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ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, της μονοτμηματικής Σχολής  
Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114 Α΄) και ιδίως το κεφάλαιο ΣΤ’ (δεύτερος και 

τρίτος κύκλος σπουδών),  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 85 παρ. 2α του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114 Α΄) «τελικές και 

μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’». 
3. Την έγκριση ίδρυσης ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής 

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης Υπ.Αποφ.Β7/50832-(ΦΕΚ 885/30-
6-2003, τ.Β’). 

4. Τις Υπ. Αποφ.Β7/119917 (ΦΕΚ 2264/τ.Β’/27-11-2007)  & Β7/80228/1572 (ΦΕΚ 1572 
τ.Β/6-8-2008) Τροποποίηση-παράταση. 

5. Την Υπ.απόφ.Β7/38465/ (ΦΕΚ 734 τ.Β/29-3-2013) Παράταση λειτουργίας του ΠΜΣ. 
6. Την Υπ. απόφ. Β7/158924 (ΦΕΚ 2773 τ.Β΄/16-10-2014) –Αντικατάσταση της 

Υπ.Αποφ.Β7/50832-(ΦΕΚ 885/30-6-2003, τ.Β’).   
7.  Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 

της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης 
(συνεδρία 6η / 29−03−2018). 

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης (470/03-04-2018). 
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του Κρατικού Προϋπολογισμού,  

Εισηγείται τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών 
Περιβάλλοντος, της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου 
Κρήτης με τίτλο "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ" , ως  ακολούθως: 

 

Άρθρο 1 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 

Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποτελεί τον δεύτερο κύκλο σπουδών 
της ανώτατης εκπαίδευσης και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος. 

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών 
Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Περιβαλλοντική Μηχανική» 
Το Π.Μ.Σ συνίσταται σε δύο ειδικεύσεις : 
 

1. Ειδίκευση Α : «Διαχείριση Νερού και Υγρών Αποβλήτων» απονέμοντας 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος  

 

2. Ειδίκευση  Β : «Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική 
Αλλαγή» απονέμοντας Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών 
Περιβάλλοντος  

Άρθρο 2 

Οργάνωση και Σχεδιασμός 
Τα Όργανα του Π.Μ.Σ. είναι: 

1. Η Συνέλευση Τμήματος 
2. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) 
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3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 

Το Π.Μ.Σ. συντονίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της μονοτμηματικής 
Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Π.Κ. Η λήψη αποφάσεων γίνεται από τη Συνέλευση 
Τμήματος μετά από εισηγήσεις της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του Π.Μ.Σ. Η Συνέλευση 
Τμήματος ορίζει τα μέλη της Σ.Ε., κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ, συγκροτεί επιτροπές επιλογής ή εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών 
ή διδακτόρων, διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να 
απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για τον ορισμό του επιβλέποντος και την 
συγκρότηαη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής για την εκπόνηση των Διπλωματικής 
Μεταπτυχιακής Εργασίας (Δ.Μ.Ε.) προκειμένου να απονεμηθεί το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ) και γενικά ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 31, παρ.8 του Ν.4485/2017, είναι μέλος της 
Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
για διετή θητεία. Προεδρεύει της Σ.Ε., είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του 
Αναπληρωτή, είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής 
του Π.Μ.Σ. εισηγείται στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος και του οικείου Τμήματος για κάθε 
θέμα που αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής του 
Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού του 
Προγράμματος, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στη Συνέλευση Τμήματος, την 
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και την έκδοση των εντολών 
πληρωμής των σχετικών δαπανών. 

 

Άρθρο 3 

Μέγιστος αριθμός εισακτέων 
Στο Π.Μ.Σ « Περιβαλλοντική Μηχανική » γίνονται δεκτοί έως τριάντα (30) εισακτέοι 
συνολικά ετησίως. Εκτιμάται ότι ο μέγιστος προτεινόμενος αριθμός των 30 μεταπτυχιακών 
εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. σε σχέση με τον αριθμό των υφιστάμενων προπτυχιακών 
φοιτητών (αναλογία 1/28) και διδασκόντων της Σχολής (αναλογία 1/1,2), διασφαλίζουν τη 
ποιότητα όλων των κύκλων σπουδών της Σχολής.  

 

Άρθρο 4 

Προϋποθέσεις εγγραφής - Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασίες 
 
Α) Προϋποθέσεις εγγραφής  
 
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 
 
Οι κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. είναι: 

 Διπλωματούχοι όλων των τμημάτων Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών  Σχολών των 

Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή των αντιστοίχων και 

ισοδύναμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής,  

 Πτυχιούχοι των τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Γεωπονίας, Μαθηματικών, 

Περιβαλλοντικών Επιστημών, Πληροφορικής, Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών των 

Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) ή των αντιστοίχων και 

ισοδύναμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και 
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 Απόφοιτοι των Ελληνικών Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ).  

. 
 
Β) Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασίες 
 
Β.1 Διαδικασία εισαγωγής φοιτητών 
 
Η εισαγωγή των φοιτητών ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία: 

1. Δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΠΚ για 
την εισαγωγή φοιτητών στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.  

2. Υποβολή σχετικής αίτησης από τους υποψηφίους φοιτητές σε έντυπο της 
Γραμματείας της Σχολής, συνοδευόμενη από σειρά δικαιολογητικών: 

 Αίτηση στην Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος στην οποία 
δηλώνεται η κατεύθυνση την οποία προτίθεται να ακολουθήσει ο υποψήφιος (το 
έντυπο διατίθεται στον ιστότοπο της Σχολής) 

 Λίστα Συνημμένων (το έντυπο διατίθεται στον ιστότοπο της Σχολής) 

 Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος (για τους πτυχιούχους ή διπλωματούχους). 

 Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (για τίτλους από πανεπιστήμια της 

αλλοδαπής). 

 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 

 . Αντίγραφα τίτλων σπουδών Αγγλικής γλώσσας   (και άλλης επιπλέον 

γλώσσας αν κατέχουν). 

 Δύο συστατικές επιστολές (τουλάχιστον) οι οποίες αποστέλλονται από τους 

γράφοντες κατευθείαν στην  Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος 

(υπόδειγμα διατίθεται στον ιστότοπο της Σχολής). 

 Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 

 Σημείωμα στην αγγλική μέχρι 1000 λέξεις στο οποίο θα εκτίθενται οι λόγοι 

συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, προηγούμενη εμπειρία και 

ερευνητικά ενδιαφέροντα. 

 Δύο  συστατικές  επιστολές (τουλάχιστον) οι οποίες  αποστέλλονται  από τους  

γράφοντες κατευθείαν  στην Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος 

(υπόδειγμα διατίθεται στον ιστότοπο της Σχολής). 

 
Β.2 Κριτήρια και διαδικασία επιλογής φοιτητών 

 

Η κρίση των προσόντων των υποψηφίων γίνεται από την επιτροπή επιλογής υποψήφιων 
μεταπτυχιακών φοιτητών .Βασικά κριτήρια επιλογής είναι: 

 η αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου του υποψηφίου,  

 οι επιδόσεις του σε μαθήματα συγγενή με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, καθώς και  

 η διπλωματική του εργασία (εάν υφίσταται).  

Κατά κανόνα, ο μέσος όρος βαθμολογίας του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7). 
Επίσης συνεκτιμάται η τυχόν ερευνητική του δραστηριότητα, επαγγελματική εργασία και η 
αποδεδειγμένα καλή γνώση ξένων γλωσσών, κυρίως της Αγγλικής. Επιπλέον,  Συντονιστική 
Επιτροπή   του ΠΜΣ δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο προσωπική συνέντευξη. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις δύναται να ζητηθεί μία πραγματεία σε θέμα που θα οριστεί από την 
Συνέλευση Τμήματος (ΣΤ).  
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Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι γίνουν δεκτοί πριν να ανακηρυχθούν ως 
πτυχιούχοι/διπλωματούχοι, η ανακήρυξή τους θα πρέπει να έχει γίνει εντός συγκεκριμένων 
χρονικών ορίων και μέσα στις προθεσμίες εγγραφής, που ορίζονται από τη ΣΤ.  

 

Άρθρο 5 

Διάρκεια Φοίτησης – Μερική Φοίτηση – Αναστολή Φοίτησης 
 
5.1. Διάρκεια Φοίτησης 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία  (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τελευταίο διατίθενται για 
την εκπόνηση διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας. Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την 
ολοκλήρωση των απαιτήσεων για την απόκτηση του ΔΜΣ ορίζεται σε έξι (6) διδακτικά 
εξάμηνα. 

Εάν ο μεταπτυχιακός φοιτητής υπερβεί τα ανώτατο χρονικό όριο, όπως ορίζεται παραπάνω, 
διαγράφεται αυτοδίκαια από το ΠΜΣ, λαμβάνει όμως πιστοποιητικό παρακολούθησης των 
μαθημάτων εκείνων των οποίων τη φοίτηση έχει επιτυχώς ολοκληρώσει. 
 
5.2. Μερική Φοίτηση 

Παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης για εργαζόμενους φοιτητές και σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις και για μη εργαζόμενους φοιτητές στην αποκλειστική και μόνο περίπτωση που 
αποδεδειγμένα έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Η διάρκεια της μερικής φοίτησης δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής διάρκειας φοίτησης (3 διδακτικά 
εξάμηνα).  

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που ενδιαφέρεται να υπαχθεί στην παραπάνω κατηγορία 
(μερικής φοίτησης), υποχρεούται: 

 Να υποβάλλει σχετική αίτηση προς τη Σ.Ε. και τη Συνέλευση Τμήματος, όπου θα 
αναφέρονται οι λόγοι που αιτείται τη συγκεκριμένη ρύθμιση. 

 Σχετικά αποδεικτικά (σε περίπτωση εργαζομένου, βεβαίωση πρόσληψης του από τον 
φορέα εργασίας ή αντίγραφο σύμβασης εργασίας), όπου να αποδεικνύονται τα όσα 
επικαλούνται  στην αίτηση. 

Η Σ.Ε. αφού εξετάσει την αίτηση, εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την έγκριση 
της ή μη. 
 
5.3. Αναστολή Φοίτησης 

Παρέχεται η δυνατότητα προσωρινής αναστολής των σπουδών, που δεν υπερβαίνει τα δύο 
(2) συνεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν 
προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.  

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που ενδιαφέρεται να προβεί σε αναστολή σπουδών, 
υποχρεούται: 

 Να υποβάλλει σχετική αίτηση προς τη Σ.Ε. και τη Συνέλευση Τμήματος, όπου θα 
αναφέρονται οι λόγοι που αιτείται τη συγκεκριμένη ρύθμιση. 

 Σχετικά αποδεικτικά όπου να αποδεικνύονται τα όσα επικαλούνται  στην αίτηση. 
 
Η Σ.Ε. αφού εξετάσει την αίτηση, εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την έγκριση 
της ή μη. 
 
  



  5  
 

Άρθρο 6 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων ανά ειδίκευση   έχει ως εξής: 
 

 
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  Α : Διαχείριση  Νερού  και  Υγρών  Αποβλήτων  

 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

  Υποχρεωτικά   (Δύο μαθήματα από τα κάτωθι)                                                                                                                                                 

ΡΟΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ- ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

2Χ9 =18 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ 
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  3 

Ένα μάθημα επιλογής από τα κάτωθι  9 

Σύνολο 30 

 
 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

Υποχρεωτικά   (Δύο μαθήματα από τα κάτωθι)                                                      

ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

2Χ9 =18 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΞΕΙΔΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ  

ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 

Ένα μάθημα επιλογής από τα κάτωθι 9 

Σύνολο 30 

    

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

ΒΙΟΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  9 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & 
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ        

9 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

9 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΣΠ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  

9 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

9 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 9 

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ 

9 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΧΗΜΕΙΑΣ 

9 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  9 

ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 9 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ 
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

9 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 9 

 
 
                  

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β:  Περιβαλλοντική Διαχείριση, Βιώσιμη Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή 
 

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

Υποχρεωτικά  (Δύο μαθήματα από τα κάτωθι)                                                                                             

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ                                                                   

2×9=18 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                                                        

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 

Ένα μάθημα επιλογής από τα κάτωθι 9 

Σύνολο 30 

 

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

Υποχρεωτικά (Δύο μαθήματα από τα κάτωθι)                                                                                                                                 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ       

2×9=18 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ &ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                                    

ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ                      

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 3 

Ένα μάθημα επιλογής από τα κάτωθι 9 

Σύνολο 30 
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ          9 

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ   

9 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ                                        9 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 9 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ             

9 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΣΠ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

9 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

9 

ΔΙΚΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  9 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ 
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 

9 

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ 

9 

 

 

 

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ  

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 

Υποχρεωτικό 

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30 

Σύνολο 30 

 

“Για την περιγραφή των μαθημάτων δείτε τον ιστότοπο της Σχολής: enveng.tuc.gr” 

Άρθρο 7 

Χρονική Διάρκεια και Διάρθρωση Διδασκαλίας-Παρακολούθηση Μαθημάτων από 
Αποσταση 

 

Όλα τα μαθήματα, έχουν τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων και περιλαμβάνουν ασκήσεις, 
θέματα, παρουσιάσεις, συζητήσεις. Η διάρκεια διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα είναι κατ’ 
ελάχιστον τρείς (3) ώρες ανά εβδομάδα. Σε όλα τα μαθήματα απαιτούνται 13 πλήρεις 
εβδομάδες διδασκαλίας εκ των οποίων οι επτά (7) τουλάχιστον πλήρεις εβδομάδες 
συνίστανται σε διαλέξεις, παρουσιάσεις, συζητήσεις και οι υπόλοιπες έξι (6) τουλάχιστον 
εβδομάδες σε συνεργασία με τους διδάσκοντες για την επίλυση εφαρμογών και την εκτέλεση 
projects. Σε περιορισμένο αριθμό μαθημάτων που ορίζονται από την αρχή του εξαμήνου και 
τα οποία πραγματοποιούνται σε μορφή workshop μπορεί να συμπτυχθεί ο χρόνος 
διδασκαλίας και ασκήσεων των 13 εβδομάδων σε λιγότερες εβδομάδες που να αντιστοιχούν 
όμως στον ίδιο συνολικό αριθμό ωρών που αντιστοιχούν αναλογικά στις 13 πλήρεις 
εβδομάδες.  Σε καμία όμως περίπτωση η προηγούμενη σύμπτυξη των 13 πλήρων 
εβδομάδων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε λιγότερες από επτά (7) πλήρεις εβδομάδες.   
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Κατά περίπτωση μπορεί κάποια μαθήματα να παρακολουθούνται εξ αποστάσεως σε 
πραγματικό χρόνο. Σε καμία όμως περίπτωση το ποσοστό των μαθημάτων που θα 
παρακολουθούνται εξ αποστάσεως μπορούν να ξεπεράσουν σε ποσοστό το 35% του 
συνολικού αριθμού των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του άρθρου 45 του Ν. 4485/2017. Κατά την εξέταση 
όλων των μαθημάτων απαιτείται υποχρεωτικά η φυσική παρουσία του εξεταζόμενου 
μεταπτυχιακού φοιτητή στους χώρους του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της 
μονοτμηματικής Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
 

Άρθρο 8 

Εξέταση Μαθημάτων – Αξιολόγηση Επιδόσεων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 

 
Πρόγραμμα και Ροή Σπουδών  

Το Π.Μ.Σ. συνίσταται σε μεταπτυχιακά μαθήματα και εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.). Εμπλουτίζεται με διαλέξεις ειδικά προσκαλούμενων 
επιστημόνων, επιστημονικές θεματικές ημερίδες καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Στην 
αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ανακοινώνονται τα μαθήματα που θα προσφερθούν κατά τη 
διάρκειά του. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών μαθημάτων ορίζεται από τη Συνέλευση 
Τμήματος. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική από τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές.  

Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, έχουν τη μορφή διαλέξεων ή σεμιναρίων και 
περιλαμβάνουν ασκήσεις, θέματα, παρουσιάσεις, συζητήσεις.  Τα μαθήματα μπορούν να 
διεξάγονται στην Ελληνική Γλώσσα σε περιπτώσεις όμως αλλοδαπών φοιτητών μπορεί να 
διεξάγονται και σε Αγγλική γλώσσα. Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων καθορίζεται από 
τον διδάσκοντα και διεξάγεται μετά το πέρας των αντίστοιχων εξαμήνων. 

Η εγγραφή στα μεταπτυχιακά μαθήματα γίνεται ηλεκτρονικά στην αρχή κάθε εξαμήνου μέσα 
σε διάστημα που ορίζεται από τη Σ.Τ.  

Σε κάθε μεταπτυχιακό μάθημα αντιστοιχούν εννέα (9) Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) και τρεις 
(3) για τις Ερευνητικές διαλέξεις  

 

 Επίδοση – Βαθμολογίες  

Η επίδοση ενός μεταπτυχιακού φοιτητή σε ένα μάθημα του πρώτου ή του δεύτερου 
εξαμήνου σπουδών θεωρείται επιτυχής, όταν αυτός έχει επιτύχει βαθμό τουλάχιστον έξι 
(6) στην κλίμακα 0 έως 10. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής εγγραφεί σε 
μάθημα του ΠΜΣ και λάβει βαθμό μικρότερο του έξι (6,0), θεωρείται ότι απέτυχε και 
οφείλει ή να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο αφού το δηλώσει εκ νέου ή να δηλώσει 
άλλο μάθημα από τα προσφερόμενα του ΠΜΣ.Ο τρόπος εξέτασης ενός μαθήματος 
περιλαμβάνει είτε τελική εξέταση είτε παράδοση εργασίας, κατά την κρίση του διδάσκοντα    
Για να καταστεί ένας μεταπτυχιακός φοιτητής κάτοχος του ΜΔΕ οφείλει να συγκεντρώσει 
βαθμό κατά μέσο όρο τουλάχιστον επτά (7,0) από τα μαθήματα. Εάν συγκεντρώσει μέσο 
όρο μικρότερο του 7,0 μετά από την παρακολούθηση των έξι (6) μαθημάτων ή αποτύχει 
σε δύο (2) μαθήματα, -δηλαδή λάβει βαθμό μικρότερο του έξι (6,0), ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής διαγράφεται από το ΠΜΣ. Χορηγείται όμως σ’ αυτόν βεβαίωση για όλα τα 
μαθήματα τα οποία διδάχθηκε και στα οποία εξετάστηκε επιτυχώς. 

Στον απονεμόμενο μεταπτυχιακό τίτλο αναγράφεται «Χαρακτηρισμός» επίδοσης που 
είναι κατά σειρά επιτυχίας: 

«Άριστα» με Μέσο όρο βαθμολογία μαθημάτων  από 9,0 έως 10,0. 

«Λίαν καλώς» με Μέσο όρο βαθμολογία από 8,0 έως 9,0 (συμπεριλαμβανομένου). 

«Καλώς» με Μέσο όρο βαθμολογία από 7,0 έως 8,0 (συμπεριλαμβανομένου). 
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Άρθρο 9 

Προϋποθεσεις Λήψης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτούνται: 
1. Επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων 
2. Επιτυχής ολοκλήρωση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας (Δ.Μ.Ε.). 
3. Συμπλήρωση συνόλου 90 πιστωτικών μονάδων (ECTS). 

 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (άρθρο 34, παρ.7, ν.4485/2017) 

Τα μαθήματα, η ερευνητική απασχόληση, και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και 
ερευνητικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την απονομή των μεταπτυχιακών τίτλων, 
ορίζονται ως εξής: 

 Για την απόκτηση του ΜΔΕ απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (Ευρωπαϊκό Σύστημα 

Μεταφοράς Μονάδων -ECTS) και διάρκεια σπουδών κατ' ελάχιστον τριών εξαμήνων.   

 Οι 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) θα αποκτώνται από τα 6 μαθήματα και τις 2 

ερευνητικές διαλέξεις. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα έχει 9 πιστωτικές μονάδες σύμφωνα 

με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Μονάδων (ECTS). Εξαίρεση αποτελούν οι 

«Ερευνητικές Διαλέξεις» που αντιστοιχούν έκαστη σε 3 Πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 Οι  30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) αποκτώνται από την εκπόνηση Διπλωματικής 

Μεταπτυχιακής Εργασίας. 

o Σε κάθε κατεύθυνση υπάρχει αριθμός τουλάχιστον τεσσάρων (4) υποχρεωτικών 

μαθημάτων, που οφείλουν να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. 

o Όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά δύο 

(2) μαθήματα «Ερευνητικές Διαλέξεις».  

o Επιπλέον των υποχρεωτικών μαθημάτων κατεύθυνσης, οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές καλούνται να επιλέξουν σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και 

να παρακολουθήσουν δύο (2) κατ’ επιλογήν μαθήματα της κατεύθυνσης του ΠΜΣ 

που έχουν δηλώσει ή από τα μαθήματα που είναι κοινά και για τις δύο 

κατευθύνσεις. Σημειώνεται ότι, οι μεταπτυχιακοί σπουδαστές και των δύο 

κατευθύνσεων, με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντός τους και μετά από 

έγκριση της ΣΤ, μπορούν να παρακολουθήσουν ένα  μάθημα επιλογής (α) της 

άλλης  κατεύθυνσης  από το ΠΜΣ του ΜΗΠΕΡ ή άλλα ΠΜΣ του Πολ.Κρήτης β) 

από τα μαθήματα που προσφέρονται για τους υποψήφιους Διδάκτορες. 

o Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός φοιτητής εγγραφεί σε μάθημα του ΠΜΣ και 

λάβει βαθμό μικρότερο του έξι (6,0), θεωρείται ότι απέτυχε και οφείλει αφού το 

δηλώσει εκ νέου ή να το επαναλάβει σε επόμενο εξάμηνο ή να δηλώσει άλλο 

μάθημα από τα προσφερόμενα του ΠΜΣ. 

 
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) - Διαδικασία ορισμού 

επιβλέποντα και εξεταστικής επιτροπής   

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) είναι ατομική εργασία και εκπονείται από κάθε 
φοιτητή στο 3ο εξάμηνο . Για κανένα λόγο η εκπόνηση της ΜΔΕ δεν μπορεί να διαρκέσει 
πέραν του μέγιστου χρόνου λήψης του μεταπτυχιακού τίτλου που είναι τρία (3 ) έτη. 
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 Το θέμα της ΜΔΕ κάθε φοιτητή εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από 
εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η ΜΔΕ πρέπει να 
έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να πιστοποιεί τη σχετική ικανότητα του μεταπτυχιακού 
φοιτητή. Πρέπει να διακρίνεται από νοηματική και γλωσσική αρτιότητα, (γραμματική  και 
συντακτική), και να πιστοποιεί την ενημερωμένη γνώση του μεταπτυχιακού φοιτητή όσον 
αφορά τη σχετική θεματική βιβλιογραφία και τη δυνατότητα (ευχερούς χρήσης της) 
ερευνητικής αξιοποίησής της.  

Η ΜΔΕ εκπονείται υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη ενός καθηγητή ή λέκτορα 
(επιβλέπων), ο οποίος θα πρέπει να είναι διδάσκων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και 
ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) μετά από αίτηση του φοιτητή στην οποία 
αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της ΜΔΕ, ο προτεινόμενος επιβλέπων και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης ΜΔΕ. Η ΜΔΕ κρίνεται από Τριμελή Εξεταστική 
Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Επιβλέποντα και άλλους δύο καθηγητές ή λέκτορες, οι 
οποίοι ορίζονται από τη ΣΕ κατά την διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών μετά από 
εισήγηση του επιβλέποντα και οι οποίοι μπορούν να είναι από το Πολυτεχνείο Κρήτης ή από 
άλλα αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής . 

Ο φοιτητής μπορεί μετά από αίτησή του προς τη Συνέλευση του Τμήματος να ζητήσει την 
αλλαγή του Επιβλέποντος Καθηγητή καθώς και του θέματος της ΜΔΕ του. Αντιστοίχως, σε 
περίπτωση που ο επιβλέπων καθηγητής κρίνει για οποιοδήποτε λόγο ότι δεν μπορεί να έχει 
την επίβλεψη μεταπτυχιακού φοιτητή, μετά από αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος και 
εφόσον το επιθυμεί και ο μεταπτυχιακός φοιτητής, η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να 
ορίσει άλλον επιβλέποντα καθηγητή. Σε κάθε άλλη περίπτωση η Συνέλευση του Τμήματος 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την επίλυση του θέματος.  

Η ΜΔΕ συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα ή στην Αγγλική γλώσσα. Εφόσον η ΜΔΕ 
εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της Σχολής. 

Η ΜΔΕ κρίνεται με δημόσια παρουσίαση (υποστήριξη) από τον μεταπτυχιακό φοιτητή που 
την εκπόνησε ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, σε προκαθορισμένη, από τη 
Συνέλευση του Τμήματος, ημερομηνία. Παρουσιάσεις των Διπλωματικών Μεταπτυχιακών 
Εργασιών γίνονται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους εκτός περιόδου διακοπών. 

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αξιολογείται ως «Μετ’ επαίνου», «Ικανοποιητική» ή 
«Μη Ικανοποιητική» από την τριμελή εξεταστική επιτροπή με την σύμφωνη γνώμη 
τουλάχιστον δύο μελών της. 

Εάν η μεταπτυχιακή διπλωματική κριθεί «Μη Ικανοποιητική», τότε ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να ολοκληρώσει την εργασία του σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής και να 
υποστεί δεύτερη και τελευταία κρίση.  
 

Άρθρο 10 

Αναπλήρωση Μαθημάτων 

Σε περίπτωση που δεν διδαχθεί το μάθημα την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, σύμφωνα 
με το ωρολόγιο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, για οποιονδήποτε ειδικό λόγο, το 
μάθημα αναπληρώνεται από τον διδάσκοντα σε συγκεκριμένη μεταγενέστερη ημερομηνία, 
ώρα και τόπο, που ανακοινώνεται μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής και της εφαρμογής e-
class. 

 

Άρθρο 11 

Διαγραφή από το Π.Μ.Σ. 
Μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. κατόπιν αίτησης του.  
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Για την ολοκλήρωση της διαγραφής του, η Γραμματεία ελέγχει αν ο φοιτητής οφείλει 
εξοπλισμό του Ιδρύματος, δανειζόμενα βιβλία από τη βιβλιοθήκη και είναι συνεπής στις 
οικονομικές υποχρεώσεις του. 

Λόγοι αυτεπάγγελτης διαγραφής από το Π.Μ.Σ. συνιστούνται: 

 Η μη ολοκλήρωση των προϋποθέσεων λήψης Μ.Δ.Ε. όπως περιγράφονται στο 
άρθρο 8, μετά το πέρας της μέγιστης χρονικής διάρκειας. 

 Η μη καταβολή των τελών φοίτησης στις προκαθορισμένες χρονικές περιόδους που 
ορίζονται και ανακοινώνονται από τη Σ.Ε. 

Σε περίπτωση αίτησης διαγραφής από το ΠΜΣ τα καταβαλλόμενα τέλη εγγραφής των 
εξαμήνων που έχουν παρέλθει δεν επιστρέφονται. 
 

Άρθρο 12 

Τέλη φοίτησης 

 

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του προγράμματος που αφορά στο 70% των δαπανών του 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 22.050,00 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως 
εξής: 

  
Κατηγορίες λειτουργικών εξόδων 
 

 
Αναμενόμενες 

εκροές (€) 

α Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.000,00 

β 
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς 
φοιτητές 

4.000,00 

γ Δαπάνες αναλωσίμων 5.000,00 

δ 
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 
(συμμετοχή σε συνέδρια) 

3.400,00 

ε 
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς (συμμετοχή σε συνέδρια) 

 

στ 
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και 
ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

 

ζ 
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ 

 

η 
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 
36 του ν. 4485/2017 (οδοιπορικά) 

 

θ Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 5.000,00 

ι 
Λοιπές δαπάνες (έξοδα οργάνωσης ημερίδων, διαλέξεων 
και συνεδρίων, έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, δαπάνες εργασιών πεδίου) 

3.650,00 
 
 

 ΣΥΝΟΛΟ  22.050,00     Ευρώ 

  
Τα παραπάνω έξοδα που είναι απαραίτητα για την αξιόπιστη και με ακαδημαϊκά σωστό 
τρόπο λειτουργία του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τις πηγές χρηματοδότησης 
του ΠΜΣ  και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η επιβολή τελών φοίτησης το ύψος των οποίων 
θα παραμείνει σταθερό μέχρι το τέλος της παρούσας διάρκειας του προγράμματος.  
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 Το διοικητικό προσωπικό της Σχολής, το οποίο αποτελείται από δύο (2) μόνιμους 
υπαλλήλους μετά δυσκολίας καλύπτει ταυτόχρονα τις διοικητικές ανάγκες της 
μονοτμηματικής Σχολής και  της Κοσμητείας σε γραμματειακή υποστήριξη και 
εξυπηρέτηση των προπτυχιακών φοιτητών. Ως εκ τούτου, τα τέλη φοίτησης είναι 
απαραίτητα για την επιπλέον πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού για την 
αναγκαία διοικητική, τεχνική και οργανωτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών 
εκδηλώσεων και δράσεων του προγράμματος . 

 Θα καλυφθεί οικονομικά κατά ένα σημαντικό μέρος η συμμετοχή σε επιστημονικά 
συνέδρια και ευρύτερα ακαδημαϊκές συναντήσεις και ανταλλαγές, καθώς και η έκθεση 
και δημοσιοποίηση των ερευνητικών επιτευγμάτων του προγράμματος (εκθέσεις, 
έντυπα, ψηφιακές πλατφόρμες κλπ).  

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που δεν δικαιούται δωρεάν 
φοίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 4485/2017 για τα τρία (3)  εξάμηνα συνολικά σε 
χίλια πεντακόσια (1500 )ευρώ. Για  φοίτηση πλέον των τριών  (3) εξάμηνων,  τα τέλη 
φοίτησης ορίζονται σε 100 ευρώ για κάθε επιπλέον  εξάμηνο.  

 
Τμηματική καταβολή τέλους φοίτησης:  

Το τέλος φοίτησης καταβάλλεται σε 3 ισόποσες δόσεις. Εκάστη εκ των τριών  δόσεων 
καταβάλλεται το αργότερο μέχρι το τέλος της περιόδου δηλώσεως μαθημάτων για κάθε ένα 
από τα 3 εξάμηνα σπουδών. 

Στην Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης θα 
πρέπει να κατατίθεται μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες ευκρινή φωτοτυπία του 
αποδεικτικού εγγράφου πληρωμής των δόσεων του τέλους εγγραφής.  

 

Άρθρο 13 

Δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης υποτροφιών 

Σύμφωνα με το άρθρο 35, παραγ. 2 του Ν. 4485/2017 απαλλάσσονται από τα τέλη 
φοίτησης, οι φοιτητές του Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο 
εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, 
το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό 
(70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον 
πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 
Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι 
απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του 
συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν 
το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από 
αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζεται κάθε 
θέμα σχετικό με την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων. Με όμοια απόφαση 
διαπιστώνεται κατ’ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο 
εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού), σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη, 
από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 31 του Ν. 4485/2017, τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το 
οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.  

Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου σε 
καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία 
από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή. 
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Διαδικασία για την χορήγηση υποτροφίας με Ακαδημαϊκά κριτήρια 

Μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής που τελειώνει το Β’ εξάμηνο σπουδών και αφενός μεν ολοκληρώνει επιτυχώς όλες 
τις εκπαιδευτικές υποχρεώσεις του Α και Β' εξαμήνου σπουδών και αφετέρου συγκεντρώνει 
τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ απαλλάσσεται κατά 
ποσοστό ίσο με το 100% από την καταβολή του τέλους φοίτησης για όλη την διάρκεια της 
φοίτησης του. 

 

Άρθρο 14 

Διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων, των διδασκόντων και του Π.Μ.Σ. 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων εφαρμόζονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4485/2017. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, 
πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος, από τους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, ηλεκτρονικά, με συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου το 
περιεχόμενο του οποίου συντάσσεται από τη Σ.Ε. και εγκρίνεται από τη Συνέλευση 
Τμήματος. Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης καθώς και 
διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας όπως προβλέπονται στον Ν. 4009/2011 
εξωτερική αξιολόγηση του Π.Μ.Σ. διενεργεί και η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική 
Επιτροπή (Ε.Σ.Ε.) σύμφωνα με τα ειδικότερα που προβλέπονται στις παραγ. 3, 4, 5, 6 και 7 
του άρθρου 44 του Ν. 4485/2017.   
 

Άρθρο 15 

Τελετουργικό αποφοίτησης και τύπος απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών 

Μετά την υποστήριξη ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής  και έγκριση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας, η Συνέλευση του Τμήματος διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση 
της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το Δ.Μ.Σ. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
ανακηρύσσεται κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) την ημέρα 
διαπίστωσης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της φοίτησης του από τη Συνέλευση του 
Τμήματος και του απονέμεται Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακού Διπλώματος. 

Η τελετή ορκωμοσίας και απονομής του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
πραγματοποιείται μετά από απόφαση της Πρυτανείας του Ιδρύματος και ορίζεται η 
ημερομηνία, ο τόπος και η ώρα διεξαγωγής. 

Στο μεταπτυχιακό φοιτητή απονέμονται : α) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο τύπος του 
οποίου απεικονίζεται στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού, και β) Παράρτημα 
Διπλώματος σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 3374/2005 (Α' 189) που εγκρίνεται από την 
Συνέλευση Τμήματος μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα 
της Σχολής. 

Άρθρο 16 

Διοικητική – Τεχνική και Οικονομική Υποστήριξη του Π.Μ.Σ. 

Το ΠΜΣ χρησιμοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό όλων των κατηγοριών, τις εγκαταστάσεις, τα 
εργαστήρια και την υλικό-τεχνική υποδομή του Προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών της 
Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος  του Π.Κ. Το διοικητικό προσωπικό της Σχολής, το οποίο 
αποτελείται από 2 μόνιμους υπάλληλους μετά δυσκολίας καλύπτει ταυτόχρονα τις 
διοικητικές ανάγκες της μονοτμηματικής Σχολής και  της Κοσμητείας σε γραμματειακή 
υποστήριξη και εξυπηρέτηση των προπτυχιακών φοιτητών. Ως εκ τούτου, λόγω της έλλειψης 
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διοικητικού και εργαστηριακού προσωπικού προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
ΠΜΣ, δύναται να συναφθούν συμβάσεις εργασίας ή έργου με εξωτερικές συνεργάτες 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Η οικονομική υποστήριξη του ΠΜΣ προέρχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37,  
παρ. 1,2, 4 και 5 του Ν.4485/2017, μπορεί  δε να προέρχεται από: 

α) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωση του φορέων 
σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4485/2017, 

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 ιδιωτικού 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 (ΕΛΚΕ) του 
Πολυτεχνείου Κρήτης 

ζ) τέλη φοίτησης 

η)κάθε άλλη νόμιμη αιτία 

Άρθρο 17 

Ανάθεση διδασκαλίας 
Κατά την έναρξη του εξαμήνου, πραγματοποιείται η διαδικασία ανάθεσης μαθημάτων, του 
Π.Μ.Σ. από τη Συνέλευση του Τμήματος κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε. 
 

Άρθρο 18 

Διδάσκοντες ΠΜΣ-Επισκέπτες διδάσκοντες-Αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36,  παρ. 1,2, και 5 του Ν.4485/2017, το διδακτικό 
προσωπικό του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, της μονοτμηματικής 
Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Π.Κ. μπορεί να προέρχεται τουλάχιστον από 60% 
από μέλη Δ.Ε.Π. Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής ή 
διδάσκοντες σύμφωνα με το ΠΔ. 407/80 ή του άρθρου 19 του ν. 1404/1983 ή την παρ. 7 του 
άρθρου 29 του Ν. 4009/2011. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει να είναι κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και 
αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής 

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις 
ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε διδακτικό προσωπικό και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π., 
Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. και οι διδάσκοντες σύμφωνα με 
το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) ή το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 
29 του ν. 4009/2011, δεν επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφασή της αποφασίζει την ανάθεση 
διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή την πρόσκληση μελών 
Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 
(Α΄ 258), ή νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση του 
Διευθυντή του Π.Μ.Σ., καλούνται από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, ως επισκέπτες, 
καταξιωμένοι επιστήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό 
κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών 
αναγκών του Π.Μ.Σ υπό την μορφή διαλέξεων, σεμιναρίων και workshops. Η πρόσκληση 
επισκέπτη από την αλλοδαπή πραγματοποιείται μόνον εφόσον του ανατίθεται διδασκαλία, 
με τη διαδικασία και τα ισχύοντα για την ανάθεση διδασκαλίας στα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής. 
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Ο προηγούμενος περιορισμός δεν ισχύει εφόσον ο καλούμενος διδάσκει εθελοντικά, χωρίς 
αμοιβή, αποζημίωση ή άλλη οικονομική απολαβή πλην των οδοιπορικών του, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015. 
 

Άρθρο 19 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών  

Οι φοιτητές του ΠΜΣ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης έχουν 
όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου 
κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων.  

 Να εγγράφονται, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στα μεταπτυχιακά 

μαθήματα και να εξετάζονται επιτυχώς σε αυτά, σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό. Φοιτητής που απουσίασε αδικαιολόγητα σε κάποιο από τα μαθήματα του 

ΠΜΣ συνολικά πάνω από τρεις ώρες θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε επαρκώς το 

συγκεκριμένο μάθημα. 

 Να εκπονούν τη ΜΔΕ σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. 

 Να προσφέρουν επικουρικό ακαδημαϊκό  έργο στη Σχολή, το οποίο καθορίζεται από 

τους διδάσκοντες σε συνεργασία με τη Σ.Ε. και μετά από έγκριση της Συνέλευσης 

Τμήματος ως προς τον φόρτο και το αντικείμενο του έργου. Ως επικουρικό έργο 

ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: επιτήρηση σε εξέταση προπτυχιακών 

μαθημάτων, συνδρομή στη διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων και στα 

εργαστήρια της Σχολής. 

 

 



 

 

 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α  

Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Υ Ο Ν Τ Ο Σ  

 

ΕΝ ΤΩι ΕΝ ΧΑΝΙΟΙΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΩι ΚΡΗΤΗΣ 

………ονοματεπώνυμο Πρύτανη …………… 

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ …………………………………………. 

…………Ονοματεπώνυμο Κοσμήτορα 

ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΕΠΙ ΔΕ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ 

ΤΤΩΩιι   ((εεππώώννυυμμοο   κκααττόόχχοουυ   ττ ίίττλλοουυ)) ιι   ((οοννοομμαα)) ιι   ΤΤΟΟΥΥ   ππααττρρώώννυυμμοο     

ΕΛΛΗΝΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΕΚ ………………….. ΟΡΜΩΜΕΝΩι 

ΤΩι ΕΠΙΔΕΙΞΑΜΕΝΩι 
 

            ΜΜΜ ΕΕΕ ΤΤΤ ΑΑΑ ΠΠΠ ΤΤΤ ΥΥΥ ΧΧΧ ΙΙΙ ΑΑΑ ΚΚΚ ΗΗΗ ΝΝΝ    ΔΔΔ ΟΟΟ ΚΚΚ ΙΙΙ ΜΜΜ ΑΑΑ ΣΣΣ ΙΙΙ ΑΑΑ ΝΝΝ    

ΑΠΟ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΟΜΟΘΥΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΩΣ ΕΘΟΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΚΑΙ ΠΑΣΑΣ ΑΥΤΩι ΤΑΣ ΠΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΑΣ ΤΩι 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙ ΤΟΥΤΩι ΠΑΡΟΜΑΡΤΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΕΝΕΙΜΕ 

ΕΤΕΙ ΔΕΚΑΤΩι ΕΒΔΟΜΩι ΚΑΙ ΔΙΣΧΙΛΙΟΣΤΩι 

ΜΗΝΟΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΓΔΟΗι   

ΤΟΥΘ' ΟΥΤΩι ΔΗ ΓΕΝΟΜΕΝΟΝ ΔΗΛΟΥΤΑΙ ΤΩι ΔΙΠΛΩΜΑΤΙ ΤΩι ΔΕ ΟΥ 

ΜΟΝΟΝ ΤΑΙΣ ΣΦΡΑΓΙΣΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΟΣ  ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΙΣ ΚΕΚΥΡΩΜΕΝΩι.  
 

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΙΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

ΚΑΘΗΓ.  

  

 

Αρ. Διπλ. .... 

Aρ. Πρωτ. .....  

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΩΡ 

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ  

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ Σ. ΠΟΝΗΡΙΔΟΥ 

 

 


