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Π &Φ

Περιοδικό Ενημερωτικό Δελτίο
του Τμήματος Περιβάλλοντος,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Διατροφή και Βιοποικιλότητα ως Εργαλεία
Του ΕΥ ΖΗΝ
Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής και το Τμήμα Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου συνδιοργάνωσαν, στο Μόλυβο Λέσβου, μεταξύ 24 - 29 Αυγούστου
2015, Θερινό Σχολείο (Θ.Σ.) σχετιζόμενο με την παρουσίαση, ανάλυση και αξιολόγηση του
κρίσιμου ρόλου της Διατροφής και της Βιοποικιλότητας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του

Περιεχόμενα
Θερινό Σχολείο Διατροφή και
Βιοποικιλότητα
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ΒΙΒΛΙΟ: Περί Φυτών Αφηγήματα
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Οι μαθητές της Μυτιλήνης μαθαίνουν
το Τμήμα μας

2

Η ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ: Χρυσή Κασσιανή

σύγχρονου ανθρώπου.

Καραπαναγιώτη

Με τη χρήση πληθώρας εκπαιδευτικών εργαλείων (θεωρητικών διαλέξεων, εργαστηριακών

Έρευνα αποφοίτων του Τμήματος

workshops, εκπαιδευτικών εκδρομών και ομαδικών εργασιών) επιδιώχθηκε να αναδειχθεί η

Περιβάλλοντος

3

Δημοσιεύσεις
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αναγκαιότητα της αρμονικής συνύπαρξης και συνεργιστικής αλληλεξάρτησης της
Διατροφής και της Βιοποικιλότητας για την επίτευξη του Ευ Ζην του σύγχρονου ανθρώπου.
Στο Θ.Σ. συμμετείχαν 30 φοιτητές ποικίλων ειδικοτήτων (επιστήμες υγείας, περιβάλλοντος,
βιολογίας, γεωπονίας, διατροφολογίας / διαιτολογίας), καθώς και 18 διεθνώς καταξιωμένοι
επιστήμονες από δέκα Πανεπιστήμια και Οργανισμούς της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
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Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας σε
προπτυχιακούς μας φοιτητές
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Καινοτόμα συστήματα στη βιολογική
επεξεργασία υγρών αποβλήτων
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Συνταξιοδότηση του Καθηγητή

Υπεύθυνοι για την Οργάνωση του Θ.Σ. ήταν ο Επίκουρος καθηγητής κ. Κ. Γιαγκίνης και ο

κ. Ιωάννη Χατζόπουλου

Διδάσκων (Π.Δ. 407/80) κ. Γ. Βάσιος από το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής και

Διεθνές Θερινό Σχολείο Ανάλυσης

ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Π. Δημητρακόπουλος από το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Οικολογικών Δεδομένων 2015
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Νέο ΔΣ της Ένωσης Πτυχιούχων
Περιβαλλοντολόγων

Το επόμενο τεύχος του ‘Π&Φ’
θα κυκλοφορήσει τον
Ιούνιο 2016.

Συντακτική Επιτροπή:
Κώστας Θεοδώρου
Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή
Ιωσήφ Μποτετζάγιας

Από τις εργασίες του Θερινού Σχολείου
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Βιβλίο

2

Περί Φυτών Αφηγήματα
Γιάννης Μανέτας (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2015, σ.458)
Βιβλιοπαρουσίαση από τον κ. Παναγιώτη Δημητρακόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή του
Τμήματος Περιβάλλοντος
Μικρές ιστορίες, για μικρά ή μεγαλύτερα φυτά, επωφελή για τον άνθρωπο ή όχι (έως σήμερα
τουλάχιστον), που επηρέασαν την ιστορία του ανθρώπου και επηρεάστηκαν από αυτήν ή που
οι ιδιομορφίες τους στη δομή, λειτουργία ή συμπεριφορά τα κάνει άξια προσοχής,
περιλαμβάνονται στο δεύτερο, μυθιστορηματικής γραφής, βιβλίο του Γιάννη Μανέτα.
Πως η μπανάνα, φυτό της νοτιοανατολικής Ασίας, έφτασε στη Νότια Αμερική, και η
παραγωγικότητα της καλλιέργειά της οδήγησε σε ανατροπή κυβερνήσεων και άνοδο
δικτατοριών, κάνοντας το Banana Republic –του Αμερικανού συγγραφέα Ο. Henry- πολιτικό,
οικονομικό και κοινωνικό όρο. Πως το ζαχαροκάλαμο καθόρισε τη δημογραφία του πλανήτη.

Πως το δάκρυ από τα ‘δένδρα που πληγώνουμε’
από τα σημαντικότερα
που επηρέασαν την
ανθρώπου.
ου έδωσε μερικά
επηρέασαν
την προϊόντα ιστορία
τουιστορία του ανθρώπου
Γιατί το ελαιόλαδο, προϊόν του εμβληματικότερου φυτού της Μεσογείου, δεν κατάφερε να δελεάσει τις παγκόσμιες αγορές. Πως
ακολουθώντας τα μονοπάτια της φύσης φτάνουμε στη Bayer και στην ασπιρίνη, καθώς και στις ψυχότροπες ουσίες, παράγωγα της
υπνοφόρου παπαρούνας. Πως η ζωγραφική της τελευταίας περιόδου του Βαν Γκογκ σχετίζεται με το φυτό Digitalia και την πιθανολογούμενη
ξανθοπία (η ενίσχυση της αντίληψης του κίτρινου έναντι άλλων χρωμάτων) που προκαλεί το σε, μεγαλύτερες από τις συνιστώμενες δόσεις,
αφέψημά του (θυμηθείτε ή αναζητήστε την Έναστρη Νύχτα, ή το Κίτρινο Σπίτι); Γιατί το Ailanthus altissima, πρωταγωνιστής στο Ένα δένδρο
που μεγαλώνει στο Μπρούκλιν της Μπέτι Σμιθ, που φυτρώνει ανάμεσα σε πέτρες, μπετόν και ατμοσφαιρικούς ρύπους, θα γινόταν μερικές
δεκαετίες αργότερα, επικίνδυνος και επιθετικός εισβολέας που θα αποζητείται η εκρίζωσή του. Ποιο φυτό, που συμβίωσε με τους
δεινόσαυρους για πάνω από 200 εκατ. χρόνια, επιβίωσε των τελευταίων παγετώνων σε μικρά καταφύγια στην Κίνα, επ-ανακαλύφθηκε και
διασώθηκε σε μεγάλο βαθμό από βουδιστές μοναχούς, μετεφέρθη στην Ιαπωνία και από εκεί στην Ευρώπη, κοσμώντας σήμερα δρόμους και
πλατείες, ήταν αυτό που έμεινε όρθιο λίγα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο μηδέν στη Χιροσίμα το 1945.
Αυτά είναι μόνο λίγα παραδείγματα από τις ιστορίες που περιλαμβάνονται στα 37 αφηγήματα του βιβλίου. Βασικές γνώσεις βιολογίας,
ανήσυχο πνεύμα και ανάγκη για αναζήτηση και περιπέτεια απαιτείται για να εισέλθετε στο μαγικό κόσμο των φυτών. Τολμήστε το! Ο Γιάννης
Μανέτας, καθηγητή στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, αποδεικνύεται ο καλύτερος οδηγός και συνοδοιπόρος σε αυτό το
ταξίδι.

Οι μαθητές της Μυτιλήνης γνωρίζουν το Τμήμα Περιβάλλοντος
ου

Μία ‘γεύση’ από φοιτητική ζωή είχαν οι μαθητές της τρίτης τάξης του 4 Λυκείου
Μυτιλήνης, καθώς στις 16 Δεκεμβρίου 2015 συμμετείχαν μαζί με τους φοιτητές σε τρίωρη
εργαστηριακή

άσκηση,

στο

εργαστήριο

Βιολογίας-Μικροσκοπίας

του

Τμήματος

Περιβάλλοντος.
Έτσι, λίγους μήνες πριν την τελική προσπάθεια για την είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο, οι
νεαροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να καθίσουν στα θρανία με την ιδιότητα του φοιτητή και
να πάρουν μια ιδέα για το τι τους επιφυλάσσει το εκπαιδευτικό τους μέλλον. Και σύμφωνα
με τους ίδιους, αυτή η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και θετική.

Αξίζουν συγχαρητήρια στις συναδέλφους Ε.Δι.Π. του Τμήματός μας, κ.κ. Εριφύλη
Ζαφειρίου και Νίκη Γεωργή τόσο για την εξαιρετική πρωτοβουλία τους όσο και για την
οργάνωση & επίβλεψη της εργαστηριακής επίσκεψης των μαθητών.

Μαθητές, και φοιτητές, επί το έργον!

Έρευνα αποφοίτων του Τμήματος Περιβάλλοντος

Η Απόφοιτος

3

Εντός του 2015 το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την ένταξη των
αποφοίτων του στην αγορά εργασίας, και για τους αποφοίτους του Τμήματος Περιβάλλοντος τα
αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Από τους 989 φοιτητές μας οι οποίοι αποφοίτησαν από
το Τμήμα μας από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, εντοπίστηκαν οι 607 και από αυτούς έδωσαν
στοιχεία για την επαγγελματική τους κατάσταση οι 374.
Όπως βλέπετε από τα αποτελέσματα, από το δείγμα των 374 αποφοίτων μας, ένα πολύ μεγάλο
ποσοστό (72%) εργάζεται, ενώ είναι πολύ μικρό το ποσοστό εκείνων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ
(2%). Δυστυχώς, ένα σημαντικό ποσοστό (19%) δεν έχει εργασία επί του παρόντος- γεγονός που δεν
είναι άσχετο με την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση στη χώρα μας.

Από τους αποφοίτους μας που απασχολούνται, η συντριπτική πλειονότητα εργάζεται στην Ελλάδα
(92%), με τους περισσότερους να βρίσκονται στον ιδιωτικό τομέα. Αντίθετα, όσοι βρίσκονται στο
εξωτερικό δουλεύουν εξίσου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Birdlife International, περίπου 25
εκατομμύρια πουλιά σκοτώνονται παράνομα κάθε χρόνο στην περιοχή
της Μεσογείου. Αρνητική πρωταθλήτρια η Κύπρος, με 196 παράνομες
θανατώσεις πτηνών ανά 100 κατοίκους, στην προτελευταία θέση η
Ελλάδα με 7 παράνομες θανατώσεις ανά 100 κατοίκους

ΒΙΟ: Η Χρυσή Κασσιανή Καραπαναγιώτη
γεννήθηκε στην Πάτρα. Αποφοίτησε από το
Τμήμα Περιβάλλοντος το 1992 και έκανε
μεταπτυχιακά
και
διδακτορικό
στις
Περιβαλλοντικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο
της Οκλαχόμα, ΗΠΑ. Επέστρεψε στην Ελλάδα
όπου εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο
Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ-ΙΤΕ)
στην Πάτρα και κατόπιν δίδαξε στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σήμερα είναι Επίκουρη
Καθηγήτρια στο Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο
Πατρών, με αντικείμενο «Χημεία Περ/ντος με
Έμφαση στην Υγρή Ρύπανση» και μέλος ΣΕΠ
στο ΕΑΠ στο πρόγραμμα ‘Διαχείριση
Αποβλήτων’.
Έχω διδάξει σε έξι πανεπιστήμια τουλάχιστον,
την αντίληψη που έχει ο Απόφοιτος του
Τμήματος Περιβάλλοντος για το Περιβάλλον
δεν την έχω δει πουθενά. Θεωρώ ότι έχουμε
μία σφαιρική αντίληψη για το περιβάλλον που
είναι δύσκολο να περιγραφεί με λέξεις και
αγγίζει το υποσυνείδητο. Οι καθηγητές μας
φρόντισαν με τον τρόπο διδασκαλίας τους και
την οικειότητα που είχαν μαζί μας να μας
οδηγήσουν ώστε να αισθανθούμε μέλη μιας
ομάδας εργασίας και από τη μία να φτιάξουμε
ισχυρές και τρυφερές σχέσεις μεταξύ μας οι
συμφοιτητές και από την άλλη να
αποδώσουμε στην επιστήμη μας τα μέγιστα.
Όταν συνεργάζομαι σε διάφορα προγράμματα
με συναδέλφους υπάρχει μία αυτόματη
κατανόηση. Δεν χρειάζονται και πολλά λόγια ή
εξηγήσεις. Αυτό βέβαια μας έχει οδηγήσει και
σε διάφορες «ιδιορρυθμίες», π.χ. δεν έχω
συναντήσει άλλους ανθρώπους που να
χαίρονται τόσο πολύ όταν βλέπουν χάρτες ή
να φωτογραφίζουν βιολογικούς καθαρισμούς,
χωματερές,
καμινάδες
της
ΔΕΗ,
υγροβιότοπους, ερωδιούς, ορχιδέες, κρινάκια
της άμμου, θαλάσσιες χελώνες, ξερολιθιές,
ηλιοτρόπια, και μεσογειακά φρύγανα.
Η πρώτη μου επιλογή όταν έδωσα εξετάσεις το
1988 ήταν το Χημικό Πάτρας και παρόλο που
αρίστευσα στα τρία θετικά μαθήματα, το 10
στην έκθεση με έστειλε να περάσω
προτελευταία στο Τμήμα Περιβάλλοντος στη
Μυτιλήνη. Το κλασικό «θα γραφτώ και θα
ξαναδώσω» ήταν η πρώτη σκέψη, η οποία
ευτυχώς χάθηκε αμέσως μετά από την
επίσκεψη στη Μυτιλήνη και στο Τμήμα. Η
επιβεβαίωση του «κάθε εμπόδιο για καλό»
ήρθε όταν έγινε η τελετή καλωσορίσματος των
πρωτοετών από τους νέους σε ηλικία
καθηγητές με τα γένια και τα τζην με τα μαύρα
μπλουζάκια. «Το μαύρο μπλουζάκι είναι το
επίσημο ένδυμα της σχολής» είχε πει ο
αείμνηστος καθηγητής μας Νίκος Μάργαρης.
Ακολουθώντας μία καρκινική πορεία (Πάτρα,
Μυτιλήνη,
Αμερική,
Μυτιλήνη,
Πάτρα)
κατέληξα στο Τμήμα Χημείας που ήθελα από
την αρχή. Ωστόσο το Τμήμα Περιβάλλοντος θα
είναι για πάντα η «Μικρή Πατρίδα».
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Φοιτητικά Βραβεία Αριστείας 2015 σε φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος
Την άνοιξη του 2015, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποφάσισε τη θεσμοθέτηση ετήσιων Φοιτητικών Βραβείων Αριστείας, με στόχο την ενίσχυση της
επίδοσης των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών του στις σπουδές και την έρευνα . Τα εν λόγω βραβεία, συνολικά έως 10
στον αριθμό, θα απονέμονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας των οποίων η διατριβή έχει οδηγήσει είτε
σε ανακοίνωση σε αναγνωρισμένο διεθνές συνέδριο με έκδοση πρακτικών είτε σε δημοσίευση σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 κατατέθηκαν συνολικά 38 υποψηφιότητες και η κριτική επιτροπή αποφάσισε την απονομή 5 Βραβείων
Αριστείας, δύο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου μας και τριών σε προπτυχιακούς φοιτητές. Εξ αυτών, το βραβείο της Σχολής
Περιβάλλοντος απονεμήθηκε από κοινού στις προπτυχιακές φοιτήτριες του Τμήματός μας κ.κ. Υπαπαντή Πανταζή του Χρήστου και Βαλεντίνα
Πλάκα του Κωνσταντίνου, για τη συμμετοχή τους ως συν-συγγραφέων στις ακόλουθες επιστημονικές δημοσιεύσεις:

Mazioti A., Stasinakis Ath., Pantazi Yp. And Andersent H., 2015. Biodegradation of benzotriazoles and hydroxy-benzothiazole in wastewater by
activated sludge and moving bed biofilm reactor systems. Bioresource Technology, 192:627-635,
και
Plaka, V. and Skanavis C. 2016. The Feasibility of School Gardens as an Educational Approach in Greece: A survey of Greek Schools. International
Journal of Innovation and Sustainable Development, 10(2): in press.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στις κ.κ. Πανταζή και Πλάκα, καθώς και στους επιβλέποντες καθηγητές των διατριβών τους κ.κ. Αθανάσιο
Στασινάκη και Κωνσταντίνα Σκαναβή αντίστοιχα, για την τόσο τιμητική τους βράβευση, η οποία αναδεικνύει το επίπεδο έρευνας και διδασκαλίας
στο Τμήμα μας. Ελπίζουμε η διάκρισή τους να βρει συνεχιστές ανάμεσα στους επόμενους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς μας φοιτητές.
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Καινοτόμα συστήματα προσκολλημένης βιομάζας στη βιολογική επεξεργασία των
υγρών αποβλήτων
Από τον Αθανάσιο Στασινάκη, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος
Περίπου 260 Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας κυρίως πόλεις με πληθυσμό μεγαλύτερο
των 2000 κατοίκων. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία, η βιολογική επεξεργασία των λυμάτων πραγματοποιείται με εφαρμογή της διεργασίας της
ενεργού ιλύος (activated sludge process) υπό συνθήκες παρατεταμένου αερισμού (χρόνος αερισμού λυμάτων > 18 ωρών, χρόνος παραμονής ιλύος > 15
ημερών). Η συγκεκριμένη διεργασία παράγει επεξεργασμένα λύματα
που καλύπτουν τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/217/ΕΕ για τη διάθεση
σε υδατικούς αποδέκτες και της ΚΥΑ 145116/2011 για περιορισμένη
άρδευση. Από την άλλη, παράγει σημαντικές ποσότητες ιλύος που οι
ΜΕΛ δυσκολεύονται να διαχειρισθούν, καταναλώνει μεγάλα ποσά
ενέργειας για τον αερισμό των λυμάτων, ενώ τέλος παρουσιάζει
περιορισμένη ικανότητα απομάκρυνσης των οργανικών μικρορύπων
που ανιχνεύονται στα αστικά λύματα.
Στην

προσπάθεια

ανάπτυξης

εναλλακτικών

συστημάτων

βιολογικής επεξεργασίας που θα αντιμετωπίζουν τα παραπάνω
προβλήματα, η χρήση επιπλεόντων πλαστικών υλικών πάνω στα
οποία αναπτύσσεται προσκολλημένη βιομάζα (biocarriers) κερδίζει
συνεχώς έδαφος. Τα συγκεκριμένα υλικά αρχικά αναπτύχθηκαν από
Εικόνα 2: Biocarriers σε ΜΕΛ της πόλης Malmö (Σουηδία)

ερευνητές των Πανεπιστημίων του Lund (Σουηδία) και του
Trondheim (Νορβηγία) για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων
1

της χαρτοποιίας, που χαρακτηρίζονται από υψηλό οργανικό φορτίο και παρουσία δύσκολα βιοαποδομήσιμων οργανικών ενώσεων .
Σήμερα χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στη Βόρεια Ευρώπη για την αύξηση της απομάκρυνσης αζώτου μέσω νιτροποίησης, είτε σε
βιοαντιδραστήρες σχεδιασμένους αποκλειστικά για να
λειτουργούν με biocarriers (Moving Bed Biofilm Reactor,
MBBR), είτε σε υφιστάμενους βιοαντιδραστήρες ενεργού
ιλύος με στόχο την αύξηση της συγκέντρωσης της βιομάζας
3

ανά m βιοαντιδραστήρα μέσω συνύπαρξης αιωρούμενης και
προσκολλημένης βιομάζας (Hybrid Moving Bed Biofilm
Reactor, HMBBR).
Τα κύρια πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων συστημάτων
είναι η κατασκευή δεξαμενών μικρότερου όγκου, η αυξημένη
ικανότητα

νιτροποίησης

και

η

μικρότερη

παραγωγή

Εικόνα 1: Σύγκριση της ικανότητας απομάκρυνσης οργανικών μικρορύπων μεταξύ
αιωρούμενης και προσκολλημένης βιομάζας

2,3

πλεονάζουσας ιλύος . Πρόσφατες εργασίες έδειξαν επίσης ότι η βιομάζα που αναπτύσσεται προσκολλημένη στα biocarriers παρουσιάζει μεγαλύτερη
ικανότητα απομάκρυνσης μικρορύπων σε σχέση με τη βιομάζα των συστημάτων ενεργού ιλύος

4,5,6.

. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στην ανάπτυξη

εξειδικευμένων μικροοργανισμών στο βιοφίλμ που αποδομούν τους οργανικούς μικρορύπους υπό συνθήκες συν-μεταβολισμού (co-metabolism).
-----------------------------------------------------------------------------------------------1

AnoxKaldnes (http://technomaps.veoliawatertechnologies.com/mbbr/en/)
Barwal A., Chaudhary R., 2014. To study the performance of biocarriers in moving bed biofilm reactor (MBBR) technology and kinetics of biofilm for
retrofitting the existing aerobic treatment systems: A review. Reviews in Environmental Science Biotechnolology 13, 285-299.
3
Mannina G., Viviani G., 2009. Hybrid moving bed biofilm reactors: An effective solution for upgrading a large wastewater treatment plant. Water Science
and Technology 60, 1103-1116.
4
Falås P., Baillon-Dhumez A., Andersen H.R., Ledin A., La Cour Jansen, J., 2012. Suspended biofilm carrier and activated sludge removal of acidic
pharmaceuticals. Water Research 46, 1167-1175.
5
Mazioti A.A., Stasinakis A.S., Pantazi Y., Andersen H.R. (2015) Biodegradation of benzotriazoles and hydroxy-benzothiazole in wastewater by activated
sludge and moving bed biofilm reactor systems. Bioresource Technology 192, 627-635.
6
Μαζιώτη Αικατερίνη-Άννα (2015) Διερεύνηση της τύχης βενζοτριαζολών και βενζοθειαζολών κατά τη βιολογική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.
Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
2

Συνταξιοδότηση & αναγόρευση σε Ομότιμο
Καθηγητή του κ. Ιωάννη Χατζόπουλου
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και διηύθυνε το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης. Είναι ο πρώτος που προσέφερε μαθήματα γεωπληροφορικής

Νέο ΔΣ για την
Ένωση Πτυχιούχων
Περιβαλλοντολόγων
Ελλάδος

με εφαρμογές στην περιβαλλοντική επιστήμη (αλλά και στις κοινωνικές επιστήμες) στο Πανεπιστήμιο

Το Σεπτέμβριο 2015 διεξήχθησαν εκλογές

Αιγαίου, αλλά ενδεχομένως και στη χώρα. Συνέβαλε στη δημιουργία δομών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

στην

όπως το Π.Σ.Ε. στην Περιβαλλοντική Χαρτογραφία. Οργάνωσε Θερινά Σχολεία και Προγράμματα

Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος (Ε.Π.Π.Ε.),

Εκπαίδευσης με ξένα πανεπιστήμια. Επέβλεψε μεγάλο

το

αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.

συνδικαλιστικό σωματείο πανελλαδικής

Δημοσίευσε εργασίες σε διεθνή περιοδικά ή πρακτικά

έκτασης

συνεδρίων, ενώ παράλληλα έγραψε ελληνικά και

Περιβαλλοντολόγων,

ξενόγλωσσα βιβλία με θέμα την τοπογραφία και τις

τακτικά μέλη συμμετέχουν οι απόφοιτοι

φιλοσοφικές πτυχές της εκπαίδευσης. Ανέπτυξε δικά του

του

λογισμικά και υπήρξε υπέρμαχος των νέων τεχνολογιών

Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και κάθε

στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Υπήρξε ένας εξαίρετος

απόφοιτος αντίστοιχων Τμημάτων του

συνάδελφος και δάσκαλος, ο οποίος ενδιαφερόταν πάντα

εξωτερικού εφόσον τ ο πτυχίο του έχει

για την πρόοδο του Τμήματος και των φοιτητών του.

αναγνωριστεί ως ισότιμο με αυτό του

Λαμβάνοντας υπόψη το έργο και την προφορά του στο

Τμήματός μας. Το νεοεκλεγέν Διοικητικό

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Συνέλευση του Τμήματος

Συμβούλιο της Ε.Π.Π.Ε. αποτελείται από

Περιβάλλοντος εισηγήθηκε στην Κοσμητεία της Σχολής

τους:

Περιβάλλοντος να του απονεμηθεί ο τίτλος του

Πρόεδρος: Γεωργίου Δημήτριος

Ομότιμου Καθηγητή. Η σχετική τελετή απονομής έλαβε

Αντιπρόεδρος: Τσολάκης Γεώργιος

Τον περασμένο Σεπτέμβριο αποχώρησε από το Τμήμα Περιβάλλοντος λόγω συνταξιοδότησης ο εκλεκτός
συνάδελφος καθηγητής κ. Ιωάννης Χατζόπουλος.
Ο κ. Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος εντάχθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος το 1989 ως Καθηγητής όπου ίδρυσε

χώρα στις 17 Δεκεμβρίου 2015.

Η «οικογένεια» του Τμήματος ευχαριστεί τον καλό

O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αγαίου, κ.
Στέφανος Γκρίτζαλης, απονέμει τον τίτλο
του Ομότιμου Καθηγητή στον κ. Ιωάννη
Χατζόπουλο (δεξιά στη φωτογραφία)

Ένωση

πρωτοβάθμιο

Τμήματος

Πτυχιούχων

επαγγελματικό

των

Πτυχιούχων
στο

οποίο

Περιβάλλοντος

ως

του

Γενικός Γραμματέας: Πεταλάς Αναστάσιος
Ειδικός Γραμματέας: Ηλιόπουλος
Γεώργιος

συνάδελφο για την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια και του εύχεται κάθε επιτυχία στα μελλοντικά του

Ταμίας: Εταιρίδου Κυριακή

σχέδια.

Μέλη: Παπανικολάου Μαρία
Χατζηνικολάου Γεώργιος

Θερινό Σχολείο Ανάλυσης Οικολογικών Δεδομένων

Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο
δύσκολο, αλλά τόσο σημαντικό, έργο

Η Σχολή Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και

τους.

το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και
Υδατοκαλλιεργειών του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων
Ερευνών διοργάνωσαν, για τρίτη συνεχή χρονιά,
Διεθνές Θερινό Σχολείο στην Ανάλυση Οικολογικών
Δεδομένων (EcoDAR2015) στη Μυτιλήνη. Tο Θερινό
Σχολείο αποσκοπούσε φέτος στο να αναδείξει τη
Οι συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο 2015

σημασία της ποσοτικής προσέγγισης στην ερμηνεία της
πολυπλοκότητας των φυσικών συστημάτων και στην

επίλυση των προβλημάτων στην επιστήμη της Οικολογίας.

Ως εργαλείο ανάλυσης δεδομένων

χρησιμοποιήθηκε η ευρύτατα διαδεδομένη και συνεχώς εξελισσόμενη γλώσσα προγραμματισμού R. Το
Θερινό Σχολείο απευθυνόταν σε τελειόφοιτους, μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και
ερευνητές από την ευρύτερη επιστημονική περιοχή της Οικολογίας. Συμμετείχαν 30 επιστήμονες από την
Ελλάδα, την Κύπρο, τη Δανία, τη Γαλλία, την Αυστραλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία, που επιλέχθηκαν
από 50 αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι του Θερινού Σχολείου ήταν οι:
Γιώργος Κόκκορης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας και Παναγιώτης
Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Το Π&Φ ευχαρίστως δημοσιεύει
πληροφορίες σχετικές με τις Επιστήμες
του Περιβάλλοντος (έρευνες, συνέδρια,
νέα βιβλία, βιβλιοκριτικές κ.ο.κ.).
Μπορείτε να μας κοινοποιείτε το σχετικό
υλικό στη διεύθυνση:
Ενημερωτικό Δελτίο ‘Π&Φ’,
Τμήμα Περιβάλλοντος,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 81100 Μυτιλήνη
email: pf@aegean.gr
http://www.env.aegean.gr/tmima/pf

