τις ελάχιστες διδακτι-

κές ώρες ανά εβδομάδα (ΩΡ) και τις πιστωτικές 

μονάδες (ΠΜ) που αντιστοιχούν στο καθένα απ’ 

αυτά, συνιστούν τις συστηματικές σπουδές στο 

ΠΜΣ και είναι τα ακόλουθα 15: 

ΠΠΒΑ.1 Αποτίμηση και Διαχείριση του Περιβάλλο-

ντος (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 Συστήματα και Τεχνολογίες Διαχείρισης 

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 Χωρι-

κού Σχεδιασμού (3 ΩΡ - 6 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.11 Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας 

Ζώνης (3 ΩΡ - 6 ΠΜ) 

ΠΠΒΑ.12 Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Παράκτιων 

και Θαλασσίων Τεχνικών Έργων (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) 

2. Από τα παραπάνω, τα τέσσερα μαθήματα 

ΠΠΒΑ.1 έως και ΠΠΒΑ.4 αποτελούν υποχρεωτικά 

ΜΜ, παρακολουθούνται δηλαδή από όλους τους 

ΜΦ και διδάσκονται κατά τη διάρκεια του χειμερι-

νού εξαμήνου. Τα υπόλοιπα 11 μαθήματα ΠΠΒΑ.5 

έως και ΠΠΒΑ.15 διδάσκονται κατά τη διάρκεια του 

εαρινού εξαμήνου. Με μοναδική εξαίρεση το μάθη-

μα ΠΠΒΑ.9, το οποίο είναι σεμιναριακού χαρακτή-

ρα και υποχρεούνται να το παρακολουθήσουν όλοι 

οι ΜΦ του ΠΜΣ, τα μαθήματα του εαρινού εξαμή-

νου είναι ΜΜ επιλογής. 

3. Τα μαθήματα επιλογής επιλέγονται από τους 

ΜΦ εγκαίρως και πάντως 15 ημέρες πριν από την 

έναρξη του εαρινού εξαμήνου. Οι φοιτητές υπο-

χρεούνται να επιλέξουν με γραπτή δήλωσή τους 

πέντε ΜΜ επιλογής. Εάν κάποιο μάθημα επιλογής 

δεν δηλωθεί από πέντε φοιτητές δεν διδάσκεται 

κατά το υπόψη εξάμηνο. 

4. Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων εί-

ναι υποχρεωτική για όλους τους ΜΦ. Τυχόν απου-

σίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 1/3 του συ-

νόλου των παραδόσεων κάθε μαθήματος και το 1/4 

του συνόλου των παραδόσεων όλων των μαθημά-

των κάθε εξαμήνου. Εάν κάποιος ΜΦ υπερβεί αδι-

καιολόγητα οποιοδήποτε από τα δύο πιο πάνω 

όρια απουσιών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή 

ενός εξαμήνου διαγράφεται από το ΠΜΣ και χάνει 

την ιδιότητα του ΜΦ. 
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5. Η επιτυχία ενός ΜΦ σε κάθε ΜΜ του προ-

γράμματος σπουδών προϋποθέτει τόσο την τακτι-

κή 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 αξιολόγη-

ση γίνεται μέσω βαθμού στην κλίμακα 0-10, στον 

οποίο συνυπολογίζεται η απόδοση του ΜΦ στο 

σύνολο των υποχρεωτικών απαιτήσεων κάθε μα-

θήματος. Η συμμετοχή του βαθμού της τελικής 

γραπτής εξέτασης στο συνολικό βαθμό κάθε μαθή-

ματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 60% του 

βαθμού αυτού. 

6. Η επιτυχία σε κάθε μάθημα προϋποθέτει τη 

συνολική βαθμολόγηση με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο 

του 6 στην κλίμακα 0-10. Με τη συγκεκριμένη προ-

ϋπόθεση, ο βαθμός αυτός είναι οριστικός και δεν 

επιδέχεται βελτίωσης με επαναληπτική εξέταση. 

7. Εάν κάποιος ΜΦ αποτύχει στις κανονικές ε-

ξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων καλείται 

να επανέλθει σε μία μόνο επαναληπτική εξέταση 

για κάθε μάθημα στο οποίο απέτυχε και η οποία 

διενεργείται εντός 15 ημερών από την έκδοση των 

αποτελεσμάτων του αντίστοιχου μαθήματος. Εφό-

σον η απόδοση σε οποιαδήποτε επαναληπτική 

εξέταση κριθεί ως επιτυχής ο ΜΦ βαθμολογείται με 

τον βαθμό 6. 

8. Εάν κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις οποι-

ουδήποτε εξαμήνου σπουδών ο ΜΦ αποτύχει σε 

δύο ή περισσότερα μαθήματα του οικείου εξαμή-

νου, τότε διαγράφεται από το ΠΜΣ και χάνει την 

ιδιότητα του ΜΦ. 

9. Για την ειδική περίπτωση κατά την οποία, με-

τά την ολοκλήρωση των κανονικών και επαναλη-

πτικών εξετάσεων και των δύο εξαμήνων, κάποιος 

ΜΦ έχει αποτύχει σε ένα μόνο μάθημα του ενός ή 

και των δύο εξαμήνων ισχύει η ακόλουθη ρύθμιση. 

Ο υπόψη ΜΦ, με γραπτή δήλωσή του προς τη ΣΕ 

του ΠΜΣ, επιλέγει υποχρεωτικά μία μόνο από τις 

εξής δύο εναλλακτικές διαδικασίες: α)  Να προσέλ-

θει σε μία τελευταία επαναληπτική εξέταση στις 

αρχές Σεπτεμβρίου του τρέχοντος ακαδημαϊκού 

έτους. Σε περίπτωση επιτυχίας στην εξέταση αυτή 

ο ΜΦ θεωρείται ότι περάτωσε με επιτυχία τις συ-

στηματικές σπουδές του ΠΜΣ και αποκτά το δικαί-

ωμα της εξέτασης στη ΔΕ του Σε περίπτωση απο-

τυχίας στην εξέταση αυτή ο ΜΦ διαγράφεται από 

το ΠΜΣ και χάνει οριστικά την ιδιότητα του ΜΦ του 

ΠΜΣ. β) Να διατηρήσει την ιδιότητα του ΜΦ του 

ΠΜΣ και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου 

και μόνο ακαδημαϊκού έτους και να προσέλθει για 

μία τελευταία φορά στις κανονικές εξετάσεις  του 

ενός ή των δύο μαθημάτων που οφείλει. Ανάλογα 

με την έκβαση των εξετάσεων αυτών ισχύουν ακρι-

βώς τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη εναλ-

λακτική διαδικασία. 

10. Η έναρξη και λήξη των δύο ακαδημαϊκών 

εξαμήνων και το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής 

των μαθημάτων ορίζεται κατ’ έτος από τη ΓΣΕΣ. Η 

διάρκεια διδασκαλίας όλων των ΜΜ για κάθε εξά-

μηνο πρέπει να κυμαίνεται από 11 έως 13 πλήρεις 

εβδομάδες. Για κάθε ένα εξάμηνο υπάρχει μόνο μία 

περίοδος γραπτών εξετάσεων, που διενεργείται και 

ολοκληρώνεται το πολύ εντός του πρώτου δεκα-

πενθήμερου μετά το πέρας της διδασκαλίας των 

αντίστοιχων εξαμηνιαίων μαθημάτων, με μοναδική 

εξαίρεση τις τυχόν επαναληπτικές εξετάσεις μαθη-

μάτων για τις οποίες ισχύουν τα όσα αναφέρονται 

στις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος άρθρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

Μαθήματα ομοιογενοποίησης 

 

1. Όλοι οι ΜΦ του ΠΜΣ, που δεν κατέχουν δί-

πλωμα Πολιτικού Μηχανικού από ΑΕΙ της χώρας ή 

του εξωτερικού, οφείλουν να παρακολουθήσουν, 

επιπλέον των ΜΜ, μία ομάδα τεσσάρων ειδικών 

μαθημάτων, τα οποία καλούνται μαθήματα ομοιο-

γενοποίησης. Σκοπός αυτής της εκπαιδευτικής δια-

δικασίας είναι ο εμπλουτισμός της προαπαιτούμε-

νης γνώσης για την άνετη παρακολούθηση των 

ΜΜ επιλογής του ΠΜΣ από ΜΦ που δεν είναι Πο-

λιτικοί Μηχανικοί και η ομοιογενοποίηση του γνω-

στικού υποβάθρου όλων των ΜΦ του ΠΜΣ. 

2. Τα μαθήματα αυτά καθορίζονται από τη ΓΣΕΣ 

του ΤΠΜ και θεωρούνται ως συμπληρωματικά της 

βασικής εκπαίδευσης των ΜΦ που δεν είναι Πολιτι-

κοί 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 λόγο αυτόν δεν α-

ντιστοιχίζονται πιστωτικές μονάδες στα μαθήματα 

ομοιογενοποίησης. 
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3. 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 

4. Όλα τα μαθήματα ομοιογενοποίησης διδά-

σκονται κατά το χειμερινό εξάμηνο στη διάρκεια 

επτά έως εννέα διδακτικών εβδομάδων. Η παρα-

κολούθησή τους περιλαμβάνει θεωρία, ασκήσεις, 

εκπόνηση εργασιών και γραπτές εξετάσεις. Σε πε-

ρίπτωση όπου κάποιος ΜΦ αποτύχει έστω και σε 

ένα από τα μαθήματα αυτά δεν κρίνεται ικανός για 

τη συνέχεια των σπουδών του, διαγράφεται από το 

ΠΜΣ και χάνει την ιδιότητα του ΜΦ. 

5. Η αναλυτική διαδικασία της διεξαγωγής των 

μαθημάτων ομοιογενοποίησης περιγράφεται στο 

παράρτημα Β του παρόντος ΕΚΛ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

Διπλωματική εργασία 

 

1. Η μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) 

αποτελεί αυτοτελή επιστημονική εργασία που εκ-

πονείται ατομικά από κάθε ΜΦ και είναι απαραίτη-

τη για την απόκτηση του ΜΔΕ. 

2. Για κάθε ΜΦ και μετά από πρόταση της ΣΕ 

του ΠΜΣ ορίζεται από τη ΓΣΕΣ του ΤΠΜ τριμελής 

εξεταστική επιτροπή που απαρτίζεται από ένα μέ-

λος ΔΕΠ ως επιβλέποντα της ΔΕ και δύο επιπλέον 

μέλη ΔΕΠ ως συνεξεταστές της. Τα μέλη κάθε τρι-

μελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να διδά-

σκουν στο ΠΜΣ. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να οριστεί 

ως συνεξεταστής ένα μέλος ΔΕΠ του ΤΠΜ ή άλλου 

τμήματος ΑΕΙ που δεν διδάσκει στο ΠΜΣ. Ο ορι-

σμός του γίνεται μετά από ειδική αιτιολόγηση, κυ-

ρίως σε ό,τι αφορά το θέμα της αντίστοιχης ΔΕ.  

3. Κάθε μέλος ΔΕΠ, που ανήκει σε διδακτική 

ομάδα ΜΜ του ΠΜΣ, μπορεί να αναλάβει την επί-

βλεψη μέχρι τεσσάρων ΔΕ ανά ακαδημαϊκό έτος. Ο 

επιβλέπων κάθε ΔΕ συνυπογράφει με τον επιβλε-

πόμενο ΜΦ τη δήλωση εκπόνησης της ΔΕ την ο-

ποία υποχρεούται ο ΜΦ να καταθέσει στη Γραμμα-

τεία του ΠΜΣ μέχρι τα τέλη Μαΐου. Στο έντυπο αυ-

τής της δήλωσης αναγράφονται: το θέμα της ΔΕ, το 

ονοματεπώνυμο του ΜΦ, το ονοματεπώνυμο του 

επιβλέποντα και το ονοματεπώνυμο ενός μέλους 

ΔΕΠ το οποίο προτείνει ο επιβλέπων ως δεύτερο 

συνεξεταστή της ΔΕ. Η ΣΕ του ΠΜΣ ελέγχει όλα τα 

στοιχεία κάθε δήλωσης και ορίζει ένα από τα μέλη 

της ως τρίτο συνεξεταστή της αντίστοιχης ΔΕ. Ο 

κατάλογος όλων των ΔΕ που διαμορφώνεται με τη 

διαδικασία αυτή αποστέλλεται στη Γραμματεία του 

ΤΠΜ για έγκριση από τη ΓΣΕΣ. 

4. Οι ΔΕ εκπονούνται μετά το πέρας των συ-

στηματικών σπουδών. Η συγγραφή τους ολοκλη-

ρώνεται εντός του Σεπτεμβρίου. 

5. Οι ΔΕ είναι αυτοτελείς επιστημονικές εργασί-

ες συνθετικού ή ερευνητικού χαρακτήρα. Λεπτομέ-

ρειες για την εν γένει δομή, τη συγγραφή και την 

προφορική παρουσίασή τους δίνονται με αναλυτι-

κές οδηγίες που εκδίδει ετησίως το ΠΜΣ. Όταν πε-

ρατωθεί η διαδικασία των εξετάσεων των ΔΕ όλοι 

οι ΜΦ υποχρεούνται να καταθέσουν τα πλήρη κεί-

μενα των ΔΕ τους στο ΤΠΜ και στο ΑΠΘ, σύμφω-

να με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές αποφάσεις. 

6. Οι ημερομηνίες της κατάθεσης και της εξέτα-

σης σε δημόσια παρουσίαση όλων των ΔΕ ορίζο-

νται κατ’ έτος. Σε κάθε περίπτωση η κατάθεση και η 

εξέταση των ΔΕ δεν γίνονται νωρίτερα από το δεύ-

τερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε 

να διασφαλίζεται επαρκής χρόνος για την επιτυχή 

ολοκλήρωσή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για να 

προσέλθει κάθε ΜΦ στην εξέταση της ΔΕ του είναι 

το να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλο το πρό-

γραμμα των συστηματικών σπουδών. 

7. Η ΔΕ πιστώνεται με 15 πιστωτικές μονάδες. 

Η αξιολόγηση και η τελική βαθμολόγησή της γίνεται 

με βάση ειδικό οδηγό αξιολόγησης που εκδίδει το 

ΠΜΣ. Κατά την αξιολόγηση αυτή λαμβάνονται υ-

πόψη κριτήρια ποιότητας που αφορούν στη συμ-

βολή της εργασίας, το περιεχόμενό της, τη δομή 

του κειμένου, τη βιβλιογραφία η οποία χρησιμοποι-

είται και την προφορική της παρουσίαση. 

8. Βαθμός της ΔΕ είναι ο μέσος όρος των βαθ-

μών των τριών εξεταστών που προκύπτουν μετά 

τη συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και που 

κατατίθενται στη Γραμματεία του ΤΠΜ εντός μιας 

εβδομάδας από την ημέρα της εξέτασής της. Η ΔΕ 

βαθμολογείται στην κλίμακα 0-10 και ως μικρότε-

ρος αποδεκτός βαθμός επιτυχίας  λαμβάνεται το 6. 

9. Στην περίπτωση που κάποια ΔΕ κριθεί ανε-

παρκής ή βαθμολογηθεί με βαθμό μικρότερο του 6, 

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

ΜΦ οφείλει εντός 15 ημερών να υποβάλει τη διορ-

θωμένη εργασία του και να εξετασθεί εκ νέου από 

την ίδια επιτροπή, η απόφαση της οποίας, τη φορά 

αυτή, είναι τελεσίδικη. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

Απονομή τίτλου 

1. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των συστημα-

τικών σπουδών και της ΔΕ απονέμεται στον ΜΦ το 

ΜΔΕ με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 

του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην Προστα-

σία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη». 

2. Ο βαθμός που αναφέρεται στο ΜΔΕ υπολογί-

ζεται ως το 75% του μέσου όρου των εννέα ΜΜ

συν το 25% του βαθμού της ΔΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

Εφαρμογή και τροποποιήσεις του κανονισμού 

 

1. Ο παρών ΕΚΛ ισχύει από την ημέρα της έ-

γκρισής του από τη ΓΣΕΣ. Ο ΕΚΛ γνωστοποιείται 

σε όλους τους διδάσκοντες και τους ΜΦ του ΠΜΣ, 

οι οποίοι οφείλουν να τηρούν και να εφαρμόζουν 

αδιακρίτως όλες τις διατάξεις του. 

2. Ο παρών ΕΚΛ μπορεί να τροποποιείται μετά 

από τεκμηριωμένη εισήγηση της ΣΕ και έγκριση 

από τη ΓΣΕΣ του ΤΠΜ. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ-ΠΠΒΑ 

(Παράρτημα Α του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του προγράμματος) 
 
 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

Σκοπός της παρούσας μεθοδολογίας κατάταξης 
υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών για εισαγωγή 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προ-
στασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» 
(ΠΜΣ-ΠΠΒΑ) είναι ο καθορισμός ποσοτικών κριτη-
ρίων και γενικά η εξειδίκευση της διαδικασίας για τη 
συνολική αξιολόγηση όλων των επιμέρους προσό-
ντων των υποψηφίων, τα οποία οφείλουν να συνε-
κτιμηθούν σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 
(σχετική νομοθεσία και Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας-ΕΚΛ του προγράμματος).  

Η διαδικασία επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
(ΜΦ) στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη» λαμβάνει υπόψη, με τον τρόπο που 
περιγράφεται στη συνέχεια και ειδικότερα με την 
κατανομή τους σε τέσσερις ομάδες κριτηρίων, τα 
επτά κριτήρια ((α)-(ζ)) που αναφέρονται στο άρθρο 
3 παρ. 7 του ΕΚΛ. Τα κριτήρια αυτά ποσοτικοποι-
ούνται με την εφαρμογή ενός ειδικού αλγορίθμου 
αξιολόγησης, στον οποίο συμμετέχουν διάφορες 
κατάλληλες μεταβλητές και οι συντελεστές βάρους 
τους. Αμέσως παρακάτω περιγράφεται συνοπτικά 
η διαμόρφωση αυτού του αλγορίθμου, ενώ στη συ-
νέχεια αναλύεται πλήρως η μεθοδολογία ποσοτι-
κοποίησης των επιμέρους μεταβλητών και συντε-
λεστών βάρους των τεσσάρων ομάδων κριτηρίων. 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Στον αλγόριθμο αξιολόγησης συμμετέχουν τέσσερις 
ποσοτικού χαρακτήρα μεταβλητές, που οι τιμές 
τους κυμαίνονται στην κλίμακα 0-10. Οι μεταβλητές 
αυτές είναι οι ακόλουθες: 

Α: ο βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (προπτυχια-
κών σπουδών) 

Β: η βαθμολογία (μοριοδότηση) αξιολόγησης του 
βιογραφικού σημειώματος 

Γ: η βαθμολογία (μοριοδότηση) αξιολόγησης των 
συστατικών επιστολών 

Δ: η βαθμολογία (μοριοδότηση) αξιολόγησης της 
προφορικής συνέντευξης 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η συνολική βαθμολογία (ΣΒ) της αξιολόγησης των 
υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών προκύπτει 
από την παρακάτω σχέση που συνιστά τον προα-
ναφερθέντα αλγόριθμο αξιολόγησης: 

ΣΒ = α Α + β Β + γ Γ + δ Δ 

Από τους τέσσερις συντελεστές βάρους (α-δ) των 
αντίστοιχων μεταβλητών (Α-Δ), ο μεν α περιγράφει 
τη συνάφεια των προπτυχιακών σπουδών με το 
ΠΜΣ-ΠΠΒΑ (υπολογίζεται αριθμητικά με τρόπο 
που αναλύεται στη συνέχεια), ενώ οι τιμές των 
τριών άλλων συντελεστών βάρους ορίζονται εξ αρ-
χής ως εξής:  

β = 0.5,   γ = 0.25   και   δ = 0.75 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

Με τη βοήθεια του παραπάνω αλγορίθμου γίνεται η 
αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων, κατ’ αρχήν 
μέχρι τον ανώτατο επιτρεπόμενο από το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο του ΠΜΣ-ΠΠΒΑ αριθμό εισακτέων, 
που αποτελούν και τους επιτυχόντες στη διαδικα-
σία επιλογής. Στη συνέχεια γίνεται η κατάταξη των 
αμέσως επόμενων σε σειρά βαθμολογίας υποψή-
φιων, που αποτελούν τους επιλαχόντες της διαδι-
κασίας επιλογής. Ο συνολικός αριθμός των επιλα-
χόντων αποφασίζεται κατά περίπτωση και κυμαίνε-
ται από το 33% έως το 100% του αριθμού των επι-
τυχόντων.  

Η κατάταξη των υποψηφίων και για τις δύο κατη-
γορίες (επιτυχόντων και επιλαχόντων) γίνεται ανε-
ξάρτητα σε δύο ξεχωριστές ομάδες, ανάλογα με το 
πτυχίο τους. Η πρώτη ομάδα αφορά στους Πολιτι-
κούς Μηχανικούς και η δεύτερη στους πτυχιούχους 
όλων των άλλων ειδικοτήτων. Ο αριθμός εισαγομέ-
νων (επιτυχόντων) από την πρώτη ομάδα αποφα-
σίζεται κατά περίπτωση και κυμαίνεται από το 55% 
έως το 70% του συνολικού αριθμού των επιτυχό-
ντων, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό των θέσεων κα-
λύπτεται από πτυχιούχους των άλλων ειδικοτήτων. 

2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ  
 
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α: Προπτυχιακές σπουδές και 
συνάφειά τους με το ΠΜΣ-ΠΠΒΑ 
Μεταβλητή Α: Βαθμός διπλώματος/πτυχίου 
Συντελεστής βάρους α: Ποσοτική εκτίμηση συνάφειας σπουδών 

Ως μεταβλητή Α τίθεται ο βαθμός του βασικού 
(προπτυχιακού) διπλώματος ή πτυχίου. Η αριθμη-
τική τιμή της Α αφορά στον ακριβή βαθμό (με δύο 
δεκαδικά ψηφία) και όχι στη στρογγυλευμένη τιμή 
του προς τον πλησιέστερο ακέραιο. 
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Ο συντελεστής βάρους α υπολογίζεται σύμφωνα 
με τα ακόλουθα (διακύμανση 0.5-1.4). 

Σχετικά στοιχεία 

1. Δίπλωμα/πτυχίο (i): από 0.50 έως 1.00, ανά-
λογα με κατηγορία - Πίνακας Α.1. 

2. Συναφή προπτυχιακά μαθήματα (ii): ανά 0.05 
για κάθε συναφές μάθημα – μέγιστο 0.25. 

3. Συναφής διπλωματική εργασία (iii): από 0 έως 
0.15. 

Βαθμολόγηση 

Η τελική τιμή του συντελεστή βάρους α υπολογίζε-
ται ως άθροισμα των παραπάνω (i)-(iv). Παρακάτω 
δίνονται ενδεικτικά οι μέγιστες δυνατές τιμές του 
συντελεστή α για τις περιπτώσεις βαθμολόγησης 
πολιτικών μηχανικών, από 1.0 (μόνο το i) έως και 
τα 3 (i-iii) σχετικά στοιχεία. 

1.0 (i)   

1.15 (i)+(iii) 

1.25 (i)+(ii)   

1.40 (i)+(ii)+(iii)   

   
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β: Βιογραφικό σημείωμα  
Μεταβλητή Β: Συνολική μοριοδότηση βιογραφικών στοιχείων 
Συντελεστής βάρους β:  0.5 

Ως μεταβλητή Β τίθεται η συνολική (αθροιστική) 
μοριοδότηση (από 0-10) που προκύπτει από την 
αξιολόγηση (βαθμολόγηση) τριών επιμέρους ενοτή-
των κριτηρίων, που αφορούν στο βιογραφικό ση-
μείωμα και τα οποία αντιστοιχούν στα εξής: Β1: 
δεξιότητες-ικανότητες, Β2: επαγγελματική εμπειρία 
και Β3: ακαδημαϊκή-ερευνητική εμπειρία. Έτσι, Β = 
Β1 + Β2 + Β3. 

Η εξειδίκευση της βαθμολόγησης των επιμέρους ενο-
τήτων της ομάδας κριτηρίων Β είναι η ακόλουθη. 

Β1: Δεξιότητες-ικανότητες (διακύμανση 0-3.5) 

Η τιμή της Β1 υπολογίζεται από το άθροισμα όλων 
όσων από τα παρακάτω κριτήρια πληρούνται από 
τον υποψήφιο. 

Βαθμολόγηση 

0.5 Εφόσον ο υποψήφιος απέκτησε το πτυχίο 
ή δίπλωμα κατά την 1η ή τη 2η εξεταστική 
περίοδο μετά τη συμπλήρωση του ελάχι-
στου χρόνου παρακολούθησης των προ-
πτυχιακών του σπουδών. 

1.0 Εφόσον ο υποψήφιος έχει λάβει υποτρο-
φία (ΙΚΥ ή άλλου έγκυρου φορέα) για την 
παρακολούθηση κατά το υπόψη ακαδημα-
ϊκό έτος μεταπτυχιακού προγράμματος ει-
δίκευσης. 

0-1.0 Για την πιστοποιημένη γνώση ξένων 
γλωσσών*. 

0-1.0 Για την πιστοποιημένη ή βεβαιωμένη γνώ-
ση χρήσης ειδικού λογισμικού ή/και προ-
γραμματισμού Η/Υ**. 

* Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ-ΠΠΒΑ είναι απαραί-
τητη η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, 
που να αποδεικνύεται με επίσημο πτυχίο ή πιστο-
ποιητικό γλωσσομάθειας. Σε αντίθετη περίπτωση ο 
υποψήφιος υποχρεούται να εξετασθεί γραπτά για 
τη διαπίστωση της επάρκειας στην αγγλική γλώσ-
σα (στην περίπτωση αυτή η επιτυχής εξέταση δεν 
μοριοδοτείται). Η πιστοποιημένη γνώση ξένων 
γλωσσών βαθμολογείται ως εξής: έως 0.5 για την 
αγγλική γλώσσα και από 0.25 για κάθε μία επιπλέ-
ον πιστοποιημένη γνώση άλλης γλώσσας (μέχρι 
τρεις γλώσσες συνολικά). 

** Βαθμολογείται μόνο η αποδεικνυόμενη στον φά-
κελο υποψηφιότητας ειδική γνώση στην οποία δεν 
προσμετράται η ικανότητα εφαρμογής λογισμικού 
ευρείας χρήσης (π.χ. της Microsoft Office). 

Β2: Επαγγελματική εμπειρία (διακύμανση 0-3) 

Η τιμή της Β2 υπολογίζεται από το άθροισμα όλων 
όσων από τα παρακάτω κριτήρια πληρούνται από 
τον υποψήφιο. 

Βαθμολόγηση 

0.5-2.5 Εφόσον ο υποψήφιος έχει υπερετήσια ε-
παγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συ-
ναφές με το βασικό (προπτυχιακό) πτυχί-
ο/δίπλωμά του ή με τυχόν μεταπτυχιακό. 
Για κάθε έτος ανάλογης εμπειρίας προστί-
θεται 0.5 (με μέγιστο το 2.5 για εμπειρία 
ίση ή μεγαλύτερη των 5 ετών). 

0.5 Εφόσον ο άνδρας υποψήφιος έχει υπηρε-
τήσει στρατιωτική θητεία. Δεν μοριοδοτεί-
ται η απαλλαγή από την εκπλήρωση στρα-
τιωτικής θητείας. 

Β3: Ακαδημαϊκή-ερευνητική εμπειρία (διακύμανση 0-3.5) 

Η τιμή της Β3 υπολογίζεται από το άθροισμα όλων 
όσων από τα παρακάτω κριτήρια πληρούνται από 
τον υποψήφιο. 

Βαθμολόγηση 

0.5-1.0 Εφόσον ο υποψήφιος κατέχει ήδη άλλα 
μεταπτυχιακά διπλώματα. Η κατοχή δι-
δακτορικού διπλώματος βαθμολογείται 
με 1.0, ενώ η κατοχή κάθε μεταπτυχιακού 
ειδίκευσης βαθμολογείται με 0.5.  

0.20-2.0 Εφόσον ο υποψήφιος έχει δημοσιεύσεις 
σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή/και 
σε πρακτικά συνεδρίων. Κάθε δημοσίευ-
ση σε έγκριτο περιοδικό πιστώνεται έως 
0.35 μόρια, ενώ κάθε δημοσίευση σε 
πρακτικά συνεδρίου έως 0.20 μόρια.  
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0.50 Εφόσον ο υποψήφιος έχει βεβαιωμένη 
συμμετοχή παρακολούθησης τουλάχιστον 
4 επιστημονικών εκδηλώσεων (συνέδρια, 
ημερίδες, συμπόσια κτλ.) ή/και επιμορφω-
τικών σεμιναρίων, πέραν εκείνων στα ο-
ποία έχει λάβει μέρος με δημοσίευση. 

 
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Γ: Συστάσεις καθηγητών, εργο-
δοτών κ.ά. 
Μεταβλητή Γ: Συνολική μοριοδότηση συστατικών επιστολών 
Συντελεστής βάρους γ:  0.25 

Ως μεταβλητή Γ τίθεται η συνολική (αθροιστική) 
μοριοδότηση που προκύπτει από την αξιολόγηση 
των δύο πιο αξιόλογων συστατικών επιστολών 
που έχει υποβάλει με την αίτησή του ο υποψήφιος. 
Η αριθμητική τιμή της Γ κυμαίνεται στην κλίμακα 0-
10. Το μηδέν αντιστοιχεί στην περίπτωση κατά την 
οποία ο υποψήφιος δεν έχει καταθέσει καμία συ-
στατική επιστολή. Συνεπώς, στο σχετικό άθροισμα 
εισάγονται έως και δύο από τις παρακάτω περι-
πτώσεις. 

Βαθμολόγηση 

1.0-2.0 Για κάθε επιστολή που προέρχεται από 
διδάσκοντα που δεν δίδαξε στον υπο-
ψήφιο. 

2.0-4.0 Για κάθε επιστολή που προέρχεται από 
διδάσκοντα που δίδαξε στον υποψήφιο. 

3.0-6.0 Για την επιστολή του επιβλέψαντος τη 
διπλωματική εργασία του υποψήφιου ή 
τον εργοδότη του. 

Η διακύμανση της βαθμολόγησης σε κάθε ένα από 
τα παραπάνω διαστήματα εξαρτάται από τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά κάθε επιστολής, με το εκά-
στοτε μέγιστο να δίνεται μόνο στην περίπτωση 
μιας «εξαιρετικής» συστατικής επιστολής. Συστατι-
κές επιστολές από τρίτα πρόσωπα, δηλαδή από 
πρόσωπα με τα οποία ο υποψήφιος δεν είχε ούτε 
ακαδημαϊκή ούτε εργασιακή σχέση εργοδότη-
εργαζόμενου δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν βαθ-
μολογούνται. 
 
ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Δ: Γενική εικόνα κατά την προ-
φορική συνέντευξη 
Μεταβλητή Δ: Συνολική μοριοδότηση συνέντευξης 
Συντελεστής βάρους δ: 0.75 

Ως μεταβλητή Δ τίθεται η συνολική μοριοδότηση 
που προκύπτει από την αξιολόγηση της συνολικής 
εικόνας που διαμόρφωσε για τον υποψήφιο η επι-
τροπή συνέντευξης. Η μοριοδότηση αυτή προκύ-
πτει ως μέσος όρος των ατομικών βαθμών όλων 
των εκάστοτε παριστάμενων μελών της επιτροπής 
που κυμαίνονται στην κλίμακα 0-10. 
 

Πίνακας Α.1: Κατηγορίες διπλωμάτων/πτυχίων και 
συντελεστής συνάφειάς τους μες το ΠΜΣ-ΠΠΒΑ 

Συμβο-
λισμός Πτυχίο (Τμήμα) Συντελε-

στής 

ΑΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,50 

ΑΜ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 0,75 

ΒΙ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 0,75 

ΓΕ ΓΕΩΠΟΝΟΣ 0,75 

ΓΛ ΓΕΩΛΟΓΟΣ 0,75 

ΓΦ ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ 0,50 

ΔΑ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ 0,75 

ΕΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 0,75 

ΕΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟ-
ΡΩΝ 0,75 

ΗΜ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 0,75 

ΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 0,50 

ΜΔ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗΣ 0.75 

ΜΛ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ 0,75 

ΜΜ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 0,75 

ΜΠ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1,00 

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 0,50 

ΟΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟ-
ΛΟΓΙΑΣ 0,50 

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ 0,75 

ΠΜ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1,00 

ΠΦ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 0,75 

ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ 0,50 

ΤΜ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1,00 

ΤΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΥΛΙΚΩΝ 0,50 

ΦΥ ΦΥΣΙΚΟΣ 0,75 

ΧΗ ΧΗΜΙΚΟΣ 0,75 

ΧΜ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1,00 

ΧΩ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 1,00 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΜΣ-ΠΠΒΑ 

(Παράρτημα Β του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του προγράμματος) 
 
 

1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Τα μαθήματα ομοιογενοποίησης στο ΠΜΣ-ΠΠΒΑ 
διαρθρώνονται και διδάσκονται έτσι ώστε να εξυ-
πηρετούν τους εξής στόχους: α) τον εμπλουτισμό 
των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Προ-
στασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη” που 
δεν είναι Πολιτικοί Μηχανικοί σε συγκεκριμένα επι-
στημονικά ζητήματα που συνιστούν σε σημαντικό 
βαθμό το βασικό υπόβαθρο των γνώσεων αντί-
στοιχων μεταπτυχιακών μαθημάτων του προ-
γράμματος, β) την εξοικείωση των συγκεκριμένων 
μεταπτυχιακών φοιτητών με τα υπόψη επι-
στημονικά πεδία, έτσι ώστε να διευκολυνθεί γι’ 
αυτούς η διαδικασία επιλογής των μαθημάτων 
επιλογής και γ) την απόκτηση ανάλογων 
«ωφελειών» από όσους από τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές Πολιτικούς Μηχανικούς αισθάνονται την 
ανάγκη να ανανεώσουν ή/και να εμπλουτίσουν τις 
γνώσεις τους σε κάποια από τα γνωστικά 
αντικείμενα του προγράμματος μέσω των 
μαθημάτων ομοιογενοποίησης.  Τα μαθήματα ομοιογενοποίησης που προσφέρο-
νται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
“Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη” 
είναι τα ακόλουθα τέσσερα:  

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 

ΠΠΒΑ.Ο1  Στοιχεία Χημείας 
Περιβάλλοντος 

Νταρακάς Ε. 

ΠΠΒΑ.Ο2  Στοιχεία Υδατικών 
Πόρων 

Θεοδοσίου Ν. 

ΠΠΒΑ.Ο3  Στοιχεία Ωκεανο-
γραφίας και Ακτομηχανικής 

Κρεστενίτης Ι. 

ΠΠΒΑ.Ο4  Στοιχεία Γεωλογίας 
και Γεωμηχανικής 

Μπαντής Σ. και Μπα-
κάσης Η. 

 

Όλα τα μαθήματα ομοιογενοποίησης διδάσκονται 
κατά το χειμερινό εξάμηνο (δίωρα εβδομαδιαία 
μαθήματα με συνολική διάρκεια διδασκαλίας 7 έως 
9 εβδομάδων). Ωστόσο, μετά την επιτυχή τους πα-
ρακολούθηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπο-
βάλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος Πο-
λιτικών Μηχανικών για παροχή βεβαίωσης παρα-
κολούθησης αυτών των μαθημάτων. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων ομοιογενοποί-
ησης είναι υποχρεωτική για όλους τους μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές του προγράμματος που δεν κατέ-

χουν δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (3 έως 4 μα-
θήματα, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των 
πτυχίων που παρουσιάζεται στην επόμενη ενότη-
τα). Όσοι απαλλαγούν τυπικά από ένα μάθημα 
έχουν τη δυνατότητα – εφόσον το επιθυμούν – να 
το παρακολουθήσουν προαιρετικά μετά από σχε-
τική αίτησή τους. Το ίδιο δικαίωμα έχουν για 1 έως 
2 μαθήματα ομοιογενοποίησης της επιλογής τους 
και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που είναι κάτοχοι 
διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού. 

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟ-
ΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-
ΘΗΣΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΟΙΟΓΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ   

Οι κατηγορίες πτυχίων/διπλωμάτων που κατηγο-
ριοποιούνται στην παρούσα ενότητα αφορούν στις 
ειδικότητες όλων όσων αποφοίτησαν από το 
ΠΠΒΑ από την έναρξη λειτουργίας του μέχρι σή-
μερα και όχι στο σύνολο όλων των ειδικοτήτων 
μεταπτυχιακών φοιτητών που έχουν τη δυνατότητα 
εγγραφής στο ΠΜΣ-ΠΠΒΑ. Συνεπώς κάθε νέα πε-
ρίπτωση μεταπτυχιακού φοιτητή με βασικό πτυχί-
ο/δίπλωμα σε ειδικότητα που δεν περιλαμβάνεται 
στα παρακάτω θα εισάγεται σε αντίστοιχη κατηγο-
ρία με αυτόματη επικαιροποίηση του παρόντος Πα-
ραρτήματος Β. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 
Ειδικότητες πτυχίου/διπλώματος που απαλλάσσο-
νται οπωσδήποτε από ένα συγκεκριμένο μάθημα 
ομοιογενοποίησης   

α) Οι απόφοιτοι Τμημάτων Χημείας και Χημικών 
Μηχανικών απαλλάσονται από το μάθημα 
ΠΠΒΑ.Ο1. 

β) Οι απόφοιτοι του Τμήματος ¨Επιστημών της Θά-
λασσας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου απαλλάσσο-
νται από το μάθημα ΠΠΒΑ.Ο3 

γ) Οι απόφοιτοι Τμημάτων Γεωλογίας απαλλάσσο-
νται από το μάθημα ΠΠΒΑ.Ο4. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 
Ειδικότητες πτυχίου/διπλώματος που απαλλάσσο-
νται οπωσδήποτε από ένα μάθημα ομοιογενοποίη-
σης  που ορίζεται ανάλογα με το περιεχόμενο των 
σπουδών τους 

Οι απόφοιτοι Τμημάτων Περιβάλλοντος, Μηχανι-
κών Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
και Φυσικών Πόρων απαλλάσονται από ένα μόνο 
από τα τέσσερα μαθήματα ομοιογενοποίησης μετά 
από την εξέταση του περιεχομένου των προπτυχι-
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ακών τους σπουδών, όπως περιγράφεται στην ε-
πόμενη ενότητα. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 
Ειδικότητες πτυχίου/διπλώματος που μπορούν να 
απαλλαγούν από ένα μάθημα ομοιογενοποίησης  
που ορίζεται ανάλογα με το περιεχόμενο των σπου-
δών τους 

Οι απόφοιτοι Τμημάτων Δασολογίας, Γεωπονίας, 
Βιολογίας, Μηχανολόγων Μηχανικών, Αγρονόμων-
Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Διαχείρι-
σης Ενεργειακών Πόρων μπορούν να απαλλαγούν 
από ένα μόνο από τα τέσσερα μαθήματα ομοιογε-
νοποίησης μετά από την εξέταση του περιεχομένου 
των προπτυχιακών τους σπουδών, όπως περιγρά-
φεται στην επόμενη ενότητα. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 
Ειδικότητες πτυχίου/διπλώματος που δεν απαλλάσ-
σονται από την παρακολούθηση μαθημάτων ομοιο-
γενοποίησης  

Οι απόφοιτοι Τμημάτων που δεν αναφέρονται σε 
καμία από τις τρεις πιο πάνω κατηγορίες ειδικοτή-
των πτυχίων/διπλωμάτων δεν δικαιούνται απαλλα-
γής από κανένα από τα τέσσερα μαθήματα ομοιο-
γενοποίησης. 

3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 

Την ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας, με βάση 
την οποία καταρτίζονται ετησίως οι  κατάλογοι ό-
λων όσων μεταπτυχιακών φοιτητών θα παρακο-
λουθήσουν μαθήματα ομοιογενοποίησης, έχει ο 
Διευθυντής Σπουδών του προγράμματος. Για την 
υλοποίηση της διαδικασίας αυτής λειτουργεί ειδική 
επιτροπή που απαρτίζεται από τον Διευθυντή 
Σπουδών του προγράμματος και τους διδάσκοντες 
των μαθημάτων ομοιογενοποίησης.  

Η διαδικασία κατάρτισης των σχετικών καταλόγων 
υλοποιείται μέσω των ακόλουθων ενεργειών: 

α) Κατά την περίοδο των εγγραφών των νέων με-
ταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα (στην αρχή 
της ακαδημαϊκής χρονιάς) η ειδική επιτροπή εξετά-
ζει τους φακέλους των επιλεγέντων μεταπτυχιακών 
φοιτητών που δεν κατέχουν δίπλωμα Πολιτικού 
Μηχανικού, τους οποίους και κατανέμει στις διά-
φορες κατηγορίες, που αναφέρονται στην ενότητα 
2. Ταυτόχρονα – όπου συντρέχει η ανάγκη – 
αποφασίζει και για το εκάστοτε μάθημα 
απαλλαγής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο 
τέλος της παρούσας ενότητας. 

β) Οι κατάλογοι για τα τέσσερα μαθήματα ομοιογε-
νοποίησης κοινοποιούνται στους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές μη Πολιτικούς Μηχανικούς αμέσως μετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής τους. 

γ) Στη συνέχεια δίνεται προθεσμία τουλάχιστον 
μιας εβδομάδας πριν από την έναρξη της διδασκα-
λίας των μαθημάτων ομοιογενοποίησης σε όλους 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να καταθέσουν 
προαιρετικές δηλώσεις – εφόσον το επιθυμούν – 
μέσω των οποίων αναλαμβάνουν την υποχρέωση 
παρακολούθησης μαθημάτων ομοιογενοποίησης 
ως εξής: 

- Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μη Πολιτικοί 
Μηχανικοί δεν έχουν απαλλαγεί από την 
παρακολούθηση του ενός μαθήματος ομοιο-
γενοποίησης από την ειδική επιτροπή προ-
φανώς δεν έχουν δικαίωμα υποβολής προ-
αιρετικής δήλωσης. 

- Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μη Πολιτικοί 
Μηχανικοί έχουν απαλλαγεί από την παρα-
κολούθηση ενός μαθήματος ομοιογενοποίη-
σης από την ειδική επιτροπή μπορούν – ε-
φόσον το επιθυμούν – να υποβάλλουν προ-
αιρετική δήλωση παρακολούθησης του συ-
γκεκριμένου μαθήματος.  

- Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές Πολιτικοί Μη-
χανικοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν 1 ή 
2 (το μέγιστο) μαθήματα ομοιογενοποίησης 
πρέπει επίσης να υποβάλλουν ανάλογη 
προαιρετική δήλωση παρακολούθησης.  

δ) Οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν 
στη Γραμματεία του προγράμματος πριν από την 
ημερομηνία έναρξης της διδασκαλίας των μαθημά-
των ομοιογενοποίησης, έτσι ώστε να καταρτιστούν 
έγκαιρα οι τελικοί κατάλογοι μεταπτυχιακών φοιτη-
τών που θα παρακολουθήσουν τα τέσσερα μαθή-
ματα ομοιογενοποίησης. 

Ο τρόπος με τον οποίο η ειδική επιτροπής αποφα-
σίζει για την απαλλαγή ή όχι μαθημάτων ομοιογε-
νοποίησης γίνεται για κάθε μια κατηγορία ειδικότη-
τας πτυχίου/διπλώματος της ενότητας 2 ως εξής: 

α) Κατηγορία Α: Εφόσον το βασικό πτυχί-
ο/δίπλωμα ενός μεταπτυχιακού φοιτητή ανήκει στην 
ομάδα αυτή η επιτροπή τον απαλλάσσει από το 
μάθημα που αντιστοιχεί στη σχετική περίπτωση 
πτυχίου/διπλώματος. 

β) Κατηγορία Β: Εφόσον το βασικό πτυχί-
ο/δίπλωμα ενός μεταπτυχιακού φοιτητή ανήκει στην 
ομάδα αυτής της κατηγορίας η επιτροπή εξετάζει 
τον αναλυτικό κατάλογο των προπτυχιακών μαθη-
μάτων που παρακολούθησε επιτυχώς ο φοιτητής 
και τον απαλλάσσει από όποιο μάθημα ομοιογενο-
ποίησης έχει γνωστικό αντικείμενο πιο συναφές με 
ένα ή περισσότερα μαθήματα του οικείου καταλό-
γου.  

γ) Κατηγορία Γ: Εφόσον το βασικό πτυχί-
ο/δίπλωμα ενός μεταπτυχιακού φοιτητή ανήκει στην 
ομάδα αυτής της κατηγορίας η επιτροπή εξετάζει 
τον αναλυτικό κατάλογο των προπτυχιακών μαθη-
μάτων που παρακολούθησε επιτυχώς ο φοιτητής, 
αναζητώντας ανάμεσά τους ένα ή περισσότερα με 
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γνωστικό αντικείμενο όσο το δυνατό πιο συναφές 
με ένα από τα μαθήματα ομοιογενοποίησης. Εφό-
σον η αναζήτηση αυτή έχει θετικό αποτέλεσμα, η 
επιτροπή απαλλάσσει τον μεταπτυχιακή φοιτητή 
από την παρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθή-
ματος ομοιογενοποίησης. Στην αντίθετη περίπτωση 
ο φοιτητής δεν απαλλάσσεται από κανένα μάθημα. 

δ) Κατηγορία Δ: Εφόσον το βασικό πτυχί-
ο/δίπλωμα ενός μεταπτυχιακού φοιτητή ανήκει στην 
ομάδα αυτή η επιτροπή δεν τον απαλλάσσει από 
κανένα μάθημα ομοιογενοποίησης. 

Πέραν των παραπάνω, η ειδική επιτροπή μπορεί 
να λάβει υπόψη της και τον κατάλογο μεταπτυχια-
κών μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει με επι-
τυχία κάθε φοιτητής που κατέχει ήδη πρόσθετο τίτ-
λο μεταπτυχιακού προγράμματος. Η εξέταση αυτή 
έχει κατ’ αρχήν νόημα για τις κατηγορίες πτυχί-
ου/διπλώματος Β και Γ, ενώ δεν αφορά καθόλου 
την κατηγορία Α. Ειδικά, τέλος, για την κατηγορία 
Δ, η συμπληρωματική αυτή εξέταση μπορεί να ο-
δηγήσει στην κατ’ εξαίρεση απαλλαγή ενός μαθή-
ματος ομοιογενοποίησης, μόνον εφόσον διαπιστω-
θεί πλήρης αντιστοίχιση του γνωστικού αντικειμέ-
νου του συγκεκριμένου μαθήματος με ένα μεταπτυ-
χιακό μάθημα που παρακολούθησε ο φοιτητής. 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥ-
ΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, που είτε εξαρχής 
είτε με βάση την προαιρετική δήλωση εντάσσονται 
σε κατάλογο μαθήματος ομοιογενοποίησης, έχουν 
τις ίδιες υποχρεώσεις για την επιτυχή παρακολού-
θηση του μαθήματος. Οι υποχρεώσεις αυτές πιθα-
νόν να διαφοροποιούνται κατά μάθημα, αλλά σί-
γουρα περιλαμβάνουν την υποχρεωτική παρακο-
λούθηση των διαλέξεων (δίωρα διδασκαλίας ανά 
εβδομάδα), την αντίστοιχη συμμετοχή σε άλλες 
μορφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εκπόνηση 
ασκήσεων, θεμάτων κτλ.) και τη συμμετοχή στις 
εξετάσεις του μαθήματος. 

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας οι διδάσκοντες των μαθημάτων ομοιογενο-
ποίησης συντάσσουν και καταθέτουν στη 
Γραμματεία 

του προγράμματος γραπτό κατάλογο με βαθμολο-
γία που αντανακλά την επίδοση των μεταπτυχια-
κών φοιτητών. Η ελάχιστη βαθμολογία επιτυχούς 
παρακολούθησης ενός μαθήματος ομοιογενοποίη-
σης είναι 5 (στην κλίμακα αξιολόγησης 0-10). 

Σημειώνεται ότι τα μαθήματα ομοιογενοποίησης 
δεν πιστώνονται με διδακτικές μονάδες και οι βαθ-
μοί τους δεν προσμετρούνται στον τελικό βαθμό 
του διπλώματος από το ΠΜΣ-ΠΠΒΑ. 

Με βάση τη βαθμολογική επίδοση στα μαθήματα 
ομοιογενοποίησης ισχύουν τα ακόλουθα: 

α) Οι φοιτητές που εξαρχής είχαν την υποχρέωση 
να παρακολουθήσουν 3 ή 4 μαθήματα μπορούν να 
συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους στο 
πρόγραμμα, εφόσον έχουν βαθμολογηθεί με βαθ-
μό ίσο ή μεγαλύτερο του 5 σε όλα τα υποχρεωτικά 
γι’ αυτούς μαθήματα (3 ή 4). Επιπλέον μπορούν να 
ζητήσουν με αίτησή τους από τη Γραμματεία του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών βεβαίωση επιτυ-
χούς παρακολούθησης του συνόλου των μαθημά-
των ομοιογενοποίησης που παρακολούθησαν με 
επιτυχία. 

β) Όσοι φοιτητές της πιο πάνω κατηγορίας αποτύ-
χουν σε ένα ή περισσότερα από τα 3 ή 4 υπο-
χρεωτικά μαθήματα ομοιογενοποίησης τότε, 
σύμφωνα με τον ΕΚΛ του προγράμματος, δεν 
μπορούν να συνεχίσουν τις μεταπτυχιακές 
σπουδές τους καθώς διαγράφονται από αυτό. 
γ) Η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων που 
δηλώθηκαν ως προαιρετικά δίνει το δικαίωμα αί-
τησης στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών για παροχή βεβαίωσης επιτυχούς πα-
ρακολούθησης των συγκεκριμένων μαθημάτων 
ομοιογενοποίησης. Σε περίπτωση αποτυχίας σε 
μάθημα της προαιρετικής δήλωσης προφανώς δεν 
υφίσταται τέτοιο δικαίωμα. Ωστόσο, η αποτυχία 
αυτή δεν προκαλεί εμπόδιο στη συνέχεια της πα-
ρακολούθησης του προγράμματος. 


