
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 13089 
  Έγκριση Κανονισμού του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Υδατικοί Πόροι» 

του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μη-

χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
και ιδίως του άρθρου 45 παρ. 1 (ΦΕΚ 114 Α΄).

2. Τις υπουργικές αποφάσεις με αριθμό: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κα-
τάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Με-
ταπτυχιακών Σπουδών» και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 (ΦΕΚ 
3387/τ.Β΄/10-8-2018): «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από 
τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών των Ελληνικών ΑΕΙ».

3. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 203446/Ζ1/
22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμο-
γή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α' 114), β) 163204/Ζ1 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
4485/2017 (Α' 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών 
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα» 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγρο-
νόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(συνεδρίαση με αριθμό 7/9-12-2017).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 27538/
21-6-2018 (ΦΕΚ 2669/τ.Β΄/6-7-2018) ίδρυσης του ΠΜΣ 
με τίτλο: «Υδατικοί Πόροι» του Τμήματος Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού ή του τακτικού προϋπολογισμού του ΑΠΘ, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Υδατικοί Πόροι» του 
Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Συνέλευση του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογρά-
φων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) 
στη συνεδρίαση της αριθμ. 7/19-12-2017 αποφάσισε 
να ισχύσει ο παρών Κανονισμός για τη λειτουργία του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υδατικοί Πό-
ροι» του Τμήματος.

Ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017. 
Ειδικότερα ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπου-
δών συμπληρώνει τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ' [Δεύ-
τερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του ν. 4485/4-8-2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017): «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

1) Ο δεύτερος κύκλος σπουδών συνίσταται στην πα-
ρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

2) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών οργανώ-
νονται και λειτουργούν:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(α) σε αυτοδύναμα Τμήματα που παρέχουν σπουδές 
πρώτου κύκλου,

(β) από περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. 
και τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που αναφέρο-
νται στο άρθρο 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβα-
νομένων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθη-
νών. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ένα τουλάχιστον από 
τα συνεργαζόμενα Τμήματα να είναι αυτοδύναμο και

(γ) από αυτοδύναμα Τμήματα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής σε 
συνεργασία με Τμήματα αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλο-
δαπής. Στην περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού 
Π.Μ.Σ. καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας 
(Ε.Π.Σ.) το οποίο εγκρίνεται από τις οικείες Συγκλήτους 
και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ερευνητικών 
Κέντρων.

(δ) Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΤΑΤΜ αναφέρονται 
σε ίδιες ή σε συναφείς ειδικότητες με τα γνωστικά αντι-
κείμενα του Τμήματος.

(ε) Στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επισυνά-
πτεται Παράρτημα Διπλώματος, σε σχέση με το οποίο 
ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 15 του ν. 3374/2005 
και της υπουργικής απόφασης Φ5/89656/Β3/13-8-2007 
(ΦΕΚ 1466 τ.Β').

Ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών συ-
μπληρώνει τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ' [Δεύτερος 
και Τρίτος Κύκλος Σπουδών] του ν. 4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/4-8-2017): «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» και τις διατάξεις της απόφασης της Συγκλήτου 
του ΑΠΘ με αριθμό 27538/21-6-2018 (ΦΕΚ 2669/τ.Β΄/ 
6-7-2018).

Άρθρο 2 
Σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποσκοπούν στην προ-
αγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των 
τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξια-
κών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων 
υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές 
και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών 
κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους 
των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπου-
δών των οικείων Τμημάτων καθώς και στην παραγωγή 
και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών 
εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επι-
στημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

Το ΠΜΣ «Υδατικοί Πόροι» του Τμήματος Αγρονόμων 
και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (στο εξής: ΤΑΤΜ) επικεντρώνεται 
στην εξειδίκευση των αποφοίτων Πανεπιστημίων και 
ΤΕΙ σε επιστημονικές περιοχές που σχετίζονται άμεσα 
με τη διαχείριση των επιφανειακών και υπόγειων υδατι-
κών πόρων, καθώς και στον έλεγχο της ποιότητάς τους, 
που αποτελεί απαραίτητη κοινωνική διεργασία για τη 
βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. Για το σκοπό 

αυτόν, εισάγονται στο περιεχόμενο των σπουδών, νέα 
επιστημονικά εργαλεία για την ακριβέστερη εκτίμηση 
της ποσότητας και ποιότητας των υδατικών πόρων, ώστε 
να διευκολύνεται η ανάλυση και διαχείριση των υδατι-
κών πόρων, η λήψη αποφάσεων και ο προγραμματισμός 
σχετικών τεχνικών εργασιών.

Παράλληλα παρέχει πρόσθετες γνώσεις στην επεξερ-
γασία, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων με την εφαρ-
μογή των κατάλληλων μεθόδων της στατιστικής, αλλά 
και της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών μέσω 
κατάλληλου προγραμματισμού.

Στο σκοπό του ΠΜΣ περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Εκπαίδευση των πτυχιούχων στη συνδυαστική θεώ-

ρηση βασικών γνώσεων τεχνικών αντικειμένων, καθώς 
και στην εξειδίκευση στην επιστημονική περιοχή των 
υδατικών πόρων με αναφορά στις τελευταίες επιστη-
μονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.

2. Ανάπτυξη των ικανοτήτων των πτυχιούχων στη 
θεώρηση σύνθετων προβλημάτων που σχετίζονται με 
την αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των υδατικών 
πόρων και την εξυπηρέτηση βασικών σχετικών αναγκών 
της κοινωνίας.

3. Εξοικείωση των πτυχιούχων με τις τελευταίες ερευ-
νητικές τάσεις στο πεδίο των υδατικών πόρων και συμ-
βολή στην έρευνα θεμάτων αιχμής.

4. Υποστήριξη της συνολικής προσπάθειας της ελ-
ληνικής πολιτείας στη διαμόρφωση προοπτικών για τη 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών με όρους 
διάρκειας.

Άρθρο 3 
Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών

1) Αρμόδια Όργανα για τη διοίκηση, οργάνωση και 
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι:

(α) Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, είναι το αρμόδιο όργανο 
για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού 
και οικονομικού χαρακτήρα των ΠΜΣ, και ασκεί όσες 
αρμοδιότητες σχετικά με τα ΠΜΣ δεν ανατίθενται από 
το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα.

(β) Η Συνέλευση του ΤΑΤΜ έχει τις αρμοδιότητες που 
ορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 3 του ν. 4485/2017.

(γ) Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ, η οποία 
απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ του ΤΑΤΜ, οι οποίοι 
έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από 
τη Συνέλευση του Τμήματος για διετή θητεία και είναι 
αρμόδια για την παρακολούθηση και τον συντονισμό 
της λειτουργίας του ΠΜΣ.

Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ με ευθύνη του απερ-
χόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολο-
γισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστο-
ποίηση των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνι-
κά επωφελή χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ 
(άρθρο 44, παρ.2, ν.4485/4-8-2017, ΦΕΚ114/τ.Α΄/4-8-2017).
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(δ) Η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτε-
λείται από τον/την Αντιπρύτανη/νι Ακαδημαϊκών Υπο-
θέσεων και φοιτητικών Θεμάτων, ο/η οποίος/α εκτελεί 
χρέη Προέδρου και τους Κοσμήτορες του Ιδρύματος ως 
μέλη και έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 32 στην παράγραφο 5 του ν. 4485/2017.

(ε) Ο Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος είναι μέλος της ΣΕ 
και ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του, με απόφαση 
της Συνέλευσης του ΤΑΤΜ για διετή θητεία και πρέπει 
να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 της παρ. 8 
ν. 4485/ 2017. Δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο 
(2) συνεχόμενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον 
αμοιβή για το διοικητικό του έργο.

Ο Διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπο-
νται στο άρθρο 31 παρ. 8 του ν. 4485/2017 και όποιες 
άλλες ορίζονται από τη Συνέλευση του ΤΑΤΜ (άρθρο 45, 
παρ. 1 γ).

(στ) Η εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτρο-
πή (ΕΣΕ), αρμόδια για την εξωτερική ακαδημαϊκή αξιο-
λόγηση των ΠΜΣ (άρθρο 44 παρ. 3 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 4 
Κατηγορίες υποψηφίων για φοίτηση στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

1) Στο ΠΜΣ «Υδατικοί Πόροι» μπορούν να γίνουν 
δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων ή Σχολών Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μη-
χανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Μηχανικών Πε-
ριβάλλοντος, καθώς απόφοιτοι Τμημάτων Γεωπονίας, 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος και φυσικών Πόρων και λοι-
πών συναφούς γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων και 
Σχολών ΑΕΙ και ATEΙ. 

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 Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα 
με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).

2) Επίσης, μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ 
που είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών 
ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως 
υπεράριθμοι (ένας κατ' έτος) στο ΠΜΣ «Υδατικοί Πόροι», 
εφόσον το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έρ-
γου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα είναι συναφές με 
το ΠΜΣ.

Άρθρο 5 
Αριθμός Εισακτέων, 
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

1) Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος ορίζεται σε δέκα (10) 
μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

2) Η αναλογία των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοι-
τητριών προς τους διδάσκοντες/ουσες στο ΠΜΣ είναι 
περίπου 1,6:1. Ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών 
που εισάγονται ετησίως στο ΤΑΤΜ-ΑΠΘ ξεπερνά τους 
100 και η αναλογία τους σε σχέση με τους διδάσκοντες 
στο ΤΑΤΜ-ΑΠΘ είναι περίπου 3:1.

3) Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία 
επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ έχει 
ως εξής:

(α) Το μήνα Μάιο το ΤΑΤΜ, μετά από εισήγηση της ΣΕ 
και τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος, 
δημοσιεύει την προκήρυξη των νέων θέσεων μεταπτυ-
χιακών φοιτητών και φοιτητριών της επόμενης ακαδη-
μαϊκής χρονιάς.

(β) Μετά την ανακοίνωση της προκήρυξης και μέσα 
στην οριζόμενη προθεσμία, οι υποψήφιοι/ες υποβάλ-
λουν στη Γραμματεία του ΤΑΤΜ αυτοπροσώπως ή με συ-
στημένη επιστολή, ή μέσω νόμιμα εξουσιοδοτημένου 
προσώπου, τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:

(β1) Αίτηση σε έντυπο που χορηγείται από τη Γραμμα-
τεία του ΤΑΤΜ και υπάρχει αναρτημένο και στην ιστοσε-
λίδα του ΠΜΣ του Τμήματος.

(β2) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, ή επίσημη βε-
βαίωση ολοκλήρωσης σπουδών από το οικείο Τμήμα ή 
Σχολή του/της υποψηφίου/ας, σε δύο αντίτυπα.

(β3) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε δύο αντίτυπα, 
συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα αποδεικτικά των 
αναφερομένων σ' αυτό προσόντων και από οτιδήποτε 
πρόσθετο τεκμηριωμένο στοιχείο επιστημονικού, ερευ-
νητικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα κρίνεται ικανό να 
ενισχύσει την υποψηφιότητα, σε δύο αντίτυπα επίσης.

(β4) Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημά-
των, σε δύο αντίτυπα.

(β5) Τουλάχιστον μία (1) συστατική επιστολή από τον 
επιβλέποντα καθηγητή, σε περίπτωση που ο υποψήφιος 
έχει εκπονήσει διπλωματική/πτυχιακή εργασία ή εναλλα-
κτικά από μέλη ΔΕΠ του Προπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών του υποψήφιου, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής αιτήσεων.

(β6) Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει τη γνώση της 
Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας σε δύο αντί-
τυπα.

Απαραίτητη προϋπόθεση επιλογής των υποψηφίων 
στο ΠΜΣ είναι η γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερ-
μανικής γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται είτε με την 
κατάθεση επίσημου πιστοποιητικού γνώσης της ξένης 
γλώσσας είτε με γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται από 
το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (ΚΔΞΓ) του ΑΠΘ. 
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των εξετάσεων από 
το ΚΔΞΓ, αυτές θα πραγματοποιούνται από 2-μελείς επι-
τροπές οι οποίες θα διαπιστώνουν την επάρκεια γνώσης 
των υποψηφίων στις αντίστοιχες ξένες γλώσσες. Οι επι-
τροπές αυτές αποτελούνται από καθηγητές/τριες ή λέ-
κτορες του ΤΑΤΜ που είναι διδάσκοντες/ουσες στο ΠΜΣ, 
και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος μετά από 
εισήγηση της ΣΕ. Ως ελάχιστος επιτυχής βαθμός ορίζεται 
ο βαθμός 7,0 (με άριστα το 10). Απαλλάσσονται της εν 
λόγω εξέτασης όσοι έχουν γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής 
ή Γερμανικής γλώσσας επιπέδου C2, η οποία διαπιστώ-
νεται με τα οικεία κατά περίπτωση πτυχία, τα οποία ορί-
ζονται με το π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 τ.Α'), όπως τροποποιή-
θηκε με τα π.δ. 347/2003 (ΦΕΚ 315 τ.Α'), 116/2006 (ΦΕΚ 
115 τ.Α') και 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α'). Απαλλάσσονται 
επίσης οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 
τίτλου από το ΤΑΤΜ.
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(β7) Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Πα-
νεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει να 
υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

(β8) Κανένας φάκελος υποψηφιότητας δεν θα γίνεται 
δεκτός, αν δεν είναι πλήρης.

4) Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, διε-
ξάγονται οι εξετάσεις στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική 
γλώσσα, για όσους δεν είναι κάτοχοι των αναφερομένων 
πτυχίων στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

5) Μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 
γίνεται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, που ορί-
ζεται από τη Συνέλευση για το ΠΜΣ, η αξιολογική κατά-
ταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του παρόντος Κανονισμού. Την απόφαση για την τελική 
επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών 
λαμβάνει η Συνέλευση ύστερα από σχετική εισήγηση-
πρόταση της ΣΕ, και στη συνέχεια, ανακοινώνεται από 
τη Γραμματεία του ΤΑΤΜ ο σχετικός πίνακας επιτυχόντων 
και επιλαχόντων. Έπειτα, αναρτάται στο διαδικτυακό 
ιστότοπο του ΤΑΤΜ ο σχετικός πίνακας επιτυχόντων και 
επιλαχόντων στο ΠΜΣ, ο οποίος έχει επικυρωθεί από τη 
Συνέλευση. Εάν μετά την λήξη της προθεσμίας εγγραφής 
των επιτυχόντων διαπιστωθούν κενά, αυτά καλύπτονται 
από τον πίνακα των επιλαχόντων, οι οποίοι θα πρέπει 
να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 70 μόρια κατά την 
αξιολόγησή τους, με επικύρωση από τη Συνέλευση του 
Τμήματος.

Προϋπόθεση φοίτησης στο ΠΜΣ του ΤΑΤΜ είναι η μη 
συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε άλλο 
ΠΜΣ, του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ.

6) Η εγγραφή των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτη-
τών ολοκληρώνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ή μέχρι την 
ημερομηνία που θα καθορίσει η Συνέλευση του ΤΑΤΜ. 
Οι επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές προσέρχονται 
στη Γραμματεία του ΤΑΤΜ όπου προσκομίζουν ένα 
φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας και 
συμπληρώνουν το απαιτούμενο έντυπο εγγραφής και 
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι (ή δεν 
φοιτούν παράλληλα) σε άλλο ΠΜΣ του ίδιου ή άλλου 
ΑΕΙ. Μετά την εγγραφή τους χρεώνονται με όλα τα προ-
βλεπόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα του ΠΜΣ που θα 
παρακολουθήσουν, τα οποία διδάσκονται. Οι σχετικές 
δηλώσεις καταχωρούνται ηλεκτρονικά στην ατομική 
μερίδα του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας.

Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας και 
των λοιπών στοιχείων επικοινωνίας τους, οι μεταπτυχια-
κοί φοιτητές και φοιτήτριες υποχρεούνται να ενημερώ-
σουν άμεσα τη Γραμματεία του ΤΑΤΜ.

7) Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ 
βασίζεται στην αξιολογική τους κατάταξη με βάση τα πα-
ρακάτω κριτήρια και την αντίστοιχη μοριοδότησή τους.

(α) Προφορική συνέντευξη (έως 30 μόρια).
(β) Μέσος όρος βαθμολογίας επτά προπτυχιακών 

μαθημάτων, συγγενών στο γνωστικό αντικείμενο του 
ΠΜΣ (έως 20 μόρια). Τα συγγενή μαθήματα για το ΠΜΣ 
προσδιορίζονται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής 

των υποψηφίων το ΠΜΣ. Τα μαθήματα αυτά πρέπει να 
παρουσιάζονται στην επίσημη αναλυτική βαθμολογία 
των υποψηφίων. Ο μέσος όρος βαθμολογίας στα εν λόγω 
επτά μαθήματα πολλαπλασιάζεται επί 2, έτσι ώστε να 
προκύψει ένας συνολικός αριθμός μορίων μεταξύ 0 - 20. 
Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν διαθέτει το συ-
νολικό αριθμό επτά συγγενών μαθημάτων, τότε ο μέσος 
όρος θα προσδιορίζεται από το άθροισμα των βαθμών 
των υπαρχόντων συγγενών μαθημάτων διαιρούμενο με 
το επτά. Τα συγγενή αυτά μαθήματα πρέπει να ανήκουν 
στις εξής γνωστικές περιοχές: Υδραυλική, Υδρολογία, 
Υδραυλικά Έργα, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Διαχείρι-
ση και Αξιοποίηση Αποβλήτων, Γεωπληροφορική, και 
Στατιστική.

(γ) Βαθμολογία διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας 
(έως 15 μόρια).

Στην περίπτωση που η διπλωματική/πτυχιακή εργασία 
εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, λαμβάνει 
μέχρι και 15 μόρια (ανάλογα με το βαθμό της). Αν η δι-
πλωματική/πτυχιακή εργασία δεν εμπίπτει στο γνωστι-
κό αντικείμενο του ΠΜΣ, λαμβάνει μέχρι και 10 μόρια, 
ανάλογα με το βαθμό της.

(δ) Γενικός βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (έως 15 μό-
ρια).

(ε) Ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε 
επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, όπως 
βεβαιώνεται από κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. 
πρόγραμμα συνεδρίου, αντίγραφο δημοσίευσης κ.λπ.) 
(έως 10 μόρια).

(στ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (έως 10 μόρια).
8) Ως καταρχήν εισακτέοι θεωρούνται όσοι συγκε-

ντρώσουν τουλάχιστον 70 μόρια. Η εισαγωγή γίνεται 
κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης, μέχρι να καλυφθεί 
ο αριθμός των προβλεπομένων θέσεων. Αν υπάρχουν 
περισσότεροι υποψήφιοι με τον ίδιο συνολικό αριθμό 
μορίων, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται 
υπόψη ο βαθμός του διπλώματος ή του πτυχίου. Αν και 
σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για 
την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη η μοριοδό-
τησή των συγγενών μαθημάτων προς το ΠΜΣ ή άλλων 
επιμέρους κριτηρίων επιλογής.

Προϋπόθεση φοίτησης στο ΠΜΣ του ΤΑΤΜ είναι η μη 
συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε άλλο 
ΠΜΣ, του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ.

Άρθρο 6 
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης

1) Η διδασκαλία των μαθημάτων στο ΠΜΣ διαρκεί δύο 
(2) εξάμηνα. Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται τον Οκτώ-
βριο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Ο χρόνος εκπόνησης της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι η θερινή 
περίοδος και η παράδοση και αξιολόγησή της ολοκλη-
ρώνεται εντός του Οκτωβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

2) Στους μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες μπορεί 
να χορηγηθεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ενδεικτικά 
αναφέρονται ως εξαιρετικές περιπτώσεις: ασθένεια, 
σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λόγοι ανω-
τέρας βίας), κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς 
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την ΣΕ του ΠΜΣ και έγκρισης από τη Συνέλευση του 
Τμήματος, προσωρινή αναστολή σπουδών, που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόμενα εξάμηνα. 
Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο/η μεταπτυχιακός/η 
φοιτητής/τρια χάνει την ιδιότητα του/της φοιτητή/τριας. 
Ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στην ανώ-
τατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

3) Δύναται και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις να πα-
ρατείνεται κατά ένα (1) έτος ο χρόνος εκπόνησης, κατά-
θεσης και εξέτασης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς την 
ΣΕ του ΠΜΣ και έγκρισης από την Συνέλευση του ΤΑΤΜ. 
Ενδεικτικά αναφέρονται ως εξαιρετικές περιπτώσεις: 
ασθένεια, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, στράτευση, λό-
γοι ανωτέρας βίας.

4) Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες έχουν όλα τα 
δικαιώματα, τις παροχές και τις διευκολύνσεις που προ-
βλέπονται και για τους φοιτητές του πρώτου κύκλου 
σπουδών πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν δι-
δακτικών συγγραμμάτων.

5) Το ΤΑΤΜ οφείλει να εξασφαλίζει διευκολύνσεις σε 
μεταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες με αναπηρία ή ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες.

6) Στο ΠΜΣ «Υδατικοί Πόροι» δεν προβλέπεται η επι-
βολή τελών φοίτησης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
και φοιτήτριες που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 7 
Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων

1) Στο ΠΜΣ «Υδατικοί Πόροι» διδάσκονται συνολικά 
οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα. Σε κάθε εξάμηνο δι-
δάσκονται τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε 
διάλεξη διαρκεί 4 ώρες.

2) Το ΠΜΣ οργανώνονται με βάση το σύστημα μετα-
φοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων (ECTS). 
Ο φόρτος εργασίας για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/
τρια του ΤΑΤΜ αποτιμάται σε τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες ανά εξάμηνο, και συνολικά σε εβδομήντα πέντε 
(75) πιστωτικές μονάδες. Αρμόδια για την αντιστοίχιση 
του φόρτου εργασίας και των πιστωτικών μονάδων ανά 
μεταπτυχιακό μάθημα είναι η Συνέλευση του Τμήμα-
τος. Η σχετική απόφαση για την αναλυτική αντιστοίχι-
ση πιστωτικών μονάδων στα μεταπτυχιακά μαθήματα 
του ΠΜΣ «Υδατικοί Πόροι» του ΤΑΤΜ έχει καταχωρηθεί 
στην απόφαση Συγκλήτου με αριθμό 27538/21-6-2018 
(ΦΕΚ 2669/τ.Β΄/6-7-2018).

Κάθε ένα από τα οκτώ (8) μαθήματα του ΠΜΣ πιστώ-
νεται με 7,5 Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). 
H Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία πιστώνεται με 15 
Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Το σύνολο των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων 
(ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχεται σε εβδομήντα 
πέντε (75).

Τα διδασκόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο μαζί με τις 
Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) παρουσιάζο-
νται αναλυτικά στο συνημμένο πίνακα, σύμφωνα με τη 
σχετική απόφαση της Συγκλήτου.

3) Κάθε ακαδημαϊκό έτος δημοσιεύεται, με ανάρτηση 
στην ιστοσελίδα του ΤΑΤΜ, ο Οδηγός Σπουδών του ΠΜΣ. 
Στον εν λόγω Οδηγό αποτυπώνονται, ιδίως, το πρόγραμ-
μα και οι περιγραφές των μεταπτυχιακών μαθημάτων, 
η σύνθεση της διδακτικής ομάδας κάθε μαθήματος, τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοι-
τητριών και φοιτητών, καθώς και πληροφορίες για τη 
λειτουργία της Βιβλιοθήκης του Τμήματος.

4) Κάθε μάθημα διαρκεί 13 εβδομάδες και η διδασκα-
λία του γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα 
που καταρτίζεται με ευθύνη του Προέδρου του Τμήμα-
τος και ανακοινώνεται έγκαιρα από τη Γραμματεία του 
ΤΑΤΜ στην αρχή κάθε εξαμήνου. Σε έκτακτες περιπτώ-
σεις που έχουν ως συνέπεια την απώλεια μαθημάτων, η 
αναπλήρωση των διδακτικών ωρών γίνεται με ευθύνη 
του διδάσκοντα σε εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.

5) Ο τρόπος διδασκαλίας καθορίζεται από τον υπεύ-
θυνο καθηγητή κάθε μαθήματος και μπορεί να περιλαμ-
βάνει θεωρητικές παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις, 
επεξεργασία και παρουσίαση θεμάτων από τους μετα-
πτυχιακούς φοιτητές κ.λπ.

6) Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρε-
ωτική για όλους τους/τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές 
και φοιτήτριες.

7) Ένας μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θεωρείται ότι 
έχει επαρκώς παρακολουθήσει ένα εξαμηνιαίο μάθημα 
εφόσον δεν έχει πάνω από δύο (2) απουσίες στο σύνολο 
των εβδομαδιαίων μαθημάτων που αντιστοιχούν σε κάθε 
μάθημα. Για κάθε μάθημα τηρείται, με ευθύνη του διδά-
σκοντα, αναλυτικό εβδομαδιαίο παρουσιολόγιο το οποίο 
υπογράφουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες 
και ο διδάσκων του μαθήματος. Τα παρουσιολόγια των 
μαθημάτων αρχειοθετούνται στο τέλος κάθε εξαμήνου 
από το διδάσκοντα. Η υπέρβαση του ανώτατου ορίου 
επιτρεπόμενων απουσιών ανά μάθημα έχει ως συνέπεια 
την αυτοδίκαιη διαγραφή από το ΠΜΣ με επικύρωση της 
Συνέλευσης του ΤΑΤΜ. Παρεκκλίσεις επιτρέπονται μόνο 
για σοβαρούς λόγους, μετά από απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος, ύστερα από σχετική εισήγηση της ΣΕ.

8) Με πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν 
σχετικής εισήγησης από τη ΣΕ του ΠΜΣ, και έγκριση της 
Συγκλήτου είναι δυνατή η αναθεώρηση/ τροποποίηση 
του προγράμματος των μεταπτυχιακών μαθημάτων και 
η ανακατανομή τους μεταξύ των εξαμήνων.

9) Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών απαιτείται η συμμετοχή στις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες, η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόμε-
να από το ΠΜΣ μαθήματα, και η επιτυχής εξέταση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

10) Η αξιολόγηση και εξέταση των μεταπτυχιακών φοι-
τητριών και φοιτητών στα μαθήματα γίνεται με γραπτές 
εξετάσεις ή με εκπόνηση εργασίας ή με συνδυασμό και 
των δύο, με απόφαση του υπεύθυνου καθηγητή κάθε 
μαθήματος, σε συγκεκριμένες εξεταστικές περιόδους: (α) 
εξεταστική περίοδος Φεβρουαρίου για τα μαθήματα που 
διδάσκονται κατά το 1ο εξάμηνο σπουδών, (β) εξεταστι-
κή περίοδος Ιουνίου για τα μαθήματα που διδάσκονται 
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κατά το 2ο εξάμηνο σπουδών, (γ) εξεταστική περίοδος 
Σεπτεμβρίου σε περίπτωση που η επίδοση σε κάποιο/α 
από τα μαθήματα κατά τις δύο προηγούμενες εξεταστι-
κές περιόδους είναι ανεπαρκής.

Μετά από αποτυχία του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτη-
τή/τριας στις δύο εξετάσεις του μαθήματος ή μαθημά-
των, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει 
επιτυχώς το ΠΜΣ, οπότε εξετάζεται, ύστερα από αίτησή 
του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της ΤΑΤΜ, οι οποί-
οι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το 
εξεταζόμενο μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος 
της εξέτασης.

11) Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της 
επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από 
μη δέν (0) έως δέκα (10). Προβιβάσιμος βαθμός είναι το 
έξι (6) και οι μεγαλύτεροί του.

Αν, μετά τα παραπάνω προβλεπόμενα η επίδοση σε 
κάποιο/α μάθημα/τα κριθεί ανεπαρκής, τότε ο/η φοιτη-
τής/τρια διαγράφεται αυτοδίκαια από το ΠΜΣ με επικύ-
ρωση της Συνέλευσης του ΤΑΤΜ.

12) Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται 
ατομικά από κάθε μεταπτυχιακό/η φοιτητή και φοιτήτρια 
στη διάρκεια της θερινής περιόδου. Ο σκοπός της είναι η 
συστηματική διερεύνηση και λεπτομερής επεξεργασία 
ενός επιστημονικού θέματος που ορίζεται από επιβλέ-
πον μέλος ΔΕΠ σε συνεννόηση με τον/την μεταπτυχια-
κό/η φοιτητή/τρια πριν από τη λήξη του 2ου εξαμήνου 
σπουδών.

13) Ο κατάλογος των προτεινόμενων θεμάτων (με τους 
αντίστοιχους επιβλέποντες καθηγητές/λέκτορες διδά-
σκοντες στο ΠΜΣ) για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας συντάσσεται και ανακοινώνεται 
με ευθύνη της ΣΕ μέχρι τα μέσα Μαρτίου κάθε ακαδη-
μαϊκού έτους. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες 
του ΠΜΣ υποχρεούνται να επιλέξουν ένα θέμα από το 
σχετικό κατάλογο προτεινόμενων θεμάτων σε συνεννό-
ηση με το αντίστοιχο επιβλέπον μέλος ΔΕΠ.

14) Μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε ακαδημαϊκού 
έτους γνωστοποιούνται στη Γραμματεία του ΤΑΤΜ από 
τα επιβλέποντα μέλη ΔΕΠ, τα θέματα των Μεταπτυχια-
κών Διπλωματικών Εργασιών που θα εκπονήσουν οι 
μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές και φοιτήτριες. Τα στοιχεία 
αυτά προωθούνται για έλεγχο στη ΣΕ και στη συνέχεια, 
εγκρίνονται από αυτήν μέχρι τα μέσα Μαΐου κάθε ακα-
δημαϊκού έτους.

15) Ο/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια υποχρεούται, 
μετά τη συγγραφή και πριν την εξέταση της Μεταπτυχια-
κής Διπλωματικής Εργασίας να παραδώσει ένα αντίγρα-
φο σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή στα μέλη της τριμελούς 
εξεταστικής επιτροπής, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες 
πριν την εξέταση.

16) Κάθε μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια, ύστερα από 
εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή στη ΣΕ και έγκρι-
ση της Συνέλευσης του ΤΑΤΜ, μπορεί μετά τη λήξη του 
2ου εξαμήνου σπουδών να μεταβεί σε πανεπιστήμιο ή 
ερευνητικό κέντρο του εξωτερικού για χρονικό διάστημα 

όχι ανώτερου του ενός μήνα. Η εν λόγω επίσκεψη θα 
σχετίζεται με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας και θα ενισχύεται οικονομικά από το 
Τμήμα εφόσον υπάρχουν οι ανάλογοι πόροι, ή από το 
πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+.

17) Η εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας γίνεται από τριμελή εξεταστική επιτροπή η 
οποία ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή πριν τις 
περιόδους εξέτασης των μεταπτυχιακών διπλωματικών 
εργασιών. Στην εξεταστική επιτροπή συμμετέχουν ο/η 
επιβλέπων/ουσα και δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ του ΤΑΤΜ 
ή άλλου Πανεπιστημιακού Τμήματος, ή ερευνητές των 
βαθμίδων Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένων Ερευνητικών 
Ιδρυμάτων, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώ-
ματος ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές από το ΤΑΤΜ-ΑΠΘ. 
Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την 
ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό 
αντικείμενο του ΠΜΣ. Οι τριμελείς εξεταστικές επιτροπές 
ορίζονται από τη ΣΕ και επικυρώνονται από τη Συνέλευ-
ση του ΤΑΤΜ.

18) Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης κάποιου 
μέλους της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, αυτή θα 
γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης μετά από έγκαιρη 
και τεκμηριωμένη εισήγηση του/της επιβλέποντα/ουσας 
στη ΣΕ και σχετική απόφασή της, τουλάχιστον ένα μήνα 
πριν από την ημερομηνία εξέτασης, ενώ για περιπτώσεις 
που θα παραστεί ανάγκη αλλαγής επιβλέποντα καθηγη-
τή ή αλλαγής θέματος εκπόνησης της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας από μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/
τρια, καθώς και για άλλα ειδικά θέματα που μπορεί να 
προκύψουν, υπεύθυνο όργανο για να τα διαχειρίζεται 
είναι η ΣΕ και οι αποφάσεις της θα επικυρώνονται από 
τη Συνέλευση του ΤΑΤΜ.

Η παρουσίαση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών 
Εργασιών γίνεται τον Οκτώβριο σε καθορισμένη ημε-
ρομηνία και σε ειδική δημόσια ημερίδα παρουσίασης 
των εργασιών. Είναι δυνατόν σε περίπτωση που οι φοι-
τητές ζητήσουν παράταση φοίτησης, η παρουσίαση 
των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών να γίνει 
σε καθορισμένες ημερομηνίες τον Φεβρουάριο και τον 
Ιούνιο. Η ΣΕ καθορίζει τις ημερομηνίες παρουσίασης των 
Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και οργανώνει 
τις ημερίδες παρουσίασής τους.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται 
σύμφωνα με την κλίμακα 0-10, με ελάχιστο προβιβάσιμο 
βαθμό το 6.

19) Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας γίνεται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει υπο-
χρεωτικά να περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην 
Αγγλική γλώσσα. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και 
εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, 
οι φοιτήτριες και φοιτητές υποχρεούνται να καταθέσουν 
αντίγραφο της εργασίας στο ψηφιακό καταθετήριο της 
Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ.

20) Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργα-
σία, ο μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια υποχρεούται 
να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις 
άλλων. Η αντιγραφή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό 
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παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργα-
σίας κάποιου/ας άλλου/ης, καθώς και η χρησιμοποίη-
ση εργασίας άλλου/ης -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη 
δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού 
τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του/της ιδίου/ας 
του/της υποψηφίου/ας, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί 
να στοιχειοθετήσει - μετά από αιτιολογημένη εισήγηση 
του/της επιβλέποντος/σας μέλους ΔΕΠ - απόφαση της 
Συνέλευσης του ΤΑΤΜ για διαγραφή του/της.

21) Η παρουσίαση και εξέταση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο 
μετά τη λήξη των 2 εξαμήνων σπουδών. Σε περίπτωση 
αποτυχίας ή μη παράδοσης της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας μέσα στην παραπάνω προθεσμία, 
η παρουσίαση και εξέταση της μπορεί να γίνει σε μία από 
τις επόμενες τρεις (3) εξεταστικές περιόδους (Φεβρου-
άριος - Ιούνιος - Οκτώβριος) μετά από τεκμηριωμένη 
αίτηση του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας και 
έγγραφη διαβεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή ότι 
έλαβε γνώση και συμφωνεί, η οποία εγκρίνεται από τη 
Συνέλευση, ύστερα από εισήγηση της ΣΕ.

Σε περίπτωση εκ νέου αποτυχίας ή μη παράδοσης 
μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, ο/η φοιτητής/τρια 
διαγράφεται από το ΠΜΣ μετά από πρόταση της ΣΕ και 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η ημερομηνία 
επιτυχούς εξέτασης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας είναι και η ημερομηνία ολοκλήρωσης των 
ακαδημαϊκών υποχρεώσεων στο ΠΜΣ «Υδατικοί Πόροι».

22) Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθη-
μάτων του ΠΜΣ και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές μονά-
δες των μαθημάτων και της ΜΔΕ) και υπολογίζεται, με 
ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, με τον ακόλουθο 
τρόπο:

Ο βαθμός κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας πολλαπλασιάζεται με τον αντί-
στοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και το άθροι-
σμα των γινομένων διαιρείται με τον ελάχιστο αριθμό 
πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (δηλαδή με το 75).

23) Η απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών γίνεται κατά την αναγόρευση των μεταπτυχιακών 
φοιτητριών και φοιτητών σε καθορισμένες ημερομηνίες 
από τη Γραμματεία του ΤΑΤΜ. Πριν από την επίσημη ανα-
γόρευση, οι αποφοιτήσαντες/σες φοιτητές και φοιτήτριες 
μπορούν να λαμβάνουν πιστοποιητικό από τη Γραμμα-
τεία του Τμήματος για την επιτυχή αποπεράτωση του 
ΠΜΣ για διοικητική χρήση.

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο ΠΜΣ, μπορούν να 
αναλαμβάνουν:

1. Μέλη ΔΕΠ του ΤΑΤΜ.
2. Μέλη της κατηγορίας ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΠ του ΤΑΤΜ, 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
3. Διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 του 

ΤΑΤΜ.

4. Ομότιμα και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ του ΤΑΤΜ 
μετά από απόφαση της Συνέλευσης του ΤΑΤΜ για την 
ανάθεση διδασκαλίας που θα πρέπει να περιέχει τεκμη-
ριωμένη αιτιολόγηση των αναγκών του Τμήματος, αφού 
συνυπολογιστούν οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 
των εν ενεργεία μελών ΔΕΠ του Τμήματος.

Με αιτιολογημένη απόφαση της η Συνέλευση του 
ΤΑΤΜ, σε περίπτωση που δεν επαρκεί το διδακτικό προ-
σωπικό των κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, 
μπορεί να αναθέσει διδακτικό έργο σε μέλη ΔΕΠ άλλων 
Τμημάτων του ίδιου ΑΕΙ ή να προσκαλέσει μέλη ΔΕΠ 
άλλων ΑΕΙ ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα του άρ-
θρου 13 Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

Επιπλέον, η Συνέλευση του ΤΑΤΜ με απόφασή της, 
έχοντας υπόψη την εισήγηση του Διευθυντή του ΠΜΣ, 
μπορεί να καλέσει, ως επισκέπτες, καταξιωμένους επι-
στήμονες που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευ-
νητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ από 
την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Σε κάθε περίπτωση η ανάθεση διδασκαλίας των μαθη-
μάτων, σεμιναρίων και ασκήσεων του ΠΜΣ αποφασίζεται 
από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση 
της ΣΕ.

Στις υποχρεώσεις των διδασκόντων περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων η περιγραφή του μαθήματος ή των δια-
λέξεων, η παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας, ο τρόπος 
εξέτασης του μαθήματος, η επικοινωνία με τους/τις με-
ταπτυχιακούς/κες φοιτητές/τριες.

Απαγορεύεται η αποκλειστική απασχόληση των εν 
ενεργεία καθηγητών ή υπηρετούντων λεκτόρων του 
ΤΑΤΜ σε ΠΜΣ.

Άρθρο 9 
Έσοδα του ΠΜΣ - 
Διαδικασία Οικονομικής Διαχείρισης

1) Στο ΠΜΣ «Υδατικοί Πόροι» δεν προβλέπεται η επι-
βολή τελών φοίτησης (διδάκτρων) για τις φοιτήτριες και 
φοιτητές που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Το συνολι-
κό κόστος του ΠΜΣ καλύπτεται από τις παρακάτω πηγές: 

(α) τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 37 
(παρ. 1 και 3 ) του ν. 4485/2017,

(β) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθε-
τείται στην περίπτωση α' της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α' 143) ή του ιδιωτικού τομέα,

(γ) πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων,
(δ) πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλ-

λων Διεθνών Οργανισμών,
(ε) κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ' έτος 

και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές 
χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λει-
τουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 
και 37 του ν. 4485/2017, έχει ως εξής (σε ευρώ):
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Χρηματοδότηση Ποσά σε €

Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ (ΚΑΕ 2421 του 
ειδικού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού 
τουΥΠ.Π.Ε.Θ.)

9.000,00

Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα, Χορηγί-
ες, Φορέων Δημοσίου Τομέα

1.000,00

Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 1.000,00

Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών

1.000,00

Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 1.000,00

Συνολικό Ποσό χρηματοδότησης 13.000,00

Κατηγορία Δαπάνης Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμι-
κού

3.300,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές

600,00

Δαπάνες αναλωσίμων 1.200,00

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 
Π.Μ.Σ.

1.200,00

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς

1.200,00

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ

2.500,00

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

1.000,00

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστή-
ριξης

1.000,00

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιό-
τητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου.

1.000,00

Συνολικό Ποσό δαπανών 13.000,00

2) Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 37 του ν. 4485/ 
2017, το ΤΑΤΜ ετησίως δημοσιεύει, με ανάρτηση στην 
ιστοσελίδα του, απολογισμό εσόδων - εξόδων, με ανα-
γραφή της κατανομής των δαπανών ανά κατηγορία.

Άρθρο 10 
Διοικητική Υποστήριξη - Υλικοτεχνική Υποδομή

Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη γραμματειακή υπο-
στήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνονται αδαπάνως 
από τους συντελεστές του ΠΜΣ (Τμήμα, διδάσκοντες, 
συμμετέχοντα εργαστήρια). Αξιοποιείται, όπου απαι-
τείται, ο υφιστάμενος ηλεκτρονικός και εργαστηριακός 
εξοπλισμός του ΤΑΤΜ και του Εργαστηρίου «Υδραυλικών 
Έργων και Διαχείρισης Περιβάλλοντος», καθώς και εξει-
δικευμένα λογισμικά εργαλεία για τη μελέτη σύνθετων 
επιστημονικών και τεχνικών προβλημάτων.

Επιπρόσθετα για τις ανάγκες εκπαίδευσης των μετα-
πτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών του ΠΜΣ χρησιμο-
ποιείται η υπολογιστική νησίδα του ΤΑΤΜ.

Για τις ανάγκες διδασκαλίας αξιοποιούνται οι αίθου-
σες διδασκαλίας του ΤΑΤΜ, καθώς και δύο αίθουσες του 
Τομέα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων.

Άρθρο 11 
Αξιολόγηση του ΠΜΣ

1) Στο τέλος κάθε εξαμήνου, πραγματοποιείται αξιο-
λόγηση κάθε μαθήματος του ΠΜΣ και κάθε διδάσκοντος 
στο ΠΜΣ από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτή-
τριες σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο ΑΠΘ.

2) Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του 
ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του, με 
στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, την καλύτερη αξιο-
ποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτιστοποίηση 
των υφιστάμενων υποδομών και την κοινωνικά επωφελή 
χρήση των διαθέσιμων πόρων του ΠΜΣ. Ο απολογισμός 
κατατίθεται στο ΤΑΤΜ.

3) Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτε-
ρικής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστο-
ποίησης της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται στο 
ν. 4009/2011 (Α' 189), εξωτερική ακαδημαϊκή αξιολόγηση 
των ΠΜΣ και των διδακτορικών σπουδών κάθε Σχολής, 
διενεργεί εξαμελής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτρο-
πή (Ε.Σ.Ε.). σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 44 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 12 
Απονεμόμενο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

1) Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται στο ΠΜΣ «Υδα-
τικοί Πόροι» του ΤΑΤΜ, με έγκριση της Συνέλευσης του 
ΤΑΤΜ.

2) Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) εκ-
δίδεται από τη Γραμματεία του ΤΑΤΜ. Στο Δίπλωμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών αναγράφονται το Τμήμα και το 
έμβλημα του ΑΠΘ, η χρονολογία περάτωσης των σπου-
δών, η χρονολογία έκδοσης του ΔΜΣ, ο αριθμός πρωτο-
κόλλου αποφοίτησης, ο τίτλος του ΠΜΣ, τα στοιχεία του 
μεταπτυχιακού/κης φοιτητή/τριας και ο χαρακτηρισμός 
αξιολόγησης «Καλώς», «Λίαν Καλώς», «Άριστα».

3) Στον/ην απόφοιτο μπορεί να χορηγείται, πριν την 
απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και πε-
ράτωσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

4) Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [άρθρο 15 του 
ν. 3374/2005 και της υπουργικής απόφασης Φ5/89656/
ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β')], το οποίο είναι ένα επεξη-
γηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με 
τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, 
το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επί-
σημο τίτλο σπουδών ούτε την αναλυτική βαθμολογία 
μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα.

5) Η απόκτηση του παραπάνω Μεταπτυχιακού Διπλώ-
ματος Σπουδών δεν ισοδυναμεί με την απόκτηση του 
Διπλώματος του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανι-
κού από το ΤΑΤΜ.
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Άρθρο 13
Τελετουργικό Αποφοίτησης

Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση 
της Συνέλευσης του ΤΑΤΜ.

Άρθρο 14 
Άλλες Ρυθμίσεις

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν κα-
λύπτεται από την σχετική νομοθεσία ή τον οικείο Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί με 
αποφάσεις της Συνέλευσης του ΤΑΤΜ και της Συγκλήτου 
του ΑΠΘ με τροποποίηση του Κανονισμού και δημο-
σίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Πίνακας 1: Μαθήματα και ECTS του ΠΜΣ 
«Υδατικοί Πόροι» του ΤΑΤΜ - ΑΠΘ.

Α' εξάμηνο σπουδών (4 υποχρεωτικά μαθήματα)
1. Θεωρία Πιθανοτήτων-Στατιστικές Μέθοδοι (ECTS 

7,5)
Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων. Πιθανοθεωρητικές 

Κατανομές. Πιθανοτική ανάλυση ακραίων τιμών. Προ-
σαρμογή θεωρητικών συναρτήσεων κατανομής πιθα-
νότητας σε εμπειρική κατανομή. Έλεγχος προσαρμο-
στικότητας υποθετικής κατανομής. Αναλυτικά μοντέλα 
τυχαίων φαινομένων. Πολυδιάστατες τυχαίες μεταβλη-
τές. Συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών. Εκτίμηση πα-
ραμέτρων από παρατηρήσεις. Προβλήματα Θεωρίας 
Μετρήσεων. Ανάλυση παλινδρόμησης (γραμμική, πολυ-
διάστατη μη-γραμμική παλινδρόμηση). Ανάλυση συσχέ-
τισης και εκτίμηση συντελεστή συσχέτισης. Η μέθοδος 
Bayes στην Εκτιμητική και στη Δειγματοληψία (Βασικές 
έννοιες, διακριτή - συνεχής περίπτωση). Bayesian έννοιες 
στη δειγματοληψία. Εξασφάλιση ποιότητας -αποδοχή 
με δειγματοληψία (αποδοχή με κατηγορικό δείγμα, απο-
δοχή με βάση δειγματικές εκτιμήτριες). Εισαγωγή στη 
σημασία των πιθανοτήτων στα τεχνικά έργα (μελέτη και 
λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας). 
Εφαρμογές.

2. Προχωρημένα θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης (ECTS 
7,5)

Πίνακες, γραμμικά συστήματα, ιδιοτιμές. Αριθμητική 
επίλυση διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους. 
Βελτιστοποίηση με κλασικές και εξελικτικές μεθόδους. 
Γενετικοί αλγόριθμοι και συναφείς μετα-ευρετικές μέ-
θοδοι με εφαρμογές σε προβλήματα υδατικών πόρων.

3. Επιφανειακοί Υδατικοί Πόροι (ECTS 7,5)
Κατηγορίες υδρολογικών μοντέλων. Προσδιοριστικά 

και στοχαστικά υδρολογικά μοντέλα. Υδρολογικό ισοζύ-
γιο λεκανών απορροής. Περιοχική υδρολογική ανάλυση. 
Ακραία υδρολογικά γεγονότα (πλημμύρες και ξηρασίες). 
Ανάλυση, προσομοίωση και διαχείριση ακραίων υδρολο-
γικών φαινομένων. Υδρολογική και υδραυλική διόδευση 
παροχής σε ποτάμια τμήματα και λίμνες/ταμιευτήρες. 
Προσομοίωση ροής σε φυσικά υδατορρεύματα. Ανά-
λυση αβεβαιότητας, τρωτότητας και επικινδυνότητα. 
Εφαρμογές και παραδείγματα.

4. Ποιότητα Υδατικών Πόρων και Διαχείριση Περιβάλ-
λοντος (ECTS 7,5)

Παράμετροι ποιότητας υδατικών πόρων. Πηγές ρύ-
πανσης. Μέθοδοι αντιρρύπανσης. Επεξεργασία υγρών 
αποβλήτων - τριτοβάθμια επεξεργασία. Νιτροποίηση 
και απονιτροποίηση στη δευτεροβάθμια επεξεργασία. 
Λειτουργία Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. 
Βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση αποβλήτων - το 
σύγχρονο πλαίσιο. Μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης 
περιβάλλοντος.

Β' εξάμηνο σπουδών (4 υποχρεωτικά μαθήματα)

5. Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε Θέματα Διαχείρι-
σης Υδατικών Πόρων (ECTS 7,5)

Περιγραφική στατιστική με χρήση ΓΣΠ και τηλεπισκό-
πισης. Γραμμική παλινδρόμηση με χρήση ΓΣΠ. Χωρικά 
σταθμισμένη παλινδρόμηση. Προχωρημένες τεχνικές 
χωρικής παρεμβολής (προσδιοριστικές και γεωστατιστι-
κές μεθοδολογίες. Χωροχρονική ανάλυση. Επεξεργασία 
εικόνας. Ψηφιακή επεξεργασία και ερμηνεία αεροφω-
τογραφιών και λοιπών τηλεπισκοπικών απεικονίσεων. 
Ταξινόμηση και παρακολούθηση αλλαγών. Εφαρμογή 
σε θέματα υδρολογίας, διαχείρισης υδατικών πόρων και 
περιβάλλοντος.

6. Διαχείριση Υδατικών Πόρων (ECTS 7,5)
Η ολοκληρωμένη Διαχείριση του Υδάτινου Περιβάλλο-

ντος και των Υδατικών Πόρων στο πνεύμα της Οδηγίας 
Πλαίσιο για τα Νερά. Διαθεσιμότητα υδατικών πόρων: 
εκτίμηση επιφανειακού και υπόγειου υδατικού δυναμι-
κού, χωροχρονική κατανομή και διαθεσιμότητα. Νομι-
κό και πολιτικό πλαίσιο της διαχείρισης των υδατικών 
πόρων. Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκάνης απορροής. 
Έμφαση σε προβλήματα υδατικών πόρων σε υπόγεια 
νερά. Υπόγειοι ταμιευτήρες υπό πίεση και με ελεύθερη 
επιφάνεια. Προγράμματα με πεπερασμένες διαφορές και 
πεπερασμένα στοιχεία. Αρχές επιχειρησιακής έρευνας 
στα υπόγεια νερά. Μέθοδος Γραμμικού Προγραμματι-
σμού. Εφαρμογές του Γραμμικού Προγραμματισμού σε 
υπόγειους υδροφορείς και σε υδραυλικά έργα. Μέθοδοι 
Πολυκριτηριακής ανάλυσης (Συμβιβαστικός προγραμ-
ματισμός-Μέθοδος TOPSIS).

7. Υπόγειοι Υδατικοί Πόροι (ECTS 7,5)
Υδρολογικός κύκλος. Βασικές αρχές υπόγειας ροής 

και εξισώσεις ροής - μεταφοράς. Υδροφορείς. Ακόρε-
στη ροή. Ο ρόλος του υδρογεωλογικού περιβάλλοντος 
(υδρογεωλογικές συνθήκες και χαρακτηριστικά - πα-
ράμετροι). Αβεβαιότητα παραμέτρων και μεταβλητών. 
Επικοινωνία υπόγειου και επιφανειακού νερού. Υδατικά 
ισοζύγια. Κατηγορίες μοντέλων υπόγειας υδρολογίας-
προσομοίωση υδροφορέων. Ανάπτυξη μοντέλων προ-
σομοίωσης με στόχο τη μελέτη του υδατικού ισοζυγίου 
μεταξύ των υπόγειων υδατικών πόρων και των υδατικών 
απαιτήσεων στον υδροφορέα. Σύνδεση-σύζευξη μοντέ-
λων επιφανειακής και υπόγειας υδρολογίας. Εφαρμογές 
και παραδείγματα.
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8. Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίων, 
Προγραμμάτων και Έργων Υποδομών (ECTS 7,5)

Η έννοια της επίπτωσης. Εργαλεία αναγνώρισης, 
πρόβλεψης, εκτίμησης επιπτώσεων. Μέτρα αντιμετώ-
πισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρόγραμμα παρα-
κολούθησης επιπτώσεων. Διαδικασίες περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης και βέλτιστες πρακτικές. Η Στρατηγική 
Περιβαλλοντική Εκτίμηση Σχεδίων και Προγραμμάτων: 

παραδείγματα και εφαρμογές. Κριτήρια επιτυχίας στην 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02060733112180012*
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