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Σπληνλίδνπζα Σρνιή : Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ-Μεηαιινπξγψλ (ΜΜΜ)
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Ανηικείμενο – Σκοπός
Αληηθείκελν ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδψλ (ΓΠΜΣ)
«Σρεδηαζκφο θαη Καηαζθεπή Υπνγείσλ Έξγσλ», είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ
γλψζεσλ πςειήο ζηάζκεο ζε ζρεηηθά ζέκαηα κε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
θαηαζθεπή πάζεο θχζεσο ππνγείσλ έξγσλ. Τνχην επηηπγράλεηαη κέζσ ζεηξάο
καζεκάησλ, πνπ ζπλνδεχνληαη θαηά πεξίπησζε απφ ηηο αλάινγεο πξαθηηθέο
αζθήζεηο εξγαζηεξίνπ θαη ππαίζξνπ, απφ εηδηθέο δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα θαη απφ
ηελ εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο.
Σην πξφγξακκα ζπνπδψλ, ζπλεξγάδνληαη νη Σρνιέο Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ –
Μεηαιινπξγψλ θαη Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Δ.Μ.Π.. Τν πξφγξακκα δηνηθείηαη
απφ ελλεακειή Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή (ΔΓΔ) πνπ απαξηίδεηαη απφ κέιε
ΓΔΠ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ Σρνιψλ. Ο δηεπζπληήο ηνπ πξνγξάκκαηνο εθιέγεηαη
αλά δηεηία θαη είλαη κέινο ΓΔΠ κηάο εθ ησλ δχν ζπλεξγαδφκελσλ Σρνιψλ
(ελαιιάμ).
Τν πξφγξακκα πξνζθέξεηαη ζπλερψο απφ ην Αθαδ. Έηνο 1998-99. Έρεη κέγηζηε
δηάξθεηα ηεζζάξσλ αθαδεκατθψλ εμακήλσλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ
παξαθνινχζεζε 16 κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ (νθηψ ζην ρεηκεξηλφ θαη νθηψ ζην
εαξηλφ εμάκελν) θαη ηελ εθπφλεζε κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο
δηάξθεηαο ελφο αθαδεκατθνχ εμακήλνπ.
Η αλαγθαηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε θαηαζθεπή
ππνγείσλ έξγσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ιάβεη κεγάιε έθηαζε παγθνζκίσο θαη,
ζήκεξα, ζπληεινχζεο θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζηα κέζα θαηαζθεπήο,
απνηνικνχληαη θαη πινπνηνχληαη επηηπρψο ππφγεηα έξγα, πνπ πξηλ κεξηθέο
δεθαεηίεο ήηαλ ζρεδφλ αδηαλφεηε ή νηθνλνκηθψο αζχκθνξε ε πξαγκαηνπνίεζή
ηνπο. Η εηθφλα απηή εχθνια κεηαθέξεηαη θαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν φπνπ, ιφγσ ηεο
γεσκνξθνινγίαο, ηεο αζχκκεηξεο πιεζπζκηαθήο θαηαλνκήο θαη ηεο αληζνκεξνχο
θαηαλνκήο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ θαη ησλ πδαηηθψλ αλαγθψλ αιιά θαη ηεο
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρεη αξρίζεη λα
παξαηεξείηαη κηα έληνλε ηάζε θαηαζθεπήο ππνγείσλ έξγσλ, ε νπνία
πξνβιέπεηαη φηη, ηα πξνζερή έηε ζα ζπλερίζεη λα πθίζηαηαη ζηελ ίδηα έθηαζε.

Απαιηούμενα προζόνηα θοιηηηών
Σην πξφγξακκα γίλνληαη δεθηνί δηπισκαηνχρνη / πηπρηνχρνη Α.Δ.Ι ηεο εκεδαπήο ή
αλαγλσξηζκέλσλ θαηά λφκνλ νκνηαγψλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο, πνπ
θαηέρνπλ ηίηιν ζπνπδψλ:
- Γηπισκαηνχρνπ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ηνπ Δ.Μ.Π ή άιισλ ειιεληθψλ Α.Δ.Ι.
- Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ Μεηαιιείσλ – Μεηαιινπξγνχ ηνπ Δ.Μ.Π. ή άιισλ
ειιεληθψλ Α.Δ.Ι ησλ θαηεπζχλζεσλ: (α) Γεσηερλνινγίαο, (β) Μεηαιιεπηηθήο θαη
(γ) Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο – Γεσπεξηβάιινληνο.
Γηα ηνπο παιαηφηεξνπο δηπισκαηνχρνπο, επεηδή δελ ππήξρε εηδίθεπζε, πξέπεη λα
απνδεηθλχεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο πείξα ζηηο σο άλσ θαηεπζχλζεηο.
- Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ αληίζηνηρσλ εηδηθνηήησλ αλαγλσξηζκέλσλ
Παλεπηζηεκίσλ ή Πνιπηερλείσλ ηεο αιινδαπήο. Οη δηπισκαηνχρνη-πηπρηνχρνη
μέλσλ Α.Δ.Ι. πξέπεη λα θαηέρνπλ αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α πξψην
ηίηιν ζπνπδψλ.
- Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ Γεσιφγνπ.
- Πηπρηνχρνπ Γεσιφγνπ, ν νπνίνο θαηέρεη ζε απνιχησο ζπγγελή ρψξν κε εθείλνλ
ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ M.Sc., M.Eng., M.Phil., D.E.A. ή
άιινλ ηίηιν Παλεπηζηεκηαθψλ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, πνπ ζα απνδερζεί ε
Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή. Δίλαη δπλαηφλ γηα ηνπο ππνςεθίνπο ηεο
θαηεγνξίαο απηήο λα δεηεζεί ε παξάιιειε παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ
πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ ζηηο Σρνιέο Μερ. Μεηαιιείσλ – Μεηαιινπξγψλ θαη/ή
Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηνπ Δ.Μ.Π.
- Δπίζεο γίλνληαη δεθηνί δηπισκαηνχρνη ή πηπρηνχρνη άιισλ θιάδσλ
πξνεξρφκελνη απφ Ιδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ
ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο, πνπ ζέηεη θαηά πεξίπησζε ε
Δ.Γ.Δ. Η απνδνρή απηή κπνξεί λα ζέηεη θαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο κεηαμχ ησλ
νπνίσλ λα είλαη θαη εθείλε ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο παξαθνινχζεζεο νξηζκέλσλ
καζεκάησλ πξνπηπρηαθνχ επηπέδνπ ζηηο Σρνιέο Μεραληθψλ Μεηαιιείσλ Μεηαιινπξγψλ θαη/ή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ.
Η δηάξθεηα παξαθνινχζεζεο πξφζζεησλ καζεκάησλ νξίδεηαη κέρξη δχν
αθαδεκατθά εμάκελα.
Υπνςεθηφηεηα κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ θαη ηειεηφθνηηνη Α.Δ.Ι ππνρξενχκελνη
φκσο πξν ηεο εγγξαθήο ηνπο, πνπ πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί έσο ηα κέζα
Οθησβξίνπ, λα πξνζθνκίζνπλ ζην Γξαθείν Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ ηεο
αξκφδηαο Γξακκαηείαο βεβαίσζε φηη έρνπλ απνπεξαηψζεη ηηο ζπνπδέο ηνπο.
Απαραίηηηα προζόνηα για ηην αποδοχή αίηηζης εγγραθής είναι:
- Βαζκφο πξψηνπ δηπιψκαηνο/πηπρίνπ θαη’ ειάρηζηνλ 6.50 ή αλάινγφο ηνπ
ζχκθσλα κε ηελ αληηζηνηρία βαζκνινγίαο ηνπ Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Σε πεξίπησζε, πνπ
πθίζηαηαη ηίηινο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ή ν ππνςήθηνο δηαζέηεη ζεκαληηθή

εκπεηξία ηθαλήο δηάξθεηαο ζε αληηθείκελα παξεκθεξή ηνπ Γ.Π.Μ.Σ., είλαη δπλαηφλ
λα γίλνληαη δεθηνί ππνςήθηνη κε κηθξφηεξν βαζκφ πξψηνπ δηπιψκαηνο / πηπρίνπ.
- Πνιχ θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απνδεηθλπφκελε κε εμεηάζεηο ή κε
αλαγλσξηζκέλνπο ηίηινπο ζπνπδψλ δεδνκέλνπ φηη νξηζκέλα απφ ηα καζήκαηα
ησλ επηζθεπηψλ θαζεγεηψλ γίλνληαη ζηελ αγγιηθή.
- Ιθαλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ππνινγηζηηθψλ παθέησλ, ζε παλεπηζηεκηαθφ
επίπεδν, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππφςε εηδίθεπζε.
- Σρεηηθή πξαθηηθή εκπεηξία, δεκνζηεχζεηο, ζπζηαηηθέο επηζηνιέο, ζπλάθεηα
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξνο ην ππφςε πξφγξακκα θαη επίδνζε ζε απηή,
εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη θάζε άιιν ζηνηρείν ρξήζηκν γηα ηε δηακφξθσζε
πιεξέζηεξεο εηθφλαο γηα ηνλ ππνςήθην ζα αμηνινγείηαη (παξαγξ. 2α ηνπ άξζξνπ
12 ηνπ Ν.2083/92).
Η επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη κε ζπλεθηίκεζε ησλ αλσηέξσ
θξηηεξίσλ θαη αηνκηθή ζπλέληεπμε θάζε ππνςεθίνπ.
Ο αξηζκφο ησλ εηζεξρνκέλσλ ζπνπδαζηψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δηδηθή
Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή κέρξη ηε ιήμε ηνπ 2νπ ηεηξακήλνπ. Δπί ηνπ παξφληνο ν
αξηζκφο απηφο πεξηνξίδεηαη θαηά κέγηζην ζε είθνζη πέληε (25) ζπνπδαζηέο. Δληφο
ηνπ Μαΐνπ θάζε έηνπο γίλεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν γηα ηελ ππνβνιή
αηηήζεσλ ππνςεθηνηήησλ θαη κέρξη ηα κέζα Ινπλίνπ νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία
ππνβνιήο φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ. Η απνδνρή ππνςεθίνπ ηειεί ππφ
ηελ αίξεζε ηεο πεξάησζεο ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ κέρξη ηνλ Οθηψβξην
ηνπ έηνπο, πνπ αξρίδεη ην Γ.Π.Μ.Σ.
Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ν ζπνπδαζηήο δειψλεη ηα πξνο επηινγήλ καζήκαηα, πνπ
επέιεμε λα παξαθνινπζήζεη θαηά ην ππφςε ηεηξάκελν. Μέρξη ηέινπο ηεο πξψηεο
εβδνκάδαο ησλ καζεκάησλ είλαη δπλαηή ε αιιαγή ελφο ην πνιχ καζήκαηνο
επηινγήο ή ε παξαίηεζε απφ ππνρξεσηηθφ κάζεκα, ην νπνίν ζα παξαθνινπζήζεη
ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο.

