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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

 
Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μονοετούς 
διάρκειας στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο 

Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών 
Στο Πρόγραμμα προβλέπονται να ενταχθούν σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές, 
πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι όλων των  Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών και των 
Πολυτεχνείων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, κάτοχοι τίτλου σπουδών 5ετούς ή 4ετούς 
φοίτησης σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου της αλλοδαπής (ισοτιμίας 
ΔΟΑΤΑΠ).  
 
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της επιλογής καλούνται να υποβάλουν 
από 01 Σεπτεμβρίου 2022 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2022 φάκελο υποψηφιότητας με τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση υπογεγραμμένη σε ειδικό έντυπο. 
2. Αντίγραφο Διπλώματος-Πτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους 

προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή στοιχεία από τα οποία να 
προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021. 

3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. 
4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα. 
5. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κυρίως της 

Αγγλικής. 
6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 

Η αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, ως ένα αρχείο pdf στο protocol@civil.duth.gr, με θέμα:  Υποψηφιότητα για το 
ΠΜΣ Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών. 
 
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, η παρακολούθησή του υποχρεωτική και 
προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 2.000 ευρώ. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου δύναται η δυνατότητα απαλλαγής από τα 
δίδακτρα. 
 
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα γίνει προεπιλογή των 
υποψηφίων και ίσως χρειαστεί να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.  
 
Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών, κα. Ελευθεράκου Βασιλική (velefth@admin.duth.gr), τηλ. 25410-79025, από τις 
10:00 έως τις 14:00 (καθημερινά) και από τον Αναπληρωτή Διευθυντή του ΠΜΣ Αναπλ. 
Καθηγητή κ. Χ. Ακράτο στο cakratos@civil.duth.gr. Πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών www.civil.duth.gr.  

 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 
 

Καθηγητής Λάζαρος Ηλιάδης 
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