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Το Τµήµα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης
συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία, τόσο εκπαιδευτική όσο και ερευνητική, µπαίνει
στην τρίτη πενταετία λειτουργίας των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) του.
∆ύο νέα προγράµµατα λειτουργούν στο Τµήµα από την ακαδηµαϊκή χρονιά
2005-2006. Τα προγράµµατα αυτά, στη βάση τους όµοια µε τα προηγούµενα
προγράµµατα, διαµορφώθηκαν ως προς τα προγράµµατα και τις ερευνητικές τους
κατευθύνσεις ώστε να πληρούν τις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας και της
εκπαίδευσης σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες επαγγελµατικής αποκατάστασης των
µεταπτυχιακών φοιτητών του.
Τα νέα αυτά προγράµµατα είναι:
 Το Π.Μ.Σ. «Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον» µε έξι επί µέρους κλάδους
ειδίκευσης και
 το Π.Μ.Σ. «Μετεωρολογία, Κλιµατολογία και Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον».
Σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία που διέπει τις µεταπτυχιακές σπουδές κάθε
Π.Μ.Σ. λειτουργεί µε βάση εσωτερικό κανονισµό ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.). Οι ανά χείρας εσωτερικοί κανονισµοί έχουν
συζητηθεί και εγκριθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος και αποσκοπούν στην εύρυθµη
και απρόσκοπτη λειτουργία των δύο Π.Μ.Σ. Σε καµιά περίπτωση δεν υποκαθιστούν
τη σχετική νοµοθεσία, απεναντίας τη συµπληρώνουν όπου κρίνεται αναγκαίο.
Τόσο τα µέλη ∆ΕΠ όσο και οι µεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να είναι
άριστοι γνώστες του περιεχοµένου των εσωτερικών κανονισµών και µε βάση αυτούς
να ενεργούν. Γνώση των Εσωτερικών Κανονισµών πρέπει απαραίτητα να έχουν και
οι προπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε
µεταπτυχιακό επίπεδο. Σ΄αυτούς θα βρούν όλες τις πληροφορίες που θα τους
διευκολύνουν στην πραγµατοποίηση του στόχου τους, την εισδοχή τους στο Π.Μ.Σ.
της επιλογής τους.
Ευχαριστώ τα Συµβούλια Μεταπτυχιακών Σπουδών και ιδιαίτερα τους
∆ιευθυντές Καθηγητές κ.κ. Α. Ψιλοβίκο και Θ. Καρακώστα για τις προσπάθειες που
έκαναν προκειµένου να έχουµε σήµερα στα χέρια µας τους εσωτερικούς κανονισµούς
των Π.Μ.Σ. του Τµήµατός µας.
Καλοσωρίζω τους νέους µεταπτυχιακούς φοιτητές, τους συγχαίρω για την
επιτυχία τους και τους εύχοµαι καλές σπουδές.
Ο Πρόεδρος του Τµήµατος
Γεώργιος Χριστοφίδης
Καθηγητής
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Με τη νέα ακαδηµαϊκή χρονιά 2005-2006 αρχίζει η τρίτη πενταετία
λειτουργίας των δύο Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του
Τµήµατος Γεωλογίας:
• Το Π.Μ.Σ. Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, το οποίο λειτουργεί µε έξι
κλάδους ειδίκευσης σε αντικείµενα γεωλογικού περιεχοµένου.
• Το Π.Μ.Σ. Μετεωρολογίας, Κλιµατολογίας και Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον,
το οποίο λειτουργεί µε ένα κλάδο ειδίκευσης.
Η πολύ επιτυχηµένη λειτουργία των Π.Μ.Σ. στο παρελθόν προκύπτει από το
µεγάλο αριθµό των νέων επιστηµόνων που εισήλθαν και ολοκλήρωσαν τον πρώτο
κύκλο ειδίκευσης (Μάστερ). Προκύπτει επίσης και από το σηµαντικό αριθµό των
µεταπτυχιακών φοιτητών που συνεχίζουν τις σπουδές τους στο δεύτερο κύκλο για την
απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος.
Η προσέλευση πτυχιούχων από άλλα Τµήµατα άλλων Πανεπιστηµίων της Χώρας
µας, αλλά και νέων εργαζοµένων σε Υπηρεσίες µε σχετικά αντικείµενα, δείχνει ότι τα
Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Γεωλογίας έχουν αποκτήσει σηµαντική αξιοπιστία και κύρος.
Αυτό οφείλεται στις προσπάθειες των µελών ∆ΕΠ του Τµήµατος Γεωλογίας, αλλά
και πολλών επιστηµόνων από άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα της Χώρας µας, να
διδάξουν και να κατευθύνουν τους µεταπτυχιακούς αυτούς φοιτητές.
Έχει ήδη εδραιωθεί ένα εξαίρετο κλίµα συνεργασίας στα Π.Μ.Σ. το οποίο
εξασφαλίζει την επιτυχία τους και στη νέα πενταετία που τώρα αρχίζει.
Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας των Π.Μ.Σ. του Τµήµατος
Γεωλογίας, αποτελεί την πυξίδα κάθε µεταπτυχιακού φοιτητή από τότε που θα
αποφασίσει να αρχίσει τις µεταπτυχιακές του σπουδές µέχρις ότου τις ολοκληρώσει.
Αποτελεί ταυτόχρονα και ένα στοιχείο σοβαρότητας που αποδίδεται στις
µεταπτυχιακές σπουδές ώστε αυτές να γίνονται µε καθαρούς όρους, γνωστούς εκ των
προτέρων.
Εκ µέρους του Συµβουλίου Μεταπτυχιακών Σπουδών, το οποίο λειτουργεί µε
άψογο τρόπο στο Τµήµα µας, καλωσορίζω τους νέους µεταπτυχιακούς φοιτητές και
τους εύχοµαι καλή επιτυχία στην προσπάθειά τους.
Ο ∆/ντής
του Π.Μ.Σ. Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Αντ. Ψιλοβίκος
Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άρθρο 1.
ΓΕΝΙΚΑ
1. Στο τµήµα Γεωλογίας του Α.Π.Θ. λειτουργεί για το ακαδηµαϊκό έτος
2005/2006 και για πέντε (5) χρόνια, Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) µε τίτλο «Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον» και µε ειδίκευση στους
Κλάδους Ειδίκευσης (Κ.Ε.):
1. Τεκτονική και Στρωµατογραφία
2. Εφαρµοσµένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία
3. Ορυκτοί Πόροι-Περιβάλλον
4. Γεωφυσική
5. Πετρολογία-Γεωχηµεία
6. Γεωγραφία και Περιβάλλον
2. Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση είτε Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Eιδίκευσης (Μ.∆.Ε.) σε κάθε ένα από τους ανωτέρω κλάδους, είτε
∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (∆.∆.) στη Γεωλογία και Γεωπεριβάλλον µε
έµφαση στους ανωτέρω κλάδους, είτε και των δύο, δηλαδή Μ.∆.Ε. και ∆.∆.
Για την απόκτηση του Μ.∆.Ε. ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται είναι τρία
(3) διδακτικά εξάµηνα και ο µέγιστος πέντε (5).
Για την απόκτηση του ∆.∆. ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται είναι έξι (6)
διδακτικά εξάµηνα και ο µέγιστος δώδεκα (12).
΄Αρθρο 2.
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στο Π.Μ.Σ. ως Μεταπτυχιακού Φοιτητή (Μ.Φ.) έχουν
όσοι εµπίπτουν στις κατηγορίες πτυχιούχων που προβλέπονται από αυτό, µε
βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:
α. Γενικός βαθµός πτυχίου (20%)
β. Βαθµολογία συγγενών προς τον Κ.Ε. προπτυχιακών µαθηµάτων επιλογής
(15%)
γ. Επίδοση στη διπλωµατική εργασία σε συγγενή κλάδο (15%) και σε µη
συγγενή κλάδο (10%)
δ. Ερευνητική δραστηριότητα σχετική µε τον Κ.Ε. (10%)
ε. Γλωσσοµάθεια (τις επίσηµες γλώσσες της Ε.Ε.) µε εξετάσεις (10%) όπου ο
βαθµός πρέπει να είναι προβιβάσιµος και χωρίς εξετάσεις εφόσον
κατέχουν Proficiency ή αντίστοιχο µε αυτό.
στ. Επιτυχής εξέταση σε τρία (3) µαθήµατα κάθε Κ.Ε. (30%). Εφόσον
υπάρχει αποτυχία σε ένα (1) από τα τρία µαθήµατα αλλά ο συνολικός
βαθµός και των τριών είναι τουλάχιστον 15, και το σύνολο της
βαθµολογίας είναι τουλάχιστον 60% είναι δυνατή η αποδοχή της επιτυχίας
του Μ.Φ., µε εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.
2. Γίνονται δεκτοί χωρίς εξετάσεις οι υπότροφοι του ΙΚΥ ή άλλων κρατικών
φορέων που έχουν υποστεί δοκιµασία εξετάσεων ή οι οµογενείς ή οι
πτυχιούχοι ΑΕΙ της Κύπρου µε κυπριακή υπηκοότητα, ή αλλοδαποί
πτυχιούχοι ΑΕΙ του εξωτερικού σε γνωστικό αντικείµενο που αντιστοιχεί σε
Κ.Ε. του Π.Μ.Σ. ως υπεράριθµοι εφόσον:

i. Συµφωνούν, ο αρµόδιος Κ.Ε. και ο Τοµέας.
ii. Υπάρχει αποδοχή µέλους ∆ΕΠ, ως Σύµβουλου Καθηγητή.
3. Οι ανωτέρω εγγράφονται ως Μ.Φ. του Κ.Ε. ο οποίος οδηγεί είτε στην απόκτηση
∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (∆.Ε.), είτε στην απόκτηση απ΄ ευθείας ∆ιδακτορικής
∆ιατριβής, είτε στην απόκτηση και των δύο, δηλαδή ∆.Ε. και ∆.∆.
Οι υποψήφιοι Μ.Φ. κάτοχοι ∆.Ε. του ιδίου ΠΜΣ, ή άλλου συγγενούς Π.Μ.Σ.
ελληνικού ή ξένου ΑΕΙ γίνονται δεκτοί στον Κύκλο ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής, µε
τις προϋποθέσεις της Παρ. 2 i και ii και εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις στο
Π.Μ.Σ. Παρέχεται η δυνατότητα να γίνουν δεκτοί µε τις ως άνω προϋποθέσεις,
οι αλλοδαποί επιστήµονες κάτοχοι ∆.Ε. του ιδίου ή συγγενούς Κ.Ε. ξένων ΑΕΙ
ως υπεράριθµοι.
Οι κενές θέσεις του κύκλου ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής και τα αντίστοιχα θέµατα
ανακοινώνονται κάθε Οκτώβριο και Μάιο, κάθε έτους και είναι σε αριθµό ίσα µε
τον αριθµό των θέσεων του Π.Μ.Σ.
4. Γίνονται δεκτοί επίσης στο Κ.∆.∆. οι υποψήφιοι Μ.Φ. οι οποίοι διαθέτουν
αποδεδειγµένα εµπειρία λόγω τετραετούς τουλάχιστον ενασχόλησης στην πράξη
(σε ερευνητικά κέντρα, εταιρείες και σε οργανισµούς σχετικούς µε τον κλάδο) µε
τις προϋποθέσεις της παρ.2 i και ii και εφόσον υπάρχουν διαθέσιµες θέσεις στο
Π.Μ.Σ.
Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΠΜΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
1. Τα όργανα που είναι αρµόδια για το Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Γεωλογίας είναι:
α. Ο Πρόεδρος και η Γ.Σ.Ε.Σ. για όλες τις αποφάσεις.
β. Ο ∆ιευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆.Μ.Σ.) για όλες τις εισηγήσεις.
Η εκλογή του γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος.
γ. Η Συντονιστική Επιτροπή για όλες τις εισηγήσεις. Η Συντονιστική
Επιτροπή αποτελείται από τον ∆.Μ.Σ. και από ένα εκπρόσωπο κάθε
κλάδου ειδίκευσης (Συντονιστή) ο οποίος εκλέγεται από τις Πενταµελείς
Επιτροπές Ειδίκευσης (Π.Ε.Ε.) κάθε κλάδου.
δ. Οι Πενταµελείς Επιτροπές Ειδίκευσης (Π.Ε.Ε.) οι οποίες εκλέγονται από
τα µέλη του Τοµέα στον οποίον ανήκουν οι Κ.Ε.και εισηγούνται για όλα
τα ζητήµατα των κλάδων τους.
ε. Οι Γ.Σ. των Τοµέων για ζητήµατα που αφορούν την εκπαιδευτική και
ερευνητική διαδικασία καθώς και δραστηριότητα των µελών ∆ΕΠ και των
Μ.Φ.
2. Η διαδικασία κυκλοφορίας των εγγράφων γίνεται από τη Γραµµατεία µε την
επίβλεψη του ∆.Μ.Σ. προς τους Συντονιστές, τους Τοµείς, τη Σ.Ε. και τη Γ.Σ.Ε.Σ.
του Τµήµατος. Οι συνεδριάσεις των οργάνων γίνονται τακτικά ανά δίµηνο και
εφόσον υπάρχουν θέµατα προς εξέταση έκτακτα, µε ευθύνη των επικεφαλής.
Άρθρο 4
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ Μ.Φ. - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Τον Ιούνιο κάθε έτους τα όργανα του Π.Μ.Σ. εισηγούνται τον αριθµό των θέσεων
κατά Κ.Ε. στη Γ.Σ.Ε.Σ. η οποία αποφασίζει σχετικά και εξουσιοδοτεί τον
Πρόεδρο του Τµήµατος να προβεί στην προκήρυξη αυτών µε δηµοσιεύσεις στον
τύπο και ανακοινώσεις.

2. Οι υποψήφιοι Μ.Φ. οφείλουν να καταθέσουν στη Γραµµατεία του Τµήµατος
την πρώτη εβδοµάδα του Οκτωβρίου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
i. Αίτηση (έντυπο)
ιι. Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθµολογίας Σπουδών
iii. Βιογραφικό Σηµείωµα
iv.Αντίγραφο διπλωµατικής εργασίας
v. ∆ηµοσιεύσεις
vi.∆ίπλωµα ξένης γλώσσας
Στους νέους πτυχιούχους που δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ορκωµοσίας
παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής τους στις εξετάσεις του Π.Μ.Σ. µε
προσκόµιση πιστοποιητικού σπουδών στο οποίο να φαίνεται ότι περάτωσαν
τις σπουδές τους, να αναγράφεται ο βαθµός πτυχίου και να δηλώνεται ότι
εκκρεµεί η ορκωµοσία.
3. Τα όργανα του Π.Μ.Σ. καθορίζουν τους εξεταστές των µαθηµάτων, την
εξεταστέα ύλη και το πρόγραµµα των εξετάσεων, το οποίο ανακοινώνεται
στους υποψηφίους όταν αυτοί καταθέτουν τις αιτήσεις τους. Οι φάκελοι των
υποψηφίων διαβιβάζονται από τη Γραµµατεία στο ∆.Μ.Σ. ο οποίος µε την
Σ.Ε. έχει την ευθύνη της διεξαγωγής των εξετάσεων και της αξιολόγησης των
υποψηφίων. Οι διαδικασίες αυτές γίνονται στη Σ.Ε. µε ευθύνη των
Συντονιστών κάθε κλάδου ειδίκευσης.
4. Εντός πέντε (5) ηµερών από το πέρας των εξετάσεων, ο ∆.Μ.Σ. και η Σ.Ε.
εισηγούνται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος τον πίνακα επιτυχίας των Μ.Φ. και τη
σειρά κατάταξης των διαγωνισθέντων. Οι εγγραφές των επιτυχόντων Μ.Φ.
γίνονται στη Γραµµατεία του Τµήµατος µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων. Μετά την παρέλευση της
προθεσµίας εγγραφής και εφόσον δεν έχουν εγγραφεί όλοι οι επιτυχόντες,
µπορούν να εγγραφούν στις κενές θέσεις οι επιλαχόντες.
5.
Οι Μ.Φ. λαµβάνουν από τη Γραµµατεία του Τµήµατος τον Κανονισµό
Λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το πρόγραµµα των µαθηµάτων µε τους διδάσκοντες
και τους εξεταστές του Κ.Ε. Το πρόγραµµα αυτό καταρτίζεται από τους
Τοµείς και τις πενταµελείς επιτροπές των κλάδων και υποβάλεται από τη Σ.Ε.
στη Γ.Σ.Ε.Σ. για έγκριση στην αρχή κάθε ακαδηµαϊκού έτους.
Άρθρο 5
ΚΥΚΛΟΣ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ
1. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων, των εργαστηρίων, των ασκήσεων
υπαίθρου και κάθε άλλης εκπαιδευτικής δραστηριότητας του ΠΜΣ είναι
υποχρεωτική για τους Μ.Φ.
2. Για κάθε Μ.Φ. ορίζεται ένα µέλος ∆ΕΠ ως Σύµβουλος Καθηγητής (Σ.Κ.) µε
κύριο ρόλο την καθοδήγησή του σε όλα τα ζητήµατα. Ο ορισµός του µέλους
∆ΕΠ γίνεται µε ευθύνη του Συντονιστή κάθε κλάδου, δια των πενταµελών
επιτροπών και των τοµέων.
3. Στις αρχές κάθε εξαµήνου ο Μ.Φ. µε την βοήθεια του Σ.Κ. υποβάλλει δήλωση
µαθηµάτων, έτσι ώστε να συµπληρώνονται οι απαραίτητες διδακτικές
µονάδες φοίτησης.
4. Κάθε διδακτικό εξάµηνο περιλαµβάνει 10 διδακτικές εβδοµάδες και 2
εξεταστικές εβδοµάδες, µε ελάχιστο όριο κάλυψης 80%. Η Γ.Σ.Ε.Σ.
αποφασίζει σχετικά για κάθε άλλη περίπτωση, προκειµένου να ολοκληρωθεί η
εκπαιδευτική διαδικασία στο Π.Μ.Σ.
Ο Μ.Φ. υποχρεούται να

παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα µαθήµατα του
εξαµήνου του κλάδου ειδίκευσης. Προαγωγικός βαθµός είναι το έξι (6) ή
µεγαλύτερος. Σε περίπτωση αποτυχίας επαναλαµβάνει τις εξετάσεις. Εφόσον
αποτύχει δύο (2) φορές, µε ευθύνη του Συντονιστή και του ∆.Μ.Σ. το ζήτηµα
παραπέµπεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. Η βαθµολογία των µαθηµάτων θα πρέπει να
στέλνεται στη Γραµµατεία εντός 20 ηµερών από τη λήξη της εξεταστικής
περιόδου.
5. Τον Απρίλιο κάθε έτους ανακοινώνεται ο πίνακας των θεµάτων των
∆ιατριβών Ειδίκευσης κατά κλάδο ειδίκευσης καθώς και το όνοµα του
υπεύθυνου µέλους ∆ΕΠ που είναι συγχρόνως και ο Επιβλέπων Καθηγητής.
Η διαδικασία αυτή γίνεται µε ευθύνη του οικείου Τοµέα της Σ.Ε. και έγκριση
της Γ.Σ.Ε.Σ. Ο αριθµός των θεµάτων θα είναι ίσος µε τον αριθµό των Μ.Φ.
6. Όταν ο Μ.Φ. ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις των δυο πρώτων
εξαµήνων του κλάδου ειδίκευσης υποβάλλει αίτηση στη Γραµµατεία µετά από
κάθε εξεταστική περίοδο µε την οποία δηλώνει:
-Τον κλάδο ειδίκευσης
-Το είδος της διατριβής (∆ιατριβή Ειδίκευσης ή ∆ιδακτορική ∆ιατριβή)
-Το θέµα της διατριβής από τον πίνακα των θεµάτων, µε σειρά
προτίµησης
Οι αιτήσεις των Μ.Φ. διαβιβάζονται στη Σ.Ε. προκειµένου να ολοκληρωθεί η
διαδικασία ανάθεσης των διατριβών από τα αρµόδια όργανα (Συντονιστής,
Πενταµελείς, Τοµείς). Οι προτάσεις ανάθεσης της Σ.Ε. διαβιβάζονται στις
Γ.Σ.Ε.Σ. για τελική έγκριση.
Για κάθε θέµα διατριβής ορίζεται τριµελής συµβουλευτική επιτροπή (Τ.Σ.Ε.),
η οποία αποτελείται από µέλη ∆ΕΠ ένα από τα οποία ορίζεται ως επιβλέπων.
Από τα δύο άλλα µέλη το ένα µπορεί να είναι ερευνητής αναγνωρισµένου
ερευνητικού κέντρου ή ιδρύµατος.
7. Οι Μ.Φ. που επιθυµούν να εκπονήσουν απ΄ ευθείας ∆ιδακτορική ∆ιατριβή
(χωρίς τη ∆ιατριβή Ειδίκευσης) αξιολογούνται από τα αρµόδια όργανα.
Εφόσον κριθούν θετικά η ανάθεση του θέµατος από τη Γ.Σ.Ε.Σ. µπορεί να
γίνει εντός τριών µηνών, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. Εφόσον κριθούν
αρνητικά, µπορούν να ζητήσουν µε νέα αίτηση την εκπόνηση ∆ιατριβής
Ειδίκευσης.
8. Ο Μ.Φ. που δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του και εξάντλησε τον µέγιστο
χρόνο ολοκλήρωσης (πέντε (5) εξάµηνα για το Μ.∆.Ε. και δώδεκα (12)
εξάµηνα για ∆.∆.), παραπέµπεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. µε εισήγηση της Σ.Ε. και το
ερώτηµα της διαγραφής του.
9. Ο Μ.Φ. ολοκληρώνει τις εργασίες εκπόνησης της ∆ιατριβής Ειδίκευσης σε
ελάχιστο χρόνο ενός ακαδηµαϊκού εξάµηνου οπότε συγγράφει το κείµενο της
διατριβής και το καταθέτει στα µέλη της Τ.Σ.Ε. Το τελικό κείµενο µέσα σε
δύο µήνες υποβάλλεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος. Σε ειδική ανοιχτή
συνεδρίαση ο Μ.Φ. παρουσιάζει τη ∆ιατριβή Ειδίκευσης και εξετάζεται από
την Τ.Σ.Ε., η οποία και συντάσσει το πρακτικό παρουσίασης και αξιολόγησης.
Το πρακτικό, συνοδευόµενο από δύο ανάτυπα της διατριβής ειδίκευσης, δια
της Σ.Ε. υποβάλλεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για έγκριση.
10. Στους επιτυχόντες απονέµεται ειδικό δίπλωµα από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος.

Άρθρο 6.
ΚΥΚΛΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
1. Η ανάθεση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής γίνεται τρεις φορές κάθε έτος κατά το
δεύτερο δεκαπενθήµερο Οκτωβρίου το πρώτο δεκαπενθήµερο Μαρτίου και το
δεύτερο δεκαπενθήµερο Ιουνίου τόσο για τους Μ.Φ. του Π.Μ.Σ. που δεν
επιθυµούν να εκπονήσουν ∆ιατριβή Ειδίκευσης, όσο και για τους κάτοχους
µεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης, από τον πίνακα των θεµάτων που έχει ήδη
ανακοινώσει στο Τµήµα.
Τα έγγραφα των Τοµέων για την ανάθεση της διδακτορικής διατριβής θα
πρέπει να συνοδεύονται από έκθεση σκοπιµότητας (µε ευθύνη του
επιβλέποντα καθηγητή), καθώς και το λόγο που προτείνονται τα µέλη της
Τ.Σ.Ε.
Με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται το θέµα και η Τ.Σ.Ε.
της διατριβής.
∆εν υπάρχει αριθµητικός περιορισµός στην επίβλεψη υποψηφίων διδακτόρων
από µέλη ∆ΕΠ των τριών ανώτερων βαθµίδων.
2. Ο υποψήφιος διδάκτορας κάθε νέο έτος και κατά τους µήνες ΦεβρουάριοΜάρτιο, καταθέτει έκθεση προόδου στην Τ.Σ.Ε. και παρουσιάζει την πρόοδό
του σε ανοιχτό ακροατήριο µε ευθύνη της επιτροπής αυτής. Η έκθεση αυτή
διαβιβάζεται προς τη Σ.Ε. µε τα σχετικά σχόλια της Τ.Σ.Ε.
3. Εάν προκύψει ανάγκη αλλαγής του θέµατος εκπόνησης διδακτορικής
διατριβής αυτό να γίνεται εντός ενός έτους, µε αιτιολογηµένη γραπτή
εισήγηση της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής.
4. Κατά την παρουσίαση γίνεται συζήτηση και δίνονται κατευθύνσεις για την
πορεία της διατριβής και των σπουδών του Μ.Φ. γενικότερα. Η Σ.Ε.
συγκεντρώνει τις εκθέσεις προόδου και τις παρατηρήσεις των Τ.Σ.Ε.,
καταθέτει στη Γραµµατεία τα σχετικά έγγραφα και ενηµερώνει τη Γ.Σ.Ε.Σ.
για την πορεία των υποψηφίων.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι διδάκτορες δεν ακολουθούν τη διαδικασία
αυτή, οι Τ.Σ.Ε. οφείλουν να ενηµερώσουν τη Σ.Ε., η οποία εισηγείται στη
Γ.Σ.Ε.Σ. την περίπτωση διακοπής της διατριβής, εφόσον συντρέχουν λόγοι γι΄
αυτό.
Ο χρόνος που µεσολαβεί από τη διαγραφή ενός υποψήφιου διδάκτορα µέχρι
την υποβολή αίτησης για νέα ανάθεση διδακτορικής διατριβής είναι ένα
εξάµηνο.
5. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής υπάρχει τακτική
συνεργασία µεταξύ του υποψήφιου διδάκτορα, του επιβλέποντα και των
µέλων της Τ.Σ.Ε. Είναι µάλιστα δυνατή η δηµοσίευση ορισµένων θεµάτων
από το σύνολο της ∆ιατριβής υπό µορφή ανακοινώσεων σε συνέδρια ή σε
επιστηµονικά περιοδικά από τους υποψήφιους διδάκτορες µε συµµετοχή
µελών της Τ.Σ.Ε. και του επιβλέποντα καθηγητή ή ατόµων που έχουν
συµβάλει στην εκπόνηση της διατριβής. Η έγκριση για τη δηµοσίευση δίνεται
από τη Γ.Σ.Ε.Σ. µε εισήγηση της Σ.Ε.
6. Ο υποψήφιος διδάκτορας που έχει ολοκληρώσει τις απαιτούµενες εργασίες
για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής, µπορεί να ζητήσει από την
Τ.Σ.Ε. την άδεια για τη συγγραφή της. Η άδεια δίνεται µέσω της Σ.Ε. και της
Γ.Σ.Ε.Σ.
7. Μετά τη συγγραφή της διατριβής, τον έλεγχο και τις διορθώσεις από την
Τ.Σ.Ε., σε χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, το τελικό κείµενο

υποβάλλεται στη Γραµµατεία του τµήµατος µε εισήγηση της Τ.Σ.Ε. για την
τελική κρίση. Στην εισήγηση περιλαµβάνεται και πρόταση για τη σύσταση
Επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής Κρίσης (Ε.Ε.Ε.Κ.), σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Νόµο, η οποία εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
Οι υποψήφιος διδάκτορας µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από τη
σύσταση της Επταµελούς Εξεταστικής Επιτροπής, παρουσιάζει τη διατριβή
του σε ειδική συνεδρία και εξετάζεται από τα µέλη της Επιτροπής. Η
Ε.Ε.Ε.Κ. υποβάλλει το σχετικό πρακτικό εξέτασης στη Γ.Σ.Ε.Σ. του
Τµήµατος, κατά τα προβλεπόµενα από το νόµο. Ακολουθεί η απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. και η ορκοµωσία του νέου διδάκτορα.
Άρθρο 7
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Ο Μ.Φ. που ολοκληρώνει επιτυχώς τις σπουδές του οφείλει να καταθέσει δύο
ανάτυπα της διατριβής σε έντυπη και ψηφιακή µορφή στη Γραµµατεία του
Τµήµατος, προκειµένου να κινηθεί η διαδικασία απονοµής του
Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης. Το ένα θα ανήκει στον Τοµέα
Ειδίκευσης και το άλλο στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος.
2. Ο Μ.Φ. που κρίνονται αρνητικά κατά τις ανωτέρω διαδικασίες, δεν λαµβάνει
Μεταπτυχιακό τίτλο και διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.
3. Για τους υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι κρίνονται αρνητικά από τις
Ε.Ε.Ε.Κ. και δεν έχουν λάβει προηγουµένως τα Μ.∆.Ε., είναι δυνατή η
εξέταση από τα αρµόδια όργανα του Τµήµατος αίτησής τους για απονοµή
σ΄αυτούς Μ.∆.Ε. αντί ∆.∆.
4. Οι Μ.Φ. του προηγούµενου Π.Μ.Σ. στη Γεωλογία εντάσσονται στο νέο
Π.Μ.Σ. και ακολουθούν τον παρόντα κανονισµό.

Πρόγραµµα Μαθηµάτων και
Επιστηµονική Απασχόληση κατά κλάδο Ειδίκευσης
1. ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ
Α’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
Υποχρεωτικά Μαθήµατα
1. Παγκόσµια Τεκτονική
Τεκτονική Λιθοσφαιρικών Πλακών
2. Στρωµατογραφία
3. Φωτογεωλογία
Μαθήµατα Επιλογής
1. Mηχανική Στερεών
2. Moρφοτεκτονική
3. Mέθοδοι στρωµατογραφικής έρευνας
4. Αλπική στρωµατογραφία
5. Σχέσεις τεκτονικής-µεταµόρφωσηςµαγµατισµού
6. Μαθηµατική επεξεργασία παλαιοντολογικών
δεδοµένων

Eβδοµαδιαίες ώρες
∆ιδασκ. Ασκήσεις ∆.Μ.
GGGM151Y
GGGM152Y
GGGM153Y

2
2
-

2

2
2
2

GGGM154E
GGGM155E
GGGM156E
GGGM157E

2
1
1
1

1
1
1

2
2
2
2

GGGM158E

2

-

2

GGGM159E

2

-

2

Β’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
Eβδοµαδιαίες ώρες
∆ιδασκ. Ασκήσεις ∆.Μ
Υποχρεωτικά Μαθήµατα
1. Κινηµατική ανάλυση
2.Νεοτεκτονική Χαρτογράφηση
3. Tεχνική Χαρτογραφήσεων
Μαθήµατα Επιλογής
1. Τηλεπισκόπηση
2. Στρωµατογραφία Νεογενούς Τεταρτογενούς
3. Νεοτεκτονικές-Σεισµοτεκτονικές
µελέτες τεχνικών έργων
4. Εφαρµοσµένα γεωπρογράµµατα Πληροφορικής-GIS
5. Παλαιοοικολογία

GGGM260Y
GGGM261Y
GGGM262Υ

2
1
-

1
2

2
2
2

GGGM263E

-

2

2

GGGM264E

1

1

2

GGGM265E
GGGM266E
GGGM267E

2
2
2

-

2
2
2

4
-

-

4
15

Γ’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
.
1. Σεµινάρια
2. ∆ιατριβή Ειδίκευσης

GGGM368Υ
GGGM369Υ

2. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ
Α’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

Eβδοµαδιαίες ώρες
∆ιδασκ. Ασκήσεις ∆.Μ

Υποχρεωτικά Μαθήµατα
1. Ειδικά Θέµατα Υδρογεωλογίας
GGGM101Υ
i.
Μόλυνση-Ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών νερών
ii.
Παράκτια υδροφόρα στρώµατα
iii.
Καρστική Υδρογεωλογία
2. Γεωθερµικά πεδία
GGGM102Y
i.
΄Ερευνα-Εντοπισµός
ii.
Αξιοποίηση-Επιπτώσεις στο περιβάλλον
3. Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές
GGGM103Υ
i.
Κατολισθήσεις
ii.
Πληµµύρες
iii.
Ηφαιστειακοί κίνδυνοι
Μαθήµατα Επιλογής
1. Γεωγραφικά Συστήµατα ΠληροφοριώνΕφαρµογές Τηλεπισκόπησης
GGGM104Ε
2. ∆οκιµές Εδαφοµηχανικής-ΒραχοµηχανικήςΜέθοδοι ΄Ερευνας Πεδίου
GGGM105E
GGGM106E
3. Ιχνηθετήσεις

4

-

4

2

-

2

3

-

3

1

-

1

1
1

-

1
1

GGGM207Υ

4

-

4

GGGM208Υ

4

-

4

Β’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
Υποχρεωτικά Μαθήµατα
1. ∆ιαχείριση Υδατικών πόρων
i.
Γενικές αρχές
ii
Τεχνητός εµπλουτισµός
iii.
Υδροµαστευτικά έργα
iv.
Υδρογεωλογικά Μοντέλα
2. Τεχνικά ΄Εργα
i.
Φράγµατα
ii.
Σήραγγες-Στοές
iii.
Θεµελιώσεις

iv.
Τεχνητά πρανή
3. Περιβαλλοντικές µελέτες
i.
Γενικές αρχές-Νόµοι
ii.
Ειδικές προδιαγραφές ανά περίπτωση
Μαθήµατα Επιλογής
1. Χ.Υ.Τ.Α.
2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
3. Ισοτοπική Υδρολογία

GGGM209Υ

1

-

1

GGGM210Ε
GGGM211Ε
GGGM212E

1
1
1

-

1
1
1

GGGM313Υ
GGGM314Υ

4
-

-

4
15

Γ’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
1. Πρακτική ΄Ασκηση Υπαίθρου
2. ∆ιατριβή Ειδίκευσης

3. ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Α’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο

Εβδοµαδιαίες ώρες
∆ιδασκ. Ασκήσ. ∆.Μ.

Υποχρεωτικά Μαθήµατα
1. Οικονοµική Γεωλογία
2. Ορυκτές Πρώτες ΄Υλες και Περιβάλλον
Μαθήµατα Επιλογής
1. Εργαστηριακές-Αναλυτικές Μέθοδοι
2. Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά
και Εφαρµογές Βιοµηχανικών
Ορυκτών
3. Μέθοδοι Αναζήτησης και Εντοπισµού
Ορυκτών Πρώτων Υλών

GMOM101Y
GMOM102Y

3
3

-

3
3

GMOM103Ε

3

-

3

GMOM104E

3

-

3

GMOM105E

3

-

3

GMOM206Υ
GMOM207Y
GMOM208Υ

3
3
2

-

3
3
2

GMOM209Ε

3

-

3

GMOM210E
GMOM211Ε

3
3

-

3
3

GMOM312Υ
GMOM313Υ

4
-

-

4
15

Β’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
Υποχρεωτικά Μαθήµατα
1. Ειδικά θέµατα Κοιτασµατολογίας
2. Περιβαλλοντική Γεωχηµεία
3. Ασκήσεις Υπαίθρου
Μαθήµατα Επιλογής
1. Ορυκτά Καύσιµα
2.΄Ερευνα και Εκµετάλλευση Αδρανών
υλικών και Μαρµάρων
3. Περιβαλλοντικές Μελέτες
Γ’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
1. Σεµινάρια
2. ∆ιατριβή Ειδίκευσης
4. ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ
Α’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
Υποχρεωτικά Μαθήµατα
1. Ανάλυση και Μιγαδικός Λογισµός
2. Θεωρία πινάκων και στοιχεία
Ανάλυσης Fourier
Mαθήµατα Επιλογής
1. Σεισµοί και Μηχανική των ρηγµάτων
2. Γένεση, διάδοση και αναγραφή σεισµικών κυµάτων

GGPM101Y

Eβδοµαδιαίες ώρες
∆ιδασκ. Ασκήσεις ∆.Μ.
1
1
2

GGPM102Y

1

1

2

GGPM103Ε

1

1

2

GGPM104E

1

1

2

3. Μέθοδοι πεδίων δυναµικού στη
Γεωφυσική διασκόπηση
4. Ηλεκτροµαγνητικές µέθοδοι
Γεωφυσικών διασκοπήσεων
5. Μαγνητικές ιδιότητες πετρωµάτων
και παλαιοµαγνητισµός

GGPM105E

1

1

2

GGPM106E

1

1

2

GGPM107E

1

1

2

GGPM208Y

-

2

2

GGPM209Y

1

1

2

GGPM210Ε
GGPM211Ε
GGPM212Ε
GGPM213Ε
GGPM214Ε

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

GGPM215Ε

1

1

2

GGPM316Υ
GGPM317Υ

2
-

-

2
15

Β’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
Υποχρεωτικά Μαθήµατα
1. Ασκήσεις Πεδίου-Σεισµολογικά ∆ίκτυα
2. Εφαρµογή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη
λύση Γεωφυσικών προβληµάτων
Μαθήµατα Επιλογής
1. Φυσική Εσωτερικού της Γης
2. Αρχαιοµετρία
3. Τεχνική Σεισµολογία
4. Εφαρµοσµένη Σεισµολογία
5. Σεισµικές µέθοδοι γεωφυσικής ∆ιασκόπησης
6. Ενεργός τεκτονική και γεωφυσική της
Ελλάδας
Γ’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
1. Σεµινάρια
2. ∆ιατριβή Ειδίκευσης

5. ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
Α’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
Υποχρεωτικά Μαθήµατα
1.Ειδικά θέµατα Πετρολογίας-Γεωχηµείας Ι
2. Ειδικά Θέµατα Ορυκτολογίας
Μαθήµατα Επιλογής
1. Εργαστηριακές-Αναλυτικές Μέθοδοι
2. Ηφαιστειολογία
3.Ορυκτολογία Αργίλων
4. Ιζηµατολογία και Πετρογραφία
Ανθρακικών Πετρωµάτων

Εβδοµαδιαίες ώρες
∆ιδασκ. Ασκήσ. ∆.Μ.
GMOM111Υ
GMOM112Y

3
3

-

3
3

GMOM113Ε
GMOM114Ε
GMOM115Ε

3
3
3

-

3
3
3

GMOM116Ε

3

-

3

GMOM217Υ
GMOM218Y
GMOM219Y

3
3
2

-

3
3
2

GMOM220Ε
GMOM221Ε
GMOM222Ε
GMOM223Ε

3
3
3
3

-

3
3
3
3

Β’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
Υποχρεωτικά Μαθήµατα
1. Ειδικά θέµατα Πετρολογίας-Γεωχηµείας ΙΙ
2. Ισοτοπική Γεωλογία
3. Ασκήσεις υπαίθρου
Μαθήµατα Επιλογής
1. Θερµοχρονολόγηση-Γεωθερµοβαροµετρία
2. Μαγµατισµός στον Ελλαδικό χώρο
3. Σχέση Τεκτονικής και Πετρογένεσης
4. Τεχνική και Εφαρµοσµένη Ορυκτολογία-Πετρολογία

Γ’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
1. Σεµινάρια
2. ∆ιατριβή Ειδίκευσης

GMOM324Y
GMOM325Υ

4
-

-

4
15

6. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Α’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
Υποχρεωτικά Μαθήµατα
1.Γεωµορφολογικά Συστήµατα
2. Ανθρωπογενή Συστήµατα
3. ∆ιαχείριση και Αξιοποίηση Φυσικών Τοπίων
4. Εφαρµοσµένη Τηλεπισκόπηση
Μαθήµατα Επιλογής
1. Μορφοτεκτονική
2. Φυσικές Καταστροφές

Εβδοµαδιαίες ώρες
∆ιδασκ.Ασκήσ.∆.Μ.
GGGM171Y
GGGM172Y
GGGM173Y
GGGM174Y

2
2
2
2

-

2
2
2
2

GGGM175Ε
GGGM176Ε

1
1

-

1
1

GGGM277Y
GGGM278Y
GGGM279Y
GGGM280Y

3
2
3
2

-

3
2
3
2

GGGM281Ε
GGGM282Ε
GGGM283Ε

1
1
1

-

1
1
1

Β’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
Υποχρεωτικά Μαθήµατα
1. Καρστική Υδρογραφία και Σπηλαιολογία
2. Παράκτια και Εσωτερικά ΄Υδατα
3. Περιβαλλοντική Γεωγραφία
4. Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών
Μαθήµατα Επιλογής
1.∆ιαχείριση Επιφανειακών Υδάτων
2. Ποσοτική-Εφαρµοσµένη Γεωµορφολογία
3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Γ’ Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο
1. Σεµινάρια
2. ∆ιατριβή Ειδίκευσης

GGGM384Υ
GMOM385Υ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Σύνολο ∆ιδακτικών Μονάδων από Μαθήµατα:
2. Σύνολο ∆ιδακτικών Μονάδων από Σεµινάρια ή Ασκήσεις Υπαίθρου:
3. Σύνολο ∆ιδακτικών Μονάδων από ∆ιατριβή Ειδίκευσης.:
4. Για τη λήψη του Μ.∆.Ε. σύνολο µονάδων

Εβδοµαδιαίες ώρες
∆ιδασκ. Ασκήσ.∆.Μ.
4
4
15

20 έως 22
4-2
15
39

Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
ΣΤΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο παρών εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του Προγράµµατος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) στη «Μετεωρολογία, Κλιµατολογία και
Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον» προβλέπει τη διάρθρωση και ρυθµίζει τους κανόνες µιας
εύρυθµης λειτουργίας του προγράµµατος.
Το Π.Μ.Σ. λειτούργησε, για πρώτη φορά, στη διάρκεια του ακαδηµαϊκού
έτους 1995-96, σύµφωνα µε την Ιδρυτική Απόφαση Φ. 711/22/Β7/2114/10/4/1995
(ΦΕΚ 298/17/4/1995, τ.Β.) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Παράλληλα, µε την έναρξη λειτουργίας του Προγράµµατος, συντάχθηκε και ο
εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας αυτού.
Τα άρθρα και οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού, βρίσκονται σε πλήρη
συµφωνία µε την ισχύουσα νοµοθεσία, την Υπουργική Απόφαση λειτουργίας του
Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και µε τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ.
του Τµήµατος Γεωλογίας.
Ο κύριος στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η δηµιουργία ειδικευµένων επιστηµόνων, µε
σκοπό, αφενός, την πρόοδο και ανάπτυξη της επιστήµης και αφετέρου την επίτευξη
µιας αποτελεσµατικής σύνδεσης έρευνας και διδασκαλίας των διάφορων γνωστικών
αντικειµένων του προγράµµατος.
Το περιεχόµενο του εσωτερικού αυτού κανονισµού λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
είναι αποτέλεσµα συλλογικής προσπάθειας και αποδοτικής συνεργασίας των
πανεπιστηµιακών δασκάλων και των µεταπτυχιακών φοιτητών του Τοµέα
Μετεωρολογίας και Κλιµατολογίας του Τµήµατος Γεωλογίας. Η σηµερινή µορφή του
κανονισµού προέκυψε από µία σειρά συνεχών αναθεωρήσεών του, βάση την εµπειρία
που αποκτήθηκε κατά την εφαρµογή του Π.Μ.Σ. στη διάρκεια της δεκάχρονης
λειτουργίας του.
Το συγκεκριµένο Π.Μ.Σ. στη «Μετεωρολογία, Κλιµατολογία και
Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον» στο Τµήµα µας, είναι µοναδικό στο είδος του µεταξύ
όλων των Α.Ε.Ι. της χώρας. Το γεγονός αυτό προσδίνει, στον κανονισµό λειτουργίας,
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, στο Τµήµα µας λειτουργεί και άλλο Π.Μ.Σ., µε
έξι (6) ειδικεύσεις, που διέπεται από διαφορετικό του παρόντος εσωτερικό κανονισµό
λειτουργίας. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα
δύο Π.Μ.Σ, τόσο στο περιεχόµενό τους, όσο και στη δοµή της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
Προκειµένου να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. που διέπεται από
τον παρόντα κανονισµό, δεν αρκεί µόνο ένα καλό πρόγραµµα σπουδών και ένας
άρτιος εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας αυτού, αλλά απαιτείται και ανάλογη
υποδοµή. Αν και η υποδοµή αυτή παρουσιάζει ακόµη κάποιες ελλείψεις και
επιδέχεται βελτιώσεις, υπάρχουν σήµερα µεγάλες δυνατότητες στον Τοµέα µας για

αξιόλογη και επιστηµονικά αποδεκτή εκπαίδευση και έρευνα, τις οποίες οφείλουµε
να εξαντλήσουµε παράλληλα µε την προσπάθειά µας για βελτίωση της υποδοµής
αυτής.
Εκφράζονται ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλφους του Τοµέα
Μετεωρολογίας και Κλιµατολογίας, που επιµελήθηκαν, κατά καιρούς, τη σύνταξη
του παρόντος εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2005
Ο ∆ιευθυντής
του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη Μετεωρολογία, Κλιµατολογία
και Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον

Θεόδωρος Σ. Καρακώστας
Καθηγητής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΣΤΗ
«ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
(Για το ακαδηµαϊκό έτος 2005-2006)
Α. Γενικά άρθρα
Άρθρο 1.
Στο Τµήµα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης λειτουργεί
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) µε γνωστικό αντικείµενο τη
Μετεωρολογία, την Κλιµατολογία και το Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον,
υποστηριζόµενο από τον Τοµέα Μετεωρολογίας και Κλιµατολογίας, σύµφωνα µε τα
άρθρα 10 έως 12 του Νόµου 2083/92 και την Υπoυργική Απόφαση (ΥΑ) αριθµ.
69416/B7/28-9-2005 (αριθ. ΦΕΚ 1436 τ. Β΄/18-10-2005).
Άρθρο 2.
Ο παρών εσωτερικός κανονισµός διέπει την διάρθρωση και ρυθµίζει τις λεπτοµέρειες
της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. του Τοµέα Μετεωρολογίας και Κλιµατολογίας. Τα
άρθρα και οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού, σε καµία περίπτωση, δεν είναι
δυνατόν να αντιτίθενται, ή να αναιρούν, άρθρα ή διατάξεις του Νόµου και της ΥΑ
που αναφέρονται στο άρθρο 1.
Άρθρο 3.
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστήµης της Μετεωρολογίας, της
Κλιµατολογίας και του Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος, µέσω της δηµιουργίας
ειδικευµένων επιστηµόνων και της αποτελεσµατικής σύνδεσης έρευνας, διδασκαλίας
και εφαρµογής.
Άρθρο 4.
Το Π.Μ.Σ. της Μετεωρολογίας, Κλιµατολογίας και Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος
χορηγεί δύο τίτλους µεταπτυχιακών σπουδών α) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης
(∆Ε) και β) ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα (∆∆).
Άρθρο 5.
1. Στα πλαίσια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ). Η
ΣΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 12, παρ. 6 του Ν.2083/92 και απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τµήµατος Γεωλογίας, αποτελείται
από πέντε (5) µέλη, από τα οποία το ένα ορίζεται ως ∆ιευθυντής του Π.Μ.Σ. και
προεδρεύει των συνεδριάσεων της ΣΕ. Η θητεία της ΣΕ είναι ετήσια.
2. Τη θέση του ∆ιευθυντή αναλαµβάνει µέλος του ∆ΕΠ από τις δύο ανώτερες
βαθµίδες (Καθηγητής, ή Αναπληρωτής Καθηγητής) του Τοµέα µε απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, ύστερα από σχετική εισήγηση της πενταµελούς ΣΕ. Με
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. δύναται να επιτραπεί µερική απαλλαγή από τα διδακτικά
καθήκοντα στον ∆ιευθυντή.
3. Ο ∆ιευθυντής, δια της ΣΕ, εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, κάθε θέµα που
αφορά την αποτελεσµατική εφαρµογή του Π.Μ.Σ..

4. Σε περίπτωση παραίτησης, ή µακροχρόνιας απουσίας του ∆ιευθυντού,
αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ. για αναπλήρωση, ή αντικατάσταση, του ∆ιευθυντή και
ανασύνθεση της ΣΕ.
5. Στις συνεδριάσεις της ΣΕ δύνανται να µετέχουν, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο
εκάστοτε ∆ιευθυντής του Τοµέα και ένας εκπρόσωπος του συνόλου των
φοιτητών των δύο κύκλων του Π.Μ.Σ..
Άρθρο 6.
1. Η ΣΕ συγκαλείται από τον ∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ., τουλάχιστον µία φορά το
δίµηνο, ή κατόπιν αιτήσεως τριών (3) µελών της ΣΕ.
2. Η ΣΕ θεωρείται ότι είναι σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3)
µέλη της.
3. Οι αποφάσεις της ΣΕ, για εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ., λαµβάνονται κατά πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του ∆ιευθυντή.
Άρθρο 7.
1. Οι αποφάσεις που αναφέρονται στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. ή σε οποιοδήποτε
άλλο θέµα, λαµβάνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία λειτουργεί σύµφωνα µε το
άρθρο 12 του Ν.2083/92, ύστερα από σχετικές εισηγήσεις της ΣΕ.
2. Εάν ο ∆ιευθυντής του Π.Μ.Σ. δεν είναι µέλος της Γ.Σ.Ε.Σ., τότε, µε ειδική
πρόσκληση, µετέχει υποχρεωτικώς των εργασιών της Γ.Σ.Ε.Σ., χωρίς δικαίωµα
ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για όλα τα µέλη της ΣΕ.
3. Σε περίπτωση συζήτησης ειδικού θέµατος, που αφορά στο Π.Μ.Σ. και η µελέτη
του οποίου έχει ανατεθεί σε µέλος ∆ΕΠ που δεν είναι µέλος της Γ.Σ.Ε.Σ., τότε
το µέλος αυτό µετέχει της συνελεύσεως της Γ.Σ.Ε.Σ., χωρίς δικαίωµα ψήφου,
κατά την συζήτηση του θέµατος ως εισηγητής.
Άρθρο 8.
1. Η ΣΕ είναι υπεύθυνη για την εισήγηση των θεµάτων, που αναφέρονται στο
ΜΠΣ, προς τη Γ.Σ.Ε.Σ., για τη λήψη όµως των αποφάσεων είναι υπεύθυνη η
Γ.Σ.Ε.Σ..
2. Η ΣΕ είναι, επίσης, υπεύθυνη για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ.Ε.Σ.
3. Τα σχετικά έγγραφα υπογράφονται από τον ∆ιευθυντή του Π.Μ.Σ..
Άρθρο 9.
1. Η ΣΕ διαθέτει ίδιο πρωτόκολλο εισερχοµένων εγγράφων.
2. Στις συνεδριάσεις της ΣΕ τηρούνται πρακτικά, από µέλος της Γραµµατείας του
Τοµέα, τα οποία υπογράφονται στην επόµενη συνεδρίαση απ’ όλα τα παρόντα
µέλη της αναφεροµένης συνεδριάσεως.
Άρθρο 10.
1. Η ΣΕ είναι υπεύθυνη για την πρόταση ορισµού Καθηγητή - Συµβούλου καθενός
µεταπτυχιακού φοιτητή από µέλος ∆ΕΠ που του έχει ανατεθεί µεταπτυχιακό
έργο. Η εισήγηση υποβάλλεται προς την Γ.Σ.Ε.Σ. για έγκριση. Η θητεία του
Καθηγητή – Συµβούλου λήγει στο τέλος του πρώτου κύκλου του Π.Μ.Σ..
2. Η ΣΕ ενηµερώνει τους µεταπτυχιακούς φοιτητές, µέσω του εκπροσώπου τους,
και τα µέλη ∆ΕΠ της ειδίκευσης για κάθε θέµα που τους αφορά, καθώς και τον
Τοµέα στον οποίο υπάγεται το Π.Μ.Σ..
Άρθρο 11.

Με εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Γεωλογίας, την
διδασκαλία των µαθηµάτων και τις ασκήσεις αναλαµβάνουν:
1. Μέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος Γεωλογίας ή άλλων Τµηµάτων του ΑΠΘ ή άλλων
ΑΕΙ, Οµότιµοι Καθηγητές, Επισκέπτες Καθηγητές και Ειδικοί Συνεργάτες. ∆εν
επιτρέπεται στα µέλη ∆ΕΠ να απασχολούνται αποκλειστικά µε το Π.Μ.Σ..
2. Ερευνητές αναγνωρισµένων Ερευνητικών Ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, που είναι κάτοχοι ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος και έχουν επαρκή
επιστηµονική ή ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα.
3. Επιστήµονες, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις, ή σχετική εµπειρία
στο αντικείµενο του Π.Μ.Σ., δύνανται να συνεπικουρούν ορισµένα µαθήµατα.
B. Άρθρα αναφερόµενα στην απόκτηση Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης
(Μ∆Ε)
Άρθρο 12.
1. Στο Π.Μ.Σ. µπορούν να εγγραφούν, κατόπιν διαδικασίας επιλογής, οι έχοντες τα
απαιτούµενα προσόντα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4, της ΥΑ αριθ.
Φ.711/22/Β7/214/10/4/1995 (ΦΕΚ 298/17/4/1995, τ.β.) και του άρθρου 12 του
Ν. 2083/92.
2. Ο αριθµός των εισακτέων, χωριστά για κάθε έτος, που ορίζεται από το Τµήµα
Γεωλογίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 της ΥΑ Φ.711/22/Β7/214/10/4/1995 (ΦΕΚ
298/17/4/1995, τ.β), γίνεται µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, ύστερα από
εισήγηση της ΣΕ του Π.Μ.Σ..
Άρθρο 13.
Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών
1. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Θετικών Επιστηµών,
Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστηµών Ελληνικών Πανεπιστηµίων
και Πολυτεχνείων καθώς και οµοταγών Τµηµάτων του Εξωτερικού,
ανεγνωρισµένων όµως από το ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ). Επίσης γίνονται
δεκτοί και απόφοιτοι Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών µε ειδικότητες συγγενείς
µε το περιεχόµενο του Π.Μ.Σ., σε ποσοστό 20% του εκάστοτε αριθµού των
εισαγοµένων φοιτητών. Το ποσοστό αυτό µπορεί να µεταβάλλεται µε εισήγηση
της ΣΕ και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος. Σε όλες τις περιπτώσεις ο
βαθµός του πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον "λίαν καλώς". Οι υποψήφιοι θα
πρέπει να γνωρίζουν µία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, οι δε αλλοδαποί την
Ελληνική.
2. Η επιλογή, σύµφωνα µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., γίνεται µε συνεκτίµηση των
κάτωθι µοριοποιηµένων κριτηρίων.
α. Της εξέτασης των υποψηφίων, στα µαθήµατα:
i) Μετεωρολογία
ii) Κλιµατολογία και
iii) Προγραµµατισµός H/Y
σε ποσοστό 35%. H εξέταση των µαθηµάτων γίνεται γραπτώς ή προφορικώς.
Ο αντίστοιχος αριθµός µορίων είναι: Ν1 = µέσος όρος των βαθµών των τριών
µαθηµάτων x 3,5. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι υποψήφιοι να επιτύχουν
σε κάθε µάθηµα τουλάχιστον τον βαθµό 6. Επίσης, υπάρχει περίπτωση να
θεωρηθεί ένας υποψήφιος ως επιτυχών αν σε ένα από τα ανωτέρω τρία
µαθήµατα πετύχει βαθµό µικρότερο του 6 αλλά µεγαλύτερο ή ίσο του 4 και

το άθροισµα των βαθµών των τριών µαθηµάτων είναι τουλάχιστον ίσον µε
18. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση αποκλείονται από την αξιολόγηση. Η ύλη
των τριών αυτών µαθηµάτων καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από
εισήγηση της ΣΕ, και ανακοινώνεται τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία
των εξετάσεων.
β. Του γενικού βαθµού του πτυχίου, σε ποσοστό 20%. Ο αριθµός των µορίων
είναι:
Ν2 = βαθµός πτυχίου (µε προσέγγιση στο πρώτο δεκαδικό) x 2,0.
γ. Της βαθµολογίας, σε τρία (3), σχετικά µε το Π.Μ.Σ., προπτυχιακά µαθήµατα,
σε ποσοστό 10%. Τα τρία αυτά µαθήµατα είναι τα Γενικά Μαθηµατικά και
δύο από τον χώρο των Ατµοσφαιρικών Επιστηµών. Ο αντίστοιχος αριθµός
των µορίων είναι: Ν3 = µέσος όρος της βαθµολογίας των τριών (3) αυτών
µαθηµάτων x 1,0.
δ. Της επίδοσης σε διπλωµατική εργασία που προβλέπεται από το προπτυχιακό
πρόγραµµα σπουδών και συνδέεται µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ., σε
ποσοστό 10%. Ο αριθµός των µορίων είναι: Ν4 = βαθµός της διπλωµατικής
εργασίας 1,0 (αν η εργασία είναι συναφής µε το αντικείµενο του Π.Μ.Σ.) και
x 0,5 (αν η εργασία δεν είναι συναφής). Στα Τµήµατα που το προπτυχιακό
πρόγραµµα δεν προβλέπει εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας αλλά οι φοιτητές
έχουν την δυνατότητα να πραγµατοποιούν εργασία διαδικαστικά ισοδύναµη
µε την διπλωµατική, τότε ο βαθµός της εργασίας αυτής πολλαπλασιάζεται µε
συντελεστή 0,5, κατά την κρίση της ΣΕ.
ε. Της τυχόν ερευνητικής δραστηριότητας του υποψηφίου, πάνω σε συγγενές
προς το Π.Μ.Σ. γνωστικό αντικείµενο σε ποσοστό 10%. Η ερευνητική
δραστηριότητα του υποψηφίου αξιολογείται από τη ΣΕ. Η δραστηριότητα
αυτή βαθµολογείται από 0 - 10. ∆ίνεται ιδιαίτερη προτεραιότητα στις
δηµοσιευµένες εργασίες, όµως λαµβάνονται υπ’ όψιν και οι συµµετοχές του
καθενός υποψηφίου σε Συνέδρια, Συµπόσια και Ερευνητικά Προγράµµατα. Ο
αντίστοιχος αριθµός των µορίων είναι: Ν5 = βαθµός της ερευνητικής
δραστηριότητας x 1,0.
στ.Της γλωσσοµάθειας, µε προτεραιότητα στο βαθµό γνώσης της Αγγλικής ή
της Γαλλικής ή της Γερµανικής γλώσσας, σε ποσοστό 10%. Η γλωσσοµάθεια
διαπιστώνεται, είτε από αναγνωρισµένο τίτλο, είτε από γραπτή εξέταση των
υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών, επιτυγχάνοντας βαθµό τουλάχιστον 6,
σε µία από τις προαναφερθείσες ξένες γλώσσες της επιλογής τους. Ο
αντίστοιχος αριθµός µορίων: Ν6 = βαθµός πτυχίου ή γραπτής εξέτασης x 1,0.
ζ. Της αξιολόγησης των στοιχείων του βιογραφικού σηµειώµατος και των
συστατικών επιστολών σε ποσοστό 5%. Τα στοιχεία του βιογραφικού
σηµειώµατος και οι συστατικές επιστολές βαθµολογούνται από 0-10, κατά
την κρίση της ΣΕ. Αντίστοιχος αριθµός µορίων: Ν7 = βαθµός αξιολόγησης x
0,5.
Άρθρο 14.
∆ιαδικασία επιλογής των Μεταπτυχιακών φοιτητών.
1. Η Γ.Σ.Ε.Σ., µετά από πρωτοβουλία του Προέδρου του Τµήµατος και εισήγηση
στον Τοµέα της ΣΕ του Π.Μ.Σ., αποφασίζει, για κάθε ακαδηµαϊκό έτος, τον
ακριβή αριθµό εισαγωγής µεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.. Οι θέσεις αυτές
προκηρύσσονται, κατά το 2ο δεκαήµερο του Ιούνιο, και κοινοποιούνται σε όλα
τα Τµήµατα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, που αναφέρονται στο
άρθρο 13, παρ.1 του παρόντος κανονισµού.

2. Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι φοιτητές, υποβάλλουν αίτηση στην Γραµµατεία
του Τµήµατος Γεωλογίας, για τη συµµετοχή τους στην διαδικασία επιλογής για
την κατάληψη µιας από τις προκηρυσσόµενες θέσεις στο Π.Μ.Σ.. Οι υποψήφιοι,
µαζί µε την αίτηση, υποβάλλουν σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, αντίγραφο
πτυχίου και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο το οποίο θα ενισχύσει την υποψηφιότητά
τους (πτυχία ξένων γλωσσών, συστατικές επιστολές, ερευνητικές εργασίες,
κ.τ.λ.). Επίσης, στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται και η ξένη γλώσσα στην
οποία επιθυµεί να εξεταστεί γραπτώς ο υποψήφιος. Οι αιτήσεις των υποψηφίων
µεταπτυχιακών φοιτητών κατατίθενται στη Γραµµατεία του Τµήµατος
Γεωλογίας, κατά την διάρκεια των 7 πρώτων εργασίµων ηµερών του
Οκτωβρίου. Την εποµένη εργάσιµη (8η) ηµέρα του ιδίου µηνός, η Γραµµατεία
διαβιβάζει ονοµαστική κατάσταση των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών
(ακολουθούµενη και από τους ατοµικούς φακέλους των υποψηφίων) στη ΣΕ του
Π.Μ.Σ.. Απαλλάσσονται της εξετάσεως στην ξένη γλώσσα όσοι κατέχουν πτυχίο
Proficiency (Cambridge ή Michigan) για την Αγγλική Γλώσσα, Sorbonne ΙΙ για
την Γαλλική γλώσσα και Kleines Sprachdiplom για την Γερµανική Γλώσσα.
3. Είναι δυνατόν να υποβάλλουν αίτηση και φοιτητές που προβλέπεται να
καταστούν πτυχιούχοι, µε ορκωµοσία, κατά την περίοδο Σεπτεµβρίου εκάστου
ακαδηµαϊκού έτους. Για τη συµµετοχή των φοιτητών αυτών στη διαδικασία
επιλογής, θα πρέπει να προσκοµίζεται πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο να
φαίνεται ότι περάτωσαν τις σπουδές τους. Να αναγράφεται ο βαθµός πτυχίου και
να δηλώνεται ότι εκκρεµεί η διαδικασία της ορκωµοσίας. Η οριστικοποίηση της
εγγραφής τους θα γίνεται µετά την προσκόµιση του αντιγράφου πτυχίου.
4. Η ΣΕ, στη διάρκεια των επτά (7) εποµένων εργασίµων ηµερών, ολοκληρώνει τις
προβλεπόµενες, από το άρθρο 13, παρ. 2 του παρόντος κανονισµού, διαδικασίες
επιλογής των υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών. Μετά το πέρας των
διαδικασιών επιλογής, η ΣΕ κατατάσσει τους υποψηφίους, κατά αξιολογική
σειρά και υποβάλλει εισήγηση στη Γ.Σ.Ε.Σ., η οποία και αποφασίζει για την
έγκριση της αποδοχής τους.
5. Οι επιλεγόµενοι µεταπτυχιακοί υποψήφιοι θα πρέπει να εγγραφούν στην
Γραµµατεία εντός 10 ηµερών από την απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ.. Σε περίπτωση µη
εγγραφής αυτών, εντός της προαναφερθείσης προθεσµίας, καλείται, από τη
Γραµµατεία του Τµήµατος, να εγγραφεί ο 1ος, 2ος, κ.τ.λ. επιλαχών που πέτυχε
στο διαγωνισµό.
6. Εγγράφονται, στο πρώτο έτος του Π.Μ.Σ., όσοι έχουν επιτύχει υποτροφία του
ΙΚΥ ή άλλου κρατικού φορέα σε γνωστικό αντικείµενο του προγράµµατος, ως
υπεράριθµοι, του αριθµού των θέσεων, που προκήρυξε το Τµήµα, εφόσον
πληρούνται δύο προϋποθέσεις: i) να υπάρχουν µέλη ∆ΕΠ που αποδέχονται να
ορισθούν ως σύµβουλοί τους και ii) ο αρµόδιος Τοµέας να δέχεται τον
ενδιαφερόµενο ως µεταπτυχιακό φοιτητή. Επίσης γίνονται δεκτοί και
εγγράφονται ως µεταπτυχιακοί φοιτητές αλλοδαποί ή οµογενείς, πτυχιούχοι
αντιστοίχων Τµηµάτων ΑΕΙ του εξωτερικού (αναγνωρισµένων από το ∆ΟΑΤΑΠ
(πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ)) σε αντικείµενο αντίστοιχο ή συγγενές της ειδίκευσης,
καταλαµβάνουν υπάρχουσες κενές θέσεις, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
(i) και (ii).

Άρθρο 15.
∆ιάρκεια του Προγράµµατος - Παρακολούθηση - Εξετάσεις
1. Η διάρκεια του Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονοµή Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης (Μ∆Ε), ορίζεται σε 4 εξάµηνα.
2. Η παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική.
Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει 12 εβδοµάδες για διδασκαλία και 2 εβδοµάδες για
εξετάσεις. Εάν η διδασκαλία ενός µαθήµατος διαρκέσει λιγότερο από 10
εβδοµάδες, το µάθηµα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και οι µεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται να το παρακολουθήσουν στο αντίστοιχο εξάµηνο της
εποµένης περιόδου. Επίσης, σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν καλύψει το
80% του συνολικού αριθµού των ωρών διδασκαλίας ενός µαθήµατος,
υποχρεούται να το παρακολουθήσει στην διάρκεια του αντιστοίχου εξαµήνου
του εποµένου ακαδηµαϊκού έτους εκτός της περιπτώσεως ύπαρξης σοβαρών
λόγων υγείας, οπότε το θέµα εξετάζεται από τη ΣΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις,
η διάρκεια κάθε εξαµήνου, είναι δυνατό να περιοριστεί σε λιγότερο από 10
εβδοµάδες διδασκαλίας, αρκεί όµως στην διάρκεια αυτού του χρονικού
διαστήµατος να έχει συµπληρωθεί ο απαιτούµενος αριθµός των ωρών
διδασκαλίας κάθε µαθήµατος, που ισοδυναµεί µε το 12πλάσιο του
προβλεποµένου εβδοµαδιαίου αριθµού ωρών διδασκαλίας του µαθήµατος.
3. Οι εξετάσεις των µαθηµάτων του χειµερινού εξαµήνου διεξάγονται κατά τον
Φεβρουάριο, ενώ του εαρινού κατά τον Ιούνιο. Στην περίοδο του Σεπτεµβρίου
διεξάγονται εξετάσεις των µαθηµάτων και των δύο (χειµερινού, εαρινού)
εξαµήνων. Η βαθµολογία των µαθηµάτων θα πρέπει να στέλνετε στη
Γραµµατεία εντός 20 ηµερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. Το
πρόγραµµα των εξετάσεων καταρτίζεται από τη ΣΕ, σε συνεργασία µε τον
εκπρόσωπο των φοιτητών. Η συµµετοχή κάθε µεταπτυχιακού φοιτητή στις
εξετάσεις κάθε µαθήµατος, γίνεται, ύστερα από δήλωση αυτού στην Γραµµατεία
του Τµήµατος εντός της εβδοµάδας που προηγείται της έναρξης των εξετάσεων.
4. Η εξέταση κάθε µαθήµατος µπορεί να γίνει το πολύ τρεις φορές. Αν κάποιος
µεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει δύο (2) φορές σε εξετάσεις οποιουδήποτε
µαθήµατος, τότε η ΣΕ του Π.Μ.Σ., ύστερα από αίτηση του φοιτητή, ορίζει
τριµελή επιτροπή επανεξέτασης του µαθήµατος, στην οποία συµµετέχει ως
εξεταστής και ο διδάσκων καθηγητής. Εάν απορριφθεί και την τρίτη φορά, τότε
ο µεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται.
5. Για την απόκτηση του δικαιώµατος εγγραφής στο 3ο εξάµηνο σπουδών του
Π.Μ.Σ. ενός µεταπτυχιακού φοιτητή, θα πρέπει τα εξεταζόµενα επιτυχώς
µαθήµατα των δύο πρώτων εξαµήνων να συγκεντρώνουν τουλάχιστον το 80%
του συνόλου των διδακτικών µονάδων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φοιτητής
υποχρεούται να επαναλάβει για µία ακόµη φορά, το πρώτο έτος σπουδών του
Π.Μ.Σ., µε την υποχρέωση να παρακολουθήσει µόνο τα µαθήµατα στα οποία
έχει απορριφθεί.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η διακοπή της φοίτησης για ένα χρόνο,
χωρίς απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας, µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του
υποψηφίου και σύµφωνη γνώµη της ΣΕ.
7. Φοιτητής που χρησιµοποιεί µη σύννοµα µέσα κατά τη συµµετοχή του στις
εξετάσεις παραπέµπεται στη Γ.Σ.Ε.Σ. για τις περαιτέρω νόµιµες διαδικασίες
8. Φοιτητής που δεν φοιτά, αδικαιολόγητα, για ένα χρόνο να προτείνεται η
διαγραφή του.

9. Η µετεωρολογική παρατήρηση είναι υποχρεωτική και εντάσσεται στα πλαίσια
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της πρακτικής άσκησης των µεταπτυχιακών
φοιτητών.
Άρθρο 16.
Προϋποθέσεις - υποχρεώσεις για την απόκτηση του Μ∆Ε.
Για την απόκτηση του Μ∆Ε απαιτούνται:
i) Η επιτυχής εξέταση στα προβλεπόµενα από το Π.Μ.Σ. µαθήµατα, µε
βαθµολογία του µαθήµατος τουλάχιστον 6.0 και
ii) Η πραγµατοποίηση, τουλάχιστον εξαµηνιαίας ερευνητικής εργασίας στο
αντικείµενο της ειδίκευσης. O χρόνος της αρχίζει να προσµετράται από το
τέλος του τρίτου εξαµήνου.
1. Το αντικείµενο της εργασίας αυτής πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και τα
αποτελέσµατα να παρουσιάζονται υπό τη µορφή διατριβής, χαρακτηριζόµενης
ως ∆ιατριβή Ειδίκευσης. (∆Ε). Ο επιβλέπων καθηγητής εκπόνησης της
διατριβής ειδίκευσης µπορεί να είναι και διαφορετικός από τον καθηγητή σύµβουλο του µεταπτυχιακού φοιτητή.
2. Η ανάθεση θέµατος εκπόνησης της διατριβής ειδίκευσης σε κάθε µεταπτυχιακό
φοιτητή µπορεί να αρχίσει στα µέσα του 3ου εξαµήνου. Η επιλογή του τοµέα
έρευνας γίνεται µετά από συνεργασία µε τον σύµβουλο καθηγητή, έτσι ώστε
στην διάρκεια του 2ου δεκαηµέρου του Νοεµβρίου, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές να
συνεννοούνται µε τα µέλη ∆ΕΠ του Τοµέα για την ανάθεση σ’ αυτούς θέµατος
διατριβής ειδίκευσης. Η ανάθεση γνωστοποιείται στη ΣΕ εντός των 5 πρώτων
εργάσιµων ηµερών του ∆εκεµβρίου. Στη συνέχεια, η ΣΕ οριστικοποιεί, για κάθε
µεταπτυχιακό φοιτητή, την ανάθεση εκπόνησης της διατριβής ειδίκευσης και
ενηµερώνει τον Τοµέα. Το θέµα της διατριβής ειδίκευσης κάθε µεταπτυχιακού
φοιτητή εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Σε κάθε µέλος ∆ΕΠ δεν µπορεί να
ανατίθενται περισσότερες από δύο διπλωµατικές εργασίες κατ΄ έτος.
3. Η διατριβή εξετάζεται από τριµελή επιτροπή, στην οποία συµµετέχει ο
επιβλέπων καθηγητής και δύο µέλη ∆ΕΠ που ορίζονται από τη ΣΕ µετά από
πρόταση του Επιβλέποντα Καθηγητή. Το ένα από τα δύο αυτά µέλη µπορεί να
ανήκει σε άλλο ίδρυµα του εσωτερικού ή εξωτερικού ισότιµου προς ελληνικό
ΑΕΙ. Τα δύο αυτά µέλη θα πρέπει να σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο της
ειδίκευσης και να ανήκουν στο Τµήµα Γεωλογίας του ΑΠΘ ή σε αντίστοιχο
Τµήµα αυτού ή άλλου ΑΕΙ της χώρας. Απαραίτητη προϋπόθεση, για την
υποβολή και εξέταση της διατριβής ειδίκευσης από την τριµελή Επιτροπή, είναι
η συµπλήρωση όλων των διδακτικών µονάδων των µαθηµάτων.
4. Μετά το πέρας εκπόνησης και συγγραφής της διατριβής ειδίκευσης από τον
µεταπτυχιακό φοιτητή, αυτή κατατίθεται στη ΣΕ. Μέσα σε µία εβδοµάδα, η ΣΕ
συγκροτεί την επιτροπή εξέτασης της διατριβής ειδίκευσης, η οποία υποχρεούται
να περατώσει το έργο της εντός 40 ηµερών. Με ευθύνη της επιτροπής αυτής
γίνεται, από τον µεταπτυχιακό φοιτητή, παρουσίαση των αποτελεσµάτων της
διατριβής, µε τη µορφή διαλέξεως ενώπιον ανοικτού ακροατηρίου. Μετά την
παρουσίαση της διατριβής, η επιτροπή υποβάλλει στον υποψήφιο, σχετικές
ερωτήσεις και αποφασίζει για το αποτέλεσµα της αποδοχής ή απόρριψης της
διατριβής, δίνοντας, ταυτόχρονα, και τη σχετική βαθµολογία.
5. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να έχει περατώσει πλήρως και επιτυχώς
τον πρώτο κύκλο του Π.Μ.Σ. και να έχει αποκτήσει το Μ∆Ε, κατά την διάρκεια
των δύο εποµένων εξαµήνων, δηλαδή να περατωθεί το αργότερο στο τέλος του
έκτου εξαµήνου από την εγγραφή του ως σπουδαστής του Π.Μ.Σ.. Σε

εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να παραταθεί η ολοκλήρωσή της κατά
ένα το πολύ εκπαιδευτικό εξάµηνο. Μετά το πέρας του εξαµήνου αυτού δεν
δίνεται άλλη παράταση, για οποιαδήποτε λόγο και ο φοιτητής διαγράφεται.
6. Η τελική βαθµολογία του Μ∆Ε θα είναι το άθροισµα: (1) της µέσης
βαθµολογίας του συνόλου των µαθηµάτων του Π.Μ.Σ. που αντιπροσωπεύει το
70% της συνολικής βαθµολογίας, και (2) της βαθµολογίας της διατριβής
ειδίκευσης σε ποσοστό 30%. Η βαθµολογία για το Μ∆Ε θα είναι περιγραφική
και σε παρένθεση θα αναγράφεται η αριθµητική βαθµολογία του µεταπτυχιακού
φοιτητή: Άριστα (8,5-10), Λίαν Καλώς (6,5 - 8,49), Καλώς (6 - 6,49).
7. Κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής, µετά τα δύο πρώτα εξάµηνα σπουδών του
Π.Μ.Σ., µπορεί, µε αίτησή του και µε τη σύµφωνη γνώµη ενός τουλάχιστον
µέλους ∆ΕΠ, να επικουρεί στο εκπαιδευτικό έργο, µε απόφαση του Τοµέα.
Η διατριβή ειδίκευσης συγγράφεται µε συγκεκριµένες προδιαγραφές σε ότι
αφορά στον τρόπο γραφής και την εξωτερική της εµφάνιση. Το τελικό κείµενο
υποβάλλεται, το αργότερο σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία της ανάπτυξης, µε
ευθύνη του επιβλέποντα καθηγητή και εκδίδεται µε έξοδα του προϋπολογισµού
του Π.Μ.Σ. σε πέντε αντίτυπα.
8. Μετά το πέρας της διαδικασίας έγκρισης της διατριβής ειδίκευσης, ο
µεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται στην κατάθεση τριών ανατύπων της
διατριβής, εκ των οποίων ένα (1) για τη γραµµατέα του Τοµέα Μετεωρολογίας
και Κλιµατολογίας, ένα (1) για τη βιβλιοθήκη του Τοµέα και ένα (1) για τη
βιβλιοθήκη του Τµήµατος Γεωλογίας.
9. Όσοι έχουν περατώσει επιτυχώς τα µαθήµατα του ΜΠΣ και δεν έχουν καταθέσει
την διατριβή ειδίκευσης ή έχουν απορριφθεί σ' αυτή, υπάρχει η δυνατότητα
χορήγησης, µετά από αίτησή τους, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.
Γ. Απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος
Άρθρο 17.
Προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων.
1. Προϋπόθεση απαραίτητη για τη συµµετοχή µεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ.
προς απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (∆∆) στη Μετεωρολογία και
Κλιµατολογία του Τµήµατος Γεωλογίας είναι η κατοχή: α) πτυχίου, των
αναφεροµένων στο άρθρο 13, παρ. 1 του παρόντος, τµηµάτων ΑΕΙ της ηµεδαπής
ή αντιστοίχων ΑΕΙ της αλλοδαπής, µε ανάλογη αναγνώριση από το ∆ΟΑΤΑΠ
(πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ) και β) Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Μ∆Ε) του
αντιστοίχου Π.Μ.Σ. ή ισοδυνάµου διπλώµατος Πανεπιστηµίου του εσωτερικού ή
εξωτερικού αναγνωρισµένου από το ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ).
2. Υποψήφιοι για την έναρξη εκπόνησης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής (∆∆) είναι:
i) Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές της τρέχουσας διετούς περιόδου του Π.Μ.Σ., που
περάτωσαν επιτυχώς όλες τις προβλεπόµενες διαδικασίες για την απόκτηση
του Μ∆Ε
ii) Εκείνοι που κατέχουν τίτλο Μ∆Ε του αυτού Π.Μ.Σ. (που προφανώς
απέκτησαν σ’ άλλες περιόδους, εκτός της τρεχούσης) ή παρεµφερούς
ισοδυνάµου ∆ιπλώµατος ΑΕΙ του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισµένου
από το ∆ΟΑΤΑΠ (πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ).
3. Οι υποψήφιοι µεταπτυχιακοί φοιτητές, που υπάγονται στις περιπτώσεις της
παραγράφου 2(i) του παρόντος άρθρου, υποβάλλουν σχετική αίτηση στην
Γραµµατεία του Τµήµατος Γεωλογίας, εφ΄ όσον επιθυµούν να συνεχίσουν τις
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µεταπτυχιακές σπουδές προς απόκτηση ∆∆ σε συναφές µε την ειδίκευσή τους
αντικείµενο. Οι αιτήσεις αυτές θα πρέπει να κατατίθενται έγκαιρα, εντός του 2ου
δεκαηµέρου του Οκτωβρίου εκάστου έτους, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους
Τοµείς να προκηρύσσουν τυχόν διατιθέµενες κενές θέσεις. Στην αίτησή του ο
µεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να αναφέρει και το όνοµα του Καθηγητή που
δέχεται να αναλάβει την επίβλεψη της διατριβής. Κάθε υποψήφιος διδάκτορας
υποβάλλει, στην Γραµµατεία του Τµήµατος, µαζί µε την αίτησή του και
πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας όλων των µεταπτυχιακών µαθηµάτων,
συµπεριλαµβανοµένης και της Μεταπτυχιακής ∆ιατριβής Ειδίκευσης.
Κατατίθεται επίσης και αντίγραφο του Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης
(Μ∆Ε). Οι αιτήσεις των υποψηφίων διδακτόρων διαβιβάζονται στη ΣΕ, µαζί µε
την πρόταση του προτεινόµενου επιβλέποντα καθηγητή για τα άλλα δύο µέλη
της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής. Η ΣΕ αποφαίνεται και εισηγείται
σχετικά στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος Γεωλογίας. Η εισήγηση της ΣΕ
κοινοποιείται και στον αντίστοιχο Τοµέα.
Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων, που υπάγονται στις περιπτώσεις
της παρ. 2(ii) του παρόντος άρθρου, είναι η ακόλουθη:
α) Μετά την εξεταστική περίοδο των µαθηµάτων Μ∆Ε του Σεπτεµβρίου και
µάλιστα κατά την διάρκεια του 3ου δεκαηµέρου του Οκτωβρίου, ο Τοµέας,
αφού λάβει υπ' όψιν και την επιθυµία των υποψηφίων που υπάγονται στις
διαδικασίες της παρ. 2(i) του παρόντος άρθρου, υποβάλλει πρόταση στη
Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, µε την οποία ζητείται η έγκριση της προκηρύξεως
κενών θέσεων εκπόνησης διδακτορικών διατριβών. Ο τρόπος της σχετικής
δηµοσιεύσεως των θέσεων καθορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ..
β) Μέσα σε 10 εργάσιµες ηµέρες από την τελευταία δηµοσίευση των θέσεων
αυτών, υποβάλλονται αιτήσεις υποψηφιότητας των ενδιαφεροµένων, στη
Γραµµατεία του Τοµέα. Οι υποψήφιοι, µαζί µε την αίτηση, υποβάλλουν
σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα, αντίγραφα του πτυχίου και του Μ∆Ε,
πιστοποιητικά αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών και µεταπτυχιακών
µαθηµάτων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που θα ενισχύσει την
υποψηφιότητά τους (πτυχία ξένων γλωσσών, συστατικές επιστολές,
ερευνητικές δηµοσιεύσεις, κ.τ.λ.).
γ) Εντός 10 εργασίµων ηµερών από την τελευταία ηµεροµηνία καταθέσεως των
σχετικών αιτήσεων υποψηφιότητας, ο Τοµέας αξιολογεί τις αιτήσεις των
υποψηφίων και υποβάλλει προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. µια αιτιολογηµένη πρόταση, που
πρέπει να συνοδεύεται και από έκθεση σκοπιµότητας, προτείνοντας
ταυτόχρονα και τα ονόµατα των τριών µελών της Τριµελούς Συµβουλευτικής
Επιτροπής χωριστά για κάθε υποψήφιο.
Η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει για την τελική επιλογή και για τις περαιτέρω διαδικασίες
εκπόνησης ∆∆, των υποψηφίων διδακτόρων των υπαγοµένων στις παρ. 2(i) και
2(ii), το αργότερο µέχρι τις 20 ∆εκεµβρίου εκάστου έτους.
Είναι δυνατή η εκπόνηση ∆∆ από αλλοδαπούς υποψηφίους που γνωρίζουν την
ελληνική γλώσσα και οι οποίοι κατέχουν Μ∆Ε αντίστοιχο του Π.Μ.Σ. ή
διαθέτουν αποδεδειγµένα σηµαντική επιστηµονική ενασχόληση (επαγγελµατική
και ερευνητική) σε ΑΕΙ του εξωτερικού που σχετίζεται µε το γνωστικό
αντικείµενο του Π.Μ.Σ.. Οι θέσεις αυτές, για την εκπόνηση ∆∆, είναι
υπεράριθµες.
Κενές θέσεις θεωρούνται όσες από τις αθροιστικά προβλεπόµενες, από την αρχή
λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και δεν έχουν καλυφθεί µέχρι εκείνη την στιγµή.

Άρθρο 18.
1. Ο επιβλέπων Καθηγητής της ∆∆ πρέπει να ανήκει στο αντίστοιχο γνωστικό
αντικείµενο του Π.Μ.Σ., στο οποίο έχει επιλεγεί ο υποψήφιος για µεταπτυχιακές
σπουδές.
2. ∆εν υπάρχει αριθµητικός περιορισµός στην επίβλεψη υποψηφίων διδακτόρων για
τα µέλη ∆ΕΠ των τριών ανωτέρων βαθµίδων.
3. α) Αν διαπιστωθεί ότι ένας υποψήφιος διδάκτορας έχει εγκαταλείψει επί
µακρόν την εκπόνηση της διατριβής του, τότε ο επιβλέπων καθηγητής
συγκαλεί τη Συµβουλευτική Επιτροπή, η οποία συντάσσει σχετική έκθεση
προς τη ΣΕ του Π.Μ.Σ.. Η τελευταία εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος
που αποφασίζει τελεσίδικα.
β) Αν δεν κατατεθεί από τον υποψήφιο διδάκτορα έκθεση προόδου για δύο
συνεχή έτη, τότε η εκπόνηση της ∆∆ διακόπτεται οριστικά, µε απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ..
Άρθρο 19.
∆ιάρκεια του Προγράµµατος - Παρακολούθηση - Εξετάσεις.
1. Η χρονική διάρκεια, για την απόκτηση ∆∆, δε µπορεί να είναι µικρότερη από 3
έτη και µεγαλύτερη από 6 έτη. Η χρονική αυτή διάρκεια προσµετράται από την
ηµεροµηνία έγκρισης του θέµατος της ∆∆ από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. Σε ορισµένες
περιπτώσεις και ύστερα από αιτιολογηµένη γραπτή εισήγηση της Τριµελούς
Συµβουλευτικής Επιτροπής προς τη ΣΕ και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ο µέγιστος
χρόνος µπορεί να παραταθεί το πολύ µέχρι 1 έτος.
2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθούν και να
πραγµατοποιούν σεµινάρια στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. Επίσης, οι υποψήφιοι, µε
αίτησή τους, δύνανται να επικουρούν τα µέλη ∆ΕΠ του Τοµέα στο εκπαιδευτικό
τους έργο για µια διετία (τουλάχιστον) και όχι περισσότερο από 6 ώρες (κατά
µέσο όρο) την εβδοµάδα.
Άρθρο 20.
Προϋποθέσεις-υποχρεώσεις για την απόκτηση ∆∆.
1. Η υποβολή ετήσιας έκθεσης προόδου από τον υποψήφιο διδάκτορα, προς τη ΣΕ
είναι υποχρεωτική. Επίσης, είναι υποχρεωτική η παρουσίαση της ετήσιας
έκθεσης προόδου σε ανοικτό ακροατήριο. Η Τριµελής Συµβουλευτική
Επιτροπή, λαµβάνοντας υπ' όψιν, την έκθεση του υποψηφίου και την
παρουσίαση αυτής σε ανοικτό ακροατήριο, συντάσσει και υποβάλλει στον
Πρόεδρο της ΣΕ έκθεση προόδου του υποψηφίου. Στην ετήσια αυτή έκθεση
πρέπει απαραιτήτως, η Τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή να αναφέρει τη
συγκεκριµένη πρόοδο του υποψήφιου διδάκτορα για το έτος που πέρασε, την
ικανοποιητική ή µη πρόοδο της ερευνητικής δουλειάς, καθώς και τον
προγραµµατισµό των εργασιών του εποµένου έτους. Ακόµη στην έκθεση πρέπει
να αναφέρονται οι τυχόν δυσκολίες και προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά
το προηγούµενο έτος. Ο ∆ιευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι υπεύθυνος για τη
συγκέντρωση των εκθέσεων αυτών την προκαθορισµένη ηµεροµηνία (τέλος
∆εκεµβρίου). Η ΣΕ εισηγείται περί της προόδου όλων των υποψηφίων
διδακτόρων στο ∆Σ του Τµήµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 13, παρ. 1 του Ν
2083/92.
2. Η εκπόνηση πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας, αποτελεί συµβολή στην
επιστήµη της Μετεωρολογίας και Κλιµατολογίας. Η πρωτοτυπία και η
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επιστηµονική αξία της διατριβής, τεκµηριώνεται και από δηµοσιεύσεις του
ερευνητικού µέρους της σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά. Κατά συνέπεια, για
κάθε ∆ιδακτορική ∆ιατριβή θα πρέπει, πριν του ορισµού της Εξεταστικής
Επιτροπής, να υπάρχει πρόδροµη ανακοίνωση σε διεθνές περιοδικό µε κριτές, ή
τουλάχιστον να έχει γίνει αποδεκτή προς δηµοσίευση.
Η συγγραφή διδακτορικής διατριβής γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
Ν.2083/92.
Η τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα, µετά
την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του, γίνεται από εξεταστική επιτροπή, η
οποία απαρτίζεται από επτά (7) µέλη ∆ΕΠ (άρθρο 13, παρ. 5β, Ν.2083/92).
Στην εξεταστική επιτροπή συµµετέχουν τα 3 µέλη της Συµβουλευτικής
Επιτροπής εφόσον έχουν την ιδιότητα του µέλους ∆ΕΠ και τα υπόλοιπα
τέσσερα (4) ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από γνώµη της ΣΕ. Τα τρία (3)
τουλάχιστον από τα µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στη βαθµίδα του
Καθηγητή. Τα µέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ανήκουν στην ίδια ή συγγενή
επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή στην οποία εκπονεί ο υποψήφιος τη διατριβή
του και µπορούν ορισµένα από αυτά να προέρχονται από άλλο Τµήµα του ίδιου,
ή άλλου ΑΕΙ.
Η διαδικασία ορισµού της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής δεν πρέπει να
υπερβαίνει συνολικά τον ένα µήνα. Μετά την εισήγηση της ΣΕ του Π.Μ.Σ., ο
Πρόεδρος του Τµήµατος υποχρεούται να προβεί στον ορισµό της επταµελούς
εξεταστικής επιτροπής στην αµέσως επόµενη Γ.Σ. της Γ.Σ.Ε.Σ.. Σε περίπτωση
που ο υποψήφιος διδάκτορας δεν εξεταστεί από την επταµελή επιτροπή, µέχρι
και πέντε (5) µήνες µετά τη συγκρότησή της, ο ορισµός της εξεταστικής
επιτροπής ακυρώνεται από τον Πρόεδρο του Τµήµατος και η διαδικασία
επαναλαµβάνεται.
Ο υποψήφιος αναπτύσσει την διατριβή του δηµόσια ενώπιον της εξεταστικής
επιτροπής, η οποία στη συνέχεια, κρίνει το πρωτότυπο της διατριβής και το αν
αυτή αποτελεί συµβολή στην επιστήµη. Για την έγκριση της διδακτορικής
διατριβής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη πέντε τουλάχιστον από τα µέλη της
επταµελούς Επιτροπής.
Μετά την εξέταση του υποψηφίου διδάκτορα, η επταµελής Εξεταστικής
Επιτροπή, µε ευθύνη του επιβλέποντα Καθηγητή, συντάσσει Πρακτικό που
περιλαµβάνει την πρόταση της Συµβουλευτικής Επιτροπής, την περιγραφική
βαθµολογία που θα αναγράφεται στο τίτλο, καθώς και όσες πληροφορίες
κρίνουν απαραίτητες τα µέλη της Επιτροπής. Το Πρακτικό θα υποβάλλεται στο
Τµήµα, µαζί µε υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν υπέβαλε την διατριβή
για κρίση σε άλλο ΑΕΙ του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Σε περίπτωση µη
έγκρισης της ∆∆ από την επταµελή Εξεταστική Επιτροπή µε απόφαση της
Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από γραπτή εισήγηση της Τριµελούς Συµβουλευτικής,
Επιτροπής θα µπορεί να χορηγείται στον υποψήφιο βεβαίωση ότι εργάστηκε
ερευνητικά στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείµενο.
H διαβεβαίωση και η επίσηµη ανακήρυξη των ∆ιδακτόρων γίνεται σύµφωνα µε
τις Πρυτανικές εγκυκλίους.
Για το χρονικό διάστηµα από το πέρας των σπουδών και της επιτυχούς
εξετάσεως, µέχρι και την επίσηµη διαβεβαίωση-αναγόρευση, χορηγείται στον
διδάκτορα φύλλο σπουδών από τη Γραµµατεία του Τµήµατος µε το σύνολο των
υποχρεώσεων που εκπλήρωσε και µε βεβαίωση στο τέλος ότι ο επίσηµος τίτλος
θα χορηγηθεί κατά την προσεχή ανακήρυξη. Η προσωρινή αυτή βεβαίωση είναι
επίσηµος τίτλος και υπογράφεται από τον Γραµµατέα του Τµήµατος.

10. Η εκτύπωση της διατριβής γίνεται από την Υπηρεσία ∆ηµοσιευµάτων σε
πενήντα (50) αντίτυπα, από τα οποία δύο (2) µε τη φροντίδα του επιβλέποντα
κατατίθενται στη βιβλιοθήκη του Τµήµατος, ενώ δεκαεννέα (19) παραµένουν
στην Υπηρεσία ∆ηµοσιευµάτων. Τα υπόλοιπα 29 αντίτυπα χορηγούνται στον
συγγραφέα. Τουλάχιστον 7 αντίγραφα της διατριβής θα δένονται µε µαύρο πανί
(µε δαπάνη του υποψηφίου) και από αυτά 4 θα κατατίθενται στη Γραµµατεία (1
κεντρική βιβλιοθήκη, 1 για τη βιβλιοθήκη του Τµήµατος, 1 για το Εθνικό
Ίδρυµα Ερευνών και 3 για τα µέλη της 3µελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής),
ενώ 1 θα κρατά ο υποψήφιος. Στη ράχη των δεµένων αυτών αντιγράφων θα
αναγράφονται τα αρχικά του πρώτου και µεσαίου ονόµατος του υποψηφίου, το
επώνυµό του, οι λέξεις ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ και το έτος παρουσίασης
στην Επταµελή Εξεταστική Επιτροπή.
Άρθρο 21.
Υποχρεώσεις-∆ικαιώµατα µελών Συµβουλευτικής Επιτροπής και Υποψήφιου
∆ιδάκτορα.
1. Ο Επιβλέπων Καθηγητής:
α) πρέπει να είναι διαθέσιµος στον υποψήφιο προκειµένου να επιλύει απορίες
του και να τον καθοδηγεί στην παραπέρα εργασία,
β) πρέπει να αποδεχθεί ή να κάνει τις παρατηρήσεις του σε ένα
καθαρογραµµένο αντίτυπο της διατριβής µέσα σε 3 µήνες, εξαιρουµένων
των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου, από την ηµέρα που θα του την
παραδώσει ο υποψήφιος, και
γ) δικαιούται να συµµετέχει ως συν-συγγραφέας σε δηµοσιεύσεις που θα
προκύψουν από την διατριβή, εφ' όσον το επιθυµεί και ο υποψήφιος.
2. Τα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής:
α) παρακολουθούν την εξέλιξη του υποψηφίου, για την πρόοδο της εργασίας
του, συνεδριάζοντας σε τακτά χρονικά διαστήµατα,
β) τηρούν αυστηρώς τις υποχρεώσεις της παρ. 1, εδαφ. β του παρόντος άρθρου
και
γ) δικαιούνται να συµµετέχουν ως συν-συγγραφείς σε δηµοσιεύσεις που θα
προκύψουν από τη διατριβή, εφόσον η συµµετοχή τους στις αντίστοιχες
φάσεις της διατριβής ήταν ουσιαστική και συµφωνούν τόσο ο επιβλέπων
Καθηγητής όσο και ο υποψήφιος.
3. Ο υποψήφιος διδάκτορας:
α) πρέπει να ακολουθεί τις γενικές κατευθύνσεις που του ορίζει ο επιβλέπων
Καθηγητής,
β) πρέπει να ενηµερώνει συνεχώς και ανελλιπώς τον επιβλέποντα Καθηγητή
γ) αν επιθυµεί να συµµετέχει και σε άλλα ερευνητικά προγράµµατα του ίδιου ή
άλλου Τοµέα, πρέπει να έχει την έγγραφη έγκριση της Συµβουλευτικής
Επιτροπής, και
δ) δικαιούται, ύστερα από έγκριση του ∆Σ του Τµήµατος να δηµοσιεύσει
αποτελέσµατα της διατριβής του, σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα
Καθηγητή ή τα άλλα µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής. Αν αυτοί δεν
επιθυµούν να συµµετάσχουν ως συν-συγγραφείς, τότε ο επιβλέπων είναι
υποχρεωµένος να δώσει στον υποψήφιο έγγραφη άδεια όταν του ζητηθεί.
Αν δεν το πράξει, τότε ο υποψήφιος δικαιούται να ανακοινώσει τα
αποτελέσµατά του ή να τα στείλει για δηµοσίευση 6 µήνες µετά τη λήψη
του διδακτορικού διπλώµατος.

Άρθρο 22.
Γενικό Άρθρο
α) Τυχόν ανακύπτοντα θέµατα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό,
αναλόγως της σοβαρότητάς τους, θα επιλύονται από τη ΣΕ ή από τη Γ.Σ.Ε.Σ.
κατόπιν εισήγησης της ΣΕ.
β) Η τήρηση του κανονισµού είναι υποχρεωτική από όλους.

Πρόγραµµα µαθηµάτων και ερευνητικής απασχόλησης του κύκλου ειδίκευσης
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

(Ι)

Κωδικός

Ώρες

δ.µ.

1.
2.
3.
4.
5.

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πρακτική Μετεωρολογία
Προγραµµατισµός Η/Υ
Θερµοδυναµική και Στατική της Ατµόσφαιρας
Μέθοδοι Κλιµατικής Ανάλυσης
Ηλιακή και Γήινη Ακτινοβολία
Σύνολο

GMCM 101Y
GMCM 102Y
GMCM 103Y
GMCM 104Y
GMCM 105Y

2
2
2
3
3
12

2
2
2
3
3
12

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B’ ΕΞΑΜΗΝΟ
∆υναµική Μετεωρολογία
Συνοπτική Μετεωρολογία
Υδροµετεωρολογία
Ατµοσφαιρική Ρύπανση
Αγροµετεωρολογία
Κλιµατικές Μεταβολές
Σύνολο

GMCM 201Y
GMCM 202Y
GMCM 203Y
GMCM 204Y
GMCM 205Y
GMCM 206Y

3
3
2
3
2
2
15

3
3
2
3
2
2
15

GMCM 301Y
GMCM 302Y
GMCM 303Y
GMCM 304Y
GMCM 305Y

4
3
2
2
2

4
3
2
2
2

13

13

1.
2.
3.
4.
5.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Φυσική Νεφών και Τροποποίηση του Καιρού
∆υναµική και Φυσική Κλιµατολογία
Εφαρµοσµένη Κλιµατολογία
Ατµοσφαιρικό Οριακό Στρώµα
Αριθµητική Πρόγνωση καιρού
Σύνολο

1.
2.

∆’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης
Πρακτική άσκηση ενός (1) µηνός στο Γραφείο
Καιρού του Αεροδροµίου Μακεδονία και/ή στο
Κ.Ε.Μ.Ε. του ΕΛ.Γ.Α.

(ΙΙ)
1.
2.
3.
4.

GMCM 401Y

15

GMCM 402Y

5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Κλίµα Μεσογείου-Ελλάδας
Αρχές Ατµοσφαιρικής Χηµείας και Ρύπανσης
∆ορυφορική Μετεωρολογία και Κλιµατολογία
Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (G.I.S.)

Σηµείωση:

GMCM 01Ε
GMCM 02Ε
GMCM 03Ε
GMCM 04Ε

1
1
1
1

Από τα τέσσερα (4) µαθήµατα επιλογής, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές
οφείλουν να επιλέξουν δύο (2) µαθήµατα, κατά το Γ’ εξάµηνο.

1
1
1
1

