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Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

 

 

1. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΤΠΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν 

υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(ΠΜΣ) στο αντικείμενο «Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 (απόφαση ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 3788/03-09-2018). 

2. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω ΠΜΣ οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μετά από ετήσιο κύκλο σπουδών, ο οποίος 

περιλαμβάνει την παρακολούθηση  μεταπτυχιακών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των 

δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. 

3. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί  διπλωματούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και 

πτυχιούχοι τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου πανεπιστημίων της ημεδαπής 

και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και 

πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Αιτήσεις μπορούν να 

υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, εφόσον πρόκειται να 

ολοκληρώσουν τις σπουδές τους ως το τέλος Ιουλίου του 2021. 

4. Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) στο ΠΜΣ ορίζεται 

σε τριάντα (30). Η επιλογή των ΜΦ θα γίνει με βάση τις προϋποθέσεις της ισχύουσας 

νομοθεσίας.  Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι: 

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) Άλλες προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές.  

δ) Η τεκμηριωμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (από επίπεδο Β2 και άνω). 
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ε) Το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

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

ζ) Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις 

η) Η τεκμηριωμένη γνώση άλλων ξένων γλωσσών 

θ) Το περιεχόμενο δύο συστατικών επιστολών. 

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

επιτροπής. 

5. Για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος προβλέπονται τέλη φοίτησης ύψους 

500 ευρώ (για όλο το πρόγραμμα). Από την καταβολή τελών απαλλάσσονται οι 

μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν 

υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το 

εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Οι 

απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις 

εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι 

δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, 

ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Δ/νση του ΤΠΜ 

info@civil.auth.gr του ΑΠΘ  από την Δευτέρα 24 Μαΐου μέχρι την Παρασκευή 18 

Ιουνίου 2021 τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (Σ.Τ. 19/18-5-2021). 

α) Αίτηση σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

www.civil.auth.gr → Μεταπτυχιακές σπουδές → Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

→ Αίτηση. 

β) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, με ακριβή βαθμό (απλή φωτοτυπία).  

γ) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι 

προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού) (απλή φωτοτυπία και προσκόμιση των 

πρωτοτύπων) 

δ) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (απλή φωτοτυπία) 

ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

στ) Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (απλή φωτοτυπία 

και προσκόμιση των πρωτοτύπων) 

ζ) Δύο συστατικές επιστολές 

και όσα άλλα συμπληρωματικά στοιχεία αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης. 

7. Πρόσθετες  πληροφορίες  παρέχονται  από  τη  Γραμματεία  του  ΤΠΜ  του  ΑΠΘ    

(τηλ. 2310– 995698). 

    Θεσσαλονίκη,  21  Μαΐου 2021 

                                                      Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

                            Α.-Δ. Τσώνος 

       Καθηγητής 
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