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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.  

«Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, 
επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις» 

          

Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι  
Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις», 
το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμό 3292 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3261/11-10-
2016) και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί θεσμικού πλαισίου 
για τις μεταπτυχιακές σπουδές.  Το Π.Μ.Σ. οδηγεί  στην  απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) και  
τα μαθήματα (υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή) οργανώνονται με στόχο την συστηματική προσέγγιση δύο επί 
μέρους ειδικεύσεων/ κατευθύνσεων Α1. Ενισχύσεις - Επανάχρηση Κτιρίων και Α2. Πληροφοριών Γης και 
Αστικών Αναπλάσεων. 
 
Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Οι σπουδές διαρκούν τρία εξάμηνα σπουδών και 
αντιστοιχούν σε 90 διδακτικές μονάδες (μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται κατά τα δυο 
πρώτα εξάμηνα, ενώ κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου εκπονείται η διπλωματική εργασία. Στο Π.Μ.Σ. 
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι.  (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Ανάλογα με την κατεύθυνση γίνονται 
δεκτοί: 
Κατεύθυνση Α1:  Ενισχύσεις – Επανάχρηση Κτιρίων.  
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων, Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., 
Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι. και Πολιτικών Έργων Υποδομής Τ.Ε.Ι. 
Κατεύθυνση Α2: Πληροφοριών Γης και Αστικών Αναπλάσεων. 
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων, Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίων, 
Τοπογραφίας Πανεπιστημίων, Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι., Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι., Τοπογραφίας και 
Γεωπληροφορικής Τ.Ε., Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., Πολιτικών Δομικών Έργων και Πολιτικών Έργων Υποδομής 
Τ.Ε.Ι. 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά , γίνεται από επιτροπή επιλογής, διαδοχικά σε δύο φάσεις. 
Κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης των υποψηφίων, η αρμόδια επιτροπή συντάσσει κατάλογο, στον οποίο 
κατατάσσονται οι υποψήφιοι ανάλογα με τον αριθμό αξιολογικών μορίων, που συγκέντρωσαν. Τα κριτήρια 
αξιολόγησης της πρώτης φάσης με την αντίστοιχη (μέγιστη) βαθμολογία τους σε αριθμό αξιολογικών μορίων, 
έχουν ως εξής: (α) συνολική επίδοση σε προπτυχιακές σπουδές,  (β) επίδοση σε μαθήματα προπτυχιακών 
σπουδών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., (γ) Διπλωματική εργασία σχετική με το γνωστικό 
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αντικείμενο του Π.Μ.Σ., (δ) διαθέσιμη επαγγελματική εμπειρία σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., 
(ε) επιστημονικό και ερευνητικό έργο των υποψηφίων, όπως π.χ. μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ή/και 
επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, (στ) κατοχή πτυχίων 
Αγγλικής Γλώσσας (ζ) συστατικές επιστολές (συνολικά). Η δεύτερη φάση αφορά την προσωπική συνέντευξη των 
υποψηφίων, που έχουν προκριθεί από την πρώτη φάση, από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής. Τα κύρια 
κριτήρια της αξιολόγησης είναι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, η ικανότητα επικοινωνίας με 
σαφήνεια και πειθώ, η ορθή κρίση, η ευρύτητα των γνώσεων του, η ωριμότητα, η προδιάθεση για σκληρή 
εργασία και η ομαδικότητα. Από τη σταθμισμένη βαθμολογία στην πρώτη και δεύτερη φάση, καταρτίζεται από 
την Επιτροπή Επιλογής ο πίνακας επιτυχόντων, που περιλαμβάνει τους υποψήφιους που κρίνονται κατάλληλοι 
για την παρακολούθηση του προγράμματος. Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. για 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, ορίζεται σε σαράντα (40). 
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 
στη γραμματεία του Π.Μ.Σ., αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά (διεύθυνση: Γραμματεία Π.Μ.Σ. τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Τέρμα Μαγνησίας, 62124 
Σέρρες) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Έντυπη αίτηση υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο. Η  αίτηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του 

προγράμματος στη διεύθυνση: http:civilgeo.teicm.gr/pms/ 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
3. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αν προέρχεται από 

πανεπιστήμιο του εξωτερικού) 
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (για όλα τα πτυχία) ή Παράρτημα Διπλώματος 
5. Δύο συστατικές επιστολές, σε χωριστούς, σφραγισμένους και υπογεγραμμένους φακέλους από μέλη ΔΕΠ 

ή  ΕΠ  
6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας  αναγνωρισμένο από το κράτος  
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή διακρίσεις (εάν υπάρχουν) 
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), 
9. Αποδεικτικό συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχει) 
10. Υπεύθυνη δήλωση διπλωματικής εργασίας, όπου να αναγράφονται το θέμα, ο βαθμός και οι επιβλέποντες 

καθηγητές, αντίγραφο διπλωματικής εργασίας 
11. Σύντομο σημείωμα – επιστολή του υποψηφίου (μέχρι μία σελίδα), με αναφορά στους λόγους συμμετοχής 

του στο Π.Μ.Σ. και στην συγκεκριμένη κατεύθυνση, που θα επιθυμούσε να παρακολουθήσει.  
 
Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων 
εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Επιπλέον, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν και κάθε άλλο 
στοιχείο, που κατά τη γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη 
εικόνα σχετικά με τα επιστημονικά ενδιαφέροντα και την εμπειρία τους. 
 
Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων που  ορίζονται σε 1.750 ευρώ για όλα τα 
εξάμηνα σπουδών και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις, στην αρχή κάθε εξαμήνου (750 € για το πρώτο εξάμηνο, 
700 € για το δεύτερο εξάμηνο και 300 € για το τρίτο εξάμηνο). Χορηγούνται υποτροφίες στους φοιτητές με την 
καλύτερη επίδοση. Το πρόγραμμα  μπορεί να χορηγεί υποτροφίες σε επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές.  
Ο αριθμός των υποτρόφων ανά τύπο υποτροφίας και ανά εξάμηνο, καθορίζεται από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με 
εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του προγράμματος. Οι 
υποτροφίες χορηγούνται ανά εξάμηνο με κριτήριο την επίδοση των φοιτητών. Η Σ.Ε. μπορεί να χορηγήσει 
υποτροφίες κατά την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα για ειδικούς λόγους 
(οικονομικούς, κοινωνικούς κ.α.).. Ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. η ΣΕ μπορεί να καθορίσει 
ειδική συμφωνία για το ύψος των διδάκτρων με επιστημονικούς φορείς. 
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Τα ονόματα των επιτυχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών θα ανακοινωθούν το Σεπτέμβριο 2017. Τα μαθήματα 
θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο 2017. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος 
ΠΜ & ΜΤΓ του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας (http:civilgeo.teicm.gr/pms/) και στη γραμματεία του Τμήματος, 
τηλ. : 23210 49107 (9 π.μ. – 3 μ.μ.), e-mail : dpt_geomatics@teicm.gr , tpde@teicm.gr .  
Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και περίληψή της να 
δημοσιευθεί σε μία εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και μία των Σερρών.  
 
 
 
 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ του Π.Μ.Σ. 
 
 
 

Δρ. Ερρίκος Μουρατίδης 
Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας 
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