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Προς: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
Τμήμα Β΄ Μεταπτυχιακών Σπουδών και Σύζευξης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την
Έρευνα, Τεχνολογία και καινοτομία
Email: t01metsp@minedu.gov.gr

Κοιν.: 1. Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, Χανιά
2. Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης, Χανιά
Θέμα: Αποστολή των ετήσιων απολογισμών του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Γεωτεχνολογία και
Περιβάλλον» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για τα έτη
2012-2017.
Κατά το χρονικό διάστημα 2012 έως 2107 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
«Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου
Κρήτης χρηματοδοτήθηκε από κοινού με το προπτυχιακό πρόγραμμα της Σχολής αποκλειστικά
από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον Ειδικό Λογαριασμό του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Στο ΠΜΣ «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» δεν προβλέπονται δίδακτρα ή τέλη εγγραφής από
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ενώ οι διδάσκοντες στο ΠΜΣ είναι μέλη της Σχολής και δεν
λαμβάνουν επιμίσθιο ή άλλου είδους αποζημίωση για τη συμμετοχή τους. Επίσης, η διοικητική
υποστήριξη του ΠΜΣ γίνεται από τη Γραμματεία της Σχολής χωρίς επιπλέον αμοιβή των
υπευθύνων, ενώ για τη λειτουργία του χρησιμοποιούνται οι χώροι διδασκαλίας και η
εργαστηριακή υποδομή της Σχολής.
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί με ακρίβεια αφού
δεν καταχωρούνται χωριστά οι δαπάνες του αλλά μαζί με εκείνες του προπτυχιακού
προγράμματος σπουδών. Με βάση τον αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών του ΠΜΣ, τον
αριθμό των μαθημάτων και ιδιαίτερων απαιτήσεών τους (ένταση εργαστηριακού έργου)

εκτιμάται ότι το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ ανέρχεται σε 15000 ευρώ. Η κατανομή
του ποσού αυτού σε επιμέρους κατηγορίες εκτιμάται ως εξής:
• Δαπάνες για προμήθεια εργαστηριακών αναλώσιμων-μκροσυσκευών και συντήρηση
εξοπλισμού: 9000 ευρώ
• Προμήθεια εκπαιδευτικού-εποπτικού υλικού και λογισμικού: 3000 ευρώ
• Διάφορες άλλες δαπάνες: 3000 ευρώ
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