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Π &Φ

Περιοδικό Ενημερωτικό Δελτίο
του Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
12ο Διεθνέσ Επιςτημονικό Συνέδριο
Περ/κήσ Επιςτήμησ & Τεχνολογίασ
Το δίκτυο επιςτθμόνων G-NEST ςε ςυνεργαςία με το
Τμιμα Περιβάλλοντοσ και το Τμιμα Στατιςτικισ και
Αναλογιςτικϊν - Χρθματοοικονομικϊν Μακθματικϊν
του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου οργανϊνουν το 12ο
Διεκνζσ Επιςτθμονικό υνζδριο Περιβαλλοντικισ
Επιςτιμθσ
επτεμβρίου

2011,

και
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http://www.gnest.org/cest/default.htm).
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αναμζνεται να ςυμμετάςχουν περιςςότεροι από 400 ςφνεδροι και κα καλυφκοφν,

Νζα από τθν Ζνωςθ Περ/λόγων

4

μεταξφ άλλων, κζματα που ςχετίηονται με τθν κλιματικι αλλαγι, τθ ρφπανςθ τθσ

Νζοι Διδάκτορεσ

4

ατμόςφαιρασ, τθ διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων, τθ διαχείριςθ των αποβλιτων και

Συνταξιοδότθςθ των Κακθγθτϊν

τισ επιπτϊςεισ του περιβάλλοντοσ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία. Παράλλθλα, κα

Θεμ. Λζκκα & Νικ. Μάργαρθ

4

πραγματοποιθκοφν από διδάςκοντεσ του Τμιματοσ Περιβάλλοντοσ δφο ειδικζσ

Δθμοςιεφςεισ
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ςυνεδρίεσ με κζμα “Occurrence and fate of emerging contaminants in municipal

Βράβευςθ Απολογιςμϊν Αειφορίασ

wastewater

Επιχειριςεων

treatment

systems”

(Επικ.

Κακθγθτισ

Ακ.

ταςινάκθσ)

και

“Biomonitoring” (Λζκτορασ Όλγα-Ιωάννα Καλαντηι).

Πϊσ μασ επιλζγουν οι πρωτοετείσ; 6
Νζα από το ERASMUS

4o Συνέδριο Περιβαλλοντικήσ Πολιτικήσ
& Διαχείριςησ

κυκλοφορήςει τον Ιοφνιο 2011.
υντακτικι Επιτροπι:
Κϊςτασ Θεοδϊρου

‘Περιβαλλοντικι Πολιτικι & Διαχείριςθ’ διοργανώνουν το ομϊνυμο Πανελλινιο

Όλγα-Ιωάννα Καλαντηι

Συνζδριο ςτθ Μυτιλινθ μεταξφ 27-29 Μαΐου 2011. Τίτλοσ του εφετινοφ Συνεδρίου

Ιωςιφ Μποτετηάγιασ

αναγκαίοι εταίροι;». Οι εφετινοί προςκεκλθμζνοι ομιλθτζσ είναι οι Κακθγθτζσ κ.κ.
Μιχάλθσ κοφρτοσ (Τμιμα Περιβάλλοντοσ, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου), Ευτφχθσ
αρτηετάκθσ (Τμιμα Οικονομικϊν, Πανεπιςτιμιο Μακεδονίασ), Γεώργιοσ Χάλκοσ
(Τμιμα Οικονομικϊν Επιςτθμϊν, Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ) και Γιώργοσ Καλλισ
(Institute of Environmental Science and Technology, Autonomous University of
Barcelona). Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα του Συνεδρίου:
http://www3.aegean.gr/environment/eeppd/CONF2011.htm
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Το επόμενο Τεφχοσ του ‘Π & Φ’ θα

Για τζταρτθ ςυνεχόμενθ χρονιά το Τμιμα Περιβάλλοντοσ και το ΠΜΣ

είναι: «Οικονομική Ανάπτυξη & Περιβαλλοντική Προςταςία: αςφμβατοι δρόμοι ή

6

2

Η Απελευθέρωςη των Ζώων
Singer Peter, μτφρ. Σταύρος Καραγεωργάκης (Εκδόσεις Αντιγόνη, 2011)

Στο βιβλίο αυτό ο Πίτερ ίνγκερ, διεκνϊσ αναγνωριςμζνοσ ςυγγραφζασ και Κακθγθτισ ςτθν
ζδρα τθσ Βιοθκικισ ςτο Πανεπιςτιμιο του Πρίνςτον των Θ.Π.Α., εξετάηει με γλϊςςα απλι το
ηιτθμα τθσ κακομεταχείριςθσ των ηϊων και αναπτφςςει μια κεωρία για τθν θκικι αντιμετϊπιςι
τουσ από τον άνκρωπο. Πολλοί κεωροφν ότι με αυτό το βιβλίο ο Σίνγκερ ςθμάδεψε τον κλάδο
τθσ εφαρμοςμζνθσ θκικισ.
Συγκεκριμζνα, όταν εκδόκθκε για πρώτθ φορά το βιβλίο το 1975 ςόκαρε τθν κοινι γνϊμθ,
κακϊσ αποκάλυψε τισ απαράδεκτεσ ςυνκικεσ υπό τισ οποίεσ διαβιοφν τα ηϊα ςτισ βιομθχανικζσ
φάρμεσ. Επίςθσ κατζδειξε το πόςο προβλθματικι είναι θ λογικι τθσ χριςθσ πειραματόηωων,
που ζχει ολζκριεσ ςυνζπειεσ, πολλζσ φορζσ όχι μόνο για τα μθ ανκρϊπινα ηϊα, αλλά και τον ίδιο
τον άνκρωπο. Θ Απελευθζρωςη των Ζώων ζχει χαρακτθριςτεί ωσ θ «Βίβλοσ» τθσ χορτοφαγίασ
και του κινιματοσ για τα δικαιώματα των ηώων και ζχει ςυμβάλει όςο κανζνα άλλο βιβλίο ςτθ
δθμιουργία ενόσ παγκόςμιου κινιματοσ για τθν απελευκζρωςθ των ηϊων και τθν αλλαγι των
νομοκεςιϊν που αφοροφν ςτισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των αγροτικϊν ηϊων και των πειραματόηωων. Θ Απελευκζρωςθ των Ηώων, αν και είναι ζνα
φιλοςοφικό ζργο, κατάφερε να γίνει best seller το οποίο ζχει πουλιςει πάνω από μιςό εκατομμφριο αντίτυπα, μεταφράςτθκε ςε πολλζσ
γλϊςςεσ (θ παροφςα ελλθνικι μετάφραςθ αποτελεί τθν 22θ γλϊςςα ςτθν οποία μεταφράηεται), κάνοντασ πολλζσ επανεκδόςεισ και αςκϊντασ
τεράςτια επιρροι ςτο κοινό.

Η Βιτόρια-Γκαςτέισ, µια πόλη ςτην ιςπανική Χώρα των Βάςκων,
κέρδιςε το Μάλµε, το Ρέικιαβικ και τη Νυρεμβέργη ςτη «µάχη»
για τον τίτλο τησ Πράςινησ Ευρωπαΰκήσ Πρωτεύουςασ 2012.

Μια ςημαντική διάκριςη
Στθν εφθμερίδα ΤΑ ΝΕΑ τθσ 26θσ Ιουλίου 2010 παρουςιάςτθκαν τα
αποτελζςματα ζρευνασ που διεξιγαγε ο διεκνισ οίκοσ Thomson Reuters
ςχετικά με τθν απιχθςθ και τθν επιρροι τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ θ οποία
πραγματοποιικθκε ςε διάφορεσ χϊρεσ κατά τθ δεκαετία 1999-2009. Οι
ενδιαφερόμενοι μποροφν να διαβάςουν ολόκλθρο το άρκρο εδϊ.
Από τθν πλευρά μασ κρατάμε ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο. Όπωσ φαίνεται και από
τον Πίνακα που δθμοςιεφεται ςτο άρκρο των ΝΕΩΝ, και τον οποίο
παρουςιάηουμε και εδϊ, για το Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, και ειδικότερα για το
ερευνθτικό πεδίο των «Περιβαλλοντικών επιςτθμών» ο ‘μζςοσ όροσ δείκτθ
ςχετικισ επίδραςθσ ερευνϊν’ είναι 12,74. Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ
υπολογίηεται μζςω των βιβλιογραφικϊν αναφορϊν που γίνονται από τθν
παγκόςμια επιςτθμονικι κοινότθτα ςτισ δθμοςιεφςεισ του κάκε Ιδρφματοσ.
Αντίςτοιχα, για τθν Ελλάδα ο δείκτθσ αυτόσ ζχει τιμι 7,58 ενϊ ςε παγκόςμιο
επίπεδο 10,7. Με άλλα λόγια, θ ‘βακμολογία’ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου
ςτο ςυγκεκριμζνο ερευνθτικό πεδίο υπερβαίνει κατά 68% τον μζςο εκνικό
και κατά 19% τον μζςο παγκόςμιο δείκτθ ςτο πεδίο των «Περιβαλλοντικϊν
Επιςτθμϊν».
Υπάρχει και αυτι θ πραγματικότθτα ςτα Ελλθνικά Δθμόςια Πανεπιςτιμια, τθν οποία είναι καλό να ζχουν υπ’ όψιν τουσ όςοι εφκολα
χρθςιμοποιοφν ιςοπεδωτικζσ γενικεφςεισ και υποτιμθτικοφσ χαρακτθριςμοφσ.

1, 2, 3… 9 νέοι «Ηράκλειτοι»!

Ο Απόφοιτοσ
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Μετά από περιπετειϊδθ και μακρά διαδικαςία, ολοκλθρϊκθκε θ αξιολόγθςθ των προτάςεων ςτο
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΘ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘ» Κατθγορίασ Πράξεων «Ενίςχυςθ του
ανκρϊπινου ερευνθτικοφ δυναμικοφ μζςω τθσ υλοποίθςθσ διδακτορικισ ζρευνασ - Θράκλειτοσ ΙΙ». Η
πρόςκλθςθ απευκυνόταν ςε όλα τα Πανεπιςτιμια τθσ χώρασ και χρθματοδοτικθκαν ςυνολικά 800
προτάςεισ.
Όςον αφορά ςτο Σμιμα Περιβάλλοντοσ, εγκρίκθκαν 9 προτάςεισ από τισ 23 που κατατζκθκαν
(ποςοςτό επιτυχίασ 39%). Θ χρθματοδότθςθ είναι τριετισ και ανζρχεται ςτισ 45.000 ευρϊ για κάκε
υποψιφιο διδάκτορα.

ΒΙΟ:

Ο Ανδρζασ Αθαναςιάδησ γεννικθκε
ςτθ Θεςςαλονίκθ το 1968 και μεγάλωςε ςτθν
περιβαλλοντικι μθχανικι, τθ διαχείριςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και τθν περιβαλλοντικι πολιτικι. Πιο
Αλεξανδροφπολθ. Αποφοίτθςε από το Τμιμα
Περιβάλλοντοσ το 1993 και ςτθ ςυνζχεια ζκανε
αναλυτικά, οι 9 εγκεκριμζνεσ προτάςεισ είναι οι εξισ:
μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο Πανεπιςτιμιο του
Γεώργιοσ Αδαμίδθσ (επιβλζπων Π. Δθμθτρακόπουλοσ). Οικολογία ςερπεντινικϊν εδαφϊν: Hull, Θνωμζνο Βαςίλειο, ςτο αντικείμενο
οικοςυςτθμικζσ διεργαςίεσ, λειτουργικά χαρακτθριςτικά ειδϊν και διερεφνθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ Estuarine and Coastal Science & Management.
Ζχει εργαςτεί ωσ Συντονιςτισ ςτο Κζντρο
υπερςυςςϊρευςθσ μετάλλων ςτο ενδθμικό είδοσ τθσ Λζςβου Alyssum lesbiacum.
Πλθροφόρθςθσ Δζλτα Ζβρου ενώ από το 2001
εργάηεται ςτθ Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ του
Γιώργοσ Γκιουηζπασ (επιβλζπων Κ. Χαλβαδάκθσ). Πολιτικά δίκτυα για τθν Κλιματικι Αλλαγι: Θ Νομαρχιακοφ Διαμερίςματοσ Ζβρου. Το 2010
ανζλαβε Πρόεδροσ του Φορζα Διαχείριςθσ
περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ.
Εκνικοφ Πάρκου Δζλτα Ζβρου.

Οι προτάςεισ που εγκρίκθκαν καλφπτουν ζνα ευρφ φάςμα κεματικϊν που ςχετίηονται με τθ

Μαρία Καλοπζτρθ (επιβλζπων Χ. Πθλίνθσ). Επίδραςθ τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ ςτθν Ποιότθτα αζρα ςτθν

Θ επιλογι του Τμιματοσ Περιβάλλοντοσ ςτο
μθχανογραφικό μου ιρκε ωσ αναηιτθςθ του
νζου, του καινοφργιου, χωρίσ να με ανθςυχοφν
Ιωάννθσ Μαςτρανεςτάςθσ (επιβλζπων Κ. Θεοδώρου). Μελζτθ τθσ γενετικισ δομισ και ποικιλότθτασ τότε οι προοπτικζσ τθσ επαγγελματικισ μου
αποκατάςταςθσ. Φυςικά δεν το μετάνιωςα
του πρόβατου τθσ φυλισ Λζςβου.
ςτιγμι. Τθν Μυτιλινθ τθν αγάπθςα από τθν
πρϊτθ ςτιγμι και πζραςα πζντε υπζροχα
Κώςτασ Μπαρμποφνθσ (επιβλζπων Γ. Μπίςκοσ). Ανάπτυξθ αναλυτι υγροςκοπικότθτασ αιωροφμενων φοιτθτικά χρόνια ςπουδάηοντασ, κάνοντασ
φίλουσ, διαςκεδάηοντασ, ανακαλφπτοντασ.

Ελλθνικι Επικράτεια.

ςωματιδίων και διεξαγωγι εργαςτθριακϊν μετριςεων και μετριςεων πεδίου ςε αςτικοφσ και

Ποιοσ μπορεί να ξεχάςει το ‘κάμπινγκ’ ςτθν
Σκάλα Ερεςοφ, τα ουηάκια ςτο Καγιάνι, τισ
απόκριεσ ςτθν Αγιάςο, το χαμάμ, τον Ταξιάρχθ,
Γεώργιοσ Νζςςερθσ (επιβλζπων Θ. Λζκκασ). Διερεφνθςθ ςυμπεριφοράσ υπερφκοριωμζνων ενϊςεων ςε το Hott spott και τθν Ουτοπία, ακόμα και το
ταξίδι μιασ παρζασ παιδιϊν για 20 μζρεσ με
ςυςτιματα επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων.
τρζνο ςτθν βόρεια ακτι τθσ Ευρϊπθσ μζχρι το
Μαρόκο εκείνο το Πάςχα του 1989.

περιαςτικοφσ χϊρουσ.

Χριςτοσ Οικονόμου (επιβλζπων Ι. Ματςίνοσ). Καταςκευι θχθτικά προςανατολιςμζνου ςτατιςτικοφ

Θ φοίτθςι μου ςτο Τμιμα Περιβάλλοντοσ και
κυρίωσ θ επιλογι τθσ πτυχιακισ μου εργαςίασ
(για το Δζλτα του Ζβρου) ζβαλαν τισ βάςεισ για
διερεφνθςθ πικανισ ανκρωπογενοφσ θχθτικισ επιρροισ ςτθ φυςικι επιλογι.
τθ μετζπειτα ακαδθμαϊκι και επαγγελματικι
Μαρία Πολατίδου (επιβλζπων Π. Γαγάνθσ). Δυναμικι των κρεπτικϊν αλάτων ςτα επιφανειακά και μου καριζρα. Ολοκλθρϊνοντασ τισ ςπουδζσ μου
το 1993, επζςτρεψα για λίγουσ μινεσ ςτθν
υπόγεια φδατα λεκάνθσ απορροισ τθσ ανατολικισ Μεςογείου.
Αλεξανδροφπολθ αναηθτϊντασ τισ δυνατότθτεσ
τθσ επαγγελματικισ μου αποκατάςταςθσ, οι
Δθμιτριοσ ιακαβάρασ (επιβλζπων Γ. Μπίςκοσ). Προςδιοριςμόσ των φυςικοχθμικϊν ιδιοτιτων των οποίεσ εκείνθ τθν εποχι δεν ιταν και θ
καλφτερεσ για μια ελλθνικι επαρχιακι πόλθ.
λεπτόκοκκων αιωροφμενων ςωματιδίων ςτθν ατμόςφαιρα τθσ Θεςςαλονίκθσ.
Κάπωσ ζτςι προζκυψε και θ απόφαςθ μου να
φφγω για τθν Αγγλία όπου to 1994-1995
Στουσ νζουσ ερευνθτζσ του Τμιματόσ μασ ευχόμαςτε «καλι δφναμθ!» ςτο υπζροχο ταξίδι τθσ ζρευνασ παρακολοφκθςα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
MSc in Estuarine and Coastal Science and
που μόλισ ξεκινά γι’ αυτοφσ.
Management του University of Hull για τθν
διαχείριςθ (τι άλλο) υγροτόπων. Αυτό ιταν. Το
Δζλτα του Ζβρου με είχε κερδίςει…
Επιςτρζφοντασ ςτθν Αλεξανδροφπολθ, ιμουν
Οι κυβερνήςεισ 13 χωρών υιοθέτηςαν τον περαςμένο Νοέμβριο ςτην Αγία από τουσ τυχεροφσ απόφοιτουσ τισ ςχολισ που
βρικα δουλειά ςτο αντικείμενο ακριβϊσ που
Πετρούπολη ένα φιλόδοξο ςχέδιο διπλαςιαςμού, μέχρι το 2022, του
ικελα.

μοντζλου δενδρογράμματοσ φυλογενετικισ ταξινόμθςθσ και χριςθ τθσ τεχνογνωςίασ για τθ

αριθμού των τίγρεων οι οποίεσ ζουν ελεύθερεσ ςτη φύςη. Παγκοςμίωσ,
μόλισ 3.500 τίγρεισ ζουν ςήμερα ςε άγρια κατάςταςη.

Από το 1993 που αποφοίτθςα ζχω επιςτρζψει
ςτθν Μυτιλινθ τρεισ φορζσ, αλλά θ αλικεια
είναι ότι τίποτε δεν είναι ίδιο με εκείνθ τθν
περίοδο των ςπουδϊν μου ςτο νθςί. Δεν είναι
μόνο τα χρόνια που περνάν και θ ‘ανάπτυξθ’ του
νθςιοφ αλλά και οι άνκρωποι που ςε δζνουν με
ζναν τόπο. Και θ παλιοπαρζα μου τθσ Μυτιλινθσ
ζχει ςκορπίςει πλζον ςε όλθ τθν χϊρα.
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Συνταξιοδότηςη των Καθηγητών κ.κ.
Μάργαρη & Λέκκα

Μια ςημαντική εξέλιξη…

Τον περαςμζνο Σεπτζμβριο αποχώρθςαν από το Τμιμα Περιβάλλοντοσ λόγω
ςυνταξιοδότθςθσ δφο ςπουδαίοι ςυνάδελφοι:

Θ Ζνωςθ Πτυχιοφχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδασ
(ΕΠΠΕ) ςτο πλαίςιο των δράςεων τθσ ςυνζταξε
επιςτθμονικι γνωμοδότθςθ με τίτλο «Πράςινο Σχολείο
και ο ρόλοσ των Πτυχιοφχων Περιβαλλοντολόγων ςε
αυτό»
(περιςςότερα
ςτθν
ιςτοςελίδα:
http://www.eppe.gr/theseis-e-p-p-e).

ο Κακθγθτισ Περιβαλλοντικισ

Μθχανικισ κ. Θεμιςτοκλισ Λζκκασ και ο Κακθγθτισ Διαχείριςθσ Οικοςυςτθμάτων κ.
Νικόλαοσ Μάργαρθσ. Με τθν αποχϊρθςι τουσ κλείνει ζνασ ςθμαντικόσ κφκλοσ για
το Τμιμα Περιβάλλοντοσ, κακϊσ οι δφο εκλεκτοί ςυνάδελφοι είναι από τα
παλαιότερα μζλθ ΔΕΠ του Τμιματόσ μασ: όλοι οι ςθμερινοί περιβαλλοντολόγοι
υπιρξαν κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ φοιτθτζσ τουσ.

Τα βαςικά ςθμεία τθσ γνωμοδότθςθσ είναι τα εξισ:
1.
Θ βελτίωςθ και επζκταςθ του αντικειμζνου
τθσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, ϊςτε να
απευκφνεται ςε όλουσ τουσ μακθτζσ τθσ
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ,
ςτο πλαίςιο του Ολοιμερου Σχολείου.
2.
Θ αναβάκμιςθ του ρόλου και τθσ λειτουργίασ
των Κζντρων Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ.
3.
Θ
διεφρυνςθ
τθσ
περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ ζξω από τα τείχθ του ςχολείου.
4.
Θ δθμιουργία νζων ι τθν τροποποίθςθ
υφιςτάμενων υποχρεωτικϊν μακθμάτων ςχετικϊν με
το
Περιβάλλον
ςτθν
Πρωτοβάκμια
και
Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.
5.
Θ δυνατότθτα εξειδίκευςθσ των μακθτϊν των
Επαγγελματικϊν
Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ)
και
Επαγγελματικϊν Σχολϊν (ΕΠΑ.Σ) ςε πράςινεσ
ειδικότθτεσ.
6.
Θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν πάνω ςτα
ηθτιματα τθσ Εκπαίδευςθσ για το Περιβάλλον.
7.
Θ παραγωγι και αξιοποίθςθ παιδαγωγικοφ
υλικοφ για το Περιβάλλον και τθν Εκπαίδευςθ για τθν
Αειφόρο Ανάπτυξθ.
8.
Θ ζνταξθ τθσ Εκπαίδευςθσ για το Περιβάλλον
και τθν Αειφορία ςτθ Δια Βίου Μάκθςθ.
9.
Θ «πράςινθ» λειτουργία του Σχολείου.
Σαν αποτζλεςμα ςυλλογικισ δράςθσ για πρϊτθ φορά το
Σεπτζμβριο του 2010 το Υπουργείο Παιδείασ, Δια βίου
Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων με τθν Απόφαςθ
117610/2010 (ΦΕΚ 1615), ορίηει και για τον κλάδο των
Περιβαλλοντολόγων ωσ Α’ ανάκεςθ τα ςχετικά με τθν
ειδικότθτά τουσ μακιματα:





Αρχζσ Περιβαλλοντικϊν Επιςτθμϊν
Διαχείριςθ Φυςικϊν Πόρων
Ζλεγχοσ και Διαχείριςθ Αποβλιτων
Περιβαλλοντικι Χθμεία.

ςτο Τμιμα Περιβάλλοντοσ το 1987
και

διετζλεςε

Πρφτανθσ

του

Πανεπιςτθμίου Αιγαίου τθν περίοδο
1997-2003.

Είναι

ιδρυτισ

Παγκόςμιου
Περιβαλλοντικισ

του

Δικτφου
Επιςτιμθσ

και

Τεχνολογίασ (Global Network of
Ο Κακθγθτισ κ. Θεμιςτοκλισ Λζκκασ

Environmental

Science

and

Technology, G-NEST). Ο κ. Λζκκασ είναι (ςυν-) ςυγγραφζασ τριϊν βιβλίων και
εκδότθσ δεκάδων τόμων πρακτικϊν επιςτθμονικϊν ςυνεδρίων κακϊσ και άνω των
100 επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων. Από το 2010 μζχρι και ςιμερα είναι πρόεδροσ
τθσ ΕΥΔΑΠ (Εταιρία Φδρευςθσ & Αποχζτευςθσ Πρωτεφουςασ).

Ο κ. Νικόλαοσ Μάργαρθσ εντάχκθκε ςτο
Τμιμα

Περιβάλλοντοσ

διετζλεςε

μζλοσ

το

τθσ

1987

και

Διοικοφςασ

Επιτροπισ του Πανεπιςτθμίου Αιγαίου
κατά

τθν

περίοδο

1984-1997

και

Πρόεδροσ του Τμιματοσ Περιβάλλοντοσ
τθν περίοδο 1992-1996. Το 1990 τιμικθκε
ςτα πλαίςια του ‘Global 500 Roll of
Honour’
Προγράμματοσ

του
του

Περιβαλλοντικοφ
OHE

(UNEP)

Ο Κακθγθτισ κ. Νικόλαοσ Μάργαρθσ

ωσ

αναγνϊριςθ του πλοφςιου επιςτθμονικοφ του ζργου. Ο κ. Μάργαρθσ είναι (ςυν-)

Νέοι Διδάκτορεσ

ςυγγραφζασ δεκάδων βιβλίων και άνω των 100 επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων. Από

Μεταξφ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2010 αναγορεφτθκαν
ςε Διδάκτορεσ του Τμιματοσ οι κάτωκι:
Παφλοσ Χριςτακόπουλοσ, Αξιολόγθςθ τθσ Οικολογικισ
Αποκατάςταςθσ Καμζνων Μεςογειακϊν Δαςικϊν
Οικοςυςτθμάτων από Επαναλαμβανόμενεσ Πυρκαγιζσ
με Συνδυαςμζνθ Χριςθ Στοιχείων Πεδίου, Συςτθμάτων
Γεωγραφικϊν
Πλθροφοριϊν
και
Μεκόδων
Τθλεπιςκόπθςθσ
Μυρςίνθ άλτα, Δυναμικό
αποδόμθςθσ
ενεργειακϊν
Κατανεμθμζνθσ Παραγωγισ
Ενζργειασ

Ο κ. Θεμιςτοκλισ Λζκκασ εντάχκθκε

μοντζλο αναλυτικισ
δεικτϊν:
Ειςαγωγι
και Εξοικονόμθςθσ

Ευχόμαςτε ςτουσ νζουσ ςυναδζλφουσ καλή
ςταδιοδρομία και ευόδωςη όλων των ςτόχων τουσ.

το 1999 μζχρι και ςιμερα είναι Διευκυντισ τθσ Ελλθνικισ Ζκδοςθσ του περιοδικοφ
NATIONAL GEOGRAPHIC Magazine.

Το επιςτθμονικό ζργο και θ ακαδθμαϊκι ςυνειςφορά των κ.κ. Λζκκα & Μάργαρθ
ςυνζβαλαν ςθμαντικά ςτθ διαμόρφωςθ του Τμιματοσ Περιβάλλοντοσ και ςτθν
καταξίωςθ τθν οποία απολαμβάνει ςιμερα. Θ «οικογζνεια» του Τμιματοσ τουσ
ευχαριςτεί για τθν προςφορά τουσ και τουσ εφχεται κάκε επιτυχία ςτα μελλοντικά
τουσ ςχζδια.
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Βράβευςη Απολογιςμών Αειφορίασ Επιχειρήςεων
Πρόγραμμα
Erasmus

Πάνω από 120 ςτελζχθ Εταιρικισ Κοινωνικισ
Ευκφνθσ

ςθμαντικϊν

ελλθνικϊν

επιχειριςεων,

παρακολοφκθςαν τθ βράβευςθ απολογιςμϊν ΕΚΕ
από το Τμιμα Περιβάλλοντοσ του Πανεπιςτθμίου
Αιγαίου θ οποία πραγματοποιικθκε ςτισ 30
Νοεμβρίου ςτο ξενοδοχείο King George. Θ τελετι
βράβευςθσ ζγινε με τθν ευκαιρία τθσ παρουςίαςθσ
για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα του Διεκνοφσ
Προτφπου

ISO

26000

“Guidance

on

social

responsibility” ςτα πλαίςια τθσ Θμερίδασ ‘CSR
Reporting Forum 2010’ τθσ Sustainable Development.

Ο Ομότιμοσ Κακθγθτισ κ. Κ. οφοφλθσ χαιρετίηει
τθν εκδιλωςθ

Αφοφ παρουςιάςτθκαν οι Απολογιςμοί ΕΚΕ από τισ πρωτοπόρεσ ςτο χϊρο Ελλθνικζσ εταιρίεσ ο Ομότιμοσ
Κακθγθτισ του Σμιματοσ Περιβάλλοντοσ κ. Κωνςταντίνοσ οφοφλθσ απζνειμε τα βραβεία και τουσ
επαίνουσ ςτισ ελλθνικζσ εταιρίεσ που ςυγκζντρωςαν τθν υψθλότερθ βακμολογία με βάςθ τθν μεκοδολογία
αξιολόγθςθσ απολογιςμϊν ΕΚΕ που ζχει εκπονθκεί από το Εργαςτιριο Επιχειρθςιακισ Περιβαλλοντικισ
Πολιτικισ και Διαχείριςθσ.

Κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2010-2011, οκτώ
(8)

προπτυχιακοί

δείκτεσ, όςο και ςε επίπεδο κάλυψθσ των ςχετικϊν αρχϊν ΕΚΕ. Θ εκδιλωςθ βράβευςθσ ζχει καταςτεί
κεςμόσ αφοφ πραγματοποιείται για τζταρτθ ςυνεχι χρονιά ςτθν Ελλάδα ενϊ εφαρμόηεται πλζον και ςε
διεκνζσ επίπεδο. Θ πρϊτθ εφαρμογι τθσ μεκοδολογίασ ζχει ολοκλθρωκεί και αφορά τουσ διεκνείσ
αερολιμζνεσ και θ τελετι βράβευςθσ αναμζνεται να πραγματοποιθκεί τθν Άνοιξθ ςε ςχετικι εκδιλωςθ.

ζχουν ιδθ μετακινθκεί ςε πανεπιςτθμιακά
ιδρφματα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ μζςω
των προγραμμάτων Erasmus και Erasmus
Συγκεκριμζνα,

Τα τελευταία τζςςερα χρόνια, με τθ

Απόςταςθ από πόλθ κατοικίασ

Κόςτοσ ηωισ ςτθ Μυτιλινθ

βοικεια τθσ κασ Χρυςοβαλαντίασ

Φίλοι ςπουδάηουν ςτθ Μυτιλινθ

Καραγιάννθ, ΕΕΔΙΠ του Τμιματοσ,

Γνϊμθ φίλων

Δυνατότθτα δωρεάν ςτζγαςθσ

καλοφμε τουσ νεοειςελκείσ φοιτθτζσ

Δωρεάν ςίτιςθ

Γνϊμθ φοιτθτϊν/αποφοίτων Πανεπιςτθμίου

του Τμιματοσ να ςυμπλθρϊςουν ζνα

Πλθροφορίεσ από τον Τφπο

Γνϊμθ κακθγθτϊν ςτο ςχολείο

ανϊνυμο ερωτθματολόγιο το οποίο

Γνϊμθ οικογενειακϊν γνωςτϊν

Βακμολογία Πανελλθνίων

κα μασ βοθκιςει να απαντιςουμε ςε

Γνϊμθ φοιτθτϊν/αποφοίτων Τμιματοσ
Σχζςθ με Τμιμα 1θσ επιλογισ

αυτό το ενδιαφζρον ερϊτθμα: μια

Σχζςεισ φοιτθτϊν-προςωπικοφ ςτο Τμιμα

ςειρά

Πλθροφορίεσ από ιςτοςελίδα του Τμιματοσ

από

πικανοφσ

λόγουσ

Γνϊμθ τθσ οικογζνειασ

βακμολογοφνται ςε μία 7-βάκμια

Επίπεδο διδαςκαλίασ ςτο Τμιμα

Επίπεδο ζρευνασ ςτο Τμιμα

κλίμακα Likert όπου το ‘-3’ ςθμαίνει

Συνάφεια με αυτό που κζλατε να ςπουδάςετε
Προςωπικό ενδιαφζρον για το περιβάλλον

ότι ο ςυγκεκριμζνοσ λόγοσ ζπαιξε

Δυνατότθτα μεταπτυχιακοφ ςε ςυναφζσ …
Δυνατότθτα επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ
-1,00

-0,50

ιςχυρά
0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

αρνθτικό

ρόλο/τουσ

φζτοσ

οι

φοιτθτζσ μασ επιςκζπτονται για διάςτθμα
που κυμαίνεται μεταξφ 3 και 6 μθνϊν τα
πανεπιςτιμια
(Θνωμζνο

University
Βαςίλειο),

of Edinburgh
Wageningen

University (Ολλανδία), Delft University of
Technology

Πώσ οι πρωτοετείσ επιλέγουν το Τμήμα Περιβάλλοντοσ;

μεταπτυχιακοί

φοιτθτζσ του Τμιματοσ κα μετακινθκοφν ι

Placement.

Θ αξιολόγθςθ βαςίςτθκε ςτισ προδιαγραφζσ του GRI-G3, τόςο ςε επίπεδο ςυμμόρφωςθσ με τουσ ςχετικοφσ

και

(Ολλανδία),

Technical

University of Denmark (Δανία), Univerzita
Jana Evangelisty Purkyne V Usti Labem
(Τςεχία), Brandenburg Technical University
Cottbus (Γερμανία), University of Santiago
de

Compostela

(Ιςπανία)

για

παρακολοφκθςθ μακθμάτων ι πρακτικι
άςκθςθ. Οι ςυγκεκριμζνοι φοιτθτζσ ζχουν
λάβει υποτροφία του Ιδρφματοσ Κρατικϊν
Υποτροφιϊν

(ΙΚΥ),

ενϊ

θ

περίοδοσ

φοίτθςθσ/εργαςίασ τουσ κα αναγνωριςτεί
από το Τμιμα. Πλθροφορίεσ ςχετικά με το
πρόγραμμα Erasmus μπορείτε να βρείτε
ςτθν ιςτοςελίδα
http://www3.aegean.gr/environment/site/

απϊκθςε ζντονα ςτο να επιλζξουν το GR/students-erasmus.html#students.

Τμιμα Περιβάλλοντοσ μετά τθν ανακοίνωςθ των βακμολογιϊν τουσ ςτισ Πανελλινιεσ. Αντίκετα,
βακμολογείται με ‘+3’ ο ιςχυρά κετικόσ/προτρεπτικόσ λόγοσ. Τζλοσ το ‘0’ ςυμβολίηει τθ μθ-επίδραςθ. Θ
κατάταξθ των διαφόρων λόγων κατά μζςο όρο (ζτθ 2007-2010, Ν = 206) είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικι. Οι
ςθμαντικότεροι κετικοί λόγοι είναι θ δυνατότθτα επαγγελματικισ αποκατάςταςθσ και μεταπτυχιακών
ςπουδών κακϊσ και το προςωπικό ενδιαφζρον για κζματα περιβάλλοντοσ. Στον αντίποδα βρίςκουμε (τθν
αναμενόμενθ) αρνθτικι επίδραςθ τθσ απόςταςθσ από τον τόπο κατοικίασ και του κόςτουσ ηωισ κακϊσ
και τθν απομάκρυνςθ από το φιλικό περιβάλλον. Τα αποτελζςματα φαίνεται ότι καταρρίπτουν ζνα «αςτικό
μφκο», πϊσ οι νζοι φοιτθτζσ απλϊσ επιλζγουν το Τμιμα εκείνο του οποίου «πιάνουν» τθ βάςθ.

Το Π&Φ ευχαρίςτωσ δθμοςιεφει
πλθροφορίεσ ςχετικζσ με τισ Επιςτιμεσ
του Περιβάλλοντοσ (ζρευνεσ, ςυνζδρια,
νζα βιβλία, βιβλιοκριτικζσ κ.ο.κ.).
Μπορείτε να μασ κοινοποιείτε το ςχετικό
υλικό ςτθ διεφκυνςθ:
Ενθμερωτικό Δελτίο ‘Π&Φ’,
Σμιμα Περιβάλλοντοσ,
Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, 81100 Μυτιλινθ
email: pf@aegean.gr
http://www.aegean.gr/environment/p&f

