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Άρθρο 1. Γενικζσ Διατάξεισ 

1. Σα Σμιματα Ηλεκτρολογίασ, Μθχανολογίασ και Φυςικϊν Πόρων & Περιβάλλοντοσ του ΣΕΙ 

Κριτθσ οργανϊνουν και λειτουργοφν από κοινοφ Διατμθματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν 

πουδϊν (Δ.Π.Μ..) ςε «Ενεργειακά υςτιματα». Σο Δ.Π.Μ.. ζχει εγκρικεί από τισ Γενικζσ 

υνελεφςεισ των δφο Σμθμάτων, ςυγκεκριμζνα με τθν Πράξθ 162/8.2.2013 τθσ Γ.. του 

Σμιματοσ Ηλεκτρολογίασ, τθν Πράξθ 159/26.3.2013 του Σμιματοσ Μθχανολογίασ και τθν 

Πράξθ 2/26.3.2013 του Σμιματοσ Φυςικϊν Πόρων & Περιβάλλοντοσ. Σο Πρόγραμμα 

λειτουργεί με βάςθ τον Νόμο 3685/08, τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ του, τον 

Εςωτερικό Κανονιςμό Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του ΣΕΙ Κριτθσ και τθν Τπουργικι Απόφαςθ 

ζγκριςθσ. 

2. Η ζδρα του Δ.Π.Μ.. ςε «Ενεργειακά υςτιματα» βρίςκεται ςτθ χολι Σεχνολογικϊν 

Εφαρμογϊν του Σ.Ε.Ι. Κριτθσ, ςτο Ηράκλειο περιοχι Εςταυρωμζνοσ.  

3. Ο παρϊν Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ (Ε.Κ.Λ.) κακορίηει το πλαίςιο λε ιτουργίασ 

και οργάνωςθσ του Δ.Π.Μ.., ρυκμίηει κζματα που δεν προβλζπονται ςτθν κείμενθ 

νομοκεςία και αναλφει κζματα που περιζχονται ςτθν ιδρυτικι υπουργικι απόφαςθ του 

Δ.Π.Μ... 

4. Ο παρϊν Ε.Κ.Λ. αποτελεί Παράρτθμα του Κανονιςμοφ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του  Σ.Ε.Ι. 

Κριτθσ (Κ.Μ..-Σ.Ε.Ι. Κριτθσ) και τροποποιείται με απόφαςθ τθσ Ειδικισ Διατμθματικισ 

Επιτροπισ (Ε.Δ.Ε.) του ΔΠΜ.  

Άρθρο 2. Αντικείμενο-ςκοπόσ του Δ.Π.Μ.Σ. 

1. κοπόσ του Δ.Π.Μ.. ςε «Ενεργειακά υςτιματα» τθσ χολισ Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν 

του Σ.Ε.Ι. Κριτθσ είναι να εφοδιάςει αποφοίτουσ Σμθμάτων Ηλεκτρολογίασ, Μθχανολογίασ 

και άλλων ςυναφϊν ειδικοτιτων με γνϊςεισ που αφοροφν ςτισ ςφγχρονεσ ενεργειακζσ 

τεχνολογίεσ και τισ αντίςτοιχεσ επιςτθμονικζσ προςεγγίςεισ για τθν παραγωγι και διαχείριςθ 

ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ, κακϊσ και κζματα που αφοροφν τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Ωσ μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποβλζπει 

επίςθσ ςτθν προαγωγι τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ μζςω τθσ προϊκθςθσ τθσ ζρευνασ ςε 

ςυναφείσ περιοχζσ. Σο Δ.Π.Μ.. κινείται ςτθν κατεφκυνςθ των κφριων αναπτυξιακϊν 

προτεραιοτιτων τθσ χϊρασ, ανταποκρίνεται ςτισ βαςικζσ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ, και παρζχει 

πεδίο για υψθλοφ επιπζδου ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ.  
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2. Οι απόφοιτοι του Δ.Π.Μ.. ςε «Ενεργειακά υςτιματα» κα μποροφν:  

 Να καλφψουν υψθλϊν απαιτιςεων ανάγκεσ ςε εξειδικευμζνο προςωπικό ςε 

παραγωγικζσ μονάδεσ ςτθν Ελλάδα και ςτο εξωτερικό κακϊσ και ςε επιχειριςεισ ι 

οργανιςμοφσ, του δθμόςιου ι ιδιωτικοφ τομζα. 

 Να λειτουργήςουν ωσ αυτοαπαςχολοφμενοι ςτο τεχνολογικό πεδίο τησ μελζτησ, ςχεδίαςησ και 

εφαρμογήσ προηγμζνων ενεργειακϊν ςυςτημάτων  

 Να καλφψουν θζςεισ ζρευνασ και διδαςκαλίασ ςτα γνωςτικά αντικείμενα του Δ.Π.Μ.Σ.  

Άρθρο 3. Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ 

Σο Δ.Π.Μ.. που οργανϊνουν και λειτουργοφν από κοινοφ τα Σμιματα  Ηλεκτρολογίασ, 

Μθχανολογίασ και Φυςικϊν Πόρων & Περιβάλλοντοσ του Σ.Ε.Ι. Κριτθσ κα απονζμει 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευςθσ (Μ.Δ.Ε.) ςε «Ενεργειακά υςτιματα», το οποίο 

υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Σ.Ε.Ι. Κριτθσ και από τον Διευκυντι του Δ.Π.Μ..  

Ο γενικόσ τφποσ του Μ.Δ.Ε. είναι ο ακόλουκοσ: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ  

ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

ςε «Ενεργειακά Συςτήματα» 

Ο (όνομα επώνυμο) του (όνομα πατέρα) και τθσ (όνομα μητέρασ) 

Ολοκλιρωςε με επιτυχία τθσ ςπουδζσ του και εκπλιρωςε πλιρωσ τισ απαιτιςεισ του Μεταπτυχιακοφ 
Προγράμματοσ: «Ενεργειακά υςτιματα» διετοφσ διάρκειασ φοίτθςθσ ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ 
μεταπτυχιακισ διατριβισ, και ανακθρφςςεται Διπλωματοφχοσ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό πουδϊν. 

Ηρακλειο, .. /.. /20.. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Σ.Ε.Ι. Κριτθσ                          Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Δ.Π.Μ.. 
 

 
τον απόφοιτο του Δ.Π.Μ.. μπορεί να χορθγθκεί πριν από τθν τελετι απονομισ του τίτλου 

βεβαίωςθ ότι ζχει περατϊςει επιτυχϊσ το Πρόγραμμα. Σο πρωτότυπο δίπλωμα εκδίδεται ςε 

ζνα (1) μόνο αντίγραφο και δεν αντικακίςταται ςε περίπτωςθ απϊλειασ ι καταςτροφισ από 

οποιαδιποτε αιτία. Η απονομι του Μ.Δ.Ε. γίνεται με κακομολόγθςθ ςε δθμόςια τελετι. Σο 

τελετουργικό τθσ απονομισ ρυκμίηεται με απόφαςθ του υμβουλίου Σ.Ε.Ι. Κριτθσ. Για όςουσ 
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δεν επικυμοφν να δϊςουν όρκο κρθςκευτικοφ τφπου, επιτρζπεται απλι επίκλθςθ τθσ τιμισ 

και τθσ ςυνείδθςισ τουσ. 

Άρθρο 4. Όργανα Δ.Π.Μ.Σ. 

1. Ειδικι Διατμθματικι Επιτροπι 

Ανϊτατο όργανο του Δ.Π.Μ.. είναι θ Ειδικι Διατμθματικι Επιτροπι (Ε.Δ.Ε.) όπωσ ορίηει το 

άρκρο 2, παρ. β του Νόμου 3685/08, οι αρμοδιότθτεσ τθσ οποίασ ορίηονται από τον ίδιο 

Νόμο κακϊσ και από τον κανονιςμό μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του Σ.Ε.Ι. Κριτθσ. Η Ε.Δ.Ε. 

ςυγκροτείται από εννζα (11) ςυνολικά μζλθ Ε.Π., πζντε (5) από το Σμιμα Μθχανολογίασ, 

τζςςερα (4) από το Σμιμα Ηλεκτρολογίασ, δφο (2) από το Σμιμα Φυςικϊν Πόρων & 

Περιβάλλοντοσ και από δφο (2) εκπροςϊπουσ των μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν του 

Προγράμματοσ, όπωσ προβλζπεται από το ςχετικό πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ των δφο  

Σμθμάτων. Η Ε.Δ.Ε. ζχει κθτεία δφο (2) ετϊν – εκτόσ αν ςυντρζχουν ειδικοί λόγοι. Η Ε.Δ.Ε. 

είναι αρμόδια για τον οριςμό των μελϊν των ςυμβουλευτικϊν επιτροπϊν, των εξεταςτικϊν 

επιτροπϊν, τθσ ςυντονιςτικισ επιτροπισ, για τθν απονομι μεταπτυχιακϊν διπλωμάτων, για 

τθ ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν επιλογισ ι εξζταςθσ των υποψιφιων μεταπτυχιακϊν 

φοιτθτϊν, κακϊσ και για κάκε άλλο κζμα που προβλζπεται από επί μζρουσ διατάξεισ. τισ 

ςυνελεφςεισ τθσ Ε.Δ.Ε. καλοφνται και ζχουν δικαίωμα λόγου όλα τα μζλθ ΕΠ και των δφο 

Σμθμάτων. 

2.  υντονιςτικι Επιτροπι (.Ε.) 

Η Ε.Δ.Ε. εκλζγει εκ των μελϊν τθσ τθν προβλεπόμενθ από το νόμο υντονιςτικι Επιτροπι 

(.Ε.), θ οποία είναι αρμόδια για τον ςυντονιςμό και τθν λειτουργία του Δ.Μ.Π... Η .Ε. 

αποτελείται από τον Διευκυντι και από δφο (2) άλλα μζλθ, ζχει διετι κθτεία και τα 

κακικοντα τθσ ορίηονται από τον Νόμο 3685/08 κακϊσ και από τον κανονιςμό 

μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν του ΣΕΙ Κριτθσ. Η υντονιςτικι Επιτροπι, ςτθν οποία 

εκπροςωποφνται και τα δφο Σμιματα, ζχει τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊνει τ ισ Γενικζσ 

υνελεφςεισ των Σμθμάτων για κζματα του Δ.Μ.Π.., εφόςον και οποτεδιποτε κάτι τζτοιο 

τθσ ηθτθκεί.   
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3.  Διευκυντισ του Δ.Μ.Π.. 

τθν Ε.Δ.Ε. και ςτθ .Ε. προεδρεφει ο Διευκυντισ του Δ.Π.Μ.., ο οποίοσ είναι μζλοσ τθσ .Ε., 

ανικει ςτθ βακμίδα του Κακθγθτι ι Αναπλθρωτι Κακθγθτι και είναι του ιδίου ι ςυναφοφσ 

γνωςτικοφ αντικειμζνου με το γνωςτικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ..  

4.  Γραμματειακι υποςτιριξθ 

Σα γραμματειακά κακικοντα και τθ διοικθτικι υποςτιριξθ του Δ.Π.Μ.. αναλαμβάνει 

πλιρωσ προςωπικό υψθλοφ επιπζδου κατάρτιςθσ (άριςτθ γνϊςθ αγγλικισ, άριςτεσ 

επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ, επικυμθτά μεταπτυχιακόσ τίτλοσ, γνϊςεισ βάςεων δεδομζνων, 

δθμιουργίασ και διαχείριςθσ ιςτοςελίδων). Η γραμματεία επιλαμβάνεται των διαφόρων 

διοικθτικϊν κεμάτων λειτουργίασ του προγράμματοσ (προκθρφξεισ, αιτιςεισ, εγγραφζσ 

φοιτθτϊν, ωρολόγιο πρόγραμμα, τιρθςθ φακζλων βακμολογίασ, χοριγθςθ τίτλων, κ.τ.λ.) 

όπωσ αυτά προςδιορίηονται και κακορίηονται από τθ .Ε. και εγκρίνονται από τθ Ε.Δ.Ε..  Η 

ςφνταξθ όλων των εγγράφων μπορεί να γίνεται και ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.   

Άρθρο 5. Δομή ςπουδϊν  

1. Σο Δ.Π.Μ.. ςε «Ενεργειακά υςτιματα» ζχει χρονικι διάρκεια τεςςάρων (4) εξαμινων. 

Κατά τθν διάρκεια των τριϊν πρϊτων εξ αυτϊν οι φοιτθτζσ παρακολουκοφν τζςςερα (4) 

υποχρεωτικά και ζξι (6) επιλογισ υποχρεωτικά μακιματα, ενϊ τα τελευταία δφο εξάμθνα 

διατίκεται για τθν εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ.  

2. Σα μακιματα που ζχουν εγκρικεί για διδαςκαλία ςτο Δ.Π.Μ.. είναι:  

Α. Τποχρεωτικά  

1. Ηλεκτρικά κυκλϊματα ιςχφοσ 

2. φνκεςθ ενεργειακϊν ςυςτθμάτων 

3. Φαινόμενα Μεταφοράσ  

4. Αρικμθτικζσ μζκοδοι επίλυςθσ προβλθμάτων  

 

Β. Επιλογισ υποχρεωτικά (επιλογι 6 από 12) 

1. Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα 

2. Αιολικά ςυςτιματα 

3. Γεωκερμία – Βιομάηα 

4. Ενεργειακι διαχείριςθ κτθρίων και εγκαταςτάςεων  

5. Σεχνολογίεσ αποκικευςθσ ενζργειασ 

6. Ενεργειακι οικονομία  
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7. Ανάπτυξθ προθγμζνων φωτοβολταϊκϊν 

8. Ζξυπνα δίκτυα και ΑΠΕ 

9. Δίκτυα και εγκαταςτάςεισ υψθλισ τάςθσ 

10. Ηλεκτρονικά ιςχφοσ & τεχνολογίεσ διαςφνδεςθσ ςυςτθμάτων  

11. Ενεργά και πακθτικά θλιακά ςυςτιματα 

12. Θερμικζσ κινθτιριεσ μθχανζσ  

 

3. Η εκπαιδευτικι διαδικαςία εξελίςςεται παράλλθλα με αυτι των προπτυχιακϊν ςπουδϊν, 

ακολουκϊντασ τισ ίδιεσ θμερομθνίεσ ζναρξθσ, λιξθσ, αργιϊν και διακοπϊν.  Η εξεταςτικι 

διαδικαςία λαμβάνει χϊρα ςτο τζλοσ κάκε εξαμινου, και θ επαναλθπτικι το επτζμβριο.  

4. Μορφζσ διδαςκαλίασ αποτελοφν: Οι διαλζξεισ (κεωρθτικι παρουςίαςθ), θ εργαςτθριακι 

εξάςκθςθ, οι μελζτεσ περιπτϊςεων, τα ςεμινάρια, θ ερευνθτικι εναςχόλθςθ και οτιδιποτε 

άλλο κρικεί ςκόπιμο από τουσ διδάςκοντεσ και εγκρικεί από τθν Ε.Δ.Ε.. Η Ε.Δ.Ε. ορίηει για 

κάκε μάκθμα ζναν υπεφκυνο διδάςκοντα, τον κατά τεκμιριο ςχετικότερο με το αντικείμενο 

του μακιματοσ, ο οποίοσ και ςυντονίηει τθν διδαςκαλία του μακιματοσ.  

5. Μετά το τζλοσ των εξετάςεων του εξαμινου, ο υπεφκυνοσ διδάςκων του κάκε μακιματοσ 

κατακζτει ζναν τελικό βακμό, ο οποίοσ αποτελεί το ςτακμιςμζνο μζςο όρο των  επιδόςεων 

του φοιτθτι ςε όλεσ τθσ μορφζσ διδαςκαλίασ. Ο τρόποσ εξαγωγισ του βακμοφ για κάκε 

μάκθμα προτείνεται από τον υπεφκυνο του μακιματοσ και εγκρίνεται από τθν Ε.Δ.Ε..  

6. Σο κζμα τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ πρζπει να είναι υψθλοφ επιςτθμονικοφ επιπζδου, να 

εντάςςεται ςτα γνωςτικά πεδία των διδαςκομζνων μακθμάτων και θ εκπόνθςι τθσ είναι 

υποχρεωτικι για όλουσ τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ. Σα κζματα των μεταπτυχιακϊν 

εργαςιϊν ςυηθτοφνται ςτθν Ε.Δ.Ε., ανακοινϊνονται και επιλζγονται, ςε ςυνεννόθςθ με τουσ 

αντίςτοιχουσ ειςθγθτζσ, από τουσ μεταπτυχιακοφσ φοιτθτζσ. Κάκε μεταπτυχιακι εργαςία 

αξιολογείται από τριμελι εξεταςτικι επιτροπι που ορίηει θ Ε.Δ.Ε..  

7. Σα μακιματα διδάςκονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. ε ειδικζσ περιπτϊςεισ, θ γλϊςςα 

διδαςκαλίασ μπορεί να κακορίηεται από τθν Ε.Δ.Ε. 

8. Η μεταπτυχιακι εργαςία μπορεί κατά περίπτωςθ και κατόπιν εγκρίςεωσ από τθν Ε.Δ.Ε. να 

ςυγγραφεί ςε άλλθ γλϊςςα. 

9. ε κάκε ζνα από τα  μακιματα αντιςτοιχοφν 7,5 πιςτωτικζσ μονάδεσ (ECTS), ιτοι 30 

πιςτωτικζσ μονάδεσ ανά εξάμθνο και 60 ανά ζτοσ. τθν μεταπτυχιακι εργαςία, θ οποία 

ολοκλθρϊνεται ςτο τζταρτο εξάμθνο αντιςτοιχοφν 30 πιςτωτικζσ μονάδεσ.  
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Άρθρο 6. Προςωπικό 

το Δ.Π.Μ.. "Ενεργειακά υςτιματα" μποροφν να διδάξουν: 

 Μζλθ Ε.Π. των Σμθμάτων Ηλεκτρολογίασ, Μθχανολογίασ και Φυςικϊν Πόρων & 

Περιβάλλοντοσ, ι άλλων Σμθμάτων του οικείου ι άλλου Σ.Ε.Ι., επιςκζπτεσ κακθγθτζσ, 

ειδικοί επιςτιμονεσ ι  υμβαςιοφχοι ι Ωρομίςκιοι Επιςτθμονικοί υνεργάτεσ κάτοχοι 

διδακτορικοφ διπλϊματοσ.  

 Μζλθ Δ.Ε.Π. Ελλθνικϊν ι Αλλοδαπϊν Πανεπιςτθμίων ι διδάςκοντεσ βάςει του Π.Δ.. 

407/1980 (ΦΕΚ Α’ 112), οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ.  

 Ερευνθτζσ αναγνωριςμζνων ερευνθτικϊν ιδρυμάτων τθσ θμεδαπισ ι τθσ αλλοδαπισ, οι 

οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικοφ διπλϊματοσ και ζχουν επαρκι επιςτθμονικι 

δραςτθριότθτα.  

 τελζχθ παραγωγισ με πολφ υψθλι επαγγελματικι εμπειρία ςε ειδικευμζνα κζματα ςε 

γνωςτικά πεδία ςχετικά με το Δ.Μ.Π... 

 Με απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ε. μπορεί να ανατίκεται επικουρικό ζργο ςε Κακθγθτζσ Εφαρμογϊν 

ι και ςε Εργαςτθριακοφσ υνεργάτεσ με τα πλιρθ εκ του νόμου προβλεπόμενα 

προςόντα. 

Άρθρο 7. Υποχρεϊςεισ φοιτητϊν - Παρακολοφθηςη μαθημάτων 

1. Οι φοιτθτζσ παρακολουκοφν υποχρεωτικά όλεσ τισ μορφζσ διδαςκαλίασ οι οποίεσ 

προβλζπονται για κάκε μάκθμα. Οι διδάςκοντεσ διαπιςτϊνουν τθν πλθρότθτα των 

παρακολουκιςεων και κατακζτουν αμζςωσ μετά το τζλοσ των μακθμάτων κατάλογο με τα 

ονόματα όςων φοιτθτϊν θ παρακολοφκθςθ δεν ιταν επαρκισ.  

2. Οι φοιτθτζσ που δεν ζχουν επαρκϊσ, κατά τα προθγοφμενα, παρακολουκιςει ζνα μάκθμα, 

αποκλείονται από τισ εξετάςεισ του. 

3. τθν εξεταςτικι περίοδο του επτεμβρίου, μποροφν να λάβουν μζρουσ φοιτθτζσ που 

ζχουν αποτφχει το πολφ ςε τρία (3) ςυνολικά μακιματα και των δφο εξαμινων.  

4. το τρίτο εξάμθνο και ςτθν εκπόνθςθ τθσ μεταπτυχιακισ εργαςίασ μποροφν να 

προχωριςουν όςοι μετά και τθν εξεταςτικι περίοδο του επτεμβρίου, ζχουν αποτφχει το 

πολφ ςε ζνα (1) μάκθμα των δφο πρϊτων εξαμινων.  

5. Η ςυνολικι διάρκεια των ςπουδϊν δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) ζτθ.  
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6. ε περίπτωςθ ανεπιτυχοφσ παρακολοφκθςθσ ενόσ μακιματοσ, ο φοιτθτισ μπορεί να το 

παρακολουκιςει εκ νζου, για όχι περιςςότερεσ από μία (1) φορζσ.  

7. Με απόφαςθ τθσ Ε.Δ.Ε είναι δυνατι θ ενόσ ζτουσ αναςτολι φοίτθςθσ, για ςοβαροφσ 

λόγουσ, φςτερα από αίτθςθ του φοιτθτι και ειςιγθςθ τθσ .Ε.. Κατά τθ διάρκεια τθσ 

αναςτολισ αίρονται τα δικαιϊματα του μεταπτυχιακοφ φοιτθτι, ενϊ ο χρόνοσ αυτόσ δεν 

προςμετράται ςτο ςυνολικό χρόνο φοίτθςθσ.  

Άρθρο 8. Επιλογή, αξιολόγηςη και υποχρεϊςεισ φοιτητϊν ΔΠΜΣ  

1. Κατθγορίεσ υποψθφίων  

το Δ.Π.Μ.. ςε «Ενεργειακά υςτιματα» μποροφν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. 

Σμθμάτων Μθχανολογίασ, Ηλεκτρολογίασ, Φυςικϊν Πόρων & Περιβάλλοντοσ, Ηλεκτρονικισ, 

Μθχανικϊν Παραγωγισ, και Φυςικισ. Για πικανζσ άλλεσ περιπτϊςεισ ςυγγενϊν ειδικοτιτων 

κα αποφαςίηει κατά περίπτωςθ θ Ε.Δ.Ε.. Προβλζπεται να εγγράφονται μζχρι τριάντα (30) 

φοιτθτζσ ανά ζτοσ.   

2. Κριτιρια επιλογισ  

Οι υποψιφιοι επιλζγονται με βάςθ τα μόρια που ςυγκεντρϊνουν από: Βακμό πτυχίου, 

βακμοφσ ςε επιλεγμζνα προπτυχιακά μακιματα, γνϊςθ ξζνθσ γλϊςςασ, επαγγελματικι 

εμπειρία ςτο αντικείμενο και προςωπικι ςυνζντευξθ. Επιλζγονται αυτοί που ςυγκεντρϊνουν 

τα περιςςότερα μόρια. Γενικι προχπόκεςθ επιλογισ των υποψθφίων. είναι θ επαρκισ γνϊςθ  

μιασ ξζνθσ γλϊςςασ και κατά προτίμθςθ τθσ Αγγλικισ, Γαλλικισ ι Γερμανικισ. 

Αναλυτικότερα, θ βαρφτθτα των επιμζρουσ κριτθρίων κακορίηεται ωσ:  

1) Σο γενικό βακμό πτυχίου (ΒΠ): Μόρια = ΒΠ*10 

2) Σθν επίδοςθ ςε διπλωματικι εργαςία ι/και τθν τυχόν ερευνθτικι δραςτθριότθτα του 

υποψθφίου ςχετικι με το ΔΠΜ. Μόρια  0 .. 50 

3) υνζντευξθ με ανάπτυξθ ενόσ κζματοσ: Μέςοσ όροσ βαθμολογίασ των τριών μελών τησ 

επιτροπήσ επιλογήσ.  Μόρια  0 .. 100 

Για τθν επιλογι λαμβάνονται ςυμπλθρωματικά το αποτζλεςμα γραπτισ δοκιμαςίασ των 

υποψθφίων ςε εξετάςεισ γενικϊν γνϊςεων προπτυχιακϊν επιπζδου ςε μακιματα, που μπορεί 

να ορίηει θ Ε.Δ.Ε. Η Ε.Δ.Ε. είναι αρμόδια για τον κακοριςμό των προπτυχιακϊν μακθμάτων που 

αναφζρονται παραπάνω, κακϊσ επίςθσ και για τθ ςφςταςθ τθσ επιτροπισ επιλογισ φοιτθτϊν.  
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Άρθρο 9. Αξιολόγηςη ΔΠΜΣ 

Σο Δ.Π.Μ.. ςε «Ενεργειακά υςτιματα», αξιολογείται ωσ προσ τθν ποιότθτα του διδακτικοφ 

και ερευνθτικοφ του ζργου, του προγράμματοσ ςπουδϊν και των λοιπϊν παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με αυτό, με βάςθ τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται  ςτο Νόμο 

3374/2005.  

Άρθρο 10. Οικονομικά θζματα 

1. Χρθματοδότθςθ  

Επιδίωξθ των τριϊν Σμθμάτων που οργανϊνουν και λειτουργοφν από κοινοφ το Δ.Π.Μ.. ςε 

«Ενεργειακά υςτιματα» είναι θ αυτοχρθματοδοτοφμενθ λειτουργία του Προγράμματοσ. 

Ειδικότερα, για τθν κάλυψθ των βαςικϊν δαπανϊν λειτουργίασ του Δ.Π.Μ.. απαιτείται 

καταβολι διδάκτρων από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςπουδαςτζσ, τα οποία κακορίηονται ςε 1800€ 

ανά ζτοσ, ιτοι 3.600€ για τθν ολοκλιρωςθ του Δ.Π.Μ.. Παράλλθλα, κα επιδιϊκεται θ 

χρθματοδότθςθ του Δ.Π.Μ.. από εκνικά ι ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά, ερευνθτικά και 

αναπτυξιακά προγράμματα, ςτα πλαίςια πάντα των ςτόχων και των γνωςτικϊν αντικειμζνων 

του Προγράμματοσ. Σο πρόγραμμα είναι δυνατό  να λειτουργιςει με τα ανωτζρω δίδακτρα, 

κακϊσ ο κφριοσ όγκοσ των μακθμάτων κα διδάςκεται από μόνιμουσ Κακθγθτζσ και 

Επιςτθμονικοφσ υνεργάτεσ του Ιδρφματοσ. Η δε υπάρχουςα εργαςτθριακι υποδομι μπορεί 

να εξυπθρετιςει ικανοποιθτικά τουσ ςκοποφσ του προγράμματοσ. 

2. Χοριγθςθ υποτροφιϊν 

το Δ.Π.Μ.. ςε «Ενεργειακά υςτιματα» επιπλζον του αρικμοφ ειςακτζων, γίνεται δεκτόσ 

ζνασ (1) υπότροφοσ του Ιδρφματοσ Κρατικϊν Τποτροφιϊν (Ι.Κ.Τ.), ο οποίοσ πζτυχε ςτο 

ςχετικό διαγωνιςμό μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν εςωτερικοφ ςτο γνωςτικό αντικειμζνου του 

Δ.Π.Μ.., κακϊσ και ζνασ (1) αλλοδαπόσ υπότροφοσ του Ελλθνικοφ κράτουσ.  

Άρθρο 11. Μεταβολζσ-τροποποιήςεισ 

1. Με βάςθ πλθροφορίεσ και δεδομζνα ςε εκνικι κλίμακα, αλλά και με τθν επεξεργαςία των 

πλθροφοριϊν που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν των Α.Ε.Ι. του 

εςωτερικοφ και εξωτερικοφ, το Δ.Π.Μ.. ανακεωρείται περιοδικά  με ςυνεχείσ βελτιϊςεισ και 

επικαιροποιιςεισ, χωρίσ να χάνει τθ χαρακτθριςτικι δομι και προςανατολιςμό του.  



       

 

ΔΠΜΣ ςτα Ενεργειακά Συςτήματα                                                               Σελίδα 9 από 9 
 

2. Η Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.. ζχει τθ δυνατότθτα να τροποποιεί διατάξεισ του παρόντοσ 

κανονιςμοφ λειτουργίασ.  

Άρθρο 12. Άλλα ςυναφή θζματα 

Σθν εποπτεία και το γενικότερο ςυντονιςμό των μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ςε επίπεδο Σ.Ε.Ι. 

Κριτθσ ζχει θ Επιτροπι Μεταπτυχιακϊν πουδϊν (Ε.Μ..), ςτθν οποία προεδρεφει  ο 

Αντιπρόεδροσ Ακαδθμαϊκϊν Τποκζςεων. Η Ε.Μ.. ειςθγείται δια του Προζδρου τθσ, ςτθ 

υνζλευςθ Ειδικισ φνκεςθσ (.Ε..) του Σ.Ε.Ι. Κριτθσ και ςτο υμβοφλιο Σ.Ε.Ι. Κριτθσ κζματα 

ςχετικά με τισ μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ 

 

 


