
 

 

 
 
 

Η απρόσκοπτη και επιτυχής λειτουργία του προγράμματος 
μέχρι σήμερα επιβεβαιώνεται από: 

• Τις ιδιαίτερα θετικές αξιολογήσεις διαφόρων τύπων 
που διεξάγονται διαρκώς. 

• Την αυξημένη ζήτηση για εισαγωγή στο πρόγραμμα 
από αποφοίτους όχι μόνο πολυτεχνικών σχολών αλλά 
και πληθώρας άλλων αποφοίτων σχολών θετικής 
κατεύθυνσης. 

• Την ιδιαίτερα θετική επίπτωση των συγκεκριμένων 
σπουδών στην επαγγελματική σταδιοδρομία των 
αποφοίτων του προγράμματος. 

• Τα υψηλού επιπέδου προϊόντα της συνεργασίας των 
αποφοίτων του προγράμματος με το ακαδημαϊκό 
προσωπικό σε επίπεδο παραγωγής ερευνητικού έργου 
(δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές κτλ.). 

 

 
 

 

 
 

Όσοι ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
"Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη" 

μπορούν να απευθύνονται στους παρακάτω: 
 

Καθηγητής Ν. Θεοδοσίου 
Διευθυντής Σπουδών του προγράμματος 

τηλ. : +30 2310 995660 
e-mail: niktheod@civil.auth.gr 

 

Ιωάννα Αντωνίου 
Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

τηλ. : +30 2310 995698 
e-mail:  giananto@civil.auth.gr 

 

Πληροφορίες: 
e-mail: info-ppva@civil.auth.gr 

 

Ταχυδρομική διεύθυνση: 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 

Πολυτεχνική Σχολή 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

541 24 Θεσσαλονίκη 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     

     
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Προστασία περιβάλλοντος 

και βιώσιμη ανάπτυξη 

Μια πλήρης ενημέρωση για το πρόγραμμα μπορεί 
να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του: 

http://ppva.civil.auth.gr 

Επικοινωνία – πληροφορίες 
 

Αποτίμηση και αξιολόγηση του προγράμματος 
 

mailto:niktheod@civil.auth.gr
mailto:lefoto@civil.auth.gr
mailto:info-ppva@civil.auth.gr
http://ppva.civil.auth.gr/


 

 

 
Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 1998- 1999 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη 
Ανάπτυξη". Το πρόγραμμα αυτό, που διαρκεί ένα πλήρες 
ακαδημαϊκό έτος, έχει επαγγελματικό προσανατολισμό και 
αποσκοπεί στην εξειδικευμένη εκπαίδευση πολιτικών 
μηχανικών, αλλά και μηχανικών ή επιστημόνων άλλων 
συναφών ειδικοτήτων, στην τεχνολογία προστασίας του 
περιβάλλοντος και σε κοινωνικό-οικονομικά και θεσμικά 
θέματα, που σχετίζονται άμεσα με τον περιβαλλοντικό 
σχεδιασμό και τις επιπτώσεις έργων και δράσεων στη 
βιώσιμη ανάπτυξη. 
 

•  

• Η προώθηση της διεπιστημονικής γνώσης και της 
έρευνας στο περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

• Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης και η προώθηση θετικής στάσης και 
συμπεριφοράς στους ευαίσθητους τομείς της 
προστασίας περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. 

• Η κατάρτιση νέων επιστημόνων και επαγγελματιών για 
την αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού της χώρας 
στο πλαίσιο μιας δυναμικής οικονομικής και 
τεχνολογικής αναπτυξιακής πολιτικής. 

• Η ταχύρρυθμη εξειδίκευση στους υπόψη ζωτικούς 
τομείς και η παροχή κατάλληλων εφοδίων στους 
αποφοίτους του προγράμματος, είτε για επαγγελματική 
σταδιοδρομία στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα είτε για 
συνέχιση των μεταπτυχιακών τους σπουδών σε επίπεδο 
διδακτορικού διπλώματος. 

 

 
Το πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ στην 
Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη". 
Η διάρκεια του προγράμματος καλύπτει δώδεκα μήνες και 
περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα (από Σεπτέμβριο μέχρι 
Μάιο) και ένα τρίμηνο (Ιούνιος-Αύγουστος) κατά το οποίο 
εκπονείται διπλωματική εργασία. 

 
Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτές οι υποψηφιότητες 
αποφοίτων τμημάτων πολιτικών μηχανικών των 
πολυτεχνικών σχολών της χώρας αλλά και άλλων τμημάτων 
θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης καθώς και αποφοίτων 
ισότιμων σχολών του εξωτερικού. Ο αριθμός των ανά έτος 
εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα είναι 
ίσος με 30.  
Για την εγγραφή και παρακολούθηση του ΠΜΣ 
προβλέπονται τέλη φοίτησης ύψους 500 ευρώ. Από τα τέλη 
φοίτησης δύναται να απαλλαγεί μέχρι και το 30% των 
φοιτητών, με βάση οικονομικά κριτήρια. 
Νέες θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών προκηρύσσονται κάθε 
έτος κατά τον μήνα Μάιο. Πληροφορίες και σχετικά έντυπα 
παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών. 
 
 
Στο πρόγραμμα διδάσκουν κυρίως μέλη του Διδακτικού και 
Ερευνητικού Προσωπικού όλων των Τομέων του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, καθώς και ομότιμοι 
καθηγητές του. Συχνά επιδιώκεται η πρόσκληση ειδικών 
επιστημόνων εκτός του Τμήματος για επιμέρους διαλέξεις. 
Η εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος διεξάγεται 
στο μεγαλύτερο μέρος της σε αποκλειστικά διατεθειμένη σ' 
αυτό αίθουσα της πτέρυγας των Πολιτικών Μηχανικών του 
ΑΠΘ. Παράλληλα χρησιμοποιούνται νησίδες ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και εργαστηριακές εγκαταστάσεις του 
Τμήματος για εξειδικευμένη εκπαίδευση σε ορισμένα 
μαθήματα. Έμφαση δίνεται επίσης σε επισκέψεις και 
εκπαιδευτικές εκδρομές σε περιοχές και εγκαταστάσεις 
ειδικού ενδιαφέροντος. 
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος έχουν άμεση 
δυνατότητα πρόσβασης στην κεντρική βιβλιοθήκη του ΑΠΘ 
και στη βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 
στην οποία υπάρχει και ένα εκτεταμένο τμήμα της ειδικά 
αφιερωμένο στην υποστήριξη του προγράμματος. Ανάλογη 
πρόσβαση έχουν και σε μια ιδιαίτερα πλούσια συλλογή 
ψηφιακού υλικού μέσω της σύγχρονης υποδομής του ΑΠΘ 
σε δίκτυα πληροφορικής και επικοινωνιών. 

 
Τα μαθήματα που προσφέρονται από το πρόγραμμα είναι: 

ΠΠΒΑ.1 Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
ΠΠΒΑ.2 Οικονομική των φυσικών πόρων και του 
περιβάλλοντος 
ΠΠΒΑ.3 Ανάλυση αποφάσεων και επικινδυνότητας 
ΠΠΒΑ.4 Απόκτηση, επεξεργασία και διαχείριση 
περιβαλλοντικών δεδομένων 

ΠΠΒΑ.5 Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων 
ΠΠΒΑ.6 Προστασία και εξυγίανση των υπόγειων νερών 
ΠΠΒΑ.7 Διαχείριση αποβλήτων 
ΠΠΒΑ.8 Μεταφορές - Συγκοινωνιακή πολιτική και 
περιβάλλον 
ΠΠΒΑ.9 Περιβαλλοντικές συνιστώσες του χωρικού 
σχεδιασμού 
ΠΠΒΑ.10 Προστασία και διαχείριση παράκτιου 
περιβάλλοντος 
ΠΠΒΑ.11 Ατμοσφαιρική ρύπανση 
ΠΠΒΑ.12 Διαχείριση φυσικών κινδύνων 
ΠΠΒΑ.13 Γεωτεχνική περιβάλλοντος 
ΠΠΒΑ.14 Περιβαλλοντική και ενεργειακή θεώρηση των 
κτιριακών κατασκευών 
ΠΠΒΑ.15 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας-Περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις 
Όλα τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου είναι 
υποχρεωτικά για παρακολούθηση από όλους τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές. Από τα υπόλοιπα μαθήματα του 
εαρινού εξαμήνου, που είναι επιλογής, κάθε μεταπτυχιακός 
φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία πέντε 
μαθήματα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του εαρινού 
εξαμήνου, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να 
παρακολουθήσουν το σεμιναριακό μάθημα «Εισαγωγή στην 
Ερευνητική Μεθοδολογία».  
Όσοι Μ.Φ. δεν έχουν ως βασικό πτυχίο αυτό του Πολιτικού 
Μηχανικού, έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν 
από 1 έως και 4 επιπλέον μαθήματα ομοιογενοποίησης για 
τη συμπλήρωση των απαραίτητων γνώσεων τους. 

Σκοπός του προγράμματος 
 

Βασικοί στόχοι του προγράμματος 
 

Μεταπτυχιακός τίτλος - Διάρκεια 

Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών 
 

Διδάσκοντες και υποδομές 
 

Πρόγραμμα σπουδών 
 

Χειμερινό εξάμηνο 

 

Εαρινό εξάμηνο 

 


