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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1.1.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ιδρύθηκε στην αρχική µορφή «Σχολείου των Τεχνών» το 1836, σχεδόν συγχρόνως µε το
κράτος της νεότερης Ελλάδας.
Μετεξελίχθηκε (1887, 1917) κατά τα πρότυπα του «Ηπειρωτικού» (Continental) Ευρωπαϊκού συστήµατος εκπαίδευσης των µηχανικών, µε γερό θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών και
κανονική διάρκεια πέντε ετών. Το δίπλωµα του ΕΜΠ είναι ισοδύναµο µε το «Master of
Science» (M.Sc) ή «Master of Engineering» (M.Eng.) του Αγγλοσαξωνικού συστήµατος
σπουδών.
Οι απόφοιτοι του ΕΜΠ υπήρξαν ο κύριος επιστηµονικός µοχλός της αυτοδύναµης και
πετυχηµένης προπολεµικής ανάπτυξης και µεταπολεµικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Στελέχωσαν ως επιστήµονες µηχανικοί τις δηµόσιες και ιδιωτικές τεχνικές υπηρεσίες και
εταιρείες και κατά γενική οµολογία δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τους άλλους
ευρωπαίους συναδέλφους τους. Παράλληλα, κατέλαβαν σπουδαίες θέσεις δασκάλων και
ερευνητών στην ελληνική αλλά και τη διεθνή πανεπιστηµιακή κοινότητα.
Η µεγάλη εθνική προσφορά και η κατάκτηση αυτής της διακεκριµένης θέσης από το ΕΜΠ
οφείλεται στις υψηλές δοµικές του προδιαγραφές, την υψηλή µέση ποιότητα διδασκόντων
και διδασκοµένων και το ικανοποιητικό επίπεδο υλικοτεχνικής υποδοµής.
Κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του ΕΜΠ, όπως εγκρίθηκε και επιβεβαιώθηκε κατ΄
επανάληψη από την Πολυτεχνειακή Κοινότητα και τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος, είναι µε
κάθε θυσία, όχι µόνο να κρατήσει τη θέση του, ως διακεκριµένου και στο διεθνή χώρο,
από κάθε άποψη, έγκριτου πανεπιστηµιακού ιδρύµατος της επιστήµης και της τεχνολογίας,
αλλά και να ενισχύει συνεχώς τη θέση αυτή. Τόσο ως προς την αποστολή του όσο και ως
προς όλες τις θεµελιώδεις λειτουργίες του. Όλες οι άλλες στρατηγικές, στόχοι και δράσεις
πρέπει να είναι συµβατές µε αυτή την κυρίαρχη στρατηγική επιλογή.
Τιµώντας αυτή τη διακεκριµένη θέση του και σε εκπλήρωση της εθνικής αποστολής του,
το ΕΜΠ
• αναβαθµίζει την εκπαιδευτική και ερευνητική προσφορά του στον ελληνικό και τον
περιβάλλοντα Ευρασιατικό (και όχι µόνο) χώρο,
•

στηρίζει την αυτοδύναµη ανάπτυξη της χώρας µε νέες επιστηµονικές δράσεις και

• ενισχύει στην πράξη την ελληνική παρουσία και συµβολή στο διεθνές παραγωγικό
γίγνεσθαι.
Με γενική κινητοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναµικού του, το ΕΜΠ ξεκίνησε µια νέα
ποιοτική αναβάθµιση από το ακαδηµαϊκό έτος, 1997-98: Η γενική αναδιοργάνωση των
προπτυχιακών σπουδών, των µεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας, µε σύγχρονο
όραµα και εµπλουτισµό µε νέες επιστηµονικές και τεχνικοοικονοµικές κατευθύνσεις και
συγκεκριµένη αποστολή, κατοχυρώνουν και τον ευρύτερο κοινωνικό ρόλο του ΕΜΠ και
των αποφοίτων του κατά τον 21ο αιώνα.
Ειδικότερα, η εκπαίδευση των µηχανικών στο Ε.Μ.Π. πρέπει να αναπτύσσει τόσο τις
επιστηµονικές και επαγγελµατικές τους ικανότητες όσο και τις ανθρώπινες αρετές τους και
να βελτιώνει την ποιότητα ζωής του κοινωνικού συνόλου αλλά και της προσωπικής τους
ζωής. Η ανάπτυξη των ικανοτήτων σύνθεσης, επικοινωνίας, συνεργασίας και διοίκησης
προσωπικού και έργων, δηλαδή η ανάδειξη µίας ολοκληρωµένης προσωπικότητας που όχι
µόνο διαθέτει ανανεώσιµη γνώση και τεχνογνωσία αλλά και γνωρίζει να «ίσταται» και να
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«υπάρχει», αποτελούν µείζονα στόχο της σύγχρονης εκπαίδευσης ενός µηχανικού στο
ΕΜΠ.
1.2.

Πλαίσιο και ∆ιάγραµµα Αρχών, ∆οµής και Ροής των Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Ε.Μ.Π.

Εφαρµόζοντας την κυρίαρχη στρατηγική επιλογή του Ιδρύµατος και στη δηµιουργία
πλούσιων πηγών παραγωγής Επιστήµης και Τεχνολογίας, µε συνακόλουθο στόχο τη
χορήγηση υψηλής στάθµης και διεθνούς κύρους Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών, η
Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης µετά από εισήγηση της Συγκλητικής Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών, (Σ.Ε.-Μ.Σ.), στην από 17-10-1997 απόφαση της θέσπισε και
τις ενιαίες αρχές για την δοµή, τη ροή, την οργάνωση και λειτουργία των Μ.Σ. µε τους
ακόλουθους επιµέρους στόχους :
α)

∆ιατήρηση και ενίσχυση του διεθνούς κύρους των επαγγελµατικών δυνατοτήτων και
της ποιότητας των προσφεροµένων από το Ίδρυµά µας Προπτυχιακών Σπουδών υπό
το πρίσµα και της πρόσφατης αναβάθµισης όχι µόνο της ουσίας αλλά και του τύπου
του προσφερόµενου στους αποφοίτους µας διπλώµατος στην Ελληνική, (δίπλωµα
Προχωρηµένων Σπουδών) και στην Αγγλική, (Master of Engineering).

β) Έλεγχος και αντικειµενική αξιολόγηση όλων των µεταπτυχιακών µαθηµάτων ως προς
το αδιαφιλονίκητο µεταπτυχιακό επίπεδο τόσο της διδακτέας ύλης όσο και των
θεµάτων εξετάσεων, προς αποφυγή οποιουδήποτε ενδεχόµενου υποκατάστασης ή
υποβάθµισης των κανονικών προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών των Σχολών του
Ιδρύµατος.
γ) Συνεκτικότητα και επιστηµονικό βάθος.
(δ) Ανταπόκριση στις τρέχουσες και µελλοντικές αναπτυξιακές ανάγκες, αλλά
στις τεκµηριωµένες ερευνητικές επιλογές.

και

(ε) Προσαρµογή της διάρκειας προς τις ελάχιστες νόµιµες διάρκειες.
(στ) Ελκυστικότητα για τους σπουδαστές άλλων ισότιµων πανεπιστηµίων.
Με την από 17.10.97 απόφασή της, (θέµα 3ο), η Σύγκλητος Ε.Σ. έθεσε ως κύριο στόχο την
άµεση προώθηση υψηλής στάθµης συστηµατικών Προδιδακτορικών Προγραµµάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Μ.Σ.).
Ήδη από τις 12-6-1992 και 25-6-1993 η Σύγκλητος είχε εγκρίνει την ίδρυση
∆ιεπιστηµονικών - ∆ιατµηµατικών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών,
(∆.Π.Μ.Σ.), οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση ενός Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.). Στη συνέχεια, στις από 30/6/95, 7/7/95 και 14/7/95 συνεδριάσεις
της η Σύγκλητος ενέκρινε και υπέβαλλε στο ΥΠΕΠΘ για έγκριση και χρηµατοδότηση,
διάφορα ∆.Π.Μ.Σ.. Κατά το χειµερινό εξάµηνο του Ακαδηµαϊκού έτους 1997-98
ανασυντάχθηκαν και επανυποβλήθηκαν στο ΥΠΕΠΘ, όλα τα προηγούµενα αλλά και
νεώτερα ∆.Π.Μ.Σ., βάσει των ενιαίων αρχών και προδιαγραφών της από 17-10-1997
απόφασης της Συγκλήτου.
Όλα τα τελικώς υποβληθέντα τον ∆εκέµβριο 1997 ∆.Π.Μ.Σ. εγκρίθηκαν τόσο ως προς τη
δοµή και λειτουργία τους όσο και ως προς το αναλυτικό τεχνικό τους περιεχόµενο
(Τεχνικά ∆ελτία), υπογράφηκαν οι συµβάσεις χρηµατοδότησης (ΕΠΕΑΕΚ) για την πρώτη
διετία της λειτουργίας τους και δηµοσιεύθηκαν οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις σε
ΦΕΚ στις αρχές του 1988.
Και οι δύο τύποι Μεταπτυχιακών Σπουδών έχουν παράλληλες συγγενείς ροές και κοινό
στόχο, όπως προκύπτει από το ∆ιάγραµµα ∆οµής και Ροής του Πλέγµατος των
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Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ε.Μ.Π. (σελ. 6): Προσφέρουν µαθήµατα Μεταπτυχιακού
επιπέδου, παρέχουν τη δυνατότητα µετάβασης από το ∆.Π.Μ.Σ. στο Π.Π.Μ.Σ. µε ή/και
χωρίς την απόκτηση Μ.∆.Ε. και οδηγούν στην εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής (∆.∆.),
στο συνολικό, προβλεπόµενο από το νόµο, ελάχιστο διάστηµα των τριών ακαδηµαϊκών (3)
ετών.
Είναι εξάλλου σταθερή η θέση του Ε.Μ.Π. ως προς την διατήρηση της παραδοσιακής
διαδικασίας εκπόνησης των ∆.∆., διότι είναι η µόνη που διασφαλίζει την ουσιαστική
εµβάθυνση στην Επιστήµη και την ποιότητα της Έρευνας. Οι ∆.∆. από τη φύση τους,
µπορούν και πρέπει να εκπονούνται από τα κύτταρα της έρευνας, τους Τοµείς και τους
φυσικούς φορείς της, τις Σχολές, σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται σε όλα τα
µετά το 1981 νοµοθετήµατα περί δοµής και λειτουργίας των Α.Ε.Ι. και εξειδικεύεται σε
όλες τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π..
Από νοµοθετικής πλευράς, ισχύει σήµερα για τις Μ.Σ. ο Ν.2083/92 και το άρθρο 2 του
Ν.2327/1995. Τα Π.Μ.Σ. προβλέπουν δύο επίπεδα σπουδών, το Μ.∆.Ε. και το ∆.∆.,
προτείνονται από µέλη ή συλλογικά όργανα της Σχολής και εγκρίνονται σε πρώτο βαθµό
από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.). Οι ελάχιστες διάρκειες, για µεν
την απόκτηση Μ.∆.Ε., είναι το ένα ακαδηµαϊκό έτος, για δε την απόκτηση ∆,∆, τα έξη
εξάµηνα, εκτός αν έχει προηγηθεί η απόκτηση Μ.∆.Ε., οπότε περιορίζεται στα τέσσερα
εξάµηνα. Τα Π.Μ.Σ. εγκρίνονται σε δεύτερο βαθµό από τη Σύγκλητο και τελικά από το
ΥΠΕΠΘ.
Η Σύγκλητος Ε.Σ. µε την από 02.04.1999 απόφαση της ολοκλήρωσε και κωδικοποίησε
στον παρόντα Γενικό Οδηγό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύµατος το πλαίσιο, τις
αρχές, τη δοµή και τη ροή των Π.Π.Μ.Σ. και ∆.Π.Μ.Σ. σύµφωνα µε την παραπάνω
ισχύουσα νοµοθεσία και τις εµπειρίες και απόψεις των Γ.Σ.Ε.Σ. των Σχολών, των Ε.∆.Ε.
και της Σ.Ε.-Μ.Σ..
Στο πλαίσιο αυτό το ΕΜΠ καλεί τους Έλληνες και αλλοδαπούς επιστήµονες που έχουν τα
προσόντα και την διάθεση να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για εγγραφή σε υψηλής
στάθµης Οργανωµένα Π.Π.Μ.Σ., στα επιστηµονικά και τεχνολογικά αντικείµενα όλων των
επί µέρους Σχολών και Τοµέων του Ιδρύµατος και σε ∆.Π.Μ.Σ., για διεπιστηµονικές
περιοχές, διατµηµατικές ή διαπανεπιστηµιακές.
1.3.

∆ιοικητική υποστήριξη των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.

Η αναβάθµιση των Π.Π.Μ.Σ. και η έναρξη λειτουργίας των ∆.Π.Μ.Σ. στο Ε.Μ.Π.
στηρίχθηκε από τη ∆ιοίκηση του Ιδρύµατος και µε αντίστοιχη αναβάθµιση της
∆ιοικητικής υποστήριξής τους. Με τις από 30.10.98 (θέµα 3ο) και 15.1.99 (θέµα 5ο)
αποφάσεις της Συγκλήτου αναβαθµίσθηκαν λειτουργικά και διοικητικά οι αντίστοιχες
Γραµµατείες των Σχολών, προήχθησαν σε υποδιευθύνσεις και µε τον νέο τίτλο
«∆ιοικητικές Υπηρεσίες Σχολής» περιλαµβάνουν µια Κεντρική Μονάδα Γραµµατείας
και τέσσερα (4) γραφεία υποστήριξης των διαφόρων λειτουργιών της Σχολής εκ των
οποίων ένα (1) είναι το «Γραφείο Mεταπτυχιακών Σπουδών».
Παράλληλα, σύµφωνα και µε τον νέο Οργανισµό ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Μ.Π. το
Tµήµα Σπουδών αναβαθµίσθηκε σε ∆ιεύθυνση Σπουδών και περιλαµβάνει ειδικό Tµήµα
για τις Mεταπτυχιακές Σπουδές του Ιδρύµατος.
Με το υπ΄ αριθµ. 23421/14.12.98 έγγραφο του Πρύτανη, το οποίο ανακοινώθηκε στην από
23.12.98 Συνεδρίαση της Συγκλήτου και εγκρίθηκε, το προσωπικό των ∆ιοικητικών
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Υπηρεσιών (Γραµµατειών) κάθε Σχολής ενισχύεται και από το προσωπικό που
προσλαµβάνεται µέσω ΕΠΕΑΕΚ για τα αντίστοιχα ∆.Π.Μ.Σ..
Η υποστήριξη του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Σχολής καλύπτει ενδεικτικά
τις ακόλουθες δράσεις :
1)
∆ιαδικασία προκήρυξης θέσεων.
2)

Συγκέντρωση δικαιολογητικών υποψηφίων.

3)

Εγγραφές (µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής) των υποψηφίων, καθώς
και στην αρχή κάθε διδακτικής περιόδου.

4)

Σύνταξη καταλόγου εγγραφοµένων, ανά Πρόγραµµα και µάθηµα.

5)

Τήρηση καρτέλας για κάθε εγγεγραµµένο και ενηµέρωσή της κατά τη διάρκεια των
σπουδών.

6)

Έκδοση δελτίων βαθµολογίας.

7)

Σύνταξη Προγραµµάτων (Ωρολογίων και Εξετάσεων).

8)

Έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που χορηγούνται κατόπιν
αιτήσεως των ενδιαφεροµένων και υπογράφονται από τον Γραµµατέα της Σχολής.

9)

∆ιαδικασίες χορήγησης δανείων και υποτροφιών.

10)

Εκθέσεις Προόδου Υ.∆.

11)

Τήρηση µηχανογραφηµένου αρχείου Μ.Φ.

12)

Στήριξη των Γ.Σ.Ε.Σ. των Σχολών.

13)

Στήριξη των Ε.Μ.Σ. των Σχολών.

14)

Παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών και στοιχείων σχετικά µε τις Μ.Σ. της Σχολής.

15)

∆ιαδικασίες απονοµής τίτλου και αναγόρευσης.

16)

Ενηµέρωση βιβλίου ∆ιδακτόρων.
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2.

ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ, (Π.Π.Μ.Σ.) ΣΤΟ Ε.Μ.Π.

2.1.

Προδιαγραφές και ∆ιαδικασίες Γενικής Εφαρµογής για τα Π.Π.Μ.Σ.

Η λειτουργία όλων των ∆ΠΜΣ ή ΠΠΜΣ του ΕΜΠ διέπεται, πέραν του γενικότερου
νοµικού πλαισίου, από τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας (ΕΚΛ) του ΕΜΠ άρθρο 7,
“Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές”.
Η διαδικασία εκπόνησης ∆.∆. προβλέπεται στις γενικές της γραµµές από το νόµο, γι΄ αυτό
και το παρακάτω πλαίσιο αρχών, όπως εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο Ε.Σ., αποτελεί
συµπληρωµατική θεσµική ρύθµιση, σε επίπεδο Ε.Μ.Π. Υπενθυµίζεται ότι µε
επισπεύδουσα τη Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, (Σ.Ε.Μ.Σ.), της
Σχολής και εγκριτικό όργανο τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, (Γ.Σ.Ε.Σ.):
• Φορέας των οργανωµένων Προδιδακτορικών Σπουδών είναι η Σχολή και οι Τοµείς.
• Συντονιστικό, σε επίπεδο Ε.Μ.Π.,
Μεταπτυχιακών Σπουδών, (Σ.Ε.-Μ.Σ.).

όργανο

είναι

η

Συγκλητική

Επιτροπή

• Ανώτατο θεσµικό όργανο είναι η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης, οι αποφάσεις της
οποίας για τις Μ.Σ. αποτελούν πλαίσιο εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας των Μ.Σ.
στο Ίδρυµα. Η Σχολή υποχρεούται, βάσει της από 17-10-1997, θέµα 3ο, Απόφασης της
Συγκλήτου Ε.Σ. να επιλέξει τη λειτουργία οργανωµένων Προδιδακτορικών Σπουδών,
έναντι της απλής εφαρµογής του άρθρου 13 του Ν. 2083/92, εκτός αν διατυπωθεί ρητή
και αιτιολογηµένη διαφωνία από τη Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής.
• Η σύνταξη και έγκριση των αναλυτικών ΠΠΜΣ, σύµφωνα µε την από 17-10-1997
Απόφαση της Συγκλήτου, και την εφαρµογή στο Ε.Μ.Π. του Ν. 2530/97, συνοψίζεται
στον παρακάτω πίνακα.
Α/Α

Προθεσµία

Αρµόδιο Όργανο

Ενέργεια - Εισηγήσεις - Εγκρίσεις ΠΜΣ

1

31/1

Σ.Ε.Μ.Σ. Σχολής

Εισηγήσεις προς τους Τοµείς για το ΠΜΣ του
επόµενου έτους

2

20/2

Σ.Ε.Μ.Σ Σχολής και
Τοµείς

Ενιαία εισήγηση προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής για το
ΠΜΣ του επόµενου έτους

3

10/3

Γ.Σ.Ε.Σ. Σχολής

(α) Έγκριση ΠΜΣ επόµενου έτους (β) Ορισµός
Επιτροπών Σχολής και έγκριση Επιτροπών Τοµέων.

4

20/3

ΣΕ-ΜΣ

Εισήγηση προς Σύγκλητο Ε.Σ. για τα ΠΜΣ

5

31/3

Σύγκλητος Ε.Σ.

(α) Έγκριση των ΠΜΣ του ΕΜΠ (β) Ορισµός
Συγκλητικής Επιτροπής Μ.Σ.

Αναλυτικότερα για το Ε.Μ.Π. έχουν αποφασιστεί και ισχύουν τα εξής:
• Οι Σ.Ε.Μ.Σ. των Σχολών, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Συγκλήτου για τις γενικές
αρχές, τη δοµή και το γενικό περιεχόµενο των Προδιδακτορικών - Μεταπτυχιακών
Σπουδών, οργανώνουν τις απαραίτητες, ανά µάθηµα ή σύνολα µαθηµάτων οµάδες
εργασίας, καταρτίζουν τα αναλυτικά Προδιδακτορικά Π.Μ.Σ., µέχρι τέλους Ιανουαρίου
κάθε ακαδηµαϊκού έτους, τα υποβάλλουν στους Τοµείς και συντονίζουν την
προετοιµασία κοινών εισηγήσεων.
• Οι τελικές έγγραφες εισηγήσεις για το περιεχόµενο, τις διαδικασίες εφαρµογής του
προγράµµατος των οργανωµένων Προδιδακτορικών Μ.Σ. και την ανάθεση της
διδασκαλίας των µαθηµάτων υποβάλλονται το αργότερο µέχρι 20 Φεβρουαρίου κάθε
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ακαδηµαϊκού έτους από την Σ.Ε.Μ.Σ. της οικείας Σχολής, η οποία έχει κωδικοποιήσει
τις προτάσεις των Τοµέων, προς τη Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής
• Η Γ.Σ.Ε.Σ. συνεδριάζει µε διευρυµένη σύνθεση το αργότερο µέχρι 10 Μαρτίου
παρουσία όλων των µελών των Τοµέων ∆ΕΠ, Ε∆Π, Ε∆ΤΠ, Μ.Φ., που έχουν δικαίωµα
και υποχρέωση να συµµετέχουν στη διδασκαλία των µαθηµάτων (θεωρία,
φροντιστήρια, ασκήσεις, εργαστήρια), αποφασίζει για την έγκριση των Προγραµµάτων
στα επί µέρους µαθήµατα και στο σύνολό τους από τα έχοντα δικαίωµα ψήφου µέλη
της Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής και τα διαβιβάζει, στη Σ.Ε.-Μ.Σ. και στη ∆/νση Σπουδών του
Ε.Μ.Π. Κατά την ίδια συνεδρίαση, η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει και για τα διδακτικά
βοηθήµατα που θα χρησιµοποιηθούν σε κάθε µάθηµα, µετά από εισήγηση των
αντίστοιχων διδασκόντων.
• Ο Πρόεδρος της Σχολής διανέµει έγκαιρα, το αργότερο µέχρι την 1η Μαρτίου, σε όλους
τους προσκεκληµένους τις γραπτές εισηγήσεις όλων των Τοµέων που εξυπηρετούν
διδακτικά τις Προδιδακτορικές Μ.Σ. της Σχολής, την τελική εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ., µε
απολογισµό του προηγούµενου ακαδηµαϊκού έτους, αιτιολογική έκθεση και ανάλυση
του προτεινόµενου νέου Π.Μ.Σ., τα συνηµµένα αναλυτικά προγράµµατα της ύλης κάθε
µαθήµατος και, εφόσον το κρίνει χρήσιµο, και την προσωπική του τελική εισήγηση.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή έγγραφες εισηγήσεις υποβάλλονται, και από τους Τοµείς
άλλων Σχολών που προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο στο Πρόγραµµα Προδιδακτορικών
Μ.Σ., µετά από έγκαιρη υπόµνηση του Προέδρου της Σχολής, το αργότερο µέχρι 20
Φεβρουαρίου.
• Η Σ.Ε.-Μ.Σ. συνεδριάζει αµέσως, µε ειδικά θέµατα Η.∆., τα Προγράµµατα
Προδιδακτορικών Μ.Σ. των Σχολών και εισηγείται αναλυτικά για κάθε ένα από αυτά
προς τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης, (Ε.Σ.), µε αντίστοιχα σχέδια απόφασης, µέχρι 20
Μαρτίου.

• Η Σύγκλητος Ε.Σ. συνεδριάζει εντός του τρίτου δεκαηµέρου του Μαρτίου, µε θέµατα

Η.∆. τα Προγράµµατα Προδιδακτορικών Μ.Σ. των Σχολών και προσκεκληµένους τα
αρµόδια στελέχη της ∆/νσης Σπουδών και τα µέλη της Σ.Ε.-Μ.Σ. Οι σχετικές
αποφάσεις της Συγκλήτου Ε.Σ. κοινοποιούνται στις Γ.Σ.Ε.Σ. των Σχολών, µε
συντονιστή τις Σ.Ε.Μ.Σ. των Σχολών και υπό τον περιοδικό έλεγχο της Σ.Ε.-Μ.Σ.

2.2.

Χώρος Προέλευσης των Υποψηφίων ∆ιδακτόρων (Υ.∆.)

Σε όλες τις Σχολές του Ε.Μ.Π., γίνονται, κατ΄ αρχήν δεκτοί, από τις Γ.Σ.Ε.Σ., µετά από
ανοικτή προκήρυξη, για ∆.∆.:
• απόφοιτοι του Ε.Μ.Π. και των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας,
• απόφοιτοι λοιπών Α.Ε.Ι. της χώρας, θετικής κυρίως, κατεύθυνσης και γενικότερα
κατεύθυνσης συµβατής µε το ευρύτερο περιεχόµενο του προγράµµατος,
• απόφοιτοι Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, θετικής κυρίως κατεύθυνσης, µε σπουδές
αναγνωρισµένες ως ισότιµες των ελληνικών Α.Ε.Ι., µε πτυχίο επιπέδου M.Sc. ή M. Eng.
ή άλλου ισοδύναµου τίτλου,
• τελειόφοιτοι του Ε.Μ.Π. ή ΑΕΙ των παραπάνω κατηγοριών, εφόσον καταθέσουν
αποδεικτικά στοιχεία ότι η απόκτηση του πτυχίου τους θα προηγηθεί της έναρξης του
Π.Π.Μ.Σ. Μέχρις ότου αρθεί η εκκρεµότητα αυτή δεν θα εκδίδεται κανένα
πιστοποιητικό στον ενδιαφερόµενο.
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2.3.

Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής και εγγραφής των Υ.∆.

Γενική προϋπόθεση επιλογής και εγγραφής των Υ.∆. για την απόκτηση ∆ιδακτορικού
∆ιπλώµατος είναι η κατοχή γνώσης ενός ελάχιστου επιστηµονικού υπόβαθρου του
γνωστικού αντικειµένου της ∆.∆.. Το υπόβαθρο αυτό καθορίζεται από την Σ.Ε.Μ.Σ. της
Σχολής και εγκρίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. περιέχει δε ένα σύνολο προαπαιτούµενων
προπτυχιακών µαθηµάτων της Σχολής ή άλλων Σχολών του Ιδρύµατος ή και άλλων ΑΕΙ,
τα οποία καλύπτουν τις θεµελιώδεις γνώσεις, στο ευρύτερο διεπιστηµονικό αντικείµενο
της Σχολής που χορηγεί το ∆.∆..
Τα αποδεικτικά γνώσης του παραπάνω υποβάθρου καλύπτονται είτε µε τα αναλυτικά
περιεχόµενα των προηγούµενων σπουδών και υπόµνηµα σταδιοδροµίας του Υ.∆. είτε µε
την προεγγραφή του για παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση στα προπτυχιακά
µαθήµατα που καθορίζει, η Σ.Ε.Μ.Σ. της Σχολής. Ειδικότερα, κατά την επιλογή των
υποψηφίων, συνεκτιµώνται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. µετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. και τα
κριτήρια του άρθρου 12 παρ. 2 α και β του Ν.2083/92, καθορίζονται δε ενδεχοµένως και
τα ποσοστά των εγγραφόµενων από κάθε χώρο προέλευσης. Ως προβλεπόµενα και από το
Νόµο συµπληρωµατικά κριτήρια λαµβάνονται υπόψη και τα παρακάτω:
• Η σειρά του βαθµού του πτυχίου σε σχέση µε τους βαθµούς των υπολοίπων αποφοίτων
στην ίδια Σχολή και Ακαδηµαϊκό έτος.
• Η ερευνητική ή και τεχνολογική δραστηριότητα του υποψηφίου.
• Οι γνώσεις πληροφορικής.
• Η γνώση ξένης γλώσσας
• Οι συστατικές επιστολές.
• Εφόσον ο υποψήφιος είναι υπάλληλος, οι ανάγκες και προοπτικές του φορέα από τον
οποίο προέρχεται.
2.4.

∆οµή και διάγραµµα ροής των οργανωµένων Π.Π.Μ.Σ.

Συνοψίζεται στο διάγραµµα δοµής και ροής των Μ.Σ. στο Ε.Μ.Π. Ειδικότερα:
• Στόχος των Υ.∆. είναι η απόκτηση του ∆.∆.
• Η κάλυψη των προαπαιτήσεων γίνεται µε προεγγραφή των Υ.∆. βάσει απόφασης της
Σ.Ε.Μ.Σ. της Σχολής Στη συνέχεια, οι επιτυχόντες στα προαπαιτούµενα µαθήµατα Υ.∆.
εγγράφονται στο Π.Μ.Σ. το οποίο αποτελείται από δύο τετράµηνα (συνολικής διάρκειας
26 εβδοµάδων) µεταπτυχιακών µαθηµάτων εµβάθυνσης, το πλήθος και την επιλογή των
οποίων ορίζει η Συµβουλευτική Επιτροπή (Σ.Ε.) για κάθε Υ.∆., στα πλαίσια των
κανόνων που εισηγείται η Σ.Ε.Μ.Σ. της Σχολής και εγκρίνει η Γ.Σ.Ε.Σ., µε το
ενδεικτικό ακαδηµαϊκό ηµερολόγιο της παραγράφου 4.4.
• Το πρόγραµµα προβλέπει ολιγοµελή τµήµατα της τάξεως των 30 Υ.∆., τον ακριβή
αριθµό των οποίων καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ., ενώ τα µαθήµατα που απαιτούν εργαστηριακή
εξάσκηση ή χρήση Η/Υ θα περιλαµβάνουν κατά το δυνατό ατοµική εκπαίδευση των
Υ.∆. Ιδιαίτερη έµφαση θα δίδεται και στην εκπαίδευση των Υ.∆. κατά οµάδες µε
ουσιαστικά θέµατα µικρής έκτασης, ώστε να ενισχυθεί το οµαδικό πνεύµα και η
συνθετική ικανότητά τους.
• Η διάρθρωση των µεταπτυχιακών µαθηµάτων περιλαµβάνει υποχρεωτικά και κατ΄
εκλογήν υποχρεωτικά (ΚΕΥ) µαθήµατα. Κατά κρίση της Σ.Ε. τα µαθήµατα µπορεί να
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δίνονται και από άλλες Σχολές ή και άλλα Α.Ε.Ι.. Είναι προφανές ότι πολλά από τα
µαθήµατα των Π.Π.Μ.Σ. είναι επιλέξιµα και από τα ∆.Π.Μ.Σ..
• Οι προερχόµενοι από ισοδύναµο και του αυτού αντικειµένου Μ.∆.Ε. σε αντίστοιχη µε
το περιεχόµενο του προτεινόµενου Π.Μ.Σ., επιστηµονική περιοχή, µπορούν, µετά από
απόφαση της Σ.Ε., να απαλλαγούν από πολλά ή και όλα τα Μαθήµατα. Στην τελευταία
αυτή περίπτωση της πλήρους απαλλαγής, είναι δυνατή η επιλογή θέµατος ∆.∆. κατά το
πρώτο τετράµηνο του Ακαδηµαϊκού Ηµερολογίου (βλ. παρ. 4.4.).
Μετά την επιτυχή κάλυψη του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Μαθηµάτων, ο Υ.∆.
ακολουθεί τον συνήθη ερευνητικό κύκλο, ελάχιστης συνολικής διάρκειας (από την
εγγραφή του) τριών (3) πλήρων ακαδηµαϊκών ετών, στον Τοµέα και τη Σχολή που
οργανώνει τις Προδιδακτορικές Σπουδές.
2.5.

Σύνθεση των αναλυτικών περιεχοµένων των Π.Π.Μ.Σ., έλεγχος και αξιολόγηση

Οι Σ.Ε.Μ.Σ. των Σχολών, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες αρχές γενικής εφαρµογής,
πρέπει να καθορίσουν τα αναλυτικά περιεχόµενα, τόσο των προπτυχιακών µαθηµάτων που
καλύπτουν το απαραίτητο για την εγγραφή σε κάθε Σχολή γνωσιολογικό υπόβαθρο, όσο
και των µαθηµάτων εµβάθυνσης και όλες τις άλλες απαιτήσεις ενός καλά οργανωµένου
Π.Μ.Σ. Ειδικότερα, µε ευθύνη των Σ.Ε.Μ.Σ. των Σχολών, πρέπει να καθορίζονται µέχρι
τέλους Φεβρουαρίου κάθε ακαδηµαϊκού έτους, για κάθε ένα Π.Π.Μ.Σ.:
• Οι τίτλοι και τα περιεχόµενα των προπτυχιακών µαθηµάτων υποδοµής στο γνωστικό
αντικείµενο των Τοµέων ή των υποπεριοχών των Τοµέων που καλύπτουν το
συγκεκριµένο πρόγραµµα Προδιδακτορικών Σπουδών, µε την βιβλιογραφία και τα
διδακτικά βοηθήµατα.
• Οι τίτλοι και τα περιεχόµενα των µεταπτυχιακών µαθηµάτων εµβάθυνσης,
υποχρεωτικών ή κατ΄ εκλογήν υποχρεωτικών, στο ίδιο γνωστικό αντικείµενο, µε την
βιβλιογραφία και τα διδακτικά βοηθήµατα. Επισηµαίνεται εδώ ότι απαιτείται
περιοδικός έλεγχος και αξιολόγηση όλων των µαθηµάτων εµβάθυνσης, ως προς τη
διδακτέα ύλη και τα θέµατα εξετάσεων, προς αποφυγή οποιασδήποτε σχέσης
υποκατάστασης των κανονικών προγραµµάτων προπτυχιακών σπουδών των Σχολών
του Ιδρύµατος.
• Οι εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας κάθε µαθήµατος, όπου περιλαµβάνονται όλες οι
διδακτικές δραστηριότητες.
• Η χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων.
• Τα χαρακτηριστικά του µαθήµατος από πλευράς τεχνικής υποστήριξης.
• Οι επικαλύψεις µε άλλα µαθήµατα προπτυχιακού επιπέδου, Μ∆Ε, ∆ιδακτορικού
∆ιπλώµατος.
• Το σύστηµα βαθµολογίας.
• Οι µεταβατικές διατάξεις και ρυθµίσεις για την οµαλή µετάβαση από το παλαιό στο νέο
σύστηµα των οργανωµένων προδιδακτορικών-µεταπτυχιακών σπουδών.
2.6.

Γλώσσα διδασκαλίας

Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και για το λόγο αυτό προωθείται η ταχύρυθµη
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στους αλλοδαπούς Υ.∆.. Σε ειδικές περιπτώσεις
µπορεί να προβλεφθεί για αλλοδαπούς Υ.∆. και ξενόγλωσση διδασκαλία.
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2.7.

Βιωσιµότητα - Αυτοχρηµατοδοτήσεις

Η φοίτηση για ηµεδαπούς ή προερχόµενους από την Ε.Ε. Υ.∆. είναι χωρίς δίδακτρα. Η
χρηµατοδότηση και η βιωσιµότητα των Προδιδακτορικών Π.Μ.Σ. πρέπει να
εξασφαλιστούν από τους εξής πόρους:
• Πόροι του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Μ.Π., σύµφωνα µε την
πολιτική του Ιδρύµατος για την ενίσχυση των Μ.Σ. και της έρευνας.
• Χρηµατοδότηση του Ε.Μ.Π. από φορείς του ευρύτερου ∆ηµοσίου (Υπουργεία, ΝΠ∆∆
κλπ) ή και του ιδιωτικού τοµέα, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει το
Ε.Μ.Π.
• ∆ίδακτρα για τους εκτός Ε.Ε. αλλοδαπούς φοιτητές, µε εξαιρέσεις κατά περίπτωση.
Ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται για τη χορήγηση υποτροφιών σε Υ.∆., σύµφωνα µε τον
κανονισµό υποτροφιών.
2.8.

Ένταξη και ανάθεση καθηκόντων σε µέλη ∆ΕΠ

Σύµφωνα µε το Ν. 2530/97 και την από 15-12-1997 απόφαση της Συγκλήτου για την
εφαρµογή του νόµου στο Ε.Μ.Π., οι διαδικασίες και το χρονοδιάγραµµα ένταξης και
ανάθεσης καθηκόντων σε µέλη ∆ΕΠ έπονται της έγκρισης των Π.Μ.Σ. και ακολουθούν
τον παρακάτω πίνακα:
∆ιαδικασίες ένταξης και ανάθεσης καθηκόντων σε µέλη ∆ΕΠ
1

1/4

Μέλη ∆ΕΠ

Υποβολή ∆ήλωσης Επιλογής Κατηγορίας

2

15/4

Γ.Σ. Τοµέα

(α) Κατανοµή διδακτικού έργου ΠΜΣ (β) εγκρίσεις
βοηθηµάτων (γ) ορισµός λοιπών καθηκόντων µελών ∆ΕΠ (δ)
αιτιολόγηση τυχόν αποκλίσεων (ε) κατάρτιση συγκεντρωτικών
καταστάσεων

3

15/4

Μέλη ∆ΕΠ

Συµπλήρωση εντύπου εξειδίκευσης καθηκόντων στον Τοµέα

4

15/5

ΓΣΕΣ Σχολής

Έγκριση αναθέσεων διδακτικού έργου ΠΜΣ και βοηθηµάτων

5

31/5

Πρόεδρος Σχολής

Έκδοση πράξεων ένταξης και υποβολή στη Σύγκλητο
συγκεντρωτικών καταστάσεων

6

15/6

Σύγκλητος

Έγκριση πράξεων ένταξης και αποκλίσεων

7

30/6

Πρύτανης

(α) Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων ένταξης στα
Υπουργεία: Παιδείας (µαζί µε έγκριση αποκλίσεων) και
Οικονοµικών.

∆ιαδικασία απολογισµού µελών ∆ΕΠ
8

30/6

Μέλη ∆ΕΠ

Υποβολή προς τον Τοµέα του εντύπου απολογισµού του
διαρρεύσαντος ακαδηµαϊκού έτους

9

30/6

ΓΣ Τοµέα

Επικύρωση του απολογισµού των µελών ∆ΕΠ για το
διαρρεύσαν ακαδηµαϊκό έτος

3.

Η ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ.
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Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του Ε.Μ.Π. ιδρύθηκε τυπικά µε
τον Α.Ν. 1021/27-2-1946, µε βάση τον οποίο η Σχολή Χηµικών Μηχανικών του
Ε.Μ.Π. υποδιαιρέθηκε σε τρία Τµήµατα: (α) το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, ( β) το
Τµήµα Μεταλλειολόγων Μηχανικών και (γ) το Τµήµα Μεταλλουργών Μηχανικών.
Η ουσιαστική λειτουργία του Τµήµατος αρχίζει το ακαδηµαϊκό έτος 1945-46 µε την
ίδρυση των πενταετούς φοίτησης Τµηµάτων Μεταλλειολόγων Μηχανικών και
Μεταλλουργών Μηχανικών. Το 1948 γίνεται συγχώνευσή τους σε ένα ενιαίο Τµήµα
µε τον τίτλο « Τµήµα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών», που συνέχιζε να
ανήκει στην Ανωτάτη Σχολή Χηµικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Έτσι, τα έτη 1950,
1951 και 1952 αποφοίτησαν από το Ε.Μ.Π. διπλωµατούχοι µηχανικοί µε ξεχωριστές
ειδικότητες, Μεταλλειολόγου Μηχανικού ή Μεταλλουργού Μηχανικού. Από το
1953 και µέχρι σήµερα το δίπλωµα που απονέµεται είναι κοινό, δηλαδή Μηχανικού
Μεταλλείων- Μεταλλουργού.
Το ακαδηµαϊκό έτος 1975-76 το Τµήµα αποσπάστηκε από την Ανωτάτη Σχολή
Χηµικών Μηχανικών και αποτέλεσε ανεξάρτητη Σχολή µε την ονοµασία «Ανωτάτη
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών. Με την εφαρµογή του Ν. 1268/82
«Για τη ∆οµή και Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (Νόµος
Πλαίσιο),

η

«Ανωτάτη

Σχολή

Μηχανικών

Μεταλλείων-Μεταλλουργών»

ονοµάστηκε και πάλι «Τµήµα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών» και οι 9
τότε υπάρχουσες έδρες της Σχολής εντάχθηκαν στους εξής 3 Τοµείς του Τµήµατος,
που ιδρύθηκαν βάσει αυτού του Νόµου:
α) Τοµέας Γεωλογικών Επιστηµών
β) Τοµέας Μεταλλευτικής
γ) Τοµέας Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών
Σύµφωνα µε την από 08.02.2002 απόφαση της Συγκλήτου για τη διατήρηση του
παραδοσιακού τίτλου της «Σχολής» στα Τµήµατα Ε.Μ.Π., το Τµήµα Μηχανικών
Μεταλλείων-Μεταλλουργών διατηρεί τον αρχικό τίτλο «Σχολή Μηχανικών
Μεταλλείων-Μεταλλουργών» µε τους παραπάνω Τοµείς.

4. ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ Π.Π.Μ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ
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Σελίδα - 12

Οδηγός των Οργανωµένων Προδιδακτορικών Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

4.1.

Το περιεχόµενο, η αναγκαιότητα, το επίκαιρο και οι στόχοι του Π.Π.Μ.Σ.

α. Σκοπός του Π.Π.Μ.Σ. της Σχολής Μ.Μ.-Μ. είναι η εµβάθυνση στα γνωστικά
αντικείµενα, που έχουν σχέση µε τις εκπονούµενες στη Σχολή ∆ιδακτορικές ∆ιατριβές, τα
οποία αποτελούν προαπαιτούµενη γνώση για την ευχερέστερη και αποδοτικότερη
ερευνητική ενασχόληση των Υποψηφίων ∆ιδακτόρων (Υ.∆.).
β. Καθιερώνονται τρεις µείζονες Επιστηµονικές Περιοχές που ταυτίζονται µε τα γνωστικά
αντικείµενα των τριών Τοµέων της Σχολής ήτοι:
I. Γεωλογικών Επιστηµών
II. Μεταλλευτικής
III. Μεταλλουργίας & Τεχνολογίας Υλικών.
Σε κάθε µια Επιστηµονική Περιοχή µπορούν να καθιερώνονται επί µέρους κατευθύνσεις
και υποκατευθύνσεις.
γ. Για κάθε κατεύθυνση καταρτίζεται κατάλογος µεταπτυχιακών µαθηµάτων εµβάθυνσης,
τα οποία διδάσκονται σε δύο τετράµηνα. Μέρος των µαθηµάτων αυτών µπορεί να
ταυτίζεται µε µαθήµατα που διδάσκονται στα ∆.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π.
Από τους καταλόγους αυτούς κάθε Υ.∆., µετά από υπόδειξη του Επιβλέποντος Καθηγητή
και των άλλων µελών των 3µελών Συµβουλευτικών Επιτροπών, επιλέγει σειρά
µαθηµάτων, τα οποία παρακολουθεί και στα οποία εξετάζεται, σύµφωνα µε τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 4.5.
Οι κατάλογοι των Μεταπτυχιακών Προδιδακτορικών Μαθηµάτων καταρτίζονται µε
ευθύνη της Σ.Ε.Μ.Σ., η οποία συνεργάζεται για το σκοπό αυτό µε τους Τοµείς. Η έγκριση
των καταλόγων γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής.
Κάθε Τοµέας, λαµβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των µελών ∆ΕΠ για τις θέσεις Υ.∆.,
εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ.

της Σχολής την έγκριση της σύνθεσης των 3µελών

Συµβουλευτικών Επιτροπών.
δ. Στο Π.Π.Μ.Σ. γίνονται κατ’ αρχήν αποδεκτοί απόφοιτοι του Ε.Μ.Π. και άλλων Α.Ε.Ι.,
σύµφωνα µε την παραγρ. 2.2.


Οι

κάτοχοι

Μ.∆.Ε.,

MSc,

DEA,

ή

άλλου

ισοδύναµου τίτλου,

νόµιµα

αναγνωρισµένων, τα οποία είναι συναφή µε τις Επιστηµονικές Περιοχές, τις
Κατευθύνσεις και Υποκατευθύνσεις του Π.Π.Μ.Σ. της Σχολής, γίνονται δεκτοί, µε την
προϋπόθεση

κατοχής πρώτου ∆ιπλώµατος του Ε.Μ.Π. ή Πτυχίου άλλων Α.Ε.Ι. ελληνικών ή ξένων
νόµιµα αναγνωρισµένου.
Ιούνιος 2004
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 Το σύστηµα αποδοχής Υ.∆. που θα ισχύσει ως ανωτέρω, ισχύει και για τους
διπλωµατούχους Μηχ. Μεταλλείων-Μεταλλουργούς, τους πτυχιούχους Γεωλόγους και
άλλους διπλωµατούχους και πτυχιούχους που έχουν αποδεδειγµένα 5ετή τουλάχιστον
εµπειρία στο γνωστικό πεδίο κάποιας διδακτορικής διατριβής απ’ αυτές που θα έχουν
προκηρυχθεί από τη Σχολή.
 Οι υπότροφοι του ΙΚΥ και άλλων φορέων ελληνικών και ξένων, γίνονται δεκτοί στην
επιστηµονική περιοχή για την οποία τους έχει χορηγηθεί η υποτροφία και εντάσσονται
στο Π.Π.Μ.Σ. σύµφωνα µε την 4.1.γ.
ε. Τον Μάιο κάθε έτους γίνεται ανοικτή προκήρυξη-πρόσκληση για εκδήλωση
ενδιαφέροντος προς επιλογή Υ.∆. σύµφωνα µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής.
Ο αριθµός των Υ.∆. αποφασίζεται κάθε έτος, ανάλογα µε τις προτάσεις των Τοµέων και
τις ανειληµµένες υποχρεώσεις των µελών ∆ΕΠ.
Στην προκήρυξη αναφέρονται οι Επιστηµονικές Περιοχές, οι κατευθύνσεις και οι
υποκατευθύνσεις, όπως προτείνονται από τους Τοµείς και εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. της
Σχολής µετά από εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ.
Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν µαζί µε την αίτησή τους τα προβλεπόµενα από το νόµο
δικαιολογητικά και επιπροσθέτως τα προβλεπόµενα από τη σχετική απόφαση της
Συγκλήτου της 7/12/84, ήτοι: βιογραφικό σηµείωµα , έκθεση ενδιαφέροντος,
πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας, τίτλους σπουδών, αναλυτική
κατάσταση βαθµολογίας στις προπτυχιακές σπουδές, δύο συστατικές επιστολές και
αντίγραφα εργασιών.
Οι κάτοχοι τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών υποβάλλουν µαζί µ’ αυτόν και αναλυτική
κατάσταση βαθµολογίας των Μεταπτυχιακών µαθηµάτων.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι είτε πρωτότυπα, είτε νόµιµα επικυρωµένα.
Οι υποψήφιοι της παραγράφου 4.1.δ.. προκειµένου να αποδείξουν την 5ετή ή περισσότερο
µακροχρόνια πείρα τους, προσκοµίζουν βεβαίωση της Προϊσταµένης τους Αρχής, στην
οποία αναλύεται λεπτοµερώς το έργο τους
4.2.

Τα προαπαιτούµενα µαθήµατα

Επειδή οι υποψήφιοι για εκπόνηση Προδιδακτορικών Μεταπτυχιακών Σπουδών στη
Σχολή µας είναι διαφόρων ειδικοτήτων, δεν είναι δυνατόν να καθορισθούν εκ των
πρωτέρων τα προαπαιτούµενα µαθήµατα. Η Σ.Ε.Μ.Σ. της Σχολής προτείνει κάθε φορά,
ανάλογα µε την ειδικότητα των υποψηφίων, τα αντίστοιχα µαθήµατα και η Γ.Σ.Ε.Σ.
καθορίζει αυτά.
4.3.

Τα µεταπτυχιακά µαθήµατα

Τα µαθήµατα που διδάσκονται στο Π.Π.Μ.Σ. αναφέρονται στην παράγραφο 4.9.

4.4.

Ακαδηµαϊκό Ηµερολόγιο
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• ∆ιάρκεια και αντικείµενο των τετραµήνων:
1ο τετράµηνο, Οκτωβρίου - Ιανουαρίου : 12 διδακτικές εβδοµάδες, διακοπές
Χριστουγέννων δύο εβδοµάδες και περίοδος ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και
εξετάσεων δύο εβδοµάδες.
2ο τετράµηνο, Φεβρουαρίου - Μαϊου : 12 διδακτικές εβδοµάδες, δύο εβδοµάδες
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και εξετάσεων και δύο εβδοµάδες διακοπών Πάσχα.
3ο τετράµηνο, Ιουνίου - Σεπτεµβρίου : Έγκριση θέµατος ∆.∆. από Γ.Σ.Ε.Σ. µετά από
εισήγηση της Σ.Ε. και έναρξη εκπόνησης της ∆.∆., µε τις προϋποθέσεις της παρ. 4.6.
∆υνητικά, η Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής µπορεί να αποφασίζει να γίνεται αυτή η
διαδικασία έγκρισης του θέµατος της ∆.∆. µε την έναρξη των µαθηµάτων του 1ου
τετραµήνου.
• Όλα τα τετράµηνα έχουν δεκαήµερη ανοχή στην ολοκλήρωση του εξεταστικού
αντικειµένου τους π.χ. οι εξετάσεις πρώτου τετραµήνου µπορεί να διεξάγονται το πρώτο
δεκαήµερο του Φεβρουαρίου ή του Οκτωβρίου, αντίστοιχα.
• Εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων ως Υ.∆. στο Π.Π.Μ.Σ., αµέσως µετά την επιλογή
τους εντός του µηνός Οκτωβρίου.
• Εγγραφή των Υ.∆. σε µαθήµατα των τετραµήνων και σε προαπαιτούµενα προπτυχιακά
µαθήµατα (σε ιδιαίτερο κατάλογο): Μία εβδοµάδα πριν από την πρώτη εβδοµάδα
διεξαγωγής των µαθηµάτων.
• Μέχρι τέλους της πρώτης εβδοµάδας των µαθηµάτων είναι δυνατή η αλλαγή ενός το
πολύ µαθήµατος επιλογής ή και η παραίτηση από µάθηµα.
• Εντός της 2ης εβδοµάδας από την έναρξη των µαθηµάτων κάθε τετραµήνου, η
Γραµµατεία εκδίδει κατάλογο εγγεγραµµένων σε κάθε µάθηµα και τον αποστέλλει
στους αντίστοιχους διδάσκοντες και στην Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής. Εκδίδει επίσης χωριστό
κατάλογο µε τα προαπαιτούµενα µαθήµατα των Υ.∆. και τον διαβιβάζει στις αντίστοιχες
Γραµµατείες των Σχολών.
4.5.

Παρακολούθηση - Εξέταση - Βαθµολογία µαθηµάτων

Οι Υ.∆. είναι υποχρεωµένοι να παρακολουθήσουν επιτυχώς έξι (6) µαθήµατα, εκ των
οποίων το ανώτερο δύο (2) Προπτυχιακά, ανάλογα µε την ειδικότητα και τις ανάγκες τους,
σύµφωνα µε την παραγρ. 4.1.γ.
Οι Υ.∆. ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί άλλων Σχολών και Α.Ε.Ι., καθώς και οι Υ.∆. µε 4ετείς
προπτυχιακές σπουδές ανάλογα µε το είδος των σπουδών αυτών και το γνωστικό
αντικείµενο της διδακτορικής διατριβής που θα εκπονήσουν, επιλέγουν µέχρι τρία (3)
επιπλέον µαθήµατα, µε την υπόδειξη της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, από τον
κατάλογο των Μεταπτυχιακών ή των Προπτυχιακών µαθηµάτων, τα οποία παρακολουθούν
και εξετάζονται πριν την τελική αποδοχής τους ως Υ.∆.
Οι κάτοχοι Μ.∆.Ε., MSc, DEA ή άλλου ισοδύναµου τίτλου, ανάλογα µε τα µεταπτυχιακά
µαθήµατα που έχουν παρακολουθήσει και εξετασθεί, απαλλάσσονται των υποχρεώσεων
των Προδιδακτορικών Μαθηµάτων της Σχολής ή χρεώνονται έως τρία (3) µαθήµατα, µε
εισήγηση της τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής και έγκριση της Σ.Ε.Μ.Σ.
Οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί και οι Πτυχιούχοι Θετικών Επιστηµών µε 5ετή τουλάχιστον
πείρα σε αντικείµενα της γνωστικής περιοχής για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον,
απαλλάσσονται από µέρος ή από το σύνολο των προδιδακτορικών µεταπτυχιακών
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µαθηµάτων, κατόπιν εισήγησης των τριµελών Συµβουλευτικών Επιτροπών και την έγκριση
της Σ.Ε.Μ.Σ. Ανάλογα µε την περίπτωση µπορούν να χρεωθούν έως τρία (3) µαθήµατα.
Υπό οµαλή ροή σπουδών τα µαθήµατα µπορούν να ολοκληρωθούν σε δύο τετράµηνα. Σε
περίπτωση που χρεώνονται µαθήµατα προκειµένου να καλυφθεί η ελάχιστη
προαπαιτούµενη γνώση µπορεί να απαιτηθεί και 3ο τετράµηνο.
Η επίδοση των Υ.∆. στα µαθήµατα απαιτεί ελάχιστο βαθµό επιτυχίας 6. Εάν ένας Μ.Φ. έχει
βαθµό 5 σε ένα µόνο µάθηµα και ο µέσος όρος των µαθηµάτων είναι µεγαλύτερος του 6 θα
προάγεται.
Σε περίπτωση αποτυχίας σε ένα ή περισσότερα µαθήµατα ή µη επίτευξη του µέσου όρου,
παρέχεται η ευχέρεια µιας µόνον δεύτερης εξέτασης.
Η Σ.Ε.Μ.Σ. µετά από εισήγηση της 3µελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής, µπορεί να
επιτρέψει αλλαγή εγγραφής το µέγιστο σε δύο (2) µαθήµατα των Υ.∆. αν δεν επιτευχθούν
τα προαναφερθέντα.
Οι υποχρεώσεις των Υ.∆. ως ανωτέρω πρέπει να ολοκληρώνονται το αργότερο σε 4
τετράµηνα.
Σε περίπτωση µη συµπλήρωσης των υποχρεώσεων του Υ.∆., µε εισήγηση της Σ.Ε.Μ.Σ. και
απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής, διακόπτονται οι µεταπτυχιακές σπουδές του και του
χορηγείται βεβαίωση στην οποία φαίνονται τα µαθήµατα που παρακολούθησε επιτυχώς.
Μετά την επιτυχή κάλυψη του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Μαθηµάτων, ο Υ.∆.
ακολουθεί το συνήθη ερευνητικό κύκλο, ελάχιστης συνολικής διάρκειας (από την εγγραφή
του) τριών (3) πλήρων ακαδηµαϊκών ετών.
4.6.

Η ∆ιδακτορική ∆ιατριβή

Για την απόκτηση ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος του ΕΜΠ απαιτείται κατ’ αρχήν η αίτηση του
υποψηφίου στη Σχολή, η επιλογή του από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και η εκπόνηση της διδακτορικής
διατριβής. Ειδικότερα:
(α) Για κάθε Υ.∆. ορίζεται τριµελής Συµβουλευτική Επιτροπή, (Σ.Ε.) από τη Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, (Γ.Σ.Ε.Σ.) της Σχολής, µετά από εισήγηση του Τοµέα. Ο
επιβλέπων τη διατριβή (µέλος της παραπάνω τριµελούς επιτροπής) είναι µέλος ∆ΕΠ
του Τοµέα και ανήκει στη βαθµίδα του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή
Επίκουρου Καθηγητή της Σχολής. Από τα άλλα δύο µέλη το ένα µπορεί να είναι
Λέκτορας της οικείας Σχολής, εφόσον είναι µόνιµος ή έχει συµπληρώσει τουλάχιστον
τριετή θητεία, ή ερευνητής αναγνωρισµένου Ερευνητικού Κέντρου ή Ιδρύµατος,
κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος και µε επαρκή επιστηµονική ή ερευνητική ή
συγγραφική δραστηριότητα.
(β) Ένα µέλος ∆ΕΠ δεν µπορεί να επιβλέπει περισσότερους από έξι (6) Υ.∆. Η Γ.Σ.Ε.Σ.
της Σχολής µπορεί να εγκρίνει την υπέρβαση του ορίου αυτού κατόπιν αιτιολογηµένης
εισήγησης του Τοµέα.
(γ) Το θέµα της διατριβής ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., µετά από εισήγηση της Σ.Ε. σε
συνεργασία µε τον Υ.∆. και κοινοποιείται στον Τοµέα. Κατά τη διαδικασία ορισµού
του θέµατος συνιστάται, ο Υ.∆. να υποβάλει στη Σ.Ε. πρόταση η οποία να
περιλαµβάνει και τα παρακάτω:
i. Σύντοµη ανασκόπηση της πιο πρόσφατης βιβλιογραφίας από την οποία να
αναδεικνύεται η ανάγκη πρόσθετης έρευνας στην προτεινόµενη θεµατική περιοχή.
ii. Τη στενότερη επιστηµονική περιοχή στην οποία θα στοχεύει η διατριβή και το θέµα
της.
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iii. Τις µεθόδους ανάλυσης, έρευνας που κατ΄ αρχήν κρίνονται δόκιµες και επαρκείς.
iv. Ένα χρονοδιάγραµµα εργασίας.
(δ) Η συνολική διάρκεια από την εγγραφή του Υ.∆. µέχρι και την εκπόνηση, συγγραφή
και χορήγηση του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία
πλήρη ακαδηµαϊκά έτη (έξι ακαδηµαϊκά εξάµηνα), εκ των οποίων δυο τουλάχιστον έτη
διατίθενται υποχρεωτικά για την κυρίως ∆.∆. µετά την επιτυχή παρακολούθηση των
µαθηµάτων του Π.Π.Μ.Σ..
(ε) Μετά την ανάθεση της ∆.∆. και τον καθορισµό του θέµατος, ο Υ.∆. έχει το δικαίωµα
να χρησιµοποιεί, σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα, την υλικοτεχνική υποδοµή του
Τοµέα, στα όρια των υφισταµένων δυνατοτήτων και κανόνων που έχει καθιερώσει ο
Τοµέας και η πρακτική.
(στ) Η Σ.Ε. κάθε Υ.∆. µε πρωτοβουλία και ευθύνη του επιβλέποντα, συνεδριάζει µε
συµµετοχή του Υ.∆., που υποβάλλει έγκαιρα και σχετικό υπόµνηµα, τουλάχιστον µία
φορά ανά εξάµηνο, µε σκοπό την ενηµέρωσή της, τον έλεγχο και το συντονισµό της
εργασίας. Στηριζόµενη στις παραπάνω συνεδριάσεις, η Σ.Ε. υποβάλλει σχετική έκθεση
προόδου στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής και κοινοποίηση στον Τοµέα, στο τέλος κάθε έτους
και τελική έκθεση, µε σαφή τεκµηρίωση των πρωτότυπων σηµείων που προάγουν την
επιστήµη, µετά την υποβολή του τελικού κειµένου της ∆.∆. από τον Υ.∆.
(ζ) Η τελική κρίση της διατριβής γίνεται από επταµελή Εξεταστική Επιτροπή που
απαρτίζεται από τα τρία µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής (εφόσον είναι όλα µέλη
∆ΕΠ) και άλλα µέλη ∆ΕΠ που έχουν συγγενή προς το αντικείµενο της διατριβής
επιστηµονική ειδικότητα και µπορούν ορισµένα να ανήκουν σε άλλη Σχολή του
Ε.Μ.Π. ή σε άλλο ΑΕΙ. Τουλάχιστον τρία από τα µέλη της επιτροπής ανήκουν στη
βαθµίδα του Καθηγητή. Η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής γίνεται από τη
Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής, µετά από πρόταση της Συµβουλευτικής Επιτροπής. Προϋπόθεση
για τον ορισµό της εξεταστικής επιτροπής αποτελεί η αποδοχή µιας τουλάχιστον
δηµοσίευσης, από τη διατριβή, σε έγκριτο διεθνές επιστηµονικό περιοδικό µε κριτές.
(η) Η προφορική ανάπτυξη και υποστήριξη της διατριβής από τον υποψήφιο γίνεται
δηµόσια, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής. Ο επιβλέπων τη διατριβή είναι
υπεύθυνος για την έγκαιρη γνωστοποίηση στον Τοµέα και τη Σχολή του τόπου και
χρόνου υποστήριξης της διατριβής.
(θ) Μετά την έγκριση της ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής ο υποψήφιος υποβάλλει στη
Γραµµατεία της Σχολής αίτηση για αναγόρευση, καταθέτοντας δώδεκα (12) αντίγραφα
και εβδοµήντα πέντε (75) περιλήψεις (στα Ελληνικά και Αγγλικά). Μαζί µε την αίτηση
υποβάλλει και τα παρακάτω δικαιολογητικά:
-

Βιογραφικό σηµείωµα.

-

Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος.

-

Έντυπο “Στοιχείων ∆ιδάκτορα και ∆ιδακτορικού” (για το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών).

4.7.

Ο Σύµβουλος των µεταπτυχιακών σπουδών

Ταυτόχρονα ή αµέσως µετά την επιλογή των υποψηφίων, η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει για κάθε Υ.∆.
ένα Σύµβουλο, ανάλογα µε την ειδικότερη γνωστική περιοχή στην οποία εντάσσεται ο
Υ.∆.. Κατά τη διάρκεια των σπουδών για τη ∆.∆. ο σύµβουλος συνεργάζεται και
κατευθύνει τον Υ.∆. στην επιλογή των καταλληλότερων µαθηµάτων - εκτός των
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υποχρεωτικών - σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα και τους στόχους του και προσυπογράφει
τον πίνακα µαθηµάτων στα οποία εγγράφεται ο Υ.∆. στην αρχή του κάθε τετραµήνου.
Επίσης παρακολουθεί την εν γένει πορεία του Υ∆. στο Π.Π.Μ.Σ., συµπεριλαµβανοµένης
της κάλυψης των προαπαιτήσεων, όπου χρειάζεται, και εισηγείται προς την Γ.Σ.Ε.Σ.
σχετικά µε την συνέχιση των σπουδών του υποψηφίου για διδακτορικό. Ο σύµβουλος δεν
ταυτίζεται κατ΄ ανάγκη µε τον επιβλέποντα της ∆.∆.. Ως σύµβουλοι µπορούν να οριστούν
κατ΄ αρχήν όλα τα µέλη ∆ΕΠ που διδάσκουν στο Π.Π.Μ.Σ..
Για τους εν ενεργεία υποψήφιους διδάκτορες της Σχολής, που εντάσσονται στο Π.Π.Μ.Σ.
µετά από αίτησή τους, σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του προγράµµατος, ορίζεται
ως σύµβουλος ο ήδη επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής τους.
4.8.

Η διοίκηση των µεταπτυχιακών σπουδών

Φορέας των Προδιδακτορικών Σπουδών είναι ο Τοµέας και η Σχολή, µε συντονιστή την
Σ.Ε.Μ.Σ. και εγκριτικό όργανο τη Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής.
Η Σ.Ε.Μ.Σ. αποτελείται από τρία τουλάχιστον µέλη που ανήκουν στις βαθµίδες του
Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή και προέρχονται ένας από κάθε Τοµέα. Η θητεία
τους είναι τριετής και κάθε χρόνο ανανεώνεται ένα µέλος. Η θητεία των πρώτων µελών
παρατείνεται ανάλογα για την εκπλήρωση της ετήσιας αυτής ανανέωσης.
Εκπρόσωπος της Σχολής στη Συγκλητική Ε.Μ.Σ. και αναπληρωτής αυτού, εκλέγονται από
τη Γ.Σ.Ε.Σ. δύο από τα παραπάνω µέλη της Σ.Ε.Μ.Σ. της Σχολής.
Η εργασία της Σ.Ε.Μ.Σ. υποστηρίζεται από το προσωπικό του Γραφείου µεταπτυχιακών
Σπουδών που λειτουργεί στη Γραµµατεία της Σχολής.
Ο εκλεγµένος εκπρόσωπος στη Συγκλητική Ε.Μ.Σ., ασκεί καθήκοντα Προέδρου της
Σ.Ε.Μ.Σ. της Σχολής, τη συγκαλεί σε συνεδριάσεις, συντονίζει τις εργασίες της, υλοποιεί
τις αποφάσεις της και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του Γραφείου Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
Η Σ.Ε.Μ.Σ. επιλαµβάνεται όλων των θεµάτων που αφορούν τις Μεταπτυχιακές Σπουδές,
ενηµερώνει τη Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής για τις ενέργειες και αποφάσεις της και εισηγείται προς
αυτήν για λήψεις αποφάσεων µείζονος σηµασίας. Όσες αποφάσεις της Σ.Ε.Μ.Σ. δεν είναι
οµόφωνες, διαβιβάζονται στη Γ.Σ.Ε.Σ. της Σχολής, εφόσον αυτό ζητηθεί από το µειοψηφών
µέλος, η οποία και αποφασίζει τελικά.
4.9. Περιεχόµενα µεταπτυχιακών µαθηµάτων και διδάσκοντες

Τα περιεχόµενα των µεταπτυχιακών µαθηµάτων του Π.Π.Μ.Σ. της Σχολής δίδονται κατά
Τοµέα και γνωστικό πεδίο, όπως παρακάτω:

ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κατεύθυνση 1
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Γνωστικά Πεδία

Α. Γεωλογία
• Στρωµατογραφία
• Τεκτονική - Γεωδυναµική
• Γεωµορφολογία
Β. Εφαρµοσµένη Γεωλογία
• Υδρογεωλογία
• Τεχνική Γεωλογία
• Περιβαλλοντική Γεωλογία

Ορυκτολογία
Πετρολογία
Κοιτασµατολογία
Γεωχηµεία
Εφαρµοσµένη Ορυκτολογία

Μαθήµατα εµβάθυνσης
1. Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις
1. Οπτικές Μέθοδοι Μελέτης Ορυκτών και
2. Ιζηµατολογία.
Πετρωµάτων.
3. Υδροχηµεία.
2. Φυσικές Ιδιότητες των Ορυκτών
4. Kεφάλαια Περιβαλλοντικής Γεωλογίας
3. Φυσικοχηµικές Μέθοδοι Ανάλυσης
4. Αργιλικές Πρώτες Ύλες & Κεραµικά
Προϊόντα
Στον πίνακα µαθηµάτων της 1ης
5. Πετρολογία Μαγµατικών Πετρωµάτων
κατεύθυνσης περιλαµβάνονται και τα εξής
µαθήµατα που διδάσκονται σε ∆ιατµηµατικά 6. Πετρολογία Μεταµορφωµένων
Πετρωµάτων
Π.Μ.Σ.:
7. Εµβάθυνση στην Ανθρακοπετρογραφία
1. Προχωρηµένη Υδρογεωλογία.
8. Εµβάθυνση στη Μικροσκοπία
2. Υδρολογία Υπόγειων Νερών και
(1)
Μεταλλευµάτων, Βιοµηχανικών Ουκτών &
Μεταφορά Ρύπων .
3. Αξιοποίηση, ∆ιαχείριση και Προστασία
Πετρωµάτων
9. Στερεές Ορυκτές Καύσιµες Ύλες
Υπόγειων Υδροφορέων.
10.Γεωχηµεία
4. ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων (1).
5. Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών
στους Υδατικούς Πόρους (1).
6. Υπόγεια Νερά στα Τεχνικά Έργα και
(1)
Τα µαθήµατα αυτά διδάσκονται από µέλη
Αντιµετώπισή τους.
∆ΕΠ άλλων Σχολών ή άλλων Τοµέων . Για τα
7. Τεχνική Γεωλογία Υπόγειων Εργων.
(1)
υπόλοιπα µαθήµατα των ∆.Π.Μ.Σ. γίνεται
8. Μηχανική των Πετρωµάτων .
(1)
συνδιδασκαλία µελών του Τοµέα µας µε µέλη
9. Ειδικά θέµατα Εδαφοµηχανικής .
∆ΕΠ άλλων Τοµέων ή Σχολών.
Σηµείωση: Όλα τα µαθήµατα θα διδάσκονται
τρεις (3) ώρες εβδοµαδιαίως
(θεωρία και ασκήσεις).

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ∆ιδάσκοντες: Θεοδώρα Ροντογιάννη - Τσιαμπάου,
Μ.Αντωνίου
α. Ασκήσεις πεδίου (ύπαιθρο)
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α1: Γενική γεωλογική χαρτογράφηση σε κλίµακα 1:50.000 ή 1:20.000 για την
ερµηνεία της γεωλογικής δοµής της ευρύτερης περιοχής.
α2: Ειδικές γεωλογικές χαρτογραφήσεις σε κλίµακες 1:5.000 έως 1:1.000 για ειδικά
θέµατα (χαρτογράφηση καρστικών, κατολισθήσεων, λεπτοµερής χαρτογράφηση
γεωλογικών σχηµατισµών, κοιτασµάτων, ρηγµάτων, µετασεισµικών διαρρήξεων
κ.λ.π.).
Οι χαρτογραφήσεις θα συνοδεύονται και από σχετική γεωλογική έκθεση.
β. Ασκήσεις στο εργαστήριο.
β1: Ερµηνεία των γεωλογικών χαρτών.
β2: Γεωµετρικές κατασκευές, γεωλογικές τοµές και επίλυση δεδοµένων
προβληµατισµών.
β3: Χάρτες καµπυλών παράταξης για την ερµηνεία της τεκτονικής δοµής και την
απεικόνιση µιας µη επίπεδης επιφάνειας στρώµατος.
β4: Ψηφιοποίηση γεωλογικών χαρτών και χαρτών καµπυλών παράταξης και
επεξεργασία των στοιχείων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Billings, Marland, P.(1972): Structural Geology. Prentice Hall, Inc.New Jersey.
Keller E., Pinter N. (1996): Active Tectonics (Earquakes, up lift and Landscape).
Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
Walker R., James N. (1992): Facies Models. Geol. Assoc. of Canada.
Hatcher R.,Bert D.K. (1995): Structural geology: Principles and Problems. Prentice
Hall,Inc.
Alnarez W., Engelder T. and Lowrie W.(1976): Formation of spaced cleavage and
folds in brittle lime stone by dissolusion: Geology, v.4, p.698-701.
Bayly B. (1992): Mechanics in structural geology: New York, Springer-Verlag, 253p.
Depaor D.G.,(1986): A graphical approach to quantitative structural geology: Journal
of Geological Education, v.34, p.231-236.
Depaor D.G., (1986): Orthographic analysis of geolical structures-ll. Practical
applications: Journal of Structural Geology, v.8, p.87-100.
ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. ∆ιδάσκοντες: Ν.Κονισπολιάτης, Μ.Αντωνίου Εισαγωγή.
Ταξινόµηση των ιζηµάτων. Ιζηµατογενείς κόκκοι: υφή και δοµή. Μηχανισµοί
µεταφοράς και απόθεσης ιζηµάτων. ∆ιεργασίες σε υδάτινο, αιολικό και παγετώδες
περιβάλλον. Αποθετικά περιβάλλοντα των ιζηµάτων: Ηπειρωτικό (χερσαίο, υδάτινο),
µεταβατικό (Ακτές, δέλτα, λιµνοθάλασσες, εκβολές ποταµών), θαλάσσιο (ρηχή
θάλασσα-υφαλοκρηπίδα, βαθειά θάλασσα-τουρβιδίτες, αβυσσικά πεδία).
Μοντέλα ιζηµατογένεσης (παγετώδες, ερηµικό-αιολικό, αλλουβιακό ή ποτάµιο,
λιµναίο, δελταϊκό, µοντέλο χαµηλής ακτής και υφαλοκρηπίδας, µοντέλο βαθειών
θαλασσών).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Friedman G.M. and Sanders, J.E. (1978): Principles of sedimentology. John Wiley and
sons. N.York.
Krumbein, W.C. and Sloss, L.L. (1963): Stratigraphy and sedimentation. Freeman and
Co, San Francisco.
Reading H.G. (1978): Sedimentary environment and phacies. Blackewell Sci.
Reineck H.E. and Singh (1973): Depositional sedimentary environments. Springer
Verlag.
Selley R.C. (1976): An Introduction to sedimentology. Academic press. London.

Υ∆ΡΟΧΗΜΕΙΑ - ∆ιδάσκων: Ι.Κυρούσης
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Γενικές υδροχηµικές έννοιες (Θερµοδυναµικά δεδοµένα. ∆ιάλυση-∆ιάσταση ουσιών
σε υδατικά διαλύµατα. Οξείδωση - Αναγωγή. Χηµική δράση του υπόγειου νερού).
Υδροχηµικές παράµετροι (Μέτρηση υδροχηµικών παραµέτρων. ∆ειγµατοληψία του
υπόγειου νερού. Υπολογισµοί υδροχηµικών παραµέτρων). Παρουσίαση των χηµικών
αναλύσεων του νερού (Ταξινόµηση των νερών. Υδροχηµικά διαγράµµατα.
Υδροχηµικοί χάρτες). Γεωχηµεία των υπόγειων νερών (Χηµική σύσταση των νερών
διαφόρων τύπων υδροφόρων οριζόντων: κρυσταλλικά, ιζηµατογενή, µεταµορφωµένα
πετρώµατα). Κριτήρια ποιότητας του νερού (Πόσιµο νερό. Αρδευτικό νερό.
Βιοµηχανικό νερό. Προβλήµατα διάβρωσης - καθαλάτωσης. Επεξεργασία του νερού).
Ισοτοπική υδρολογία. Επεξεργασία υδροχηµικών δεδοµένων µε Η/Υ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Γ. ΚΑΛΛΕΡΓΗ: Εφαρµοσµένη Υδρογεωλογία. Εκδ. ΤΕΕ
CHESTER RAIL: Groundwater contamination. “TECHNOMIC”
D. TODD: Groundwater Hydrogeology “J.WILLEY”
Ν.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, (1994). Εισαγωγή στην Υδροχηµεία,
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ∆ιδάσκοντες: Α.Λειβαδίτη,
Ι.Κουµαντάκης, ∆. Ρόζος
• Επίδραση ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο γήϊνο περιβάλλον
• Επιφανειακά υδρογραφικά δίκτυα. ∆ιαχείριση, προστασία, επίδραση στην εξέλιξη
του φυσικού περιβάλλοντος
• ∆ιάβρωση. Παράγοντες και µηχανισµός διάβρωσης εδαφών. Προστασία εδαφών
• Ακτές. ∆ιαχείριση, προστασία, επίδραση στην εξέλιξη του παράκτιου συστήµατος
• Φυσικά καταστροφικά φαινόµενα
• ∆ιαχείριση περιβάλλοντος. Περιβαλλοντική πολιτική, οικιστικές περιοχές,
απορρίµµατα, νοµοθεσία.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Ρ.ΤΑΝΚ. Εnvironmental Geology. “Oxford Univ. Press”
BOLT HORN-M.SCOTT. Geological Hazards. “Springer-Verlag”
BARRY VOIGHT. Rockslides and Avalanches. “Elsevier”.
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ∆ΡΟΦΟΡΕΩΝ
∆ιδάσκων: Ι.Κουµαντάκης
Τεχνικές µελέτες κατασκευής υδροληπτικών έργων. Σχεδίαση και κατασκευή φρεάτων
διαφόρων κατηγοριών. Υδροµαστευτικά έργα σε πηγές και διάσπαρτες αναβλύσεις
(στοές, τάφροι, σωληνωτοί αγωγοί). Υπόγεια διαφράγµατα. Επεµβάσεις βελτίωσης
παλαιών υδροληπτικών έργων. Άδειες και συµβάσεις κατασκευής υδροληπτικών
έργων. ∆ιαχείριση υπόγειων νερών (στόχοι, αναγκαιότητα, αρχές) και σχετικές
ενέργειες. ∆ιατήρηση και αύξηση των υδατικών πόρων. Ισοζύγιο, αποθέµατα και
ελλείµµατα υπόγειων νερών. Τεχνητός εµπλουτισµός και αναρρύθµιση υπόγειων
υδροφορέων ως µέθοδοι παρέµβασης στη διαχείριση των υδατικών πόρων.
Προϋποθέσεις, µέθοδοι και παραδείγµατα εφαρµογής τεχνητού εµπλουτισµού,
προβλήµατα και αντιµετώπισή τους. Συνδυασµένη αξιοποίηση υπόγειων και
επιφανειακών νερών. ∆ιείσδυση της θάλασσας στους παραλιακούς υδροφορείς,
παραδείγµατα, αντιµετώπιση. Ποιοτικοί χαρακτήρες υπόγειων νερών και µέτρα
προστασίας. Ευαισθησία των υδροφορέων στη ρύπανση-µόλυνση. Σύστηµα
τηλεελέγχου-τηλεχειρισµού. Ζώνες προστασίας υδροληπτικών έργων. Τεχνολογίες
απορρύπανσης υπόγειων υδροφορέων. Εκπαίδευση σε εργοτάξιο υδρογεωτρήσεων και
επίσκεψη έργου υδροµάστευσης πηγών.
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ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ - ∆ιδάσκοντες: Ι.Κουµαντάκης Π.Μαρίνος
Υδρογεωλογικά περιβάλλοντα (υδροφόροι ορίζοντες πρωτογενούς και δευτερογενούς
πορώδους) και γεωλογικές εξαρτήσεις τους. Εφαρµοσµένες υδρογεωλογικές µελέτες
(σκοπός, στάδια, µεθοδολογία κ.τ.λ.). Υδραυλικά χαρακτηριστικά υπόγειων
υδροφορέων. Μελέτη πιεζοµετρίας. Καρστική υδρογεωλογία: καρστικές µορφές και
τύποι κάρστ, βάθος καρστικοποίησης και παράµετροι διαµόρφωσης, παράκτιο κάρστ,
καρστικές πηγές, υπόγεια υδροδυναµική, µεθοδολογία έρευνας, αξιοποίηση
καρστικών νερών. Υπερεκµετάλλευση υπόγειων νερών και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Υπόγεια νερά σε αστικό περιβάλλον και επιπτώσεις από ανύψωση ή
ταπείνωση της πιεζοµετρικής επιφάνειας. Τεχνολογία υδρογεωτρήσεων: µέθοδοι
διατήρησης (περιστροφική και κρουστική διατήρηση), γεωτρύπανα, πολτοί
κυκλοφορίας, τσιµέντωση, αποµόνωση υδροφόρων οριζόντων, σωλήνωση, επιλογή
φίλτρων,
σχεδίαση
χαλικόφιλτρου,
πιεζοµετρικοί
σωλήνες,
ανάπτυξη
υδρογεωτρήσεων, δοκιµαστικές αντλήσεις.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ∆ιδάσκοντες: Ι.Κουµαντάκης,
Π.Μαρίνος
• Γεωλογία σηράγγων και υπόγειων κατασκευών, αρχές και ιδιαιτερότητες: επίδραση
των γεωλογικών συνθηκών στην
επιλογή της χάραξης, στη µελέτη και στην
κατασκευή.
• Περίγραµµα συµπεριφοράς τωνκυρίων τύπων πετρωµάτων. Οι µηχανικές ατέλειες
των πετρωµάτων: ασυνέχειες και βραχοµάζα, ρήγµατα, διατµηµένες ζώνες,
επίδραση της πτύχωσης των στρωµάτων. Χηµικές αλλοιώσεις των πετρωµάτων. Ο
ρόλος του γεωλογικού περιβάλλοντος: γεωλογικές συνθήκες Ελληνικού χώρου.
Θέµατα υπόγειων νερών.
• Ειδικές περιπτώσεις και καταστάσεις, µαλακοί βράχοι, ασθενείς βραχοµάζες,
σύνθετες, ετερογενείς ή χαοτικές βραχοµάζες, πετρώµατα µε τάσεις ερπυσµού,
διογκούµενα πετρώµατα, ρέοντα εδάφη, καρστ, εκτινάξεις πετρωµάτων,
θερµοκρασία, αέρια. Γεωλογικές συνθήκες σε σχέση µε τις περιοχές στοµίων.
• Παραδείγµατα σηράγγων και υπόγειων έργων από διεθνείς και ελληνικές
εµπειρίες.
ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
∆ιδάσκων: Ι.Κουµαντάκης
• Γεωλογικές συνθήκες σε σχέση µε τη διαµόρφωση της υπόγειας υδροφορίας.
Υδρογεωλογική έρευνα. Υπόγεια υδροδυναµική. Συνθήκες τροφοδοσίας και
εκτόνωσης υπόγειων νερών. Πιέσεις και παροχές υπόγειων νερών (υ.ν.).
Προνοµιακές υπόγειες ροές σε ρήγµατα και καρστικούς αγωγούς. Επιδράσεις των
υ.ν. στα τεχνικά χαρακτηριστικά των πετρωµάτων. Θερµά και µεταλλικά νερά στα
υπόγεια έργα. ∆ραστικότητα υ.ν. και επιπτώσεις.
• Προστασία υπόγειων έργων από υ.ν. (αποστραγγιστικά έργα, στεγανοποιήσεις,
αντλήσεις, ελεύθερες απορροές κ.λ.π.).
• Βιβλιογραφική εργασία από κάθε φοιτητή και παρουσίασή της.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Για τα πέντε (5) τελευταία µαθήµατα προτείνονται τα εξής βιβλία:
R. De WIEST: Geohydrology. “J.WILLEY”
G. CASTANY: Traite platique des aux Souterraines. “DUNOD”
Γ. ΚΑΛΛΕΡΓΗ: Εφαρµοσµένη Υδρογεωλογία. Εκδ. ΤΕΕ
Σ. ΣΟΥΛΙΟΣ: Γενική Υδρογεωλογία (2 τόµοι)
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Π. ΒΑΦΕΙΑ∆ΗΣ: Τεχνητός εµπλουτισµός υδροφόρων στρωµάτων
CHESTER RAIL: Groundwater contamination. “TECHNOMIC”
ZARUBA, Q: Engineering Geology. “Elsevier Publ.”
LEGGET, R. - A. HATHEWAY: Geology and Engineering. “Mc GRAW-HILL INT.
Ed.”
BELL, F.G.: Fundamentals of Engineering Geology. “Butteworths”
ATTEWELL, P.B. and I.W. FARMER: Principles of Engineering Geology. “Chapman
and Hall”
WAHLSTROM, E.: Tunneling in Rock. “Elsevier”
PERRY RAHN: Engineering Geology. An Environmental Approach. “Elsevier”
D. TODD: Groundwater Hydrogeology “J.WILLEY”
Ν.ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, (1994): Εισαγωγή στην Υδροχηµεία
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2
ΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
∆ιδάσκοντες: Ε. Μπόσκος, Α.Ορφανουδάκη
Μικροσκοπία διερχοµένου φωτός. Οπτικές ιδιότητες των πετρογενετικών ορυκτών.
Μικροσκοπικός χαρακτηρισµός πετρωµάτων. Μικροσκοπία µαγµατικών πετρωµάτων.
Μικροσκοπία ιζηµατογενών πετρωµάτων. Μικροσκοπία µεταµορφωµένων
πετρωµάτων. Ανάλυση υφών. Ποσοτικός προσδιορισµός των ορυκτολογικών φάσεων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
W.E.Troger (1969): Optische Bestimmung der gesteinsbildenden Minerale.
E.Schweizer bart’sche Verlagsbuchhandlung. Stuttgard.
W.S. Mackenzie, C.H. Donaldson and C.Guilford (1982): Atlas of igneous rocks and
their textures. Longman.
A.E.Adams, W.S. Mackenzie and C. Guilford (1991): Atlas of sedimentary rocks
under the microscope. Longman.
B.W.D. Yardley, W.S. Mackenzie and C. Guilford (1990): Atlas of metamorphic rocks
and their textures. Longman.
H. Pichler and C.Schmitt-Riegraf (1987): Gesteinsbildende Minerale im Dόnnschliff.
ΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ - ∆ιδάσκων: Α.Βγενόπουλος, Η.
Χατζηθεοδωρίδης
Πυκνότητα, ειδική θερµότητα, θερµική αγωγιµότητα, θερµική διαστολή των
κρυστάλλων. Ιδιότητες συνοχής των κρυστάλλων. Η συµπεριφορά των κρυστάλλων
µετά από ηλεκτρική και µαγνητική επιρροή. Η συµπεριφορά των κρυστάλλων υπό την
επιρροή σωµατιδίων και ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. Ραδιενέργεια των
ορυκτών, σειρές διάσπασης ραδιενεργούς ύλης.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Kleber, W.: Einführung in die Kristollographie. VEB VERLAG.
Klockmans Lehrbuch der Mineralogie. VON P. Ramdohr und H.Strunz. Ferdinand
Enke Verlag. Stuttgart.

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ∆ιδάσκων: Α.Βγενόπουλος, Η.
Χατζηθεοδωρίδης
Ακτίνες Χ-φθορισµού (Φύση και παραγωγή ακτίνων Rοntgen, Οργανολογία, Ποιοτική
ανάλυση, Θεωρία της ποσοτικής ανάλυσης, Μέθοδοι ποσοτικής ανάλυσης, Τρόποι
παρασκευής δισκίων). Ακτίνες Χ-περίθλασης (Εισαγωγή, Φίλτρα, επιλογή λυχνίας,
Μέθοδος κόνεως, Προσδιορισµός ορυκτών, Προσδιορισµός δεικτών και παραµέρων
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κυψελίδας των ορυκτών, Ποσοτικός προσδιορισµός σε µίγµατα ορυκτών, Αναλύσεις
πραγµατικής δοµής των κρυστάλλων: µέγεθος κόκκων - κρυσταλλικότητα). Υπέρυθρη
ακτινοβολία φασµάτων (Θεωρία της υπέρυθρης ακτινοβολίας, Τεχνική παρασκευής
δισκίων, Ποιοτικός προσδιορισµός φασµάτων των ορυκτών µε ΙR, Ποσοτικός
προσδιορισµός φασµάτων των ορυκτών µε ΙR).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Müller, R.O.: Spektrochemische Analysen mit Röntgenfluoreszenz. R.Oldenburg Mόnchen Wien.
Π. Ρετσαµπέρη: Εισαγωγή στην κρυσταλλοδοµή και φυσική των ακτίνων Χ.
Zussman, I.: Physical methods in Determinative Mineralogy.

ΑΡΓΙΛΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ - ∆ιδάσκουσα:
Θ.Περράκη
∆οµή και σύσταση των αργιλικών ορυκτών. Μέθοδοι έρευνας των αργίλων
(Κοκκοµετρική ανάλυση, Χηµική ανάλυση, Χρωµατογραφικές µέθοδοι ανάλυσης,
Ορυκτολογική ανάλυση µε περιθλασιµετρία ακτίνων-Χ, D.T.A., φασκατοσκοπία
υπέρυθρης ακτινοβολίας, ηλεκτρονικό µικροσκόπιο). Ιδιότητες των αργίλων
(ιοντοανταλλακτική ικανότητα, θιξοτροπία, πλαστικότητα, προσρόφηση). ΄Αργιλοι
στην Κεραµική (Αργιλοι αγγειοπλαστικής, Πυρίµαχες άργιλοι, ∆οµικές άργιλοι).
Ιδιότητες των αργιλικών κεραµικών (Μεταβολές των διαστάσεων κατά την έψηση,
Υδατοαπορροφητικότητα). Μελέτη των ορυκτολογικών φάσεων κατά την παραγωγή
αργιλικών κεραµικών. Άργιλοι και περιβάλλον.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Brindley, G., Brown, G., 1984: Crystal structures of clay minerals and their X-ray
identification. Mineralogical Society.
Deer, W.A., Howie, R.A. and Zussman, J. 1976: Rock-forming minerals, V.3, Sheet
Silicates. Longmans, London.
Grim, R., 1968: Clay mineralogy. Mc Graw-Hill Book Co., Inc., New Yrok.
Kingery, W., Bowen, H. and Uhlmann, D., 1976: Indroduction to ceramincs. John
Wiley ans sons (U.S.A.), second edition.
Kuzvart, M., 1990: Industrial minerals and rocks.
Manning, D., 1995: Industrial minerals.
Norton, G., 1974Q Elements of ceramics. Addison-Wesley series in metallurgy and
materials.
Worral, W., 1975: Clays and Ceramic raw materials.
ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ - ∆ιδάσκων: Ε.Μπόσκος
Α: Μαγµατικά πετρώµατα
Πετρογραφία και σύσταση µαγµατικών πετρωµάτων. Ασβεσταλκαλικά
ηφαιστειακά
πετρώµατα.
Ασβεσταλκαλικά
πλουτώνια
πετρώµατα.
Υπασβεσταλκαλικά βασαλτικά και υπερµαφικά πετρώµατα. Αλκαλικά πετρώµατα.
Β: Μαγµατικά συστήµατα
Σύσταση και κινητική των µαγµάτων. Ισορροπίες στερεών-ρευστών-αερίων σε
µαγµατικά συστήµατα. Γένεση µάγµατος, διαφοροποίηση, µίξη, αφοµοίωση.
Μηχανισµοί ανόδου και διείσδυσης µαγµάτων.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
M.G.Best (1982): Igneous and Metamorphic Petrology. Feeman and Company, New
York.
A.Hall (1991): Igneous Petrology. Longman Scientific and Technical. New York.
A.R.Philpotts (1990): Principles of Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall,
Englewood Cliffs, New Jersey.
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A.Nicolas (1989): Structures of οphiolites and dynamics of oceanic lithosphere.
Kluwer Academic Publishers. London.
Ειδικά θέµατα από τα επιστηµονικά περιοδικά “Journal of Petrology, “Contribution to
Mineralogy and Petrology”, κ.ά.

ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ - ∆ιδάσκων:
Ε.Μπόσκος
Μεταµορφωµένα σώµατα και συστήµατα. Φύση της µεταµόρφωσης. Πετρογραφία και
σύσταση µεταµορφωµένων σωµάτων. Μεταµορφικές αντιδράσεις και φάσεις
µεταµόρφωσης. Αντιδράσεις οι οποίες περιέχουν Η2Ο και CO2. Αντιδράσεις µεταξύ
στερεών διαλυµάτων. Μεταφορά ύλης κατά τη διάρκεια της µεταµόρφωσης.
Παραµόρφωση και υφές µεταµορφωµένων πετρωµάτων. Πορείες πίεσηςθερµοκρασίας-χρόνου σε καθολικά µεταµορφωµένα πετρώµατα.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
M.G.Best (1982): Igneous and Metamorphic Petrology. Feeman and Company, New
York.
A.R.Philpotts (1990): Principles of Igneous and Metamorphic Petrology. Prentice Hall,
Englewood Cliffs, New Jersey.
J.R. Ashworth and M.Brown (1990): High-temperature metamorphism and crustal
anatexis. Unwin Hyman Ltd. London.
D.A. Carswell (1990): Eclogite facies rocks. Blackie, London.
Ειδικά θέµατα από τα επιστηµονικά περιοδικά “Journal of Petrology”, “Contrubution
to Mineralogy and Petrology”, “Journal of metamorphic geology”.
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΑΚΟΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ. ∆ιδάσκων: Π. Αντωνιάδης.
Εισαγωγή στην ανθρακοπετρογραφία. Ταξινόµηση οργανικών δοµικών συστατικών
(Macerals) σε οµάδες, υποοµάδες και τύπους. Προέλευση των Ο.∆.Σ. (Οργανικών
∆οµικών Συστατικών). Περιγραφή και χαρακτηριστικά των Ο.∆.Σ. Ανόργανα
συστατικά. Προσδιορισµός επιπέδου ωρίµανσης (Φθορισµός-Ανακλαστικότητα).
Λιθότυποι ορ. Ανθράκων. Πρακτικά στοιχεία των Ο.∆.Σ.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Stach E., Taylor G.H., Mackowsky M. Th., Ghandra D., Tichmueller M. And
Teichmueller R., (Translation by Murchison D.G.,Taylor G.H. & Zierke F.) (1982):
Stach’s Textbook of Coal Petrology, Gebrueder Borntraeger, Stuttgart.
Suess M. & Sontag E. (1966): Beitrag zur Petrographischen Nomenklatur und
Systematik von Weichbraunkohlen. Bergbautechynik, 16,4: 186-150. Leipzig.
ICCP (1971): Internationales Lexikon fuer Kohlepetrologie. Ergaenzung zu 2
Ausgabe,
Paris (C.N.R.S.).
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ
ΣΤΗ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ & ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ- ∆ιδάσκοντες: Ε.Μπόσκος,
Α.Ορφανουδάκη
Μικροσκοπία διερχοµένου φωτός. Οπτικές ιδιότητες των κυριοτέρων βιοµηχανικών
ορυκτών. Ιστολογικά χαρακτηριστικά βιοµηχανικών πετρωµάτων (µέγεθος κόκκων,
συµφύσεις, εγκλείσµατα, ανεπιθύµητες προσµείξεις). Μικροσκοπία ανακλωµένου
φωτός. Οπτικές ιδιότητες µεταλλικών ορυκτών. Υφές των µεταλλευµάτων (ζωνώδης
υφές, εγκλείσµατα, στερεά διαλύµατα και αποµίξεις, αντικαταστάσεις). Εφαρµογές
της µικροσκοπίας µεταλλευµάτων στον εµπλουτισµό µεταλλευµάτων και σε προϊόντα
µεταλλουργίας.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Cameron, E.M. (1961): Ore microscopy. John Wiley and Sons, Inc. New York,
London 293 pages.
Edwards, A.B.(1974): Textures of the one minerals and their significance. Austalasian
Institute of Mining and Metallurgy 242 pages.
Μπόσκος Ε., (1998): Μοκροσκοπία Μεταλλευµάτων, Βιοµηχανικών Ορυκτών και
Πετρωµάτων Ε.Μ.Πολυτεχνείο.
Pichler, H. und Schmitt-Riegraf, C.(1987): Gesteinsbldende Minerale im Dunnschliff.
Enke Verlag Stuttgart 230 Seiten.
Ramdohr, P. (1975): Die Erzmineralien und Ihre Verwachsungen. Akademie-Verlag
Berlin 1277 Seiten.
ΣΤΕΡΕΕΣ ΟΡΥΚΤΕΣ ΚΑΥΣΙΜΕΣ ΥΛΕΣ.
∆ιδάσκων: Π. Αντωνιάδης
 Γενικά (Εισαγωγή, Υλη, Γένεση: προϋποθέσεις-συνθήκες γένεσης).
 Ερευνα (Στάδια και είδη Ερευνας, Καταγραφή στοιχείων γεωτρήσεων και λοιπών
στοιχείων, µακροσκοπική περιγραφή και ταξινόµηση των γαιανθράκων σε
λιθότυπους).
 Αξιολόγηση (Επεξεργασία ερευνητικών στοιχείων, παραλληλισµός στρωµάτων,
µελέτη
στρωµάτων οργανικής
(κυρίως)
και
ανόργανης
σύστασης,
κοιτασµατολογικά στοιχεία (Μορφή, Ποιότητα, Προσδιορισµός παραµέτρων,
Αποθέµατα, Προοπτική)
 Αναπαράσταση παλαιοπεριβαλλόντων γένεσης (είδη και εξέλιξη τυρφώνων,
φυτοκοινωνίες, εξέλιξη της χλωρίδας, συµβιώσεις-χαρακτηριστικές φυτοκοινωνίες,
στοιχεία και επεξεργασία παλαιοχλωρίδας, σύγκριση παλαιοοικοσυστηµάτων,
συµπεράσµατα
και
παλαιοπεριβαλλοντικά-κλιµατολογικά,
αναπαράσταση
παλαιοπεριβάλλοντος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
WARD, C.R. (1984): Coal Geology and Coal Technology. Edited by Colin & Ward
Blackwell Scientific Publications. ISBN 086793095 9. Melbourne, Oxford, London,
Edinburgh, Boston.
STACH E., TAYLOR G.H., MACKOWSKY M.Th., GHANDRA D.,
TEICHMÜLLER M. and TEICHMÜLLER R. (Translation by Murchison D.G., Taylor
G.H. & Zierke F.), 1982: Stach’s Textbook of Coal Petrology, Gebrüder Bornträger,
Stuttgart.
ICCP (1971): Internationales Lexikon für Kohlepetrologie. Ergänzung zu 2 Ausgabe,
Paris (C.N.R.S.).
GÖTTLICH, K.J. (1976): Moor- and Torfkunde. 2 Aufl. Schweizerbartsche
Verlagsbuchand-lung. Stuttgart.

ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ - ∆ιδάσκοντες: Α.Βγενόπουλος, Ν.Κονισπολιάτης
Γεωχηµικές ιδιότητες και συµπεριφορά των στοιχείων. Γεωχηµικές εφαρµογές των
ισοτόπων. Γεωχηµεία πυριγενών, µεταµορφωµένων και ιζηµατογενών πετρωµάτων.
Οργανική Γεωχηµεία. Εφαρµοσµένη Γεωχηµεία (η Γεωχηµεία στον εντοπισµό
κοιτασµάτων, µορφές δευτερογενούς γεωχηµικής διασποράς, γεωχηµικές ανωµαλίες).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
Α. ΚΕΛΕΠΕΡΤΖΗ (1993): Εφαρµοσµένη Γεωχηµεία. Παν/µιο Αθηνών.
Σ. ΒΑΡΝΑΒΑΣ (1986): Εφαρµοσµένη Γεωχηµεία. Παν/µιο Πατρών.
I. THORTON and R. HOWARTH (1986): Applied Geochemistry in the 1980s.
Graham and Trotman Ed.
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H. HAWKES and J. WEBB (1962): Geochemistry in Mineral Exploration. Harper and
Row New York.

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗΣ
H επιλογή των απαιτουµένων προδιδακτορικών µαθηµάτων των υποψηφίων
διδακτόρων του Tοµέα Μεταλλευτικής γίνεται, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, µετά από
σύσταση του Eπιβλέποντος Kαθηγητή και αποδοχή από τον Τοµέα, από τις εξής τρεις
κατηγορίες µαθηµάτων :
1. Ειδικά προδιδακτορικά µαθήµατα του Τοµέα.
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2. Μαθήµατα των εγκεκριµένων ∆ιατµηµατικών Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Ε.Μ.Π.
3. Μαθήµατα των προπτυχιακών σπουδών του Ε.Μ.Π.
Τα ειδικά προδιδακτορικά µαθήµατα του τοµέα Μεταλλευτικής, η ύλη τους και οι
διδάσκοντες δίδονται στη συνέχεια.
1. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ - ∆ιδάσκων: Σοφία
Σταµατάκη.
Βασικός σχεδιασµός γεωτρήσεων. Οργάνωση έργου. Εκτίµηση κόστος. Εφαρµογή
θεωρίας καµπυλών µάθησης και πρόγνωσης (learning curve theory). Παράµετροι
σχεδιασµού. Μοντελοποίηση σχεδιασµού. Τεχνικές βελτιστοποίησης. Έλεγχος έργου
µε µεθόδους γεωπροσανατολισµού.
Ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 Ασκήσεις + Θέµα ολοκληρωµένης επεξεργασίας
για κάθε σπουδαστή)
∆ιδακτικά βοηθήµατα:
1. Neal Adams, 1985. "Drilling Engineering. A Complete Well Planning Approach".
Penn Well Publishing Company
2. Bourgoyne Adam, Millheim Keith, Chenevert E. & Young F.S., 1991. "Applied
Drilling Engineering", Society of Petroleum Engineers Textbook Series, USA
3. Rabbia H., 1985. "Oilwell Drilling Engineering-Principals and Practice". Alden
Press, Oxford U.K.
4. Millheim Keith and Gubler F.H., 1990. "Evaluating and Planning Directional
Wells Utilizing post analysis Techniques and three dimensional bottom hole
assemply" Society of Petroleum Engineers Reprint Series, USA.
5. French Oil and Gas Industry Association (Technical Committee): Directional
Drilling and Deviation Control Technology. Editions Technip, 1990.
2. ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΡΕΥΣΤΩΝ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

∆ιδάσκων: Σοφία Σταµατάκη
Τύποι ρευστών.
Θερµοφυσικές
ιδιότητες.
Θερµοδυναµική συµπεριφορά
πολυσιστατικών µιγµάτων. Καταστατικές εξισώσεις. PVT ανάλυση. Εργαστηριακή
προσοµοίωση παραγωγής πετρελαίου και αερίου. Μοντελοποίηση. Εφαρµογές
προσοµοιωτών υπόγειων ταµιευτήρων.
Ώρες διδασκαλίας: 4 (2 θεωρία + 2 Ασκήσεις + Θέµα για κάθε σπουδαστή)
∆ιδακτικά βοηθήµατα:
1. Khalid Aziz and Antonin Settari, 1980. "Petroleum Reservoir Simulation" Applied
Science Publishers Ltd. London UK
2. K.S. Pedersen, Aa. Fredenslund and P. Thomassen, 1989. "Properties of Oils and
Gases". Gulf Publishing Company
3. Tarek Ahmed, 1989 "Hydrocarbon phase behaviour". Gulf Publishing Company
3.
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(Mining Systems Engineering) - ∆ιδάσκων: Γ.Ν. Παναγιώτου
Σκοπός του µαθήµατος είναι η παροχή γνώσεων επί των µεθόδων και Τεχνικών που
χρησιµοποιούνται για την µελέτη και ανάλυση συστηµάτων, µε έµφαση στα
µεταλλευτικά συστήµατα.
Ορισµοί, αρχές σύνθεσης συστηµάτων, τεχνικές ανάπτυξης µοντέλων, Τεχνικές
συλλογής και επεξεργασίας δεδοµένων, προσοµοίωση συστηµάτων, τεχνικές λήψης
αποφάσεων υπό αβεβαιότητα και ρίσκο, αξιοπιστία συστηµάτων.
Ώρες διδασκαλίας: 2, Ασκήσεις: 1 + Εργασία-Θέµα για έκαστο σπουδαστή
∆ιδακτικά Βοηθήµατα:
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Σηµειώσεις διδάσκοντος.
Systems Engineering and Analysis, B.S. Blanchard & W.J. Fabrycky, prentice Hall,
1990.
Getting Started with GPSS/H, J. Banks, J.S. Carson II, J.N. Sy, Wolverine Software
Corp., 1995.
4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: EΙ∆ΙΚΑ
ΘΕΜΑΤΑ - ∆ιδάσκων: ∆.Καλιαµπάκος.
• Συστήµατα Eκτίµησης Περιβαλλοντικών Eπιπτώσεων - Eφαρµογές στην
µεταλλευτική
• Περιβαλλοντική οικονοµία µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων
• Συστήµατα καταγραφής και ελέγχου ρύπων (monitoring) από µεταλλευτικούς και
λατοµικούς χώρους
• Παρουσίαση ειδικών περιπτώσεων (Case studies)
Ώρες διδασκαλίας : 2
∆ιδακτικά βοηθήµατα
• Canter L., Environmental Impact Assessment, 2nd Ed., McGraw - Hill Inc., 1996.
• Sengupta M., Environmental Impacts of Mining - Monitoring, Restoration and
Control, Lewis Publishers, 1993.
• Pearce D.W. & Turner R.K., Economics of Natural Resources and the Environment,
Harvester Wheatsheaf, 1990.
5. OΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ - ∆ιδάσκοντες:
∆.Καλιαµπάκος, Θ.Περράκη.
• Xρήσεις των Bιοµηχανικών Oρυκτών (ιδιότητες, προδιαγραφές, τιµές)
• Mέθοδοι αύξησης της προστιθέµενης αξίας στα B.O.
• Eιδικά χαρακτηριστικά της αγοράς των B.O.
• Bιοµηχανικό µάρκετιγκ και B.O.
• H οικονοµία ειδικών κατηγοριών B.O., κ.λπ.
Ώρες διδασκαλίας : 2
∆ιδακτικά βοηθήµατα
• S. J. Lefond., Industrial Minerals and Rocks.
• Peter Harben., The Industrial Minerals Handybook : A guide to Markets,
Specifications & Prices.
• Θ. Περράκη Bιοµηχανικά Oρυκτά και Πετρώµατα, Aθήνα 1996.
• A. Φραγκίσκος, H µεταλλευτική επιχείρηση.
6. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ
∆ιδάσκων: Γ. Παναγιώτου.
Εφόσον ο υποψήφιος διδάκτωρ δεν έχει παρακολουθήσει το αντίστοιχο µάθηµα του
9ου εξ., που διδάσκεται στην ειδικότητα του Μηχ. Μεταλλείων, υποχρεούται να
παρακολουθήσει πέραν αυτού και την πρόσθετη σειρά µαθηµάτων, της οποίας το
περιεχόµενο παρατίθεται κατωτέρω.
Για όσους το έχουν παρακολουθήσει θα µετέχουν σε µία σειρά µαθηµάτων µε
περιεχόµενο ως κάτωθι:
Ειδικές µέθοδοι υπογείου εκµεταλλεύσεως. Μηχανισµός κατακρηµνίσεως οροφής.
Χαρακτηριστικά ροής θραυσµένου µεταλλεύµατος. Κόστος αραίωσης και ανάκτησης.
Τηλεχειριζόµενα συστήµατα φορτώσεως. Οριακή περιεκτικότητα εκµεταλλεύσεως.
Ανάπτυξη θέµατος (8 x 2 διδ. ώρες).
Ιούνιος 2004
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7. ΤΑΣΗ ΣΤΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ - ∆ιδάσκων: Α.Ι.
Σοφιανός.
• Εκτίµηση του φυσικού εντατικού πεδίου
• Μέθοδοι µέτρησης του εντατικού πεδίου (Υδραυλικές, αποτόνωσης, συµπίεσης,
ανάκτησης της παραµόρφωσης, θραύσης της γεώτρησης)
• Παραδείγµατα εφαρµογής
• Παρακολούθηση της µεταβολής της τάσης
• Χάρτης του γήινου εντατικού πεδίου
• Σηµασία του εντατικού πεδίου στα τεχνικά έργα, στη γεωλογία και στη γεωφυσική
Ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων : 2
∆ιδακτικά βοηθήµατα :
• Amadei B. and Stephanson O. “Rock stress and its measurement”, Chapman and
Hall, 1997.
• ISRM, 8th Congress, Tokyo, 1995
• Proc. Workshop on Rock stresses in the North Sea, Trondheim, Norway, NTH and
SINTEF Publ., Trondheim, 1995.
• Proc. Intern. Symposium on Rock stress and rock stress measurements, Stockholm,
Centek Publ., Lulea, 1986.
8. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ - ∆ιδάσκων: Σ.
Σταµατάκη
Α. Εφαρµογές υπαίθρου:
♦ Επιλογή και διάταξη των θέσεων των σηµείων µετρήσεων σε συνάρτηση µε την
µορφολογία και τη γεωλογία της περιοχής.
♦ Γεωφυσικές µετρήσεις για τον προσδιορισµό in situ των τιµών των φυσικών
παραµέτρων των πετρωµάτων, κατά περίπτωση της επιλεγείσας γεωφυσικής
µεθόδου, για την συσχέτισή τους µε τα δεδοµένα των γεωφυσικών διασκοπίσεων.
♦ ∆ιεξαγωγή των επιλεγέντων γεωφυσικών µεθόδων και Τεχνικών (ηλεκτρικών,
ηλεκτροµαγνητικών, σεισµικών, βαρυτικών, µαγνητικών κ.α)
♦ Εφαρµογή της Γεωφυσικής στο περιβάλλον και τα γεωτεχνικά.
Β. Ασκήσεις Εργαστηρίου:
♦ Επεξεργασία των γεωφυσικών δεδοµένων µε ειδικά λογισµικά προγράµµατα σε
Η/Υ.
♦ Ερµηνεία των αποτελεσµάτων σε συσχέτιση µε τα γεωλογικά δεδοµένα της
περιοχής. Κατασκευή µοντέλων.
Ώρες διδασκαλίας: 6+ Θεµατική εργασία
∆ιδακτικά βοηθήµατα:
1. W.M. Telford, L.P. Geldart, R.E. Seriff, "Applied Geophysics". Cambridge
University Press. London 1990.
2. M.B. Dorbin, C.H. Savit, "Introduction to Geophysical Prospecting" McGraw-Hill,
Inc. New York 1988.
3. D. Vogelsang, "Environmental Geophysics". Springer Verlag, Berlin Heidelberg
1995.

Ιούνιος 2004
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ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
1.1. ΘΕΩΡΙΑ ΣΚΩΡΙΩΝ
1.2. ΧΗΜΕΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
1.3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
Ιούνιος 2004
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1.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ
∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
1.6. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.1. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
2.2. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
2.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
2.4. ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ Ε∆ΑΦΩΝ
2.5. ΧΗΜΕΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
2.6. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Υ∆ΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
3.1. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
3.2. ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ
3.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
3.4. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
3.5. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ
3.6. ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
3.7. ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
4. ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ
4.1. ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ
ΣΤΗ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΚΟΛΛΟΕΙ∆ΩΝ
4.2. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ
4.3. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
1.1 ΘΕΩΡΙΑ ΣΚΩΡΙΩΝ - ∆ιδάσκων: Π. Νέου-Συγκούνα
Οξείδια (δοµή, ιδιότητες), ∆οµή σκωριών. Φυσικές ιδιότητες σκωριών,
Θερµοδυναµική συµπεριφορά των σκωριών, Αντιδράσεις µεταξύ αερίων και σκωριών,
Αντιδράσεις µεταξύ µετάλλων, αµετάλλων και σκωριών, Ισορροπία µετάλλου και
σκωρίας, Βιοµηχανικές σκωρίες, Συλλιπάσµατα για την παραγωγή και τον καθαρισµό
των µετάλλων
ΩΡΕΣ: 2 ανά εβδοµάδα
Ιούνιος 2004
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∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ:

∆ιεθνής Βιβλιογραφία

1.2 ΧΗΜΕΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ - ∆ιδάσκων: Εµ.Ζευγώλης
Συστήµατα Στερεού – Αερίου, Συστήµατα Τήγµατος – Αερίου, Συστήµατα Τήγµατος
– Σκωρίας, Συστήµατα Τήγµατος – Στερεού
Στα παραπάνω συστήµατα θα µελετηθούν:
- ∆ιεργασίες διεπιφάνειας
- Θερµοδυναµικές ιδιότητες
- Κινητική
- Μεταφορά µάζας
- Αντιδράσεις
ΩΡΕΣ: 2 ανά εβδοµάδα
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Σηµειώσεις διδάσκοντα
1.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
∆ιδάσκων: Σ.Αγατζίνη-Λεονάρδου
Εισαγωγή, Σύντοµη ανασκόπηση στους παραγοντικούς σχεδιασµούς δύο επιπέδων,
Στατιστικές Εκτιµήσεις, Ανάλυση ∆ιακύµανσης, Στατιστικοί Σχεδιασµοί µε
παράγοντες σε περισσότερα από ένα επίπεδα, Κλασµατικοί Παραγοντικοί Σχεδιασµοί,
Προσδιορισµός των αρίστων συνθηκών µιας διεργασίας, Εµπειρικά µοντέλα
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΩΡΕΣ: 36 ώρες Æ 14 ώρες Θεωρία και 22 ώρες Φροντιστήρια - Ασκήσεις
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Σηµειώσεις διδάσκοντος
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. G.E.P.Box, W.G.Hunter and J.S.Hunter, Statistics for Experimenters, John Wiley
& sons, 1978
2. O.L.Davies, The Design and Analysis of Industrial Experiments, Longman Group
Ltd, 1978
3. O.L.Davies and P.L.Goldsmith, Statistical Methods in Research and Production,
Longman Groups Ltd, 1980
1.4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΩΝ

&

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ

∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ∆ιδάσκων: Ι. Πασπαλιάρης
Κατηγορίες µαθηµατικών µοντέλων, Αρχές ανάπτυξης µαθηµατικών µοντέλων,
Μαθηµατικά µοντέλα φυσικών διεργασιών ( Ελάττωση µεγέθους, ∆ιαχωρισµός,
Ταξινόµηση, Συµπίεση, Εκτόνωση, Εναλλαγή Θερµότητας, Κρυστάλλωση),
Μαθηµατικά µοντέλα χηµικών διεργασιών (Αντιδραστήρας Ροής Πλήρους Ανάµιξης,
Εµβολικής Ροής, ∆ιαλείποντος έργου, Χηµικής ισορροπίας Gibbs), Εισαγωγή στην
προσοµοίωση και τους προσοµοιωτές
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Επίλυση διαγραµµάτων ροής µε χρήση προσοµοιωτών
1. ∆ιάγραµµα Bayer
2. Κατεργασίας Αποβλήτων
ΩΡΕΣ: 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις ανά εβδοµάδα
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Σηµειώσεις διδάσκοντος
1.5 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
∆ιδάσκων: Ι. Πασπαλιάρης.
Ανάπτυξη ισοζυγίων µάζας & ενέργειας, Στοιχειοµετρία & κινητική χηµικών
αντιδράσεων, Σχεδιασµός οµογενών ιδανικών αντιδραστήρων (σταθερή και µησταθερή κατάσταση, Σχεδιασµός ετερογενών αντιδραστήρων (σταθερή και µηΙούνιος 2004
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σταθερή κατάσταση), Σχεδιασµός πολυφασικών αντιδραστήρων, Θεωρία κατανοµής
χρόνων παραµονής, Ανάλυση και σχεδιασµός µη-ιδανικών χηµικών αντιδραστήρων
ΩΡΕΣ: 2 ώρες θεωρία και 2 ώρες ασκήσεις ανά εβδοµάδα
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Σηµειώσεις διδάσκοντος
1.6. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ
∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ-∆ιδάσκων: Η. Χαλικιά
Ι) Ετερογενή µη καταλυτικά συστήµατα
Ι.1. Κινητική Στερεού-Ρευστού
Ι.1.1. Συστήµατα Στερεού-Αερίου (Φρύξη, Αναγωγή, Θερµική ∆ιάσπαση)
Ι.1.2. Συστήµατα Στερεού-Υγρού (Εκχύλιση, ∆ιάλυση, Κρυστάλλωση, Καταβύθιση,
Ιοεναλλαγή)
Ι.2. Κινητική Στερεού-Στερεού (Αντιδράσεις στερεάς κατάστασης, Μετασχηµατισµοί
φάσεων, Πυροσυσσωµάτωση)
Ι.3. Κινητική Υγρού-Υγρού (Συστήµατα οργανικού διαλύτη-υδατικού διαλύµατος,
Συστήµατα σκουριάς-µετάλλου, Συστήµατα µετάλλου-µετάλλου)
Ι.4. Κινητική Υγρού-Αερίου (∆ιαλυτότητα αερίων σε υδατικά διαλύµατα,
∆ιαλυτότητα αερίων σε τηγµένα µέταλλα)
ΙΙ) Ετερογενή καταλυτικά συστήµατα
ΩΡΕΣ: 2 ώρες ανά εβδοµάδα
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ: Σηµειώσεις διδάσκοντα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
2.1 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ∆ιδάσκων: Μ. Τσέζος
Ανάπτυξη µικροοργανισµών και βιοχηµικές δράσεις, Κινητική βιοχηµικών δράσεων,
Ανάλυση συχνότητας τιµών σχεδιαστικών παραµέτρων, Βιολογικοί αντιδραστήρες –
Αρχές σχεδιασµού
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Προσδιορισµός καµπύλης ανάπτυξης καλλιέργειας µικροοργανισµών (3 ώρες)
2. Προσδιορισµός BOD, COD, SS (3 ώρες)
3. Εγκατάσταση βιολογικού αντιδραστήρα πλήρους ανάµιξης (Chemostat) (3 ώρες)
4. Παρακολούθηση λειτουργίας αντιδραστήρα πλήρους ανάµιξης (3 ώρες)
ΩΡΕΣ: 2 ώρες θεωρία και 1 ώρα ασκήσεις ανά εβδοµάδα,
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Από τον επισυναπτόµενο κατάλογο βοηθηµάτων
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Από την επισυναπτόµενη βιβλιογραφία.
2.2 ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ∆ιδάσκων: Μ. Τσέζος
Αφαίρεση αιωρούµενων σωµατιδίων, Κροκίδωση – Συσσωµάτωση, Ρόφηση,
βιορόφηση, Ιοντοεναλλαγή
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Σχεδιασµός µονάδας διαύγασης τύπου ΙΙ
2. Προσδιορισµός ισοθέρµου ρόφησης
3. Επίδειξη ιοντοεναλλαγής
4. Επίδειξη κροκίδωσης - συσσωµάτωσης
Ιούνιος 2004
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ΩΡΕΣ: 2 ώρες θεωρία και 1 ώρα ασκήσεις ανά εβδοµάδα,
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Από τον επισυναπτόµενο κατάλογο βοηθηµάτων

2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ∆ιδάσκων: Μ. Τσέζος
Σχέση οικονοµικής δραστηριότητας και περιβαλλοντικής ποιότητας. Αειφόρος
Ανάπτυξη, Οικονοµία φυσικών πόρων, Τεχνολογικό κόστος περιβαλλοντικής σχέσης
προστασίας και σχέση µε άλλα βασικά οικονοµικά µεγέθη, Σχέση τεχνολογίας –
οικονοµίας και νοµοθετικών ρυθµίσεων. Αρχές προσδιορισµού ορίων εκποµπών
ρύπων. Οικολογικοί φόροι., Παραδείγµατα διαταραχών µεγάλης κλίµακας σε άµεση
σχέση µε την οικονοµική δραστηριότητα., Οικονοµικό όφελος από την ορθή
περιβαλλοντική διαχείρηση αποβλήτων , Σχεδιασµός συµβατότητας οικονοµικών
δραστηριοτήτων και χρήσεις γής, Μέτρηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σκοπός,
δοµή, προοπτική
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Τρεις εργαστηριακές ασκήσεις δίωρου διαρκείας σε επιλεγµένα θέµατα.
ΩΡΕΣ: 2 ώρες θεωρία και 1 ώρα ασκήσεις ανά εβδοµάδα
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Environment and Economy OECD, Σχετικά επιστηµονικά
άρθρα
2.4 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ Ε∆ΑΦΩΝ - ∆ιδάσκων: Ι. Πασπαλιάρης.
Πηγές εκποµπής ρύπων, περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός πηγών εκποµπής ρύπων και
εδαφών, Τεχνολογίες αδρανοποίησης πηγών ρύπανσης, Τεχνολογίες αποµάκρυνσης
ρύπων από εδάφη, Τεχνολογίες αδρανοποίησης ρύπων στα εδάφη.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: Ν. Παπασιώπη, Α. Ξενίδης.
• Περιβαλλοντικός χαρακτηρισµός πηγών ρύπανσης και εδαφών: EPA-TCLP ∆οκιµή
τοξικότητας, προσδιορισµός βιοδιαθέσιµου, ανταλλάξιµου, ανθρακικού,
αναγώγιµου, οξειδώσιµου, υπολλειµµατικού κλάσµατος, προσδιορισµός δυναµικού
γένεσης οξύτητας.
• Αδρανοποίηση πηγών εκποµπής ρύπων µε αλκαλικά πρόσθετα.
• Αποµάκρυνση µολύβδου από εδάφη µε εκχύλιση µε οργανικά συµπλοκοποιητικά
αντιδραστήρια.
• Σταθεροποίηση µολύβδου σε εδάφη µε βιολογική ιλύ.
Προσδιορισµός πηγών ρύπανσης, οδών και µηχανισµών-µετακίνησης-διασποράς,
αποδεκτών ρύπανσης (άνθρωπος, πανίδα, χλωρίδα, εδάφη, ύδατα), Μοντέλα έκθεσης,
Ανάλυση επικινδυνότητας: εκτίµηση πιθανότητας έκθεσης, βαθµού βλάβης.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
• Φροντιστηριακές ασκήσεις ανάπτυξης µοντέλων έκθεσης, εκτίµηση πιθανότητας
έκθεσης, βαθµού βλάβης, ανάλυσης επικινδυνότητας.
• Παραδείγµατα εφαρµογής: Σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την ανάλυση
επικινδυνότητας σε συγκεκριµένες τοποθεσίες.
ΩΡΕΣ: 2 ώρες θεωρίας και 2 ώρες ασκήσεων ανά εβδοµάδα
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Σηµειώσεις διδασκόντων
2.5. ΧΗΜΕΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ∆ιδάσκων: Μ. Τσέζος.
Εισαγωγή στην χηµεία της ατµοσφαίρας, Πηγές εκποµπής – Κυριότεροι
ατµοσφαιρικοί ρύποι, Στοιχεία Μετεωρολογίας, ∆ιασπορά ατµοσφαιρικών ρύπων –
πρόβλεψη ατµοσφαιρικής ρύπανσης, Επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπανσης: στην
περιοχή των εκποµπών, σε µεγάλες αποστάσεις από τις πηγές εκποµπής, Φαινόµενα σε
πλανητική κλίµακα: Φαινόµενο Θερµοκηπίου, Έλλειψη Όζοντος στη στρατόσφαιρα
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: Ε. Ρεµουντάκη.
1. ∆ειγµατοληψία ατµοσφαιρικών ρύπων στην πηγή εκποµπής
2. ∆ειγµατοληψία ατµοσφαιρικών ρύπων σε απόσταση από τις πηγές εκποµπής
3. Τεχνικές επεξεργασίας δειγµάτων και προσδιορισµού ατµοσφαιρικών ρύπων
4. Ερµηνεία αποτελεσµάτων σε συνδυασµό µε µετεωρολογικά δεδοµένα
ΩΡΕΣ: 2 ώρες θεωρία και 1 ώρα ασκήσεις ανά εβδοµάδα
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Από τον επισυναπτόµενο κατάλογο βοηθηµάτων
2.6. ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Υ∆ΑΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
∆ιδάσκουσα: Η. Χαλικιά
Προχωρηµένη θερµοδυναµική και κινητική των υδατικών διαλυµάτων, Αντιδράσεις
διαλυτοποίησης και καταβύθισης, Μεταλλικά ιόντα σε υδατικά διαλύµατα., Οξείδωση
και αναγωγή, Φυσικοχηµική ισορροπία σε ύδατα., Η διεπιφάνεια στερεού διαλύµατος.
ΑΣΚΗΣΕΙΣ: Α. Ξενίδης.
• Προχωρηµένες φροντιστηριακές ασκήσεις που περιλαµβάνουν θερµοδυναµική και
κινητική αναλύσεις συστηµάτων.
• Προχωρηµένες φροντιστηριακές ασκήσεις οξειδοαναγωγής
• Φροντιστηριακές ασκήσεις ανάλυσης συστηµάτων στερεού - υγρού
• Εργαστηριακές ασκήσεις διαλυτοποίησης - καταβύθισης
ΩΡΕΣ: 2 ώρες διδασκαλίας, 2 ώρες φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων
ανά εβδοµάδα
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:
W. STUMM AND J.J. MORGAN, Aquatic Chemistry
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
1. Physico-chemical Processes for Water Quality Control Weber, J. Wiley.
2. Waste Water Engineering. Treatment Disposal Reuse. Metcalf and Edy Mc Grow
Hill.
3. Environmental Engineering. A Design Approach. Sincero and Sincero. Prentice
Hall.
4. Environmental Science and Engineering. G. Henry and G. W. Heinke. Prentice
Hall.
5. Introduction to Environmental Engineering and Science. M. Masters, Prentice Hall.
6. Environmental Chemistry E. Manahan. Lewis
7. Environmental Chemistry Baird. Freeman.
8. Fundamentals of Air Pollution. W. Boubel, D. L. Fox, D.B. Turner, A. C. Stern.
Academic Press.
9. Economy and Environment Perrings, Charles. Cloth Camb. UP
10. Coevolutionary Economics : The Economy, Society and the Environment
Gowdy,John M., Natural Resource Management & Policy, Cloth Kluwer Acad.
Publrs.
11. Integrating Economics, Ecology and Thermodynamics Ruth, Matthias. Cloth
Kluwer Acad. Publrs.
Προτείνοντες : Καθηγητής Μ. Τσέζος, ∆ρ. Ε. Ρεµουντάκη

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
3.1. ΣΧΕ∆ΙΑΣΗ ∆ΟΜΗΣ ΚΑΙ Ι∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
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∆ιδάσκων: Γ. Παπαδηµητρίου
Προχωρηµένα µαθήµατα δοµής των µεταλλικών υλικών, Τεχνικές χαρακτηρισµού και
ιδιότητες, Κατηγορίες των υλικών, Υλικά ανθεκτικά στην τριβή, στη διάβρωση, στη
οξείδωση κλπ.
ΩΡΕΣ: 2 ώρες θεωρία και 1 ώρα ασκήσεις ανά εβδοµάδα
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Σηµειώσεις
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Mc Allister, Introduction to Materials Science, Pergamon Press
W.F.Smith, Principles of Materials Science and Engineering, McGraw-Hill
M.F.Ashby, D.R.H.Jones, Engineerign Materials 1. An Introduction to their properties
and applications, Pergamon Press
M.F.Ashby, D.R.H.Jones, Engineerign Materials 2. An Introduction to
microstructures, properties and design, Pergamon Press
G.E.Dieter, Mechanincal Metallurgy, McGraw-Hill
R.E.Smallman, Modern Physical Metallurgy, Butterworths
3.2 ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ - ∆ιδάσκων: Χ.Παναγόπουλος
Εισαγωγή, Επιφανειακή τοπογραφία, Νόµοι και φαινόµενα τριβής σε µεταλλικά,
πολυµερή, κεραµικά και σύνθετα υλικά, Φαινόµενα φθοράς σε διάφορα τεχνολογικά
υλικά, Λίπανση και λιπαντικά, ∆ιάφοροι τύποι λίπανσης, Φθορά από πίπτοντα
σωµατίδια, Μηχανική των επιφανειών και τριβολογία
ΩΡΕΣ: 2 ώρες ανά εβδοµάδα
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Από την βιβλιογραφία
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
R.Arnell, P.Davies, J.Halling and T.Whomes, Tribology, Principles and Design
Applications, McMillan, London, 1991
A. Cameron, Basic Lubrication Theory, J.Wiley, Chichester, 1981
K.Zum Gahr, Microstructure and Wear of Materials, Elsevier, Amsterdam, 1987
E.Rabinowicz, Friction and Wear of Materials, J.Wiley, New York 1965
F.P.Bowden and D.Tabor, The Friction and Lubrication of Solids, Clarendon Press,
Oxford, 1964

3.3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ
∆ιδάσκων: Ε. Μητσούλης
Ορισµός Ρεολογίας και σηµασία της στη µορφοποίηση πλαστικών, Εισαγωγή στην
ιξωδοελαστικότητα και ιξωδοµετρία, Ρεολογικές ιδιότητες πολυµερών και µέτρησή
τους, Ελαστικά φαινόµενα (διόγκωση εκβαλλόµενων πολυµερών), Ρεολογικές
καταστατικές εξισώσεις, Μορφοποίηση πολυµερών (εκβολή, κυλίνδρωση, επικάλυψη
καλωδίων, κλπ.), Αριθµητικές µέθοδοι στην µορφοποίηση πολυµερών. Ανάλυση
µορφοποίησης πολυµερών µε τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων.
ΩΡΕΣ: 3 ώρες ανά εβδοµάδα
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Εισαγωγή στην επεξεργασία των πολυµερών
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Fundamentals of Polymer Processing, S. Middleman, McGraw-Hill,
New York,
1977.
Principles of Polymer Processing, Z. Tadmor and C.G. Gogos, SPE Monograph Series,
Wiley, New York, 1979.
Polymer Processing: Principles and Design, D.G. Baird and D.I. Collias, ButterworthHeinemann, Boston, 1995.
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3.4. ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
∆ιδάσκων: Η. Χαλικιά
Θεµελιώδεις αρχές και εξισώσεις για κλειστά συστήµατα, Θεµελιώδες αρχές και
εξισώσεις για ανοικτά συστήµατα, Σταθερότητα των θερµοδυναµικών συστηµάτων,
Χηµικό δυναµικό, πτητικότητα και
ενεργότητα, Χηµικές αντιδράσεις,
Θερµοδυναµικός φορµαλισµός διµερών συστηµάτων, ∆ιµερή διαγράµµατα φάσεων,
Πολυµερή συστήµατα και διαγράµµατα φάσεων, Σταθερότητα των πολυµερών
συστηµάτων, Θερµοδυναµική των µη στοιχειοµετρικών ενώσεων, Προσρόφηση,
Στατιστικά πρότυπα στερεών διαλυµάτων αντικατάστασης και παρεµβολής.
ΩΡΕΣ: 2 ώρες ανά βδοµάδα
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Σηµειώσεις διδάσκοντος
3.5 ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ, ∆ιδάσκων: Χ. Παναγόπουλος
Χαρακτηριστικά των κεραµικών στερεών, Κεραµικές διεργασίες, Ιδιότητες των
κεραµικών, Τεχνολογία κεραµικών, Παραδοσιακά κεραµικά, Τεχνικά κεραµικά,
Πυρίµαχα, Υαλοκεραµικά υλικά, Επιφανειακά κεραµικά επιστρώµατα, Βιοϊατρικά
κεραµικά.
ΩΡΕΣ: 2 ώρες ανά βδοµάδα
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Σηµειώσεις διδάσκοντος
3.6 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
∆ιδάσκων: Π. Τσαλαπάτης
Θεωρία κοπής, Συµβατικές µηχανουργικές κατεργασίες, Μη συµβατικές
µηχανουργικές κατεργασίες, Κατεργασιµότητα.
ΩΡΕΣ: 2 ώρες ανά εβδοµάδα
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Σηµειώσεις διδάσκοντος
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Metals Handbook, ASM, 9th Ed. Vol. 1,2,3,16
Μηχανουργική Τεχνολογία, Τοµ. ΙΙ-1, Πετρόπουλου Manufacturing
Engineering and Technology, S. Kalpakjian Fundamentals of
Machining and Machine Tools, Boothroyd – Knight Machinability of
Engineering Materials, Mills – Redford
Metal Cutting Principles, Shaw
3.7. ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ∆ιδάσκων: Ε. Χριστοφόρου
Μαγνητικά πεδία. Μαγνήτιση και µαγνητική ροπή. Μαγνητικές µετρήσεις. Είδη
µαγνητικών υλικών. Μαγνητικές ιδιότητες της ύλης. Μαγνητικές περιοχές. Μαγνητικά
τοιχώµατα. ∆ιεργασίες µαγνητικών περιοχών. Μαγνητική τάξη και κρίσιµα
φαινόµενα. Κβαντική θεωρία του µαγνητισµού. Μαλακά µαγνητικά υλικά. Σκληρά
µαγνητικά υλικά. Υλικά µαγνητικής εγγραφής. Υπεραγωγιµότητα. Μαγνητικές
τεχνικές για χαρακτηρισµό υλικών.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
Μαγνητικές µετρήσεις µαλακών µαγνητικών υλικών. Μαγνητο-οπτικές µετρήσεις.
Αισθητήρες βασισµένοι σε µαγνητικά υλικά. Ενεργοποιητές βασισµένοι σε µαγνητικά
υλικά. Συστήµατα εγγραφής και ανάγνωσης πληροφορίας βασισµένα σε µαγνητικά
υλικά.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
Στην προσοµοίωση µαγνητικών συστηµάτων. Στη σχεδίαση αισθητήρων βασισµένων
σε µαγνητικά υλικά. Στη σχεδίαση ενεργοποιητών βασισµένων σε µαγνητικά υλικά.
Στη σχεδίαση συστηµάτων εγγραφής βασισµένων σε µαγνητικά υλικά. Στη σχεδίαση
συστηµάτων χαρακτηρισµού µαγνητικών υλικών.
ΩΡΕΣ: 2 ώρες θεωρία και 1 ώρα ασκήσεις ανά εβδοµάδα.
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∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Σηµειώσεις διδάσκοντος.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1. D. Jiles, Introduction to Magnetism and Magnetic Materials, Chapman & Hall,
1990.
2. S. Chikazumi, Physics of Magnetism, Krieger Publishing Company, 1978.
3. B.D. Cullity, Introduction to Magnetic Materials, Addison-Wesley Publishing
Company, 1972.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ
4.1
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ
ΣΤΗ
ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΚΑΙ
ΚΟΛΛΟΕΙ∆ΩΝ - ∆ιδάσκων: Γ. Αναστασάκης
Εισαγωγή, Ρόφηση στις διεπιφάνειες στερεό – αέριο, υγρό – αέριο, στερεό – υγρό και
φαινόµενα που συνδέονται µε τη ρόφηση, Ηλεκτρικές ιδιότητες κολλοειδών
συστηµάτων, Σταθερότητα και θρόµβωση κολλοειδών, Κροκίδωση, ∆ιασπορά
φάσεων και ιδιότητες διεσπαρµένων φάσεων, Επιφάνειες στερεών, Εφαρµογές στην
προστασία περιβάλλοντος.
ΩΡΕΣ: 2 ώρες εβδοµάδα
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Από την βιβλιογραφία
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. A.W.Adamson, Physical Chemistry of Surfaces, Interscience Publishers, New
York, 1960
2. R.J.Good & R.R.Stromberg, Surface and Colloid Science, Plenum Press, New
York 1979
3. J.O’M.Bockris, B.E.Conway & E.Yeager, Comprehensive Treatise of
Electrochemistry, Plenum Press, New York, 1984 (2nd Ed.)
4.2 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΕΥΣΗΣ - ∆ιδάσκων: Γ. Αναστασάκης
Συστήµατα επίπλευσης, Ιδιότητες ορυκτών και µεταλλευµάτων, Αντιδραστήρια
επίπλευσης, Επιφανειακά φαινόµενα, Επίπλευση θειούχων ορυκτών, οξειδίων,
πυριτικών και ορυκτών τύπου άλατος, Μηχανές επίπλευσης, Κινητική της επίπλευσης.
ΩΡΕΣ: 2 ώρες ανά εβδοµάδα
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Από την βιβλιογραφία
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. M.C.Fuerstenau (Edit.), Flotation, AIMMPE Inc., New York, 1976, Vol. I & II
2. R.P.King, Principles of Flotation, South African Inst. Of Mining and Metallurgy,
Johannesburg, 1982
3. N.L.Weiss,(Edit), SME Mineral Processing Handbook, SME of AIME, New York,
1985, Vol. I
4.3 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ - ∆ιδάσκων:
Κ.Γ.Τσακαλάκης
Κατάτµηση: Θραύση, Λειοτρίβηση, Νόµοι κατάτµησης, σχέσεις ειδικής ενέργειας µε
µέγεθος τεµαχίων, Μηχανές Κατάτµησης: θραυστήρες, µύλοι κυλιόµενου φορτίου,
Αρχές λειτουργίας, υπολογισµοί: δυναµικότητα, ισχύς, Συναρτήσεις κατανοµής
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Οδηγός των Οργανωµένων Προδιδακτορικών Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών

µεγέθους τεµαχίων, ιδιότητες, Ταξινόµηση: Μαθηµατική έκφραση αποτελεσµάτων
ταξινόµησης, βιοµηχανικά κόσκινα, Αρχές λειτουργίας, υπολογισµός δυναµικότητας,
Κυκλώµατα κατάτµησης, κλειστά κυκλώµατα, ∆ιαστασιακή ανάλυση: Θεωρία και
εφαρµογές στον εµπλουτισµό των µεταλλευµάτων, Κίνηση στερεών σε ρευστά,
Υδροταξινόµηση, Αεροταξινόµηση, Υδροαυτοκαθαρισµος, υπολογισµός κυλινδρικού
υδροαυτοκαθαριστή (δυναµικότητα, ισχύς).
ΩΡΕΣ: 2 ώρες Θεωρίας και 1 ώρα Ασκήσεων ανά εβδοµάδα
∆Ι∆. ΒΟΗΘΗΜΑ: Από την βιβλιογραφία
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Γ.Α.Σταµπολτζή, Μηχανική Προπαρασκευή Μετ/των, Βιοµηχ. Ορυκτών και
Πετρωµάτων, Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Αθήνα 1994
2. Α.Ζ.Φραγκίσκου, Η µελέτη του Εµπλουτισµού των Μεταλλευµάτων,
Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Αθήνα 1990
3. Α.Ζ.Φραγκίσκου, Μελέτη και Κατασκευή Εργοστασίου Εµπλουτισµού
Μεταλλευµάτων και Βιοµηχανικών Ορυκτών (Σχεδιασµός Εργοστασίου),
Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Αθήνα 1992
4. Design and Installation of Comminution Circuits, A.L.Mular & G.V.Jergensen,
Editors, SME, New York 1982
5. Mineral Processing Plant Design, A.L.Mular & R.B.Bhappu, SME, New York
1980
6. SME Mineral Processing Handbook, N.L.Weiss, Editor, SME, New York 1985
7. G.C.Lowrison, Crushing and Grinding, London Butterworths 1974.
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