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ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΔΙΩΝ ΣΙ ΚΑΛΤΣΔΡΔ ΠΣΤΥΙΑΚΔ ΚΑΙ 

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ 

 

 

Η Διιεληθή Τδξνηερληθή Έλσζε (ΔΤΔ) βξαβεύεη 3 πηπρηαθέο / δηπισκαηηθέο εξγαζίεο πνπ 

δηαπξαγκαηεύνληαη ζέκαηα από ηελ Δπηζηήκε ηνπ λεξνύ. 

Οη πξνο αμηνιόγεζε εξγαζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπνλεζεί από πξνπηπρηαθνύο θνηηεηέο ησλ 

Πνιπηερληθώλ, Γεσηερληθώλ θαη ρνιώλ ησλ Θεηηθώλ Δπηζηεκώλ θαη ζα πξέπεη λα έρνπλ 

βαζκνινγεζεί από ηα Σκήκαηά ηνπο ηνπιάρηζηνλ κε ην βαζκό 8 (νθηώ). 

Οη εξγαζίεο απηέο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαηεζεί ζηα νηθεία Σκήκαηα από ηον 

Οκηώβπιο 2008 μέσπι και ηο Οκηώβπιο 2012, κε κέξηκλα ησλ ηδίσλ ππνςεθίσλ, ζα πξέπεη vα 

ππνβιεζνύλ εηο ηξηπινύλ ζην Γεληθό Γξακκαηέα ηεο ΔΤΔ, θ. Νηθόιαν Θενδνζίνπ, επίθνπξν 

θαζεγεηή Α.Π.Θ., μέσπι 31/12/2012 ζηε δηεύζπλζε: 

 

Δπ. θαζεγεηήο θ. Νηθόιανο Θενδνζίνπ 

Σνκέαο Τδξαπιηθήο θαη Σερληθήο Πεξηβάιινληνο 

Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

54124 Θεζζαινλίθε 

 

Οη εξγαζίεο αμηνινγνύληαη από ηελ εθδνηηθή/επηζηεκνληθή επηηξνπή ηνπ πεξηνδηθνύ ηεο 

Διιεληθήο Τδξνηερληθήο Έλσζεο ΤΓΡΟΣΔΥΝΙΚΑ. 

Σα κέιε ηεο επηηξνπήο εηζεγνύληαη εγγξάθσο, ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα, πξνο ην Γ ηεο 

ΔΤΔ ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζήο ηνπο, βαζκνινγώληαο ζε θιίκαθα 0-10 όια 

ηα ζηνηρεία αμηνιόγεζεο ησλ εξγαζηώλ. Αλ κέινο ηεο επηηξνπήο ζπκβαίλεη λα είλαη επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο θάπνηαο από ηηο εξγαζίεο πνπ ζα ππνβιεζνύλ πξνο θξίζε, ηόηε απηό ην κέινο 

εμαηξείηαη από ηελ αμηνιόγεζε όισλ ησλ ππό θξίζε εξγαζηώλ. 
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Σα ζηοισεία πος λαμβάνονηαι ςπότη καηά ηην αξιολόγηζη ηυν επγαζιών είναι ηα 

παπακάηυ: 

 

A. ΚΟΙΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ (75%) 

 

1. Γνκή εξγαζίαο, ζαθήλεηα ζηελ πεξηγξαθή θαη παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο (25%). 

2. Πνιππινθόηεηα θαη ζεκαζία ηνπ παξνπζηαδόκελνπ ζέκαηνο (15%). 

3. Δκβάζπλζε θαη παξνπζίαζε ηεο ειιεληθήο θαη μέλεο βηβιηνγξαθίαο (10%). 

4. Βαζκόο πξσηνηππίαο ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο, ελεξγεηηθή εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαη ζπζρεηηζκόο κε άιινπο θιάδνπο ηεο επηζηήκεο (25%). 

 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΣΗ 

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ (25%) 

 

1. Θευπηηική : Αλαδήηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ αλαιπηηθώλ ιύζεσλ θαη ζεσξεηηθή 

ηεθκεξίσζε. 

2. Μεηπήζειρ πεδίος : Οξγάλσζε θαη κεζνδηθή εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ησλ κεηξήζεσλ, 

αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. 

3. Μεηπήζειρ επγαζηηπίος : Μεζνδηθόηεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ησλ κεηξήζεσλ, 

εθεπξεηηθόηεηα ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ κηθξώλ πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

κεηξήζεσλ. 

4. Απιθμηηική ανάλςζη : Σεθκεξίσζε, εθαξκνγή θαη έιεγρνο ησλ αξηζκεηηθώλ κεζόδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη. 

5. Ππογπαμμαηιζμόρ : Πνηόηεηα, αμηνπηζηία, πξσηνηππία, θηιηθόηεηα, επεθηαζηκόηεηα θαη 

ηεθκεξίσζε ησλ πξνγξακκάησλ Η/Τ. 

6. Σεσνική μελέηη / σεδιαζμόρ έπγυν : Πξσηνηππία ζην ζρεδηαζκό θαη εθαξκνγή ησλ 

θαλνληζκώλ θαη θαλόλσλ πνπ δηέπνπλ ηα ηερληθά έξγα. Πιεξόηεηα θαθέινπ κειέηεο. 

7. Ανάλςζη / Μελέηη πποβλημάηυν με έηοιμο λογιζμικό : Ιθαλόηεηα ζηνλ ρεηξηζκό θαη 

αμηνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ. Καηαλόεζε θαη έιεγρνο ηεο απνδόζεσο ηνπ ινγηζκηθνύ. 

8. Αναζκόπηζη : Σεθκεξησκέλε θαη πιήξεο αλαζθόπεζε ηνπ ζέκαηνο. 

9. Δθαπμοζμένη μελέηη : Καηαλόεζε ηνπ κειεηνπκέλνπ πξνβιήκαηνο, νξζόηεηα ησλ 

ρξεζηκνπνηνύκελσλ κεζόδσλ γηα ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο, νξζή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

 

Σν ύτορ ησλ ρξεκαηηθώλ βξαβείσλ είλαη ζπκβνιηθό θαη είλαη ην παξαθάησ: 

Α' βξαβείν : € 250 

Β' βξαβείν : € 225 

Γ' βξαβείν : € 200 
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Πιεξνθνξίεο από ηα κέιε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Τ.Δ.: 

 

Θέζη Ονομαηεπώνςμο ηίηλορ e-mail 

Πξόεδξνο ηαύξνο Γηαλλόπνπινο θαζεγεηήο Α.Π.Θ. giann@vergina.eng.auth.gr  

Αληηπξόεδξνο 
Υξήζηνο 

Μπακπαηδηκόπνπινο 
θαζεγεηήο Α.Π.Θ. babajim@agro.auth.gr  

Γελ. Γξακκαηέαο Νηθόιανο Θενδνζίνπ 
επίθνπξνο θαζεγεηήο 

Α.Π.Θ. 
niktheod@civil.auth.gr  

Σακίαο Μάξηνο απνπληδήο ιέθηνξαο Α.Π.Θ. sapuntzi@for.auth.gr  

Μέινο 
Μαξγαξίηεο 

Βαθεηάδεο  

αλαπιεξσηήο 

θαζεγεηήο Α.Π.Θ. 
vmarios@civil.auth.gr  

Μέινο 
Γηακαληήο 

Καξακνύδεο  
θαζεγεηήο Α.Π.Θ. kardia@agro.auth.gr  

Μέινο Γξεγόξηνο ακαξάο  θαζεγεηήο Α.Σ.Δ.Ι.Θ. samgreg@yahoo.gr  

Μέινο Άξεο Φηινβίθνο  
επίθνπξνο θαζεγεηήο 

Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο 
psiloviko@uth.gr  

Μέινο Υξήζηνο Δπαγγειίδεο  
επίθνπξνο θαζεγεηήο 

Α.Π.Θ. 
evan@vergina.eng.auth.gr  

    

Δθηειεζηηθόο 

γξακκαηέαο 
Ηιίαο ηάξθνο 

Πνι. Μεραληθόο – 

ππνς δηδάθηνξαο 
isiarkos@civil.auth.gr  
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