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ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Σ.Δ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 

ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΔΡΓΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η  

Γηα ηελ εηζαγσγή 30 Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ ζην 

Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών  

«ύγσπονερ Σεσνολογίερ Έπγυν Γιασείπιζηρ Πεπιβάλλονηορ» 

 

Σν Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ Σ.Δ. κε έδξα ηε Λάξηζα ηεο ρνιήο Σερλνινγηθψλ 

Δθαξκνγψλ ηνπ Σ.Δ.Ι. Θεζζαιίαο θαιεί ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα ππνβάιινπλ 

ππνςεθηφηεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

(Π.Μ..) κε ηίηιν: «ύγσπονερ Σεσνολογίερ Έπγυν Γιασείπιζηρ 

Πεπιβάλλονηορ», γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2018 – 2019. 

θνπφο ηνπ Π.Μ.. είλαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο θαη 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ ζηνλ ηνκέα ησλ Σερληθψλ Έξγσλ 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο εθαξκφδνληαο ζχγρξνλεο ηερληθέο θαη κεζνδνινγίεο 

κειέηεο, θαηαζθεπήο, δηεξεχλεζεο, πξφβιεςεο, πξνζηαζίαο θαη αλάπηπμεο κε βάζε 

ηηο αξρέο ηεο βησζηκφηεηαο. 

Οη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην παξαπάλσ Π.Μ.. νδεγνχλ ζηε ιήςε Μεηαπηπρηαθνχ 

Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο θαη πξνυπνζέηνπλ ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε 

ζε δέθα (10) καζήκαηα μεηά από εηήζιο κύκλο ζποςδών, ζηελ ειιεληθή γιψζζα, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν αθαδεκατθψλ εμακήλσλ θαζψο θαη ηελ εθπφλεζε 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. (πλνιηθά 60 ECTS). 

1. Τποτήθιοι Μεηαπηςσιακοί Φοιηηηέρ 

ην Π.Μ.. γίλνληαη δεθηέο ππνςεθηφηεηεο απνθνίησλ (ή ηειεηνθνίησλ, εθφζνλ 

απνθνηηήζνπλ κέρξη 30 επηεκβξίνπ 2018) ησλ Σκεκάησλ Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

Σ.Δ., Πνιπηερληθψλ ρνιψλ, ρνιψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Πεξηβάιινληνο, άιισλ 

Σκεκάησλ Σ.Δ.Ι., Σκεκάησλ Μεραληθψλ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ., Σκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ, 
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νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, ζπλαθνχο 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, άιισλ Σκεκάησλ ΑΔΙ κε πεληαεηή (5) εκπεηξία ζε 

αληηθείκελν ζπλαθέο κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ «Έξγσλ δηαρείξηζεο 

πεξηβάιινληνο», αιιά θαη πηπρηνχρνη άιισλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ θαη εηδηθνηήησλ 

πνπ θαηά πεξίπησζε θξίλνληαη ζπλαθείο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή Δπηινγήο 

Μεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

2. Δπιλογή Τποτηθίυν 

Η δηαδηθαζία επηινγήο βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ «θαθέισλ» ππνςεθηφηεηαο 

θαζψο θαη ζηελ πξνθνξηθή ζπλέληεπμε. Γηα ηελ επηινγή ζα ιεθζνχλ ππφςε ν 

γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ, ε επίδνζε ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηα ζρεηηθά κε ην 

πξφγξακκα πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, ε 

γλψζε μέλσλ γισζζψλ (ηδίσο αγγιηθήο), ηπρφλ ππάξρνπζα εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη άιια ζρεηηθά βηνγξαθηθά ζηνηρεία, 

φπσο απηά παξνπζηάδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ηεο πξνθήξπμεο. 

3. Πποθεζμία Τποβολήρ Αιηήζευν (Παπάηαζη) 

Αηηήζεηο ζην Π.Μ.. ζα γίλνληαη δεθηέο έυρ και ηην Παπαζκεςή 14 επηεμβπίος 

2018. 

4. Γιαδικαζία Τποβολήρ Αιηήζευν 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα ππνβάιινπλ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ ζηε Γξακκαηεία Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ζην          

e-mail: stedp-civil@teilar.gr, ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ηνπο. Γηα λα γίλεη δεθηή ε 

αίηεζε, νη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ ηα εμήο: 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

1. Αίηεζε πκκεηνρήο ζην Π.Μ.. (δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ 

http://www.civil.teilar.gr/stedp) [ζςμπληπώνεηαι πλήπυρ και αποζηέλλεηαι 

ηλεκηπονικά (upload) ςπό μοπθή .pdf], 

 

2. Δπθξηλέο θσηναληίγξαθν πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο ή ππεχζπλε δήισζε φηη 

αλακέλεηαη ε απνθνίηεζή ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ κέρξη ηελ 30ε επηεκβξίνπ 2018 

[αποζηέλλεηαι ηλεκηπονικά (upload) ςπό μοπθή .pdf],  

 

3. Βεβαίσζε ηζνηηκίαο πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. (γηα φζνπο 

πξνέξρνληαη απφ ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ) [αποζηέλλεηαι ηλεκηπονικά 

(upload) ςπό μοπθή .pdf], 

 

mailto:stedp-civil@teilar.gr
http://www.civil.teilar.gr/stedp/index.php/el/usefull/
http://www.civil.teilar.gr/stedp
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4. Πηζηνπνηεηηθνχ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο [αποζηέλλεηαι ηλεκηπονικά 

(upload) ςπό μοπθή .pdf], 

 

5. Πηζηνπνηεηηθφ επαξθνχο γλψζεο ηεο αγγιηθήο γιψζζαο [αποζηέλλεηαι 

ηλεκηπονικά (upload) ςπό μοπθή .pdf], 

 

6. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα κε ζηνηρεία επαγγεικαηηθήο θαη εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο [αποζηέλλεηαι ηλεκηπονικά (upload) ςπό μοπθή .pdf]. 

Δθφζνλ ε αίηεζε γίλεη απνδεθηή, ζα πξέπεη νη ππνςήθηνη λα ππνβάιινπλ ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.., φπνηα έγγξαθα ηνπο δεηεζνχλ. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 4250/2014, ην Γεκφζην 

ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη ηα απιά, επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα πξσηνηχπσλ ή 

επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ησλ εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο. Αληίζηνηρα, γίλνληαη απνδεθηά ηα απιά, επαλάγλσζηα θσηναληίγξαθα 

ηδησηηθψλ εγγξάθσλ εθφζνλ απηά έρνπλ επηθπξσζεί αξρηθά απφ δηθεγφξν. Δπίζεο, 

γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά ηα επθξηλή θσηναληίγξαθα αιινδαπψλ εγγξάθσλ, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα έγγξαθα απηά έρνπλ επηθπξσζεί πξσηίζησο απφ 

δηθεγφξν. 

5. Γιαδικαζία ςνένηεςξηρ 

Οη ζπλεληεχμεηο ησλ ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 

2018 – 2019 ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε εκεξνκελία πνπ ζα αλαθνηλσζεί εγθαίξσο 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Μ.. (http://www.civil.teilar.gr/stedp), κεηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

Καηά ηελ εκέξα ηεο ζπλέληεπμεο νη ππνςήθηνη ςποσπεούνηαι λα πξνζθνκίζνπλ 

ζηελ επηηξνπή, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, δχν ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ζπζηαηηθήο επηζηνιήο πνπ ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Μ.. 

(http://www.civil.teilar.gr/stedp). 

6. Γίδακηπα 

Σα ζπλνιηθά δίδαθηξα ηνπ ΠΜ αλέξρνληαη ζε € 2.300 θαη θαηαβάιινληαη ζε ηξεηο 

(3) δφζεηο θαηφπηλ ζρεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ. 

7. Τποηποθίερ 
 

i. χκθσλα κε ην Άξζξν ΙΑ ηνπ Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Π.Μ..: 

«χγρξνλεο Σερλνινγίεο Έξγσλ Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο», θαζ’ ππέξβαζε ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζα γίλνληαη δεθηνί ζην ΠΜ, αλεμάξηεηα απφ 

ηα πξνβιεπφκελα θξηηήξηα, έναρ (1) ςπόηποθορ ηος ΙΚΤ πνπ πέηπρε ζην 

http://www.civil.teilar.gr/stedp
http://www.civil.teilar.gr/stedp/index.php/el/usefull/
http://www.civil.teilar.gr/stedp
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ζρεηηθφ δηαγσληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εζσηεξηθνχ γηα ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, έναρ (1) ςπόηποθορ 

ηος ππογπάμμαηορ ςποηποθιών «Αλέξανδπορ . Ωνάζηρ», θαζψο θαη έναρ 

(1) αλλοδαπόρ ςπόηποθορ ηος Δλληνικού Κπάηοςρ. 

 

ii. Δπίζεο πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε δύο επιπλέον ςποηποθιών, εληφο ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ, βάζει ακαδημαφκών κπιηηπίυν. Η θάζε 

ππνηξνθία ζα πεξηιακβάλεη πελήληα επί ηνηο εθαηφ (50%) έθπησζε ζηα εηήζηα 

δίδαθηξα ηνπ Π.Μ.. 

 Η κία ππνηξνθία ζα δνζεί ζε απφθνηην ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

Σ.Δ. (Λάξηζαο), ν νπνίνο έιαβε ην πηπρίν ηνπ εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ λ+1 

εηψλ θνίηεζεο θαη κε βαζκφ πηπρίνπ κεγαιχηεξνπ ηνπ νθηψ (8.0) θαη  

 ε δεχηεξε ππνηξνθία ζα δνζεί ζε απφθνηην άιινπ Σκήκαηνο φπσο νξίδεηαη 

ζην Άξζξν Γ ηνπ Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ν νπνίνο έιαβε ην 

πηπρίν ηνπ εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ λ+1 εηψλ θνίηεζεο θαη κε βαζκφ 

πηπρίνπ κεγαιχηεξνπ ηνπ νθηψ (8.0). 

 

iii. χκθσλα κε ην Άξζξν 35 ηνπ Ν.4485/2017, απαλλάζζονηαι από ηα ηέλη 

θοίηηζηρ νη θνηηεηέο Π.Μ.., ησλ νπνίσλ ην αηνκηθφ εηζφδεκα, εθφζνλ 

δηαζέηνπλ ίδην εηζφδεκα, θαη ην νηθνγελεηαθφ δηαζέζηκν ηζνδχλακν εηζφδεκα δελ 

ππεξβαίλνπλ απηνηειψο, ην κελ αηνκηθφ ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%), ην δε 

νηθνγελεηαθφ ην εβδνκήληα ηνηο εθαηφ (70%) ηνπ εζληθνχ δηάκεζνπ δηαζέζηκνπ 

ηζνδχλακνπ εηζνδήκαηνο, ζχκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα θάζε θνξά 

δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ.). Η απαιιαγή 

απηή παξέρεηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ζε έλα κφλν Π.Μ.. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη απαιιαζζφκελνη θνηηεηέο δελ μεπεξλνχλ ην πνζνζηφ ηνπ 

ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θνηηεηψλ πνπ εηζάγνληαη 

ζην Π.Μ.. Αλ νη δηθαηνχρνη ππεξβαίλνπλ απηφ ην πνζνζηφ, επηιέγνληαη κε ζεηξά 

θαηάηαμεο μεθηλψληαο απφ απηνχο πνπ έρνπλ ην κηθξφηεξν εηζφδεκα. 

Σν εζληθφ δηάκεζν δηαζέζηκν ηζνδχλακν εηζνδήκαηνο 2017 αλέξρεηαη ζε 4.500 

επξψ εηεζίσο αλά άηνµν θαη ζε 9.450 επξψ γηα λνηθνθπξηά µε δχν ελήιηθεο θαη 

δχν εμαξηψµελα παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ 14 εηψλ. 

 

8. Γιαδικαζία λήτηρ ςποηποθίαρ 

Αλ ν ελδηαθεξφκελνο εκπίπηεη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 7, ηεο 

παξνχζαο πξνθήξπμεο θαη επηζπκεί λα ιάβεη ππνηξνθία, ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά καδί 

κε ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο, να αποζηείλει ηλεκηπονικά εληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο 

ηα εμήο: 
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1. Αίηεζε Υνξήγεζεο Τπνηξνθίαο ζην Π.Μ.. (δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ 

http://www.civil.teilar.gr/stedp) [ζςμπληπώνεηαι πλήπυρ και αποζηέλλεηαι 

ηλεκηπονικά (upload) ςπό μοπθή .pdf] θαη 

 

2. ηα θαηά πεξίπησζε απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά φπσο αλαγξάθνληαη ζηελ αίηεζε 

[αποζηέλλονηαι ηλεκηπονικά (upload) ςπό μοπθή .pdf]. 

Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά ζα αμηνινγεζνχλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαη νη 

δηθαηνχρνη ζα αλαθνηλσζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.Μ.. 

9. Πληποθοπίερ - Δπικοινυνία 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα αλαηξέμνπλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ (http://www.civil.teilar.gr/stedp) ή λα απεπζπλζνχλ ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ 

Μεραληθψλ Σ.Δ. (θ. Ηιία Παιαηνρσξιίδε, ηει. 2410-684353, fax 2410-684306,      

e-mail: stedp-civil@teilar.gr). 

 

 

H Γιεςθύνηπια ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών 

ηος Σμήμαηορ Πολιηικών Μησανικών Σ.Δ. 

 

Δςαγγελία Γ. Φαπζιπώηος 

Αναπληπώηπια Καθηγήηπια 
Γπ Πολιηικόρ Μησανικόρ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.civil.teilar.gr/stedp/index.php/el/usefull/
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http://www.civil.teilar.gr/stedp
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 

Κπιηήπια επιλογήρ ςποτηθίυν για ηην ειζαγυγή ηοςρ ζηο ΠΜ 

 

Η επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα ην Π.Μ.. γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο 

Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ. Η απνδνρή βαζίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαθέινπ 

ηνπ/ηεο ππνςεθίνπ/αο θαη ηεο πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο, φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε: 

 

α/α Κπιηήπια 
ςνηελεζηήρ Βαπύηηηαρ 

(%) 

1 Γεληθφο βαζκφο πηπρίνπ 40% 

2 Δπίδνζε ζε ζπλαθή πξνπηπρηαθά καζήκαηα 10% 

3 πζηαηηθέο επηζηνιέο 10% 

4 Ξέλε γιψζζα 10% 

5 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 10% 

6 Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα 10% 

7 πλέληεπμε 10% 

 

 

H Γιεςθύνηπια ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών 

ηος Σμήμαηορ Πολιηικών Μησανικών Σ.Δ. 

 

Δςαγγελία Γ. Φαπζιπώηος 

Αναπληπώηπια Καθηγήηπια 
Γπ Πολιηικόρ Μησανικόρ 

 

 

 


