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ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το Τμ. Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (στο εξής Π.Μ.Σ.) «Οικολογική Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή». 

σύμφωνα με:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/16.07.2008, τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις 

μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις των Νόμων: Ν. 

4025/11(άρθρο 47), ο Ν. 4076/12 (άρθρο 5), ο Ν. 3794/09 (άρθρο 27), ο Ν. 4115/13, 

(άρθρο 34), ο Ν. 4316/14 (άρθρο 73) και ο Ν. 4301/14 (άρθρο 34).  

2. Τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. 

3. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 

Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στο σύνθετο 

πεδίο και εμπλοκή του φυσικού περιβάλλοντος με την εκμετάλλευση και χρήση των πόρων, της 

ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των νερών, της παραγωγής ενέργειας, των 

μεταφορών καθώς και των κινδύνων που απορρέουν για τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τη 

ζωή.  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει μέσα από τη μελέτη και γνώση των βιολογικών, 

οικολογικών και φυσικοχημικών διεργασιών του περιβάλλοντος καθώς και των εφαρμογών 

τους στην Οικολογική Μηχανική:  

 Στην ανάπτυξη της γνώσης των φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων του 

Ελλαδικού χερσαίου και υδατικού περιβάλλοντος, της τεχνογνωσίας διαχείρισης πόρων 

και ποιότητας περιβάλλοντος και στην προώθηση της εφαρμογής των ανωτέρω στη 

βιώσιμη χρήση των πόρων. Στην εκπαίδευση επιστημόνων με ολοκληρωμένη αντίληψη 

των περιβαλλοντικών διεργασιών, που θα είναι σε θέση να κατανοήσουν, 

μοντελοποιήσουν και προβλέψουν αποτελέσματα των παραπάνω διεργασιών.  

 Στην ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών και τεχνολογιών για μια οικολογικά, 

οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ του φυσικού και του 

τεχνολογικού περιβάλλοντος.  
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 Στη μελέτη και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στο 

φυσικό περιβάλλον, τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τα οικοσυστήματα.  

 Στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας στο σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία οικολογικών και 

περιβαλλοντικών συστημάτων.  

 Στην ενδυνάμωση του πολλαπλού κοινωνικό-οικονομικού ρόλου του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, στον ακριτικό χώρο όπου αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις επιταγές και το 

σκεπτικό της ίδρυσης του. 

 

2.2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ  

Το Π.Μ.Σ. απονέμει μεταπτυχιακό  τίτλο στην «Οικολογική Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή», 

«MSc in Ecological Engineering and Climate Change»  

 

2.3. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 

ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.  

Ο ελάχιστος χρόνος απόκτησης Μ.Δ.Ε ορίζεται ως η λήξη του χειμερινού εξαμήνου (απόφαση 

Συγκλήτου Παν/μιου Αιγαίου) του επόμενου ακαδημαϊκού έτους από το έτος εισαγωγής. 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της 

προβλεπόμενης διάρκειας σπουδών, όπως αυτή ορίζεται  στην Ιδρυτική Απόφαση του ΠΜΣ. 

Μετά τη λήξη και αυτού του χρονικού διαστήματος, ο/η μ.φ. διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. με 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος   

Για ειδικούς και εξαιρετικούς λόγους, η Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος δύναται να παρατείνει για ακόμη 

έναν χρόνο τη μέγιστη χρονική διάρκεια  φοίτησης με τεκμηριωμένη απόφασή της. Μετά τη 

λήξη και αυτού του  χρονικού διαστήματος  ο/η μ.φ. διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. με απόφαση 

της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (ασθένεια, φόρτος εργασίας κ.λπ.) μπορεί να δοθεί αναστολή 

φοίτησης, για την οποία προβλέπεται ανώτερο χρονικό όριο αυτό των 12 μηνών, με απόφαση 

της Γ.Σ.Ε.Σ. (Ν.3685/2008, άρθρο 6, παρ. 1, περ. δ, εδάφιο 2).  
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2.3.1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δικαίωμα να ζητήσει άδεια αναστολής της φοίτησης σε 

οποιοδήποτε στάδιο των σπουδών του βρίσκεται (παρακολούθησης των μαθημάτων, 

εκπόνησης της μεταπτυχιακής του εργασίας ή άλλων υποχρεώσεων), μέχρι 12 μήνες Για τη  

διαδικασία αναστολής ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα: 

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στη Γ.Σ.Ε.Σ., συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά  

2. Σχετική αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., όπου θα αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια της 

αναστολής της φοίτησης αίρεται η φοιτητική ιδιότητα και αναστέλλονται όλα τα σχετικά 

δικαιώματα του/της φοιτητή/τριας. Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται ξανά αυτομάτως μετά 

τη λήξη της αναστολής. Όσοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες έχουν λάβει από τον 

Φορέα Εργασίας τους εκπαιδευτική άδεια για τη φοίτησή τους σε Π.Μ.Σ. δε δικαιούνται 

κατά το ίδιο χρονικό διάστημα αναστολή φοίτησης. 

Μετά τη λήξη της αναστολής σπουδών ο μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να 

παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα 

οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν από τη αναστολή της φοίτησής του. Ο χρόνος 

αναστολής φοίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή δεν υπολογίζεται στην χρονική διάρκεια 

φοίτησης 

 

2.3.2 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Ζητήματα παράτασης των μεταπτυχιακών σπουδών, που τυχόν θα υπάρξουν, θα εξεταστούν 

κατά περίπτωση από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμ. Περιβάλλοντος.  

 

2.4 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται 90 πιστωτικές 

μονάδες (ECTS) (πρόγραμμα διάρκειας τριών εξαμήνων, σύμφωνα με την Υ.Α. 

Φ5/89656/Β3/13-8-2007).  

Οι πιστωτικές μονάδες αποδίδονται σε κάθε μάθημα (παράδοση, σεμινάριο κ.λπ.), πρακτική 

άσκηση ή μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα είναι 

απαραίτητη, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, για την επίτευξη των εκάστοτε 
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επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι πιστωτικές μονάδες αποκτούνται μετά από: 

 Επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων, σεμιναρίων, ασκήσεων πεδίων και 

όποιας άλλης δραστηριότητας προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. 

 Επιτυχή εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής. 

 

2.5. ΟΡΓΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. (ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3685/2008) 

Για την οργάνωση και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. αρμόδια Όργανα είναι: 

1. Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Ιδρύματος 

2. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Περιβάλλοντος 

3. Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. ο/η οποίος/α ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες 

διατάξεις.  

4. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. 

Στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου λειτουργεί Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος, της 

οποίας η σύνθεση και οι αρμοδιότητες ορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής 

Σύνθεσης. Ο/Η Αναπληρωτής/τρια Πρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων έχει την εποπτεία και 

τον γενικότερο συντονισμό των Μεταπτυχιακών Σπουδών σε επίπεδο Ιδρύματος. 

 

2.6. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Μ.Σ. - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ Π.Μ.Σ. 

Τη θέση αυτή καταλαμβάνει Μέλος Δ.Ε.Π. από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής/τρια ή 

Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια) του Τμήματος, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 

σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. 

Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το 

γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και προεδρεύει της Σ.Ε.  

Ο/Η Διευθυντής/τρια του Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, με σύμφωνη γνώμη της 

Σ.Ε., κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ. [Σχετικό το άρθρο 2, 

παραγρ.δ του Ν. 3685/2008]. 
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2.7 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. 

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει τις παρακάτω επιτροπές: 

 Συντονιστική Επιτροπή: απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή 

των Τμημάτων που οργανώνουν το Π.Μ.Σ. Στη Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να μετέχει 

ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η 

Συντονιστική Επιτροπή έχει διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Έργο της 

Επιτροπής αποτελεί η παρακολούθηση και ο συντονισμός λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Της 

Συντονιστικής Επιτροπής προεδρεύει ο/η Διευθυντής/ντρια του Π.Μ.Σ. 

 Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών – Φοιτητριών. 

Έργο της Επιτροπής αποτελούν τα παρακάτω: 

 Διενέργεια εξετάσεων για εισαγωγή στο Πρόγραμμα, όπου αυτό 

προβλέπεται. 

 Αξιολόγηση όλων των υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την 

κείμενη Νομοθεσία (ο έλεγχος της πληρότητας των δικαιολογητικών 

ενεργείται από την Γραμματεία του Τμήματος). 

 Έλεγχος της συνάφειας του πτυχίου με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. 

 Έλεγχος της γλωσσικής επάρκειας. 

 Διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων, όπου αυτό προβλέπεται. 

Η τελική κατάταξη των Υποψηφίων με βάση τη λίστα κριτηρίων του Προγράμματος και η 

πρόταση επιλογής Υποψηφίων με βάση την κατάταξη αυτή, υποβάλλονται προς επικύρωση 

στη Γ.Σ.Ε.Σ. 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να συγκροτήσει επιπλέον Επιτροπές όπου αυτή κρίνει απαραίτητο. Όλες οι 

προτάσεις ή αποφάσεις των Επιτροπών εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΤΑ Π.Μ.Σ. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

3.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ  

Κάθε χρόνο δημοσιεύεται, τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής αιτήσεων, προκήρυξη σε κάθε πρόσφορο μέσο περιλαμβανομένης και της 

ιστοσελίδας του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Ιδρύματος, σχετική με το Πρόγραμμα 
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Μεταπτυχιακών Σπουδών, του οποίου η έναρξη έχει προγραμματισθεί για το αμέσως επόμενο 

ακαδημαϊκό έτος ή εξάμηνο σπουδών. 

Οι αιτήσεις των Υποψηφίων πρέπει να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά 

σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα 

πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των 

Υποψηφίων. 

Οι αιτήσεις των Υποψηφίων με τα συνημμένα δικαιολογητικά κατατίθενται στη γραμματεία 

του Π.Μ.Σ. ή στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων Π.Μ.Σ. «Ναυτίλος», σύμφωνα με 

σχετική απόφαση του Τμήματος. Η πρόταση επιλογής των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. 

διαμορφώνεται από την Επιτροπή Επιλογής και Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών.  

 

3.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

3.2.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. (κατά την έννοια του άρθρου 2 

του Ν.3549/2007, Φ.Ε.Κ. 69/20.03.2007) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 

Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι από τα Ανώτατα Στρατιωτικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.) της χώρας, ήτοι οι απόφοιτοι από τη Στρατιωτική Σχολή 

Ευελπίδων, από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και από τη Σχολή Ικάρων, καθόσον σύμφωνα με 

το άρθρο 88 του Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ 167/24-9-2010, τ. Α΄) κρίθηκε ότι τα Α.Σ.Ε.Ι. είναι ισότιμα 

με τα Ιδρύματα του Παν/κού Τομέα της Ανωτάτης Εκπαίδευσης, καθώς επίσης γίνονται δεκτοί 

και πτυχιούχοι από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία σύμφωνα με το 

άρθρο 38 του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ 73 Α΄) έχει κριθεί επίσης, ως ισότιμη, με τα Ιδρύματα και τις 

Σχολές του Παν/κού Τομέα της Ανωτάτης Εκπαίδευσης. 

Οι πτυχιούχοι που έχουν λάβει τον τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής, 

απαιτείται να προσκομίσουν αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ ή 

αποδεικτικό που να πιστοποιεί την έναρξη της διαδικασίας απόκτησης ισοτιμίας από το 

ΔΟΑΤΑΠ.  

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίo φοιτητές των Ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την 

προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει 
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σχετική βεβαίωση και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, 

οπωσδήποτε όμως μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. 

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών κατ’ έτος για το Π.Μ.Σ. 

ορίζεται σε τριάντα (30). 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Περιβάλλοντος καθορίζει με απόφασή της τις λεπτομέρειες 

εφαρμογής των κριτηρίων, τον ορισμό συμπληρωματικών κριτηρίων ή τη διεξαγωγή 

εξετάσεων και συνεντεύξεων, τα αποτελέσματα των οποίων συνεκτιμώνται κατά την επιλογή 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών.  

Έμφαση δίνεται στην πιστοποιημένη γνώση τουλάχιστον μίας ακόμη, πέραν της ελληνικής, 

ευρωπαϊκής γλώσσας και, στις περιπτώσεις αλλοδαπών Υποψηφίων Μεταπτυχιακών 

Φοιτητών/τριών, στην πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπου αυτό απαιτείται. Τα 

κριτήρια γλωσσομάθειας προσδιορίζονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.  

 
Η επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) γίνεται µε βάση τα κριτήρια του Ν. 3685/2008 και τη διαδικασία που 

καθορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ και περιγράφεται στον παρόντα Κανονισμό.  

H Γ.Σ.Ε.Σ. εγκρίνει την προκήρυξη στο εαρινό εξάμηνο κάθε έτους. Η προκήρυξη ορίζει και τον 

συνολικό αριθµό νέων θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Διπλώματος 

Ειδίκευσης που µπορούν να γίνουν δεκτοί από το Τμήμα στα πλαίσια του συγκεκριμένου 

Π.Μ.Σ. 

Το χρονοδιάγραμμα προκήρυξης θέσεων και επιλογής για το Π.Μ.Σ. εναρμονίζεται µε τον 

χρονισµό που προβλέπει το εκάστοτε ισχύον Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο και ο Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και έχει ως εξής: 

1. Προκήρυξη θέσεων και πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων μεταπτυχιακών φοιτητών για 

την απόκτηση Μ.Δ.Ε. :  Μάρτιος – Μάιος 

2. Υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.: Μάρτιος -  Ιούνιος  

3. Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος 

Ειδίκευσης: Ιούνιος - Σεπτέμβριος 

4. Τελική απόφαση Γ.Σ.Ε.Σ.: Ιούνιος - Σεπτέμβριος  

Η τελική επιλογή µεταπτυχιακών φοιτητών/τριων για την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης 
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ολοκληρώνεται πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου, ώστε να µπορούν οι υποψήφιοι να 

εγγράφονται στα µεταπτυχιακά µαθήµατα του χειμερινού εξαµήνου. 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται μετά από γραπτή εξέταση σε ερωτηματολόγιο 

πολλαπλών επιλογών, επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήμης στην Αγγλική 

και συνέντευξη με συνεκτίμηση των κριτηρίων που ορίζονται σύμφωνα με το Ν.3685/08. H 

συνέντευξη γίνεται από τουλάχιστον τρία Μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου Τμήματος που έχουν οριστεί 

ως μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών. 

Λεπτομέρειες εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής καθώς και συμπληρωματικά κριτήρια 

καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό και  τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) 

του Τμήματος Περιβάλλοντος. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.  

Σε κάθε Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, όπως αυτός αναγράφεται στο Φ.Ε.Κ. 

ίδρυσης του κάθε Π.Μ.Σ., γίνεται δεκτός ένας/μία υπότροφος του Ι.Κ.Υ. που πέτυχε στον 

σχετικό διαγωνισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του 

Π.Μ.Σ. και ένας/μία αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο 

αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται. Οι ανωτέρω υπότροφοι υποβάλλουν τις 

αιτήσεις τους σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό. Σε 

περίπτωση που υποβάλλουν αιτήσεις περισσότεροι του ενός η διαδικασία αξιολόγησης θα 

εφαρμόζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό 

λαμβανομένου υπόψη και του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008. 

Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, αποφασίζει ανάλογα µε το Τµήµα προέλευσης των υποψηφίων, τα 

τυχόν επιπλέον µαθήµατα τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσουν και στα οποία θα πρέπει 

να εξετασθεί επιτυχώς ο κάθε υποψήφιος προκειμένου να αποκτήσει το Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Ειδίκευσης. Τα µαθήµατα αυτά επιλέγονται από τον πίνακα µαθηµάτων του 

Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τμήματος. Η Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος µπορεί επίσης 

µε τεκμηριωμένη απόφασή της να απαλλάσσει υποψηφίους από την παρακολούθηση 

υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν µαθηµάτων του Π.Μ.Σ., εφόσον αυτοί έχουν παρακολουθήσει 

επιτυχώς συναφή µαθήµατα  στο πλαίσιο άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. 
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3.2.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα απαραίτητα προσόντα και να προσκοµίσουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω. Συγκεκριμένα:  

 Αίτηση προς το Π.Μ.Σ. 

 Τρεις (3) φωτογραφίες 

 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα 

 Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος 

- Σε περίπτωση τελειόφοιτου, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι θα 

πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των 

εγγραφών. 

 Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  (με ακριβή Μ.Ο.) 

 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μια τουλάχιστον να προέρχεται από 

καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο, η φόρμα των οποίων είναι καθορισμένη 

από το Π.Μ.Σ. 

 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται/διαπιστώνεται:  

- από τη γραπτή εξέταση των υποψήφιων στο ερωτηματολόγιο πολλαπλών 

επιλογών, επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήμης στην Αγγλική 

- με την προσκόμιση ενός από τα Αποδεικτικά Αγγλικής Γλώσσας, τα οποία 

αναφέρονται στο Παράρτημα Γ,         

- με την προσκόμιση αποδεικτικού λήψης πτυχίου από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή 

πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.  

 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν) 

 Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας σχετική με το Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν) 

 Τέλος, ο/η υποψήφιος /α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την 

γνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη  

άποψη. 

Το έντυπο αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. και 
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στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων Π.Μ.Σ. «Ναυτίλος». Για την εξεταστέα ύλη στo 

αντικείμενο της γραπτής δοκιμασίας, και τη φόρμα της συστατικής επιστολής καθώς και για 

κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη 

Γραμματεία και στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ. (Παράρτημα Ε).  

 

3.2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Η επιλογή των υποψηφίων για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης γίνεται  βάσει των 

ακολούθων κριτηρίων: 

 Βαθμός Πτυχίου, 

 Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση, 

 Καλή γνώση της Αγγλικής (επιπρόσθετη προσμέτρηση άλλης ξένης γλώσσας), 

 Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, 

 Αξιολόγηση συστατικών επιστολών, 

 Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα των υποψηφίων που αποδεικνύεται από τα 

δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.  

 Απόδοση κατά τη γραπτή εξέταση 

 Απόδοση κατά την προσωπική συνέντευξη 

Διευκρινίζεται ότι για τους υποψηφίους που προβλέπουν να έχουν λάβει το πτυχίο τους έως 

την τελευταία ημέρα των εγγραφών στο Π.Μ.Σ., ως "βαθμός πτυχίου" μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ο μέσος όρος της βαθμολογίας μαθημάτων που έχουν ολοκληρωθεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

4.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά εξάμηνα (χειμερινό – εαρινό – 

χειμερινό). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η γλώσσα διδασκαλίας 

είναι η ελληνική και η αγγλική. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης οι 

φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων 

σπουδών δέκα (10) μαθήματα από τα δεκαέξι (16) που προσφέρονται συνολικά. 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. 
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ανέρχεται σε ενενήντα (90) και κατανέμονται ως ακολούθως: 

α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου, οι οποίες 

αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) εκ των οκτώ (8) 

προσφερόμενων και στα οποία αντιστοιχούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες στο καθένα. 

Β) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου, οι οποίες 

αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) εκ των οκτώ (8) 

προσφερόμενων μαθημάτων και στα οποία αντιστοιχούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες στο 

καθένα. 

Γ) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 

Διατριβής.  

 
Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων έχει ως ακολούθως: 
 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑTA (5 ΕΚ ΤΩΝ 8) ECTS 

Περιβαλλοντική Υδραυλική 6 

Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης 6 

Εφαρμοσμένη Οικολογία και Μηχανική 6 

Ενεργειακή Πολιτική και Διαχείριση – Λήψη Αποφάσεων 6 

Σεμινάριο – Μέθοδοι Έρευνας (Personal Project) 6 

Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματική Αλλαγή Ι 6 

Μέθοδοι Διασφάλισης Περιβαλλοντικής Ποιότητας 6 

Οικοτοξικολογία 6 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

ΜΑΘΗΜΑ (5 ΕΚ ΤΩΝ 8) ECTS 

Σχεδιασμός Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων 6 

Μέθοδοι Εκτίμησης και Τεχνολογία Μείωσης Ατμοσφαιρικής 
Ρύπανσης 

6 

Περιβαλλοντική Χημεία και Ανάλυση 6 

Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματική Αλλαγή ΙΙ 6 

Περιβαλλοντικά Τεχνικά Έργα (Personal Project) – Εκπαιδευτική 
Εκδρομή 

6 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Σχεδιασμός Έργων  6 

Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων 6 

Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική 6 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 
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Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή 30 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 

ΣΥΝΟΛΟ Α’, Β’ & Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 90 ECTS 

 

Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 

90 μονάδων ECTS σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών 

και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 

πρόγραμμα και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η παρακολούθηση όλων των 

δραστηριοτήτων του Προγράμματος Σπουδών είναι υποχρεωτική. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

μπορούν να αναγνωριστούν πιστωτικές μονάδες από άλλα Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

ή άλλα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια (Άρθρο 38, παρ. 4 του Ν. 4009/2011). Με πρόταση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και μετά από έγκριση της Σ.Ε.Σ., είναι δυνατή η 

αναθεώρηση/τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή τους 

μεταξύ των εξαμήνων χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέου ΦΕΚ (Ν.3685/2008, άρθρο 6, 

παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2). 

Με πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. καθορίζονται οι ημερομηνίες και ο τρόπος εγγραφής των 

ενδιαφερομένων καθώς και η διαδικασία δηλώσεων των μαθημάτων που θα επιλέγονται σε 

κάθε εξάμηνο.  

Με την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ. ο/η Φοιτητής/τρια παραλαμβάνει από τη Γραμματεία το 

ετήσιο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Προγράμματος, το οποίο έχει επιμεληθεί ο Δ/ντής του 

Π.Μ.Σ. και έχει εγκριθεί από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και το οποίο περιλαμβάνει τις ημερομηνίες έναρξης και 

λήξης των διδακτικών περιόδων, τις περιόδους εξετάσεων, τις αργίες, κλπ. Στην αρχή κάθε 

περιόδου ανακοινώνεται το ωρολόγιο Πρόγραμμα της περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνονται 

οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή 

υποχρεώσεων κ.λπ.   

 

4.1.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ Π.Μ.Σ.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/2.7.2015/θέμα 3.2 απόφαση της Σ.Ε.Σ. του Ιδρύματος, για την 

ολοκλήρωση κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δέκα έως δεκατρείς ενότητες 

εκπαίδευσης και μάθησης (συμπεριλαμβάνονται σε αυτές διαλέξεις, θεωρητικές εισηγήσεις, 
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εργαστηριακές δράσεις, συμμετοχές σε έρευνα πεδίου κ.λπ.). Η διάρκεια (π.χ. 2 ώρες ή 3 ώρες 

κ.λπ.) εκάστης ενότητας εκπαίδευσης και μάθησης, ανά μάθημα, καθορίζεται στον Οδηγό 

Σπουδών του Π.Μ.Σ. ο οποίος είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του Π.Μ.Σ..  

Σε κάθε μάθημα αποδίδονται πιστωτικές μονάδες, οι οποίες εκφράζουν τον φόρτο εργασίας 

των φοιτητών/τριών στο πλαίσιο της κείμενης Νομοθεσίας.  

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθούν ανελλιπώς όλες τις 

δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. Μέρος του εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ. δύναται να 

πραγματοποιείται αξιοποιώντας μεθόδους σύγχρονης εκπαίδευσης με χρήση ψηφιακών 

μέσων, στο πλαίσιο των κανόνων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σε κάθε περίπτωση, η 

συμμετοχή και παρακολούθηση διαπιστώνεται με ευθύνη των Συντονιστών και Συντονιστριών 

των μαθημάτων.  

Για την υποβοήθηση Μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που έχουν παράλληλη επαγγελματική 

απασχόληση, μπορεί να αποφασίζεται μαθήματα να διεξάγονται όλες τις ημέρες της 

εβδομάδας. 

 

4.1.2. ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια επιτυχούς περάτωσης του υποχρεωτικού κύκλου µαθηµάτων του 

Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάµηνα σε τρεις (3) εξεταστικές περιόδους.  

Το Π.Μ.Σ. ακολουθεί το ακαδημαϊκό ημερολόγιο όπως αυτό αποφασίζεται κάθε έτος από τη 

Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συγκεκριμένα: 

Περάτωση υποχρεωτικού κύκλου μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Ιανουάριος 

Εξεταστική χειμερινού εξαμήνου: Φεβρουάριος 

Περάτωση υποχρεωτικού κύκλου μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Μάιος  

Εξεταστική εαρινού εξαμήνου: Ιούνιος 

Δήλωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής (θέμα, Επιβλέπων Καθηγητής) : Ιούνιος 

Ορισμός Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ΜΔΔ : Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 

Δεύτερη εξέταση σε περίπτωση αποτυχίας: Σεπτέμβριος 

Κατάθεση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής και Δημόσια Υποστήριξη Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Διατριβής: Η δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής 
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πραγματοποιείται εντός δυο (2) εβδομάδων μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του 

χειμερινού εξαμήνου, όπως αυτή ορίζεται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος 

σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Παν/μιου Αιγαίου. 

 

4.1.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΟΡΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ 

Η παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων του Προγράμματος Σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι 

υποχρεωτική. Ένας/Μία μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια θεωρείται ότι έχει παρακολουθήσει 

κάποιο μάθημα (και επομένως έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις) μόνον αν έχει 

παρακολουθήσει ένα σημαντικό ποσοστό των ενοτήτων εκπαίδευσης και μάθησης ανά 

μάθημα (διαλέξεις, φροντιστήρια, εργαστήρια, εργασίες πεδίου κ.λπ.), όπως αυτό ορίζεται από 

τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμ. Περιβάλλοντος. Είναι επιτρεπτές 2 απουσίες ανά μάθημα για το σύνολο των 

εβδομάδων του κάθε μαθήματος. Εξαιρούνται οι δραστηριότητες της εισαγωγικής εβδομάδας 

κάθε εξαμήνου, των οποίων η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.   

Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται αποτυχών/ούσα στο μάθημα αυτό και υποχρεούται να 

επαναλάβει το μάθημα. Στην περίπτωση αυτή το ποσό των διδάκτρων που θα πρέπει να 

καταβληθούν καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμ. Περιβάλλοντος. 

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή είναι υποχρεωτική για όλους/ες τους/τις 

Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες 

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται είτε αυτόνομα ανά Π.Μ.Σ. είτε, κατά περίπτωση, σε 

συνδιδασκαλία με άλλα Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή της Σχολής Περιβάλλοντος καθώς και με το 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος. 

 

4.1.4 ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων, όπως αυτή έχει οριστεί με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ και 

Σ.Ε.Σ. και εμπεριέχεται στην Πρόταση Ίδρυσης νέου Π.Μ.Σ. και στην Ιδρυτική Απόφαση του 

Π.Μ.Σ. , είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική 

 

4.2 ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ 

Η ανάληψη διδασκαλίας μαθημάτων στα Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
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παραγρ. 1, 2, 3 του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008. Ο ορισμός του/της Επιβλέποντα/ουσας, ή 

του/της Συνεπιβλέποντα/ουσας και της Τριμελούς Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5, 

παραγ. 4 του Ν.3685/2008.  

 

4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του/της 

Διδάσκοντος/ουσας, γίνεται σε πλήρη ανεξαρτησία από τα άλλα μαθήματα και αποτελεί 

παράγωγο της αντικειμενικής εκτίμησης της απόδοσης του/της Φοιτητή/τριας στο 

συγκεκριμένο μάθημα (εργασίες, εξετάσεις, κ.λπ.). Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι σαφώς 

προσδιορισμένα και αναγράφονται στο ενημερωτικό έντυπο του κάθε μαθήματος. 

Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από το σύνολο των επιδόσεων των 

Φοιτητών/τριών σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις) σύμφωνα με τις οδηγίες 

που παρέχει ο/η κάθε Διδάσκων/ουσα στην αρχή του εξαμήνου. Ο ελάχιστος αποδεκτός 

βαθμός μαθήματος είναι το πέντε (5), με άριστα το δέκα (10).  

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: Φεβρουαρίου – Ιουνίου και η επαναληπτική εξεταστική 

του Σεπτεμβρίου και ταυτίζονται με τις εξεταστικές περιόδους του προπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών, όπως αυτές ορίζονται κάθε φορά στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του 

Ιδρύματος.  

Σε περίπτωση που Φοιτητής/τρια αποτύχει σε ένα μάθημα, μπορεί να επανεξετασθεί στο 

μάθημα αυτό στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. 

Σε περίπτωση αποτυχίας στην επανεξέταση, η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει τη διαγραφή του/της 

Φοιτητή/τριας από το Π.Μ.Σ.  

Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν εκπληρώσει τις συνολικές υποχρεώσεις του 

εντός της προβλεπόμενης μέγιστης χρονικής διάρκειας διακόπτεται η συνεργασία του φοιτητή 

με το Π.Μ.Σ., µε απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται βεβαίωση για τα 

µαθήµατα που παρακολούθησε κατά την διάρκεια της φοίτησης του.  

 
4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ/ΟΥΣΩΝ 

Το Π.Μ.Σ. έχει θεσπίσει μεθόδους και διαδικασίες τακτικής εσωτερικής και εξωτερικής 

αξιολόγησης. Μεταξύ αυτών των μεθόδων περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:  
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1. Οι φοιτητές/τριες με τη λήξη κάθε μαθήματος αξιολογούν συνολικά το μάθημα ως προς το 

περιεχόμενο, τον τρόπο διδασκαλίας, τα προτεινόμενα συγγράμματα μέσω του 

πληροφοριακού συστήματος διασφάλισης ποιότητας της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διαδικασία, οι φοιτητές 

λαμβάνουν ένα e-mail με τη λίστα των μαθημάτων που έχουν δηλώσει στο τρέχον εξάμηνο. 

Κάθε μάθημα είναι ένας σύνδεσμος (link) προς το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος. 

Η συλλογή και η διαχείριση των ερωτηματολογίων των φοιτητών/τριών υλοποιείται σε ένα 

μοντέρνο, φιλικό και ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον, το οποίο διασφαλίζει την 

απαραίτητη ανωνυμία.  

Στο πληροφοριακό σύστημα έχουν πρόσβαση ο/η Διευθυντής/τρια και όλοι οι 

Διδάσκοντες/ουσες των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου 

μέσω αυτού έχουν διαρκή ενημέρωση για τα αποτελέσματα της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αξιολόγησης των μαθημάτων τους.  

2. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. πενταετία) και με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας του 

Π.Μ.Σ. συλλέγονται στοιχεία ώστε να είναι δυνατή ή σύγκριση του προγράμματος 

μαθημάτων και του περιεχομένου τους μεταξύ του οικείου Π.Μ.Σ. και άλλων αντίστοιχων 

Π.Μ.Σ. που προσφέρονται από Ιδρύματα του εξωτερικού γνωστά για την πρωτοπορία τους.  

3. Με ευθύνη του/της Διευθυντή/τριας του Π.Μ.Σ. και εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της 

Σ.Ε. και της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, μπορεί να διοργανώνονται Ημερίδες με τη συμμετοχή 

ανώτατων στελεχών φορέων, κρατικών Υπηρεσιών ή άλλων Οργανισμών με αντικείμενο τη 

συζήτηση – μελέτη των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και των περιεχομένων του, ώστε να 

εκτιμάται ο βαθμός στον οποίο συνδέεται το Πρόγραμμα με την αγορά εργασίας και τις 

ανάγκες της οικονομίας γενικότερα. 

 

4.5 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ   

Κάθε φοιτητής/τρια υποβάλλει στον/στην Επιβλέποντα/ουσα την πρόταση Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Διατριβής. Ο σχεδιασμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής κάθε 

Φοιτητή/τριας γίνεται με ευθύνη του/της Επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται ότι με ευθύνη 

του/της Επιβλέποντος/ουσας, όλες οι μεταπτυχιακές εργασίες θα πρέπει να αποδέχονται τον 
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Κώδικα Δεοντολογίας του Ιδρύματος καθώς και τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Έρευνα στα 

πεδία της Βιοηθικής.  

Η Μ.Δ.Δ. είναι μια προσεκτικά διαρθρωμένη ακαδημαϊκή εργασία, η οποία παρουσιάζει μια 

πρωτότυπη ερευνητική υπόθεση, επαρκώς τεκμηριωμένη από πρωτογενείς και δευτερογενείς 

πηγές. Θα πρέπει να έχει σημαντική ερευνητική διάσταση και να εντάσσεται στα πλαίσια και 

σκοπούς του Π.Μ.Σ. Οικολογική Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή. Η συγγραφή της γίνεται κάτω 

από τη καθοδήγηση του επιβλέποντος. Ο/Η φοιτητής/τρια θα πρέπει με τη Μ.Δ.Δ. να αποδείξει 

ότι διαθέτει ικανοποιητική εμπειρία και επάρκεια στην επιλεγείσα ερευνητική περιοχή, 

πειραματική ή/και θεωρητική. 

Υποχρεώσεις του φοιτητή  

1. Αναζήτηση επιβλέποντος καθηγητή κατά την αρχή του εαρινού εξαμήνου. 

2. Δήλωση θέματος και επιβλέποντος καθηγητή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός του 

πρώτου δεκαπενθήμερου του Ιουνίου για έγκριση από Γ.Σ.Ε.Σ. 

3. Προετοιμασία πρότασης σε συνεργασία με τον επιβλέποντα 

4. Υποβολή της πρότασης για έγκριση στον επιβλέποντα  

5. Ανάπτυξη σχεδίου εργασιών και χρονοδιαγράμματος  

6. Ολοκλήρωση πειραματικών ή/και θεωρητικών εργασιών 

7. Αναζήτηση ημερομηνίας υποβολής και εξεταστών 

8. Ολοκλήρωση συγγραφής 

9. Υποβολή και αναζήτηση ημερομηνίας δημόσιας υποστήριξης 

10. Δημόσια υποστήριξη 

Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής κατά τη 

διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής του διατριβής αποτιμάται μεταξύ επτακοσίων 

πενήντα (750) και εννιακοσίων (900) ωρών εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε τριάντα (30) 

πιστωτικές μονάδες. Ως εκ τούτου, η μέση ωριαία απασχόληση την εβδομάδα υπολογίζεται 

τριάντα δυο (32) έως τριάντα έξι (36) ώρες κατά προσέγγιση. 

Η βαθμολόγηση της διπλωματικής διατριβής αρθρώνεται στις εξής ενότητες (σε παρένθεση το 

ποσοστό βαρύτητας στη βαθμολόγηση):  
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 στόχος – διάρθρωση- βιβλιογραφική έρευνα  ( 20% ) 

 ανάπτυξη μοντέλου, πειράματος, πλαισίου ανάλυσης ( 30% ) 

 ανάλυση αποτελεσμάτων και συζήτηση ( 20% ) 

 συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική επέκταση ( 10% ) 

 παρουσίαση εργασίας (20%) 

Η διπλωματική διατριβή δύναται να είναι, εκτός της Ελληνικής και στην Αγγλική ή άλλη γλώσσα 

μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. (Ν.3685/2008, άρθρο 9, παρ. 4.γ).  

Οι φοιτητές καλούνται να παραδώσουν ενδιάμεση έκθεση προόδου της διπλωματικής τους 

διατριβής τον Οκτώβριο. Η υποβολή της ενδιάμεση έκθεσης είναι υποχρεωτική και θα πρέπει 

να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον την βιβλιογραφική ανασκόπηση και τη μεθοδολογία της 

έρευνας που θα ακολουθηθεί. Η υποβολή θα γίνει σε ηλεκτρονική πλατφόρμα (π.χ. moodle). 

Μετά το πέρας της συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής και έπειτα από τη 

σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντος/ουσας, οι υποψήφιοι/ες παραδίδουν ηλεκτρονικώς ή 

εντύπως αντίτυπό της, στα Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής στα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται 

τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. 

Οι Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες υποχρεούνται επίσης να καταθέσουν στη Γραμματεία του 

Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν τα ακόλουθα: 

«είμαι συγγραφέας αυτής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής και κάθε βοήθεια την 

οποία είχα για την προετοιμασία της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην 

εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων ή 

ιδεών, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η 

εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή 

διπλωματική διατριβή». 

Η δημόσια υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής πραγματοποιείται εντός 

δυο (2) εβδομάδων μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου, όπως 

αυτή ορίζεται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος σύμφωνα με την απόφαση της 

Συγκλήτου του Παν/μιου Αιγαίου.  

Η τελική αξιολόγηση και κρίση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής γίνεται από την 
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Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή στην έδρα του Τμήματος (άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3685/2008).  

Α) Η τριμελής επιτροπή, με βάση τις κείμενες διατάξεις (άρθ. 5, παρ. 4, εδαφ. 3 του Ν. 

3685/2008, σε συνδυασμό με το άρθ. 14 παρ. 1, εδαφ. 5 του Ν. 2690/1999), συνεδριάζει 

νομίμως μόνον όταν παρευρίσκονται και τα τρία (3) μέλη της. Κατά την ημέρα της 

συνεδρίασης, τα μέλη της τριμελούς επιτροπής ανταλλάσσουν απόψεις, υποβάλλουν 

ερωτήσεις στον εξεταζόμενο ή την εξεταζόμενη, ακολούθως αποφαίνονται για τον τελικό 

αξιολογικό βαθμό, συντάσσουν το σχετικό έντυπο αξιολογικής κρίσης, το υπογράφουν και σε 

επόμενο χρόνο το παραδίδουν στη Γραμματεία. Η ημέρα της εξέτασης καθορίζεται από την 

τριμελή επιτροπή. Για την έγκριση της μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής απαιτείται 

σωρευτικά: α) η σύμφωνη γνώμη των 2/3 των μελών της επιτροπής και β) ο μέσος όρος της 

βαθμολογίας των τριών μελών της επιτροπής να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του πέντε (5), εκτός 

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή βαθμολογείται από μηδέν (0,00) έως δέκα (10,00). Σε 

περίπτωση απόρριψης, ο/η Υποψήφιος/α διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. 

Β) Η εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής περιλαμβάνει ως απαραίτητο 

συστατικό στοιχείο και τη δημόσια παρουσίασή της. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται 

υποχρεωτικά και τα τρία (3) μέλη της εξεταστικής επιτροπής να είναι παρόντες/παρούσες την 

ώρα της εξέτασης-παρουσίασης. Σε περίπτωση δε που σε αυτήν μετέχουν Εξωτερικά Μέλη 

(μέλη άλλων Ιδρυμάτων), δίνεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για τη διευκόλυνση των 

Εξωτερικών Μελών (σχετική η υπ’αρίθμ. φ122.1/42/23076/β2/24-2-2011, ΚΥΑ (ΦΕΚ 433/17-3-

2011,τ. Β΄). 

Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή, μετά το πέρας των ενδεχομένων 

διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, κατατίθεται στη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ του ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

σε ένα έντυπο αντίτυπο και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της Πύλης της Βιβλιοθήκης. Επίσης 

ένα ηλεκτρονικό (CD) αντίτυπο κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Διατριβή μπορεί να αντικαθίσταται με άλλον πρόσφορο 

επιστημονικά τρόπο, που κρίνεται τεκμηριωμένα ότι ισοδυναμεί με την εκπόνηση 

Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Διατριβής, κατόπιν απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. Στην περίπτωση αυτή, 

υπάρχει αντίστοιχη αναφορά στο κείμενο ίδρυσης του Π.Μ.Σ.  

Σε περίπτωση που η διπλωματική εργασία δεν περατωθεί στο τέλος του 3ου εξαμήνου 
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σπουδών (δηλαδή δύο εβδομάδες μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού 

εξαμήνου, όπως αυτή ορίζεται στο Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Ιδρύματος σύμφωνα με την 

απόφαση της Συγκλήτου του Παν/μιου Αιγαίου), ο φοιτητής δύναται να αιτηθεί παράταση, το 

αργότερο έως τις 15 Φεβρουαρίου του συγκεκριμένου ακαδ. έτους, για την ολοκλήρωση της 

διατριβής του διάρκειας ίσης με ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών.  Στην περίπτωση αυτή: (α) 

Ο φοιτητής υποχρεούται να πληρώσει δίδακτρα ύψους ίσου με το 50% του ποσού των 

διδάκτρων που αντιστοιχούν σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο φοίτησης και (β) η διατριβή θα 

αξιολογηθεί με μέγιστο δυνατό βαθμό που θα αποκλίνει κατά 15% από το θεωρητικά μέγιστο, 

εφόσον υποστηριχθεί κατά τη διάρκεια της εξεταστικής του Ιουνίου και κατά επιπρόσθετο 15% 

εφόσον αξιολογηθεί κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου του ίδιου 

έτους. Σε περίπτωση που η διπλωματική δεν ολοκληρωθεί έως την εξεταστική περίοδο του 

Σεπτεμβρίου, η Γ.Σ.Ε.Σ. δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή του. 

 

4.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τους πρόσφατους απόφοιτους του Π.Μ.Σ. δίνεται η 

ευκαιρία να συμμετάσχουν σε Προγράμματα Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές και 

Πρακτική Άσκηση, σε πανεπιστήμια ή φορείς του εξωτερικού, σύμφωνα με τους όρους 

συμμετοχής κάθε Προγράμματος. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής: 

1. Μεταπτυχιακοί φοιτητές 

- Η μετακίνηση του φοιτητή στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί  μετά το τέλος 

των δυο πρώτων εξαμήνων και εφόσον ο φοιτητής έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις 

του απέναντι στο Π.Μ.Σ. (επιτυχής ολοκλήρωση συνόλου μαθημάτων του 

Προγράμματος Σπουδών, πλήρης τακτοποίηση διδάκτρων κ.τ.λ.), 

- Η σύμφωνη γνώμη του Τμηματικού Υπευθύνου του Προγράμματος Ανταλλαγής, του 

Επιβλέποντα Καθηγητή της Μ.Δ.Δ., του Δ/ντη του Π.Μ.Σ. καθώς και της Γενικής 

Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Περιβάλλοντος.  

Ως ελάχιστος χρόνος συμμετοχής ορίζονται οι δυο (2) μήνες και ως μέγιστος οι έξι (6) μήνες. 

Για τη συμμετοχή του μεταπτυχιακού φοιτητή σε Πρόγραμμα Ανταλλαγής παρέχεται από τη 
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Γ.Σ.Ε.Σ. παράταση των σπουδών του χωρίς επιπρόσθετη καταβολή διδάκτρων στο Π.Μ.Σ., η 

οποία δε μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το μέγιστο χρονικό διάστημα της 

Σύμβασης που υπογράφεται μεταξύ φοιτητή, Παν/μιου Αιγαίου και φορέα υποδοχής.  

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει το τελικό κείμενο της Μ.Δ.Δ. και να 

υποστηρίξει δημόσια την εργασία του το αργότερο μέσα σε ένα (1) μ από τη λήξη του 

Προγράμματος και την επιστροφή του στο Παν/μιο. Η ημερομηνία της δημόσιας υποστήριξης 

και της επιτυχούς εξέτασης από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή της Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Διατριβής ορίζεται ως ημερομηνία ανακήρυξης του μεταπτυχιακού φοιτητή.  

2. Απόφοιτοι 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι πρόσφατα απόφοιτοι, στο 1ο έτος 

αποφοίτησης τους, με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτηση τους, την οποία έχουν 

υποβάλλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος σπουδών τους.  

Στους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους απονέμονται: 

- 20 μονάδες ECTS για τρίμηνη συμμετοχή στο Πρόγραμμα  

- 30 μονάδες ECTS για εξάμηνη συμμετοχή στο Πρόγραμμα 

4.7. ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  

Λογοκλοπή θεωρείται η ιδιοποίηση μιας ιδέας, μιας εργασίας, ενός γραπτού κ.τ.λ., χωρίς να 

υπάρχει πλήρης βιβλιογραφική αναφορά στο δημιουργό του. Λογοκλοπή επίσης θεωρείται η 

οποιαδήποτε παρέµβαση τρίτων στο περιεχόμενο ή τη δοµή της εργασίας (χωρίς σχετική 

αναφορά) ή η ανάθεση της συγγραφής της εργασίας σε τρίτους. Η λογοκλοπή αποτελεί σοβαρό 

παράπτωµα ακαδημαϊκής δεοντολογίας και συνεπάγεται κυρώσεις, που, ανάλογα µε τη 

σοβαρότητα του παραπτώματος, την οποία κρίνει η Γ.Σ.Ε.Σ., µπορεί να κυµαίνονται από το 

µηδενισµό της συγκεκριμένης εργασίας, την αποτυχία στο συγκεκριμένο μάθημα, μέχρι και την 

οριστική διαγραφή του/της φοιτητή/τριας από το μητρώο των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 

του Τμήματος. 

Επίσης, σε περίπτωση λογοκλοπής ή άλλης μείζονος σημασίας παράβασης των ισχυόντων 

κανονισμών, το Τμήμα με τα θεσμοθετημένα όργανά του και κατόπιν τεκμηριωμένης 

εισήγησης του επιβλέποντος ή/και του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής 

του φοιτητή, ή σε περίπτωση, που έχει λάβει τον σχετικό τίτλο σπουδών (ΜΔΕ), αυτός 
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ανακαλείται με σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων (Γ.Σ.Ε.Σ., Σ.Ε.Σ.) 

Για την ενημέρωση των μεταπτυχιακών φοιτητών και την αποφυγή οποιονδήποτε θεμάτων 

λογοκλοπής, στο Παράρτημα Δ παρατίθεται ένας οδηγός (Κώδικας Ηθικής και Ακαδημαϊκής 

Δεοντολογίας) στον οποίο οι φοιτητές πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή. 

 
4.8. ΒΑΘΜΟΣ Μ.Δ.Ε. 

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 10 μαθήματα και η εκπόνηση 

μεταπτυχιακής διπλωματικής διατριβής. Ο τελικός βαθμός ανακήρυξης του Μ.Δ.Ε. προκύπτει 

διαιρώντας το άθροισμα των γινομένων των διδασκόμενων μαθημάτων με τους αντίστοιχους 

συντελεστές τους, με το άθροισμα των συντελεστών αυτών. Συγκεκριμένα: 

 τα μαθήματα που αντιστοιχούν σε τρεις και άνω εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και 

στα οποία αποδίδονται έξι (6) πιστωτικές μονάδες, πολλαπλασιάζονται με συντελεστή 

ένα (1),  

 η μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή στην οποία αποδίδονται τριάντα (30) πιστωτικές 

μονάδες, πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή πέντε (5) 

Όσον αφορά στα μαθήματα που αναγνωρίζονται, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 

Περιβάλλοντος,  στους μεταπτυχιακούς φοιτητές από άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα ο 

βαθμός τους  συνυπολογίζεται στο βαθμό του Μ.Δ.Ε. 

Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 

ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων. 

 
4.9 ΔΙΔΑΚΤΡΑ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 3, του Ν. 3685/2008 μπορεί να προβλέπεται 

η καταβολή διδάκτρων καθώς και το ύψος αυτών με απόφαση της Σ.Ε.Σ. του οικείου ή των 

οικείων Ιδρυμάτων, μετά από γνώμη της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.  

Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση αναπροσαρμογής των διδάκτρων. 

Σε περίπτωση αυξομείωσης των διδάκτρων σε Π.Μ.Σ., απαιτείται εκτός από την απόφαση της 

Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Ν.3685/08, άρθρο 3, παρ. 3) ΚΑΙ η 

έκδοση «Απόφασης Πρύτανη» για την τροποποίηση του κόστους λειτουργίας τους και 
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ακολούθως η δημοσίευσή της σε Φ.Ε.Κ.  

Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών του υποχρεώσεων ο/η Φοιτητής/τρια διαγράφεται 

από το Πρόγραμμα.  

 

4.10 ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.  

Το Π.Μ.Σ. έχει τον ιστότοπο του στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.  Ο επίσημος ιστότοπος του 

Π.Μ.Σ. ενημερώνεται διαρκώς και παρέχει όλες τις πληροφορίες του Προγράμματος και 

αποτελεί τον επίσημο χώρο ενημέρωσης των Μεταπτυχιακών Φοιτητών\τριών.  

 

4.11 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

Τα Π.Μ.Σ. μπορούν να παρέχουν έναν αριθμό υποτροφιών ανταποδοτικού ή μη χαρακτήρα σε 

Φοιτητές/τριες πλήρους φοίτησης, σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. Οι υποτροφίες μπορούν 

να καλύπτουν μέρος ή το σύνολο των διδάκτρων. Σε καμία περίπτωση το ύψος της 

ανταποδοτικής και μόνον υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των διδάκτρων. Ο 

περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τις υπόλοιπες υποτροφίες. 

Οι υποτροφίες δίνονται σε Φοιτητές/τριες Προγραμμάτων πλήρους φοίτησης με βάση 

ακαδημαϊκά ή/και οικονομικά κριτήρια ή προσφορά υπηρεσιών στη λειτουργία του Π.Μ.Σ. 

σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 

Προγράμματος. Τυχόν υποχρεώσεις των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

Το Π.Μ.Σ. δύναται να προσφέρει υποτροφίες που προέρχονται από εξωτερικούς φορείς 

(Ιδρύματα, οργανισμούς, κληροδοτήματα, Επιχειρήσεις με έργο συναφές με το αντικείμενο του 

Π.Μ.Σ. κτλ). 

Επίσης το Παν/μιο Αιγαίου με απόφαση του Συμβουλίου θέσπισε Βραβεία Αριστείας για 

μεταπτυχιακούς φοιτητές τα οποία καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που 

θεραπεύει το Ίδρυμα προσπαθώντας να ενθαρρύνει ερευνητικές προσπάθειες σε 

μεταπτυχιακό επίπεδο οι οποίες οδηγούν είτε σε ανακοινώσεις σε αναγνωρισμένα διεθνή 

συνέδρια, είτε σε δημοσιεύσεις σε έγκριτα ερευνητικά περιοδικά, οι οποίες συμβάλλουν 

καταλυτικά στην ανάδειξη του ερευνητικού χαρακτήρα του Ιδρύματος. Στο παραπάνω πλαίσιο 

προκηρύσσονται κάθε χρόνο, με απόφαση του Συμβουλίου, κατ’ ελάχιστον 5 ανά έτος, για 

http://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/oikologiki-mixaniki-klimatiki-allagi-2/
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μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες με τρόπο που να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα 

επιστημονικά πεδία αντίστοιχα με αυτά των Σχολών του Ιδρύματος. Τα εν λόγω Βραβεία 

απονέμονται εφόσον οι υποψήφιοι/ες επέτυχαν να δημοσιεύσουν μέρος της διατριβής τους σε 

έγκυρο επιστημονικό περιοδικό με διαδικασία ανώνυμης κρίσης και συντελεστή επιρροής 

(impact factor), ή έχουν τύχει άλλης ισοδύναμης αναγνώρισης, κατά τα ειδικώτερα οριζόμενα 

στη σχετική απόφαση του Συμβουλίου του Ιδρύματος περί Κανονισμού Βραβείων Αριστείας. Το 

βραβείο συνοδεύεται με ειδικό δίπλωμα και χρηματικό ποσό 1.500 €. 

 

4.12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 

4.12.1 ΠΟΡΟΙ 

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. είναι: 

 Τα  δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 2500 

ευρώ ανά φοιτητή Μ.Δ.Ε. ανά έτος και καταβάλλονται ως εξής: 

o 500,00€ ως προκαταβολή με την αποδοχή της θέσης από τον υποψήφιο 

(Ιούνιος-Σεπτέμβριος). Καθώς το συγκεκριμένο ποσό θεωρείται απαραίτητο για 

την κατοχύρωση της θέσης του υποψηφίου στο Π.Μ.Σ. δεν επιστρέφεται σε 

περίπτωση μη παρακολούθησης. 

o 500,00€ Νοέμβριος 

o 500,00€ Φεβρουάριος 

o 500,00€ Απρίλιος 

o 500,00€ Ιούνιος 

Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος μπορεί να 

αναπροσαρμόζει τα δίδακτρα των Π.Μ.Σ. (Ν.3685/08, άρθρο 3, παρ. 3).  Απαιτείται «Απόφαση 

Πρύτανη» για την τροποποίηση του κόστους λειτουργίας τους και ακολούθως η δημοσίευσή 

της σε Φ.Ε.Κ. 

 Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα 

γενικά, νομικών ή φυσικών προσώπων ή πόροι από ερευνητικά προγράμματα, 

κοινοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις του κρατικού προϋπολογισμού 
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Η διαχείριση των εσόδων και των εξόδων των Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και κατανέμεται όπως ορίζεται στην παραγρ. 2, άρθρο 8 του Ν. 

3685/2008 όπως ισχύει. Η ως άνω κατανομή δεν ισχύει στην περίπτωση χορηγίας ή δωρεάς για 

συγκεκριμένο σκοπό καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις, οι οποίες κατανέμονται σύμφωνα 

με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις.  

Ο προϋπολογισμός και ο απολογισμός του Π.Μ.Σ. συντάσσονται με ευθύνη του/της 

Διευθυντή/τριας του και μετά από σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε. υποβάλλονται μια φορά τον χρόνο 

προς έγκριση στη Γ.Σ.Ε.Σ.. Εφόσον πρόκειται για αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που 

προβλέπει την καταβολή διδάκτρων, τότε ελέγχονται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων 

Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 

4.12.2 ΔΑΠΑΝΕΣ   

Οι πόροι του Π.Μ.Σ. διατίθενται συνήθως για: 

 Αμοιβές ανθρώπινου δυναμικού 

 Έξοδα μετακινήσεων 

 Έξοδα δημοσιότητας – Εκδηλώσεις – Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

 Υποτροφίες 

 Αναλώσιμα  

 Προμήθεια – συντήρηση εξοπλισμού – λογισμικού 

 Προμήθεια εκπαιδευτικού εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού 

 Λοιπές δαπάνες 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ  

5.1 ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Η καθομολόγηση και ο τύπος του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου έχει ως ακολούθως: 

“Κάτοχος από σήμερα του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Τμήματος 

Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια για την προαγωγή 

της επιστήμης με ευσυνειδησία, ήθος και ελεύθερο φρόνημα. Θα επιδιώκω την αναζήτηση της 
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επιστημονικής αλήθειας και την υπεράσπισή της και θα εργάζομαι για την πρόοδο της 

κοινωνίας μας, ώστε να καταστώ χρήσιμος στο Έθνος και στην Πολιτεία”. 

 

5.2. ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (MASTER) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 

4/29.1.2015/ΘΕΜΑ 5.1 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ  

Ο τύπος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συντάσσεται επί χάρτου γραφής βάρους 

120 τουλάχιστον γραμμαρίων, χρώματος ωχρόλευκου (ματ) διαστάσεων 25 επί 35 εκατοστών 

περίπου. Το χαρτί μπορεί να έχει υδατογραφημένο το έμβλημα του Παν/μίου Αιγαίου ή και τις 

λέξεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Στο άκρο αυτού, σε όλες τις πλευρές του και στο περιθώριο του 

κυρίως κειμένου, το Δίπλωμα μπορεί να κοσμείται με γραμμική παράσταση. Στο ανώτατο 

μέρος και σε μέση απόσταση αναγράφονται οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, σε μία σειρά 

ακολουθεί το έμβλημα του Πανεπιστημίου και στη συνέχεια οι λέξεις ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

σε μία σειρά. Στις δύο επόμενες σειρές προστίθεται, κατά περίπτωση, η λέξη ΣΧΟΛΗ και 

ΤΜΗΜΑ ή ανεξάρτητο ΤΜΗΜΑ και η ονομασία της Σχολής και του Τμήματος ή του 

ανεξάρτητου Τμήματος. Στις επόμενες σειρές και στο άκρο αριστερό της στήλης του κειμένου 

και με γράμματα μικρότερα σε μέγεθος από τα υπόλοιπα αναγραφόμενα στο Δίπλωμα οι 

λέξεις ΑΡΙΘΜ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ και αμέσως από κάτω ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. (Αναγράφεται ο αριθμός 

πρωτοκόλλου του Διπλώματος). Στη συνέχεια και σε μία σειρά στο κέντρο με κεφαλαία έντονα 

γράμματα και μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα υπόλοιπα αναγραφόμενα στο Δίπλωμα, τίθεται 

το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του/της Διπλωματούχου. 

Στην επόμενη σειρά στο κέντρο της οποίας με κεφαλαία γράμματα αναγράφεται η λέξη ΑΠΟ 

τίθεται ο τόπος καταγωγής του/της Διπλωματούχου με άρθρο. Στην περίπτωση κατά την οποία 

ο τόπος καταγωγής δεν αποτελεί πρωτεύουσα νομού τότε πρέπει να αναγράφεται και ο νομός, 

ενώ σε περίπτωση πόλης ξένης χώρας αναγράφεται και η χώρα.  

Επιπλέον, στο Δίπλωμα αναφέρονται ο τίτλος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, η 

χρονική περίοδος των σπουδών, η κατεύθυνση, αν υπάρχει, ο βαθμός, η ημερομηνία 

ανακήρυξης και η ημερομηνία απονομής σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα. Συγκεκριμένα 

και όσον αφορά τον βαθμό, αναγράφεται στο κέντρο του εγγράφου με κεφαλαία γράμματα η 

λέξη «ΜΕ ΒΑΘΜΟ» και αμέσως μετά στην ίδια σειρά ο βαθμός αριθμητικώς και σε επόμενη 
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σειρά με κεφαλαία έντονα και αντιστοίχου μεγέθους γράμματα με το ονοματεπώνυμο ο 

αντίστοιχος χαρακτηρισμός.  

Στη συνέχεια τίθεται στο κέντρο με κεφαλαία γράμματα ο τόπος της έδρας της Παν/κής 

Μονάδας καθώς και η ημερομηνία ορκωμοσίας – απονομής.   

Το Δίπλωμα υπογράφεται από τον/την Πρύτανη, τον/την Πρόεδρο και τον/την Προϊστάμενο/η 

Γραμματείας του οικείου Τμήματος.  

Συγκεκριμένα, στο τέλος του Διπλώματος και σε μία σειρά σε απόσταση μεταξύ τους 

αναγράφονται οι λέξεις Ο/Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο/Η 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ και ακολουθούν, μετά από απόσταση ώστε 

να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος για τις υπογραφές, τα αντίστοιχα ονοματεπώνυμα των 

υπογραφόντων (Παράρτημα Α).  

Σε περίπτωση Διαπανεπιστημιακού Π.Μ.Σ. το Δίπλωμα υπογράφεται από τους/τις Πρυτάνεις 

και τους/τις Πρόεδρους των Τμημάτων. Στην περίπτωση Διατμηματικών Π.Μ.Σ., ήτοι μεταξύ 

Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το Δίπλωμα υπογράφεται από τον/την Πρύτανη και 

τους/τις Πρόεδρους των Τμημάτων.  

Στον/στην απόφοιτο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης μπορεί να χορηγείται, πριν 

από την απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του 

Προγράμματος. 

Ο/Η κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης δικαιούται να πάρει δωρεάν 2 αντίγραφα 

του Διπλώματος καθώς και Παράρτημα Διπλώματος. 

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης μπορεί να χορηγείται και σε περγαμηνή, αν τούτο 

ζητηθεί από τον/την ίδιο/α καταβάλλοντος στην περίπτωση αυτή την αξία της η οποία κάθε 

φορά καθορίζεται αρμοδίως. 

Η απονομή των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων ειδίκευσης γίνεται δημόσια και συγχρόνως με 

την απονομή και των πτυχίων του οικείου Τμήματος. Κατά την τελετή οι απόφοιτοι των Π.Μ.Σ. 

προηγούνται των πτυχιούχων του Τμήματος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αδυναμίας φυσικής 

παρουσίας για σοβαρούς λόγους υγείας, δύναται να τροποποιηθεί η διαδικασία 

καθομολόγησης αποκλειστικά και μόνο με απόφαση του/της Πρυτάνεως του Ιδρύματος. Τα 

ονόματα των διπλωματούχων εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.  
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Τίτλος που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να ανακληθεί ή ακυρωθεί αν αποδειχθεί ότι δεν 

συνέτρεχαν την εποχή της απόκτησής του οι εκ του Νόμου και του Κανονισμού προϋποθέσεις 

κτήσης του. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται μετά από πρόταση της οικείας Γ.Σ.Ε.Σ. και 

απόφαση Συγκλήτου.  

 

5.3.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 22/13.6.2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ 

Σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Ν. 3374/2005 και την Υπουργική Απόφαση 

Φ5/89656/Β3/13-8-07 (ΦΕΚ 1466/13-8-2007 τ. Β) τα Π.Μ.Σ. οφείλουν να οργανώνονται με 

βάση το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων.  

Ως εκ τούτου στα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης που χορηγούνται από το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου πρέπει να επισυνάπτεται υποχρεωτικά το προβλεπόμενο Παράρτημα Διπλώματος. Το 

Παράρτημα Διπλώματος εκδίδεται αυτομάτως και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση στην 

ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.  

Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα του Παραρτήματος Διπλώματος στην ελληνική και αγγλική 

γλώσσα, στο Παράρτημα Β του παρόντος Κανονισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

6.1. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ  

Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Π.Μ.Σ. οι Μεταπτυχιακοί/ες 

Φοιτητές/τριες έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Περιβάλλοντος και 

συνολικά του Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και τους Κανονισμούς του 

Ιδρύματος (Βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.).  

 

6.2. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  

Η γραμματειακή κάλυψη του Π.Μ.Σ. όπως και οποιαδήποτε τεχνολογική και οικονομική 

υποστήριξη, σε γραφεία και Προσωπικό, συνιστάται να προβλέπεται από τις Γ.Σ.Ε.Σ., είτε από 

υπάρχον μόνιμο Προσωπικό των Τμημάτων, είτε με τη διαδικασία προσλήψεων που θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό των Π.Μ.Σ. 
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6.3 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Οι Μεταπτυχιακοί/ες Φοιτητές/τριες δικαιούνται: 

 υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη, εφόσον δεν διαθέτουν (Ν. 3685/2008, άρθρο 9, 

παρ. 5α) 

 δανείων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 43 του Ν. 2413/1996 

 δελτίου ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου σύμφωνα με την Φ5/11496/Β3 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

2234/4.10.2011 τ. Β) και σίτισης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της υπ’ 

αρίθμ. φ5/68535/Β3/18-6-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1965/18-6-2012, τ.Β) 

 στέγαση σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων Οργάνων του Ιδρύματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 ορίζεται ότι «μέχρι την έκδοση των 

Οργανισμών των Ιδρυμάτων για τα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και την εκπόνηση 

των Διδακτορικών Διατριβών εξακολουθεί να ισχύει ο Ν. 3685/2008. Για την εφαρμογή των 

διατάξεων αυτών μετά την έκδοση των Οργανισμών των Ιδρυμάτων όπου γίνεται αναφορά σε 

Σχολές Μεταπτυχιακών Σπουδών νοούνται οι Σχολές των Ιδρυμάτων και όπου γίνεται αναφορά 

σε Γ.Σ.Ε.Σ. νοείται η οικεία Κοσμητεία». 

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.4301/2014 ορίζεται ότι «Μέχρι την έκδοση των Οργανισμών 

των Ιδρυμάτων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), τα εδάφια α΄ και β΄ 

της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3685/2008 δεν εφαρμόζονται και η τελική έγκριση του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνεται με Απόφαση Πρύτανη εκάστου 

Ιδρύματος, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο/Η Πρύτανης του Ιδρύματος 

ασκεί ουσιαστικό έλεγχο επί των στοιχείων στ΄, ζ΄, η΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 

3685/2008 του προγράμματος. Η ισχύς του άρθρου αρχίζει την 1.1.2015». 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από τον παρόντα Κανονισμό θα 

αντιμετωπισθεί με αποφάσεις της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύματος.  
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ΑΡΘΡΟ 9. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Οικολογική Μηχανική 

και Κλιματική Αλλαγή, εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Ιδρύματος και ισχύει, 

σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 1 του Ν.3685/2008, ως αναπόσπαστο μέρος του Εσωτερικού 

Κανονισμού του Ιδρύματος όπως αυτός εγκρίθηκε από το Προεδρικό Διάταγμα 155/2009. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 

Ο παρών Κανονισμός αναθεωρείται με νεώτερες αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 

Περιβάλλοντος στα πλαίσια του Νόμου, του Ε.Λ.Κ.Ε. του Π.Α. και των αποφάσεων της Σ.Ε.Σ. του 

Π.Α.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΔΙΠΛΩΜΑ Π.Μ.Σ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

 

1. ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 
   ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY 
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΗΝ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

Αυτό το Παράρτημα Διπλώματος ακολουθεί το πρότυπο που ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το Συμβούλιο της Ευρώπης και η UNESCO/CEPES. Στόχος του Παραρτήματος είναι να παράσχει 
επαρκή ανεξάρτητα στοιχεία για τη βελτίωση της διεθνούς «διαφάνειας» και της δίκαιης 
ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών (διπλώματα, πτυχία, 
πιστοποιητικά κ.λ.π.). Σχεδιάστηκε για να δίνει περιγραφή της φύσης, του επιπέδου, του 
υποβάθρου, του περιεχόμενου και του καθεστώτος των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με 
επιτυχία, από το άτομο που αναγράφεται ονομαστικά στο πρωτότυπο του τίτλου, στον οποίο 
επισυνάπτεται αυτό το παράρτημα. Στο παράρτημα αυτό δεν κρίνεται η αξία και δεν υπάρχουν 
δηλώσεις ισοτιμίας ή προτάσεις σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου. Σε αυτό υπάρχουν 
πληροφορίες και στα οκτώ τμήματά του. Όπου δεν υπάρχουν πληροφορίες δίδεται η σχετική 
εξήγηση.  

     
 
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

1.1 Επώνυμο (α) : ………………………………… 
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1.2 Όνομα (τα) : ………………………………….  

1.3 Ημερομηνία γέννησης (ημέρα / μήνας / έτος) – Τόπος γέννησης – Χώρα γέννησης:

 ………………………………………………………………………………………… 

1.4 Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας ή αριθμός μητρώου ή κωδικός αριθμός (αν υπάρχει):

 ………………………………………………………………………………. 

 

2.          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 

2.1 Ονομασία του τίτλου σπουδών και (αν υπάρχει) ο συγκεκριμένος τίτλος (στην 
πρωτότυπη γλώσσα): 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Οικολογική Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή» 

2.2 Κύριος τομέας σπουδών για την απόκτηση του τίτλου:  

Οικολογική Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή  

2.3 Ονομασία και καθεστώς απονέμοντος Ιδρύματος (στην πρωτότυπη γλώσσα): 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) 

2.4 Ονομασία και καθεστώς του Ιδρύματος (αν διαφέρει από το σημείο 2.3) που παρέχει 
τις σπουδές (στην πρωτότυπη γλώσσα): 
Όπως το 2.3  

2.5 Γλώσσα (-ες) διδασκαλίας/ εξετάσεων: 
 Ελληνική  

3.          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ 

3.1 Επίπεδο του τίτλου: 
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (2ος Κύκλος Σπουδών) 

3.2        Επίσημη διάρκεια του προγράμματος: 
Διάρκεια   :   3 ΕΞΑΜΗΝΑ  
Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) :  90 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

3.3       Απαιτήσεις εισαγωγής : 
Με πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. (Α΄ Κύκλου Σπουδών) της ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.  Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής 
οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από 
ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. 

 
4.       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ 

ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΑΝ 

4.1 Τρόπος σπουδών : 
ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ  
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4.2 Απαιτήσεις του προγράμματος:  
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Οικολογική 
Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή απαιτείται εκ μέρους του φοιτητή, η συγκέντρωση 90 
πιστωτικών μονάδων (ECTS). Η φοίτηση διαρκεί τρία (3) εξάμηνα και περιλαμβάνει την 
επιτυχή εξέταση στα προσφερόμενα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
μαθήματα του προγράμματος σπουδών καθώς και την ολοκλήρωση και επιτυχή 
υποβολή της Διπλωματικής Εργασίας του/της φοιτητή/τριας. 
 
Με την απόκτηση του πτυχίου ο κάτοχος θα είναι σε θέση να: 

 
- αναγνωρίζει, περιγράφει, κατανοεί και ερμηνεύει με διεπιστημονική και συνθετική 

προσέγγιση, χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές της οικολογίας, της περιβαλλοντικής 
μηχανικής, της ανθρώπινης συμπεριφοράς και κοινωνικής δυναμικής, θέματα που 
άπτονται των περιβαλλοντικών προβλημάτων, της  προσπάθειας μείωσης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της αντιμετώπισης αυτών καθώς και της αναζήτηση 
διαφορετικών, καλύτερων, μεθοδολογιών και πρακτικών διαχείρισης και σχεδιασμού 
σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο 

- αναλύει και να διαχειρίζεται συστήματα διαχείρισης φυσικών πόρων, στερεών και 
υγρών αποβλήτων, αερίων εκπομπών καθώς και ενεργειακών συστημάτων και της 
συνεπακόλουθης κλιματικής αλλαγής. 

- εφαρμόζει τις βασικές αρχές των θεωριών και μεθοδολογιών για την καταγραφή και 
αποτύπωση, ανάλυση, διαχείριση, λειτουργία, σχεδιασμό και βελτιστοποίηση 
περιβαλλοντικών συστημάτων σε δυναμική διασύνδεση με την λειτουργία των 
οικοσυστημάτων, των λειτουργιών της κοινωνίας και της βιομηχανικής δραστηριότητας 

- αναλύει και να αποτυπώνει την τρέχουσα δραστηριότητα και τη «στάθμη» της 
επιστήμης και έρευνας σε θέματα οικολογικής μηχανικής, κλιματικής αλλαγής και 
λειτουργίας οικοσυστημάτων σε θεωρητικό ή/και πειραματικό επίπεδο 

- συνεχίσει σε ένα πιο στενό, επιστημονικό πεδίο, ακολουθώντας ερευνητική, 
ακαδημαϊκή πορεία. 
  

4.3 Λεπτομέρειες του προγράμματος (π.χ. ενότητες μαθημάτων ή μαθήματα) και οι 
ατομικοί βαθμοί / διδακτικές μονάδες / πιστωτικές μονάδες που ελήφθησαν (αν 
αυτές οι πληροφορίες παρέχονται μέσω επίσημου πιστοποιητικού αναλυτικής 
βαθμολογίας, αυτές πρέπει να αναφέρονται εδώ): 
Τα μαθήματα στα οποία ο πτυχιούχος έχει εξεταστεί και έχει πάρει προαγωγικό βαθμό, 
καθώς και τα μαθήματα για τα οποία έχει τύχει αναγνώρισης ή απαλλαγής, είναι τα 
κάτωθι : 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΟ

Σ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΤΥΠΟΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤ

ΟΣ (Υ/Ε) 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΒΑΘΜΟ
Σ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ
Σ 

Π. Μ.  
(ECTS) 

 ΜΑΘΗΜΑ Α   Ιούνιος 2009 7 Επτά 7,5 

 ΜΑΘΗΜΑ Β   ...  ... 
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 ΜΑΘΗΜΑ Γ   ...  ... 

 ΜΑΘΗΜΑ Δ   ...  ... 

 ΜΑΘΗΜΑ Ε   ...  ... 

 ΜΑΘΗΜΑ ΣΤ   ...  ... 

 

Εκπόνηση και 
παρουσίαση    
Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής 
Εργασίας 

  

  ... 

 Σύνολο Π.Μ. (ECTS)     π.χ. 120 

Η στήλη (ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (Υ/Ε)) χαρακτηρίζει το μάθημα ως υποχρεωτικό (Υ) ή κατ’ 
επιλογήν (Ε). 

Η στήλη Π.Μ. (ECTS) απεικονίζει τις πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε κάθε 
μάθημα, σύμφωνα με το Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων.  

Τίτλος Μεταπτυχιακής  Εργασίας:……………………………………………………………………………… 

.......................................................  

 
4.4 Σύστημα Βαθμολογίας και, αν υπάρχει, κλίμακα κατανομής των βαθμών: 

Οι βαθμοί επιτυχούς εξέτασης είναι ίσοι ή μεγαλύτεροι του 5 σε κλίμακα από 0 έως 10. 

Ο βαθμός του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συνοδεύεται από χαρακτηρισμό 
ως εξής: 

                 α)  «Άριστα», για βαθμό από 8,50 έως 10 

                 α)  «Λίαν Καλώς», για βαθμό από 6,50 έως 8,49 

                 α)  «Καλώς», για βαθμό από 5,00 έως 6,49 

4.5   Γενική ταξινόμηση του τίτλου (στην πρωτότυπη γλώσσα):  

π.χ. 6,83  (ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ) 

 
5.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΤΙΤΛΟΣ 

5.1 Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές: 
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης σε 
διδακτορικές σπουδές (3ο Κύκλο Σπουδών)  

5.2 Επαγγελματικό καθεστώς (αν υπάρχει): 

Δεν υφίσταται επαγγελματικό καθεστώς 
 

6.          ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

6.1 Συμπληρωματικές πληροφορίες: 
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(π.χ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LLP/ERASMUS, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ), ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ Ή 
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ κλπ, Ή «Δεν υπάρχουν») 
 

6.2 Άλλες πηγές πληροφοριών: 
 

 Ιστότοπος του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
http://www.aegean.gr 
 

 Ιστότοπος του Τμήματος Περιβάλλοντος  
http://www.env.aegean.gr/ 

 

 Ιστότοπος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικολογική Μηχανική & 
Κλιματική Αλλαγή  (πλήρους φοίτησης) 
http://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/oikologiki-mixaniki-klimatiki-allagi-2/ 
 

 Ιστότοπος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
http://www.minedu.gov.gr 

 

 Ιστότοπος των ENIC (European Network of Information Centers in the European Region) 
και NARIC (National Academic Recognition Information Centers in the European Union)  
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Greece 

 

 Ιστότοπος του ΔΟΑΤΑΠ (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) 
http://www.doatap.gr 

 

 Ιστότοπος του IKY (Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών) 
http://www.iky.gr 

 

 Ιστότοπος της UNESCO (Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των 
Ηνωμένων Εθνών) 
http://www.unesco.org 

 

 Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
http://europa.eu 

 

 Ιστότοπος του Συμβουλίου της Ευρώπης 
http://www.european-council.europa.eu 

 

 Ταχυδρομική διεύθυνση του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Οικολογική 
Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή 
Λόφος Πανεπιστημίου, 

http://www.aegean.gr/
http://www.env.aegean.gr/
http://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/oikologiki-mixaniki-klimatiki-allagi-2/
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Greece
http://www.doatap.gr/
http://www.iky.gr/
http://www.unesco.org/
http://europa.eu/
http://www.european-council.europa.eu/
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Κτίριο Ξενία Α, 2ος Όροφος (γρ. 207) 
Τ.Κ. 81100 
Μυτιλήνη, Λέσβος, Ελλάδα 
E-mail:  msctheofr@env.aegean.gr  
Τηλέφωνο:  +30 2251036246 
Fax: +30 2251036209  

 
7.          ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
 
7.1 Ημερομηνία: (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ) 

 
 

7.2 Όνομα και Υπογραφή:  (Με εντολή Πρύτανη)  Π.Χ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ……… 
 
 

7.3 Ιδιότητα:     Ο Πρόεδρος του Τμήματος  ……………….. 
  
 
                       

7.4 Επίσημη Σφραγίδα: 
 
Το πιστοποιητικό αυτό υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, με βάση την υπ’ αρίθμ. 
Απόφαση 13/13.12.2012 (Θέμα 2.1) της Συγκλήτου του Ιδρύματος. 
 
 
8.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

 (i) Δομή και Λειτουργία 

Σύμφωνα με το νόμο 2916/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η ανώτατη 
εκπαίδευση (Α.Ε.Ι.) περιλαμβάνει δύο παράλληλους τομείς: 
α) τον πανεπιστημιακό (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνείο, Σχολή Καλών Τεχνών, Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), και 
β) τον τεχνολογικό (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Τ.Ε.Ι. και την Ανώτατη Σχολή 

Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης / Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). 

Στην παραπάνω αναφερόμενη νομοθεσία ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας της ανώτατης 
εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση της διευρυμένης συμμετοχής, μεγαλύτερης διαφάνειας, 
λογοδοσίας και ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης των ιδρυμάτων. 

Επίσης, υπάρχουν κρατικά ιδρύματα ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης τα οποία 
παρακολουθούνται από άλλα Υπουργεία, και προσφέρουν προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης, με διάρκεια που κυμαίνεται από δύο έως τρία έτη. 
 

 (ii) Εισαγωγή 

mailto:msctheofr@env.aegean.gr
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Δικαίωμα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση έχουν όλοι οι απόφοιτοι Λυκείου (Γενικού 
και Επαγγελματικού). 

Το σύστημα εισαγωγής στα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης βασίζεται στις 
προγραμματισμένες διαθέσιμες θέσεις (numerus clausus), στις προτιμήσεις 
σχολών/τμημάτων από τους υποψηφίους και στον Γενικό Βαθμό Πρόσβασής τους. Για 
ορισμένες σχολές απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα (π.χ. σχέδιο για την 
Αρχιτεκτονική, κλπ.) ή πρακτικές δοκιμασίες. 
 

(iii) Τίτλοι σπουδών 

Η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών των σχολών των ιδρυμάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση αντίστοιχου Πτυχίου, το οποίο εφοδιάζει τον πτυχιούχο 
με επαγγελματικά δικαιώματα για την σταδιοδρομία του στην αγορά εργασίας. 
Επιπρόσθετα, δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε σπουδές του μεταπτυχιακού κύκλου: 
δηλαδή σε σπουδές του δεύτερου κύκλου που οδηγούν στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (ισότιμο με πτυχίο Master) και του τρίτου κύκλου που οδηγούν στο Διδακτορικό 
Δίπλωμα. Το Πτυχίο είναι τίτλος που απονέμεται με την ολοκλήρωση σπουδών του πρώτου 
κύκλου, οι οποίες διαρκούν από τέσσερα έως έξι έτη ανάλογα με το αντικείμενο. 

Ο Νόμος 3374/2005 καθορίζει την διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και 
το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων, καθώς και το πλαίσιο των 
διαδικασιών και των κριτηρίων για την αξιολόγηση των τμημάτων των ΑΕΙ, όπως επίσης και 
την πιστοποίηση των σπουδών των φοιτητών. Τα μέτρα αυτά στοχεύουν στην ενίσχυση της 
κινητικότητας των φοιτητών και συμβάλλουν στη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτός καθορίζεται από τη διαδικασία της Μπολόνια. 
 

(iv) Τρέχουσες Μεταρρυθμίσεις και Πρωτοβουλίες 

Αναφορικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα με τη Διαδικασία της 
Μπολόνια καθώς και σε συνέχεια του Ν. 2916/2001, πραγματοποιήθηκαν ευρείες 
μεταρρυθμίσεις με συνεχείς εξελίξεις. Χαρακτηριστικά, με το Ν. 3794/2009 εναρμονίστηκε η 
λειτουργία των δύο παράλληλων τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης και ολοκληρώθηκε 
ουσιαστικά η ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι. ενώ με τους νόμους 4009/2011, 4071/2012, 
4076/2012 και 4115/2013 επιχειρείται η διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών στην 
Ελλάδα, η τροποποίηση της δομής και της λειτουργίας των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων καθώς και η διεθνοποίηση αυτών. 
 (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summar
y_sheets/047_EL_EL.pdf) 

Λεπτομερής περιγραφή του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος υπάρχει και στον Εθνικό 
Φάκελο που συντάχθηκε από την Ελληνική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την 
Εκπαίδευση ΕΥΡΥΔΙΚΗ.  
 http://www.eurydice.org 
 http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_EL_EL.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_EL_EL.pdf
http://www.eurydice.org/
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html
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2. ΑΓΓΛΙΚΑ 

HELLENIC REPUBLIC 

 
  UNIVERSITY OF THE AEGEAN 

SCHOOL OF ENVIRONMENT  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENT 

 

POSTGRADUATE STUDIES PROGRAMME 

IN  ECOLOGICAL ENGINNERING & CLIMATE CHANGE 

 

 

DIPLOMA SUPPLEMENT 

This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, the Council of 
Europe and the UNESCO/CEPES. The purpose of the Supplement is to provide sufficient and 
independent data so the international “transparency” and fair academic and professional 
recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.) are improved. It is designed to 
provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were 
pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to 
which this supplement is appended. This supplement is free from any value judgements, 
equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections is 
provided. Wherever there is no information, an explanation is provided. 
 

     
 
3. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION  

1.1 Family name(s):  ………………………………… 

1.2 Given name(s): …………………………………  

1.3 Date of birth (day/month/year) – Place, Country of birth: ………………………………… 

1.4 Student identification number or code (if available): ………………………………… 

2.          INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION  
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2.1 Name of the qualification and (if applicable) the title conferred (in the original 
language):  
Master’s Diploma in Ecological Enginnering & Climate Change 

2.2 Main field(s) of study for the qualification:  
Ecological Enginnering & Climate Change  

2.3 Name and status of the awarding Institution (in the original language): 
University of the Aegean – Panepistimio Egeou, Public Higher Education Institution –
Dimosio Idryma Anotatis Ekpaideusis, Legal Entity of Public Right – Nomiko Prosopo 
Dimosiou Dikaiou 
 

2.4 Name and status of the institution (if different from 2.3) administering studies (in the 
original language):  
As in 2.3  

2.5 Language(s) of instruction / examination: 
 Greek 

3.          INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION  

3.2 Level of qualification: 
Master’s Diploma in Higher Education Studies (2nd Cycle of Studies) 

3.2        Official length of the programme: 
Duration:  3 SEMESTERS 
Credit Units (ECTS):  90 CREDIT UNITS –ECTS  

3.4 Access requirement(s): 
Those who hold a diploma (or degree) from Greek Higher Education Institutions or 
Technological Education Institutes (1st Cycle of Studies).  Those who hold a diploma (or 
degree) from Higher Education Institutions from abroad are expected to dispose 
academic equivalence certificate issued by DIKATSA or DOATAP. 

 
4.       INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 

4.5 Mode of study: 
FULL-TIME EDUCATION  

4.6 Programme requirement(s):  
Students graduate after having successfully accumulated 90 ECTS credits, studied for one 
year (full time), successfully examined on obligatory and optional obligatory courses 
offered in the curriculum and finally submitted and defended successfully his/her 
Master’s Thesis. 
 
Upon the completion of their study, the postgraduates acquire the ability to: 
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- identify, describe, understand and report environmental issues having a sound basis on 
ecology, environmental and ecological engineering, human behaviour and social 
dynamics. Furthermore he/she will be able to offer solutions towards environmental 
amelioration requiring alternative design methodologies and management practices on 
a local, regional, state and global level. 

- analyse and manage complex systems related to the management of natural resources, 
solid, waste and air emissions, as well as energy systems the main culprits of climate 
change. 

- implement the basic theoretical and methodological principles in order to record and 
assess, analyse, manage, design, operate and optimize environmental systems in relation 
to ecosystem and society function as well as industrial activity. 

- analyse and identify current level of research and applied science and technology, 
related to issues of ecological engineering, climate change and ecosystem functioning. 

- pursue an academic career in one of the aforementioned research areas. 

 

4.3. Programme details (e.g., modules or units studied) and the individual grades / marks / 
credits units obtained (if this information is available on an official transcript this should 
be used here): 

The courses on which the Master’s graduate was examined and got a “pass” or a 
passable grade are the following: 
 

MODUL
E CODE 

NAME OF THE 
MODULE (COURSE) 

TYPE OF THE 
MODULE 
(COURSE) 

(Ob/Op/El) 

EXAMINATIO
N PERIOD GRAD

E 

IN 
WRITIN

G 

CREDIT 
UNITS 
(ECTS) 

 COURSE Α   June 2009 7 Seven 7.5 

 COURSE Β   ...  ... 

 COURSE C   ...  ... 

 COURSE D   ...  ... 

 COURSE Ε   ...  ... 

 COURSE F   ...  ... 

 
Writing and defense 
of the Master’s 
Thesis 

  
  ... 

 
Total Credit Units 
ECTS 

  
  e.g. 90 

 
The Column “Type of the Module (Course)” gives the characterization obligatory (Ob), 
optional (Op) or elective (El) to each course. 
The Column “Credit Units (ECTS)” portrays those credit units that correspond to each 
course. 

Title of the Master’s Thesis: …………………………………….......................................................  
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4.4 Grading Scheme and, if available, grade distribution guidance: 
The examination pass grade is equal to or larger than 5, in a grading scale from 1 to 10.  
The final average grade of the Master’s Diploma (or Postgraduate Degree of 
Specialization) is characterized as: 

  a)  “Excellent”, for grades from 8.50 to 10 

                 b)  “Very Good”, for grades from 6.50 to 8.49 

                 c)  “Good”, for grades from 5.00 to 6.49 

4.5    Overall classification of the qualification (in the original language):  

e.g.  6.83 (VERY GOOD- LIAN KALOS) 

 
5.  INFORMATION ABOUT THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 

5.1 Access to further study: 
The Master’s Diploma (or Degree) offers the opportunity to its holder to get registered in 
Ph.D. studies (the Third Cycle of Studies). 
 

5.2 Professional status (if applicable): 

(PROFESSIONAL RIGHTS, OR PROFESSIONAL POTENTIALS, OR PROFESSIONAL 
ACCESSIBILITY; IF THERE ARE NO PROFESSIONAL RIGHTS, IT IS WRITTEN “There is no 
Professional Status applicable”) 

  
6.          ADDITIONAL INFORMATION 

6.3 Additional information: 
For example, Erasmus Programme, Work Placement (or Practical Training) given that it 
is not consists module of the curriculum, inter-university or inter-departmental 
character of the programme etc, OR “There is no additional information”) 
 

6.4 Further information sources: 
 

 Website of the University of the Aegean 
http://www.aegean.gr 

 

 Website of the Department of Environment 
http://www.env.aegean.gr  

 

 Website of the Postgraduate Studies Programme (PSP) in Ecological Engineering & 
Climate Change 
http://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/oikologiki-mixaniki-klimatiki-allagi-2/   

http://www.aegean.gr/
http://www.env.aegean.gr/
http://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/oikologiki-mixaniki-klimatiki-allagi-2/
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 Website of the Ministry of Education and Religious Affairs, Culture and Sports 
http://www.minedu.gov.gr  

 

 Websites of the ENIC (European Network of Information Centers in the European 
Region) and NARIC (National Academic Recognition Information Centers in the European 
Union) http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Greece  

 

 Website of DOATAP (National Academic Recognition Information Center) 
http://www.doatap.gr  

 

 Website of IKY (State Scholarships Foundation) 
http://www.iky.gr 
 

 Website of UNESCO 
http://www.unesco.org 
 

 Website of the European Commission 
http://europa.eu 
 

 Website of the Council of Europe 
http://www.european-council.europa.eu 
 

 Division of Postgraduate Studies Programme in Ecological Engineering & Climate 
Change 
Postal address: University Hill, Xenia Building A, 2nd floor, P.C. 81100, Mytilene, Lesvos, 
Greece 
E-mail address: msctheofr@env.aegean.gr  
Telephone: +30 2251036246 
Fax: +30 2251036209   
 

 
7.          CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT  
 
7.5 Date:   (Date of the issue of the Diploma Supplement) 

 
7.6 Signature and name: (by order of the Rector)  e.g. Professor ………… 

 
7.7 Capacity:  The Head of the Department ………………………..                         
7.8 Official seal: 
 
This certification is signed by the Head of the Department, in accordance with the decision of 
the Senate of the Institution No 13/13.12.2012, item 2.1. 
8.   INFORMATION ON THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

http://www.minedu.gov.gr/
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Greece
http://www.doatap.gr/
http://www.iky.gr/
http://www.unesco.org/
http://europa.eu/
http://www.european-council.europa.eu/
mailto:msctheofr@env.aegean.gr
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(i) Structure and Operation  

According to Law 2916/2001 as it has been modified and is in force at the moment, 
Higher Education includes two parallel sectors:  
a) the University Sector (i.e. Universities or Higher Education Institutions [A.E.I.]), 

Athens Technical University, Higher School of Fine Arts, Hellenic Open University) 
and the International Hellenic University (I.H.U.); and 

b) the Technological Sector (i.e. Technical Education Institutes [T.E.I.] and the Higher 
School of Pedagogical and Technological Education [ASPAITE]).  

The aforementioned legislation regulates operation issues of Higher Education to the 
direction of an extended participation, greater transparency, accountability and 
reinforcement of the self-government of institutions. 

There are also state-owned institutions of Vocational Higher Education that are 
monitored by other Ministries, offering programmes of professional training the 
duration of which ranges from two to three years. 
 
(ii) Access (or admission) 

All graduates of Lyceum (General and Vocational) have the right to be admitted to 
Higher Education.  

The Access (or admission) system to the Higher Education Institutions complies with the 
principle numerus clausus, the candidates’ preferences of Schools / Departments and 
with candidates’ General Degree of Access. Certain Schools require candidates be 
examined on special subjects (e.g. Drawing for Architecture) or do practical tests. 
 
(iii) Qualifications of the Studies Programme 

The completion of the Studies Programme of the Schools of the Higher Education 
Institutions leads to the award of the corresponding Degree (Diploma), which leads to 
the job market, since it provides the graduate with the accessibility to a Postgraduate 
Studies Programme; that is, to the second cycle of studies leading to a Master’s Diploma 
of Specialization (equal to a Master’s Degree (MSc, MA or an MBA), and to the third 
cycle of studies leading to Doctoral Diploma (i.e. a Ph.D. degree or a Doctorate).The 
Diploma (or Degree) is a qualification that is granted upon the completion of the studies 
of the first cycle and lasts from four to six years, depending on the field. 

The Law 3374/2005 determines the Quality Assurance for Higher Education and the 
Credit Transfer and Accumulation System, the framework of processes and criteria for the 
evaluation of departments of Higher Education Institutions (A.E.I.) as well as the 
certification of students’ studies. These measures aim to enhance students’ mobility and 
contribute to the creation of the European Space for Higher Education, as defined by the 
Bologna Process. 
 
(iv) Current Reforms and Initiatives  
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Regarding the tertiary education and more specifically the Bologna Process and 
following Law 2916/2001, widespread reforms with ongoing developments were made. 
More specifically, with Law 3794/2009, the operation of two parallel sectors of the 
Higher Education has been harmonised and the Technological Education Institutes (TEI) 
have become part of Higher Education, while Laws 4009/2012, 4071/2012, 4076/2012 
and 4115/2013 attempt to assure the quality of studies in Greece, modify the structure 
and the modus operandi of the Higher Education Institutions and to internationalize 
their nature.  
(http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summar
y_sheets/047_EL_EL.pdf) 

There is also a detailed description of Greek educational system in the National File that 
was composed by the Greek Service of European Network for Education EURYDICE 

 http://www.eurydice.org 
 http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_EL_EL.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_sheets/047_EL_EL.pdf
http://www.eurydice.org/
http://www.eurydice.org/Eurybase/frameset_eurybase.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΤΙΤΛΟΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  

 

Καλή γνώση:  

• Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 

• FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. 

•BULATS English Language Test, βαθμολογία 60−74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 

•INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia 

IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5. 

•BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge 

Local Examinations Syndicate (UCLES). 

•(MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN. 

•LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION− του 

EDEXCEL. 

•CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON. 

•CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) 

−COMMUNICATOR− και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) 

−COMMUNICATOR− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY 

& GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL − COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − COMMUNICATOR − 

(Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης). 

•TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 

780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA. 

•EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2). 

•OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent 

level B2). 

•ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2). 

•Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF 
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B2. 

• Test of Interactive English, B2 + Level. 

• Test of Interactive English, B2 Level 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

 

1. Κώδικας Ηθικής και Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας1 (Code of Ethics) 
Επιμέλεια 

Γιάννης Ματσίνος 
Αναπληρωτής καθηγητής 

e-mail:matsinos@aegean.gr 

 

Κάποιοι από τους κανόνες τους οποίους αναφέρουμε είναι γνωστοί και αυτονόητοι για όλους 
μας ενώ κάποιοι άλλοι είναι πιθανό να ξαφνιάσουν κάποιους από εμάς λόγω διαφορών 
πολιτισμικού τύπου ή διαφορετικότητας στον τρόπο σκέψης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης 
των πραγμάτων. 
Ο σκοπός του Κώδικα Ηθικής και Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας (Code of Ethics) είναι να 
προωθήσει - θεμελιώσει – ορίσει τα πλαίσια μέσα στα οποία τα μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας θα μπορούν να δραστηριοποιούνται. Ακόμα δίδονται απαντήσεις σε ερωτήματα 
όπως: 
 

• Σε ποιο βαθμό θα έπρεπε να αναγνωρίσω-αναφέρω την συμβολή άλλων συγγραφέων 
από τους οποίους χρησιμοποίησα λέξεις, εκφράσεις ή ακόμα και ιδέες. 
• τι βοήθεια θα μπορούσα να λάβω για την ανάπτυξη μιας ανατεθείσας εργασίας στο 
σπίτι χωρίς όμως να περάσω τα όρια της αντιγραφής. 

 
Οι επόμενες παράγραφοι που ακολουθούν αναφέρονται και αναλύουν τις παραπάνω 
ερωτήσεις αλλά και κάποια ακόμα σχετικά θέματα. 
 
• Πνευματική Ιδιοκτησία 
 
Σε μερικούς πολιτισμούς είναι αποδεκτό να πάρεις την εργασία κάποιου άλλου ατόμου και να 
την παρουσιάσεις σαν δική σου. Για παράδειγμα πολλά μουσικά αριστουργήματα Baroque 
έχουν βασιστεί και αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας ήδη υπάρχοντα μουσικά θέματα ενώ δεν 
γίνεται η παραμικρή αναφορά σε αυτά. 
 
Στην δυτική κουλτούρα κάτι τέτοιο είναι ανεπίτρεπτο όταν εμπλέκει μουσική, ιδέες ή λέξεις, 
ενώ 

                                                 
1
 Ο συγκεκριμένος οδηγός είναι γραμμένος για την ενημέρωση των νέων μεταπτυχιακών φοιτητών και εκφράζει 

περισσότερο ένα πνεύμα που θα πρέπει να διέπει την ακαδημαϊκή κοινότητα παρά μια σειρά από κανονισμούς την 

τήρηση των οποίων επιβάλλει κάποιος φορέας (Κανονισμός Σπουδών) 
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αποκαλούμε αντιγραφή (plagiarism) την χρησιμοποίηση λέξεων, προτάσεων ή ιδεών κάποιου 
άλλου. Από την στιγμή που οι λέξεις και οι ιδέες αποτελούν δημιουργική προσπάθεια και 
έχουν πνευματική αξία, υπάγονται σε ένα καλά ορισμένο καθεστώς δικαιωμάτων. Κλέβοντας 
λέξεις ή ιδέες είναι κλοπή, σημαντική όπως να κλέψεις πολύτιμα υλικά αγαθά ενώ η άδεια, 
συγκατάθεση, ανοχή σε κάτι τέτοιο μπορεί επίσης να είναι ιδιαίτερα σημαντική. 
 

• Σύμφωνα με τα παραπάνω όταν χρησιμοποιείς σε μια προσωπική σου εργασία μια 
παράγραφο ή οποία έχει ετοιμαστεί από κάποιον άλλο, θα πρέπει να εσωκλείσεις μέσα 
σε παρενθέσεις και να το δώσεις ως παράθεμα. Ακόμα και αν αλλάξεις κάποιες από τις 
λέξεις αλλά διατηρήσεις το γραπτό σε μια παρόμοια με το αυθεντικό κείμενο μορφή 
πρέπει να τοποθετήσεις μέσα σε εισαγωγικά το κομμάτι το οποίο έχει μείνει 
αναλλοίωτο και να παραθέσεις την πηγή σου. 

 
Εάν ένα σημαντικό κομμάτι μιας μελέτης σου (ας υποθέσουμε μια σελίδα ή και περισσότερο) 
περιέχει περίληψη μιας εργασίας κάποιου άλλου, συμπυκνώνοντας απλά τις λέξεις η 
ακολουθώντας την ίδια γενική δομή όπως η πρωτότυπη εργασία πρέπει να αναφέρεις : « Το 
κομμάτι αυτό της εργασίας έχει ληφθεί από […] ή Αυτή η σύνοψη ακολουθεί στενά […],  
 

• Δεν μπορείς να εκδόσεις εργασία η οποία παρουσιάζει πολλές ομοιότητες ή 
προέρχεται αυτούσια από μια άλλη. Θα πρέπει να έχεις προσθέσει κάποια αξία με νέες 
ιδέες ,νέες κατευθύνσεις και προεκτάσεις των αρχικών ιδεών ή και νέες εφαρμογές, 
ενώ θα πρέπει να έχουν διευκρινισθεί καθαρά τα όρια και η πρωτοτυπία της δική σου 
εργασίας και των υπολοίπων στις οποίες μπορεί να βασίστηκες μεθοδολογικά ή και 
θεωρητικά. 

 
Οι συνέπειες της αντιγραφής θα μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλές βαθμολογίες αξιολόγησης 
των αποδόσεων σου, ή ακόμα και στην απόρριψη από κύκλο προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών 
σπουδών. Ενώ θα μπορούσαν ακόμα να στοιχίσουν την μόνιμη απαγόρευση δημοσίευσης σε 
επιστημονικά περιοδικά. 
 
Ακόμα τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να προστατεύονται. Αν ένα εργαλείο – μηχανή 
η ιδέα είναι ιδιοκατασκευασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στην εργασία σου εκτός και 
ανά έχεις την επίσημη άδεια του κατασκευαστή- εμπνευστή. 
 
Eίναι επίσης γεγονός ότι άτομα τα οποία έχουν γίνει γνωστά για την ελλειμματική αναφορά της 
προσφοράς σε άλλους ερευνητές δυσκολεύονται στο να αποκτήσουν συνεργάτες και 
ανθρώπους οι οποίοι θα τους εμπιστευτούν με συστατικές επιστολές. 
 
• Ακαδημαϊκή Ιδιοκτησία 
 
Το ακαδημαϊκό σύστημα εκπαίδευσης είναι χτισμένο πάνω σε ένα επίπεδο εμπιστοσύνης κατά 
το οποίο οι φοιτητές και οι διδάσκοντες χαρακτηρίζονται από σχέσεις ειλικρίνειας σε όλες τις  
μεταξύ τους συναλλαγές. Κάτω από την έλλειψη αυτής της υποδομής του θεμέλιου λίθου είναι 
αυτονόητο ότι μπορεί να κλονιστεί η ακαδημαϊκή αρχή. 
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Παρακάτω αναφέρουμε κάποιες πράξεις οι οποίες παραβιάζουν την εμπιστοσύνη. 
 

Κλοπή: Εσκεμμένη χρησιμοποίηση η προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν πνευματικά 
υλικά χωρίς την απαραίτητη άδεια, η πληροφόρηση, και αναφορά για την συνδρομή 
κάποιου αλλού. Τα παραπάνω αναφέρονται για κάθε ακαδημαϊκή εργασία. Είναι 
κλέψιμο να αντιγράψετε σε εξετάσεις, να κάνει κάποιος άλλος εργασίες για εσάς, να 
κρυφοκοιτάζετε γραπτά συνεξεταζομενων με εσάς. 

 
Πλαστογράφηση: Εσκεμμένη και μη εγκεκριμένη χρησιμοποίηση οποιασδήποτε 
πληροφορίας η παράθεσης σε ακαδημαϊκή εργασία. Πλαστογραφείται εάν 
χρησιμοποιήσετε λανθασμένα στοιχεία για την εύρεση επιθυμητού αποτελέσματος, εάν 
εισάγεται βιβλιογραφικές πήγες τις οποίες δεν έχετε χρησιμοποιήσει. 
 
Αντιγραφή: Εσκεμμένη παρουσίαση των κειμένων ή ιδεών κάποιου άλλου ως 
προσωπικό και ιδιόκτητο ακαδημαϊκό επίτευγμα. κάποια παραδείγματα θα μπορούσαν 
να είναι η αντιγραφή ασκήσεων από συμφοιτητές, χρησιμοποίηση κειμένων φράσεων 
από άλλους συγγραφείς χωρίς συγκεκριμένη αναφορά στους συγγραφείς αυτών κ.α. 

 
Ακόμα αποτελεί παραβίαση της ιδιοκτησίας να βοηθάς κάποιον άλλον σε πράξεις σαν αυτές 
άπου μόλις αναφέρθηκαν, βοηθώντας των σε εργασίες, επιτρέποντας κάποιος να αντιγράψει 
από εσένα σε εξετάσεις, να βοηθήσεις κάποιον να προσπαθήσεις να «σπάσει» κωδικούς και 
αρχεία υπολογιστών..  
 
Τέτοιες παραβιάσεις της εμπιστοσύνης λαμβάνονται υπόψη στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και σαν 
αποτέλεσμα θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ακύρωση ή απομάκρυνση φοιτητή από το 
πρόγραμμα σπουδών, η ακόμα και αποβολή από το πανεπιστήμιο. 
 
• Προσωπικές Σχέσεις 
 
Είναι λάθος το να χρησιμοποιεί κάποιος την δύναμη που του παρέχει ή θέση του (authority) 
για να εκμαιεύει χάρες. Επίσης είναι λάθος το να εκφράζεται ακόμα και η επιθυμία - πρόθεση 
για τέτοιου τύπου δεσμεύσεις. 
 

• Άρα δεν μπορεί να ζητείται από φοιτητές ή υπαλλήλους να διεκπεραιώνουν μη 
υπηρεσιακές ανάγκες ως μέρος των υποχρεώσεων τους. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η 
αποστολή για αγορές ειδών, η φύλαξη παιδιών κλπ 
• Ποιες είναι αποδεκτές υποχρεώσεις; Να ζητείται από τους φοιτητές να 
διεκπεραιώνουν εργασία που τους ανατέθηκε στα πλαίσια μαθήματος. Να ζητείται από 
μεταπτυχιακούς φοιτητές που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα βοηθού διδασκαλίας 
(teaching assistant) να βοηθούν σε βαθμολογίες, να έχουν ώρες γραφείου, να βοηθούν 
αδύναμους φοιτητές να ενσωματωθούν με το κυρίως τμήμα της τάξης εκτός 
μαθήματος. Να ζητείται από μεταπτυχιακούς φοιτητές που τους έχουν ανατεθεί 
καθήκοντα βοηθού έρευνας (research assistant) να ασχολούνται με ερευνητικού τύπου 
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ασχολίες που αναφέρονται στο ερευνητικό τους πεδίο, όπως εργασία στην βιβλιοθήκη, 
προγραμματισμός Η/Υ, διενέργεια πειραμάτων, και περιορισμένη εργασία που θα 
μπορούσε να θεωρηθεί γραμματειακού τύπου. 
• Οποιεσδήποτε αιτιάσεις για διεκπεραίωση εκτός των προαναφερθέντων ορίων θα 
πρέπει αφενός να έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και αφετέρου ή ενδεχόμενη άρνηση 
στην υπηρεσία να μην συνοδεύεται με ποινή οποιουδήποτε τύπου. Για παράδειγμα η 
φύλαξη παιδιών ή η βοήθεια στην διοργάνωση κάποιας κοινωνικής εκδήλωσης στο 
σπίτι του καθηγητή θα πρέπει να συνοδεύεται με οικονομική αποζημίωση σύμφωνα με 
τις ισχύουσες πρακτικές. Αν ζητείται από ένα καθηγητή η βοήθεια στην διοργάνωση 
ενός συνεδρίου, η ανταποδοτική πρακτική θα μπορούσε να είναι η μη καταβολή 
εγγραφής από τον φοιτητή και φυσικά η ευκαιρία να «δικτυωθεί» ο φοιτητής με 
ερευνητές πιθανά χρήσιμους στην ακαδημαϊκή του πορεία. Αν ζητείται να εργασθεί ο 
φοιτητής ως βοηθός στην διαδικασία reviewing μιας δημοσίευσης που έχει σταλεί στον 
καθηγητή, θα πρέπει να υπάρχουν γραπτές ευχαριστίες και αναγνώριση του έργου στην 
επιστολή προς τον editor 
• Ο υπεύθυνος καθηγητής δεν μπορεί να αναγράφεται στην λίστα των συγγραφέων 
μιας δημοσίευσης στην οποία η συνεισφορά του είναι μηδαμινή. Ενδιαφέρον σχετικά 
είναι το κείμενο της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρείας: 
 

“…The authors listed for a paper must all have made a significant 
contribution to its content, and all who have made such a contribution 

must be offered the opportunity to be listed as an author…” 

 

• Χρήση υπολογιστών2 
 
Κάθε ακαδημαϊκό ίδρυμα έχει θεσπίσει συγκεκριμένους ηθικούς κανόνες σχετικά με την χρήση 
των υπολογιστών και την αξιοποίηση της λαμβανόμενης πληροφορίας. Συνήθως υπάρχουν 
θεσμοθετημένοι κανόνες οι οποίοι προσδιορίζουν τα όρια μεταξύ επιτρεπτού και μη. Τα 
θέματα τα οποία προκύπτουν αφορούν ελευθερία λόγου, επικοινωνία, έρευνα και υπεύθυνη 
παρακολούθηση του νομικού πλαισίου. 
 
Παρακάτω δίνονται μερικά παραδείγματα των δραστηριοτήτων που ακαδημαϊκά 
απαγορεύονται. 
 

 Προσπάθεια πρόσβασης σε ιδιωτικούς φακέλου ή σε υπολογιστές χωρίς άδεια 
πρόσβασης. 

 Προσπάθεια τροποποίησης λογισμικών χωρίς άδεια κατασκευαστών 

 Προσπάθεια διατάραξης ομαλής χρήσης υπολογιστών σε άλλους στέλνοντας 
ηλεκτρονικά μηνύματα χρησιμοποιώντας άλλο όνομα αποστολέα. 

                                                 
2
 Τα θέματα που απασχολούν αφορούν στην ελευθερία του λόγου, την επικοινωνία της έρευνας χωρίς εμπόδια και 

την υπευθυνότητα στις νομικές δεσμεύσεις. Θα πρέπει να απευθύνεστε στους υπεύθυνους Πληροφορικής του 

Τμήματος σας για εξειδικευμένες ερωτήσεις. 
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 Παραβίαση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας η συμφωνητικών σχετικά με λογισμικά πακέτα.  

 Χρήση νησίδας υπολογιστών πανεπιστήμιου για κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
δραστηριότητες. 

 “spamming”, το οποίο σημαίνει ότι στέλνοντας γραπτά μηνύματα μεγάλου όγκου 
επιβαρύνεται το σύστημα υπολογιστών δυσχεραίνοντας την χρήση του δικτύου από 
άλλους. 

 Χρήση υπολογιστών για παράνομες δραστηριότητες περιλαμβάνοντας θέματα 
πυραμίδων, προβάλλοντας απειλές, κλοπή, διακίνηση πορνογραφικού υλικού κτλ. 

 
Για μια ακόμα φορά αναφέρουμε ότι είναι σημαντικά ζητήματα τα οποία μπορεί να επιφέρουν 
περιορισμούς στα δικαιώματα χρήσης των υπολογιστών, αποβολή από το πανεπιστήμιο αλλά 
και νομικές κυρώσεις. 
 
Για τους ανώτερους λόγους κρίνεται απαραίτητο να ενημερωθείτε για τους κανονισμούς 
λειτουργίας και χρήσης των υπολογιστών στο πανεπιστήμιο.  
 
• Επαγγελματική ακεραιότητα 
 
Η επαγγελματική ακεραιότητα περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υποχρεώσεων και ευθυνών 
κάποιες από τις οποίες αναφερόνται παρακάτω: 
 

• πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια μεταξύ επαγγελματικών συνεργασιών δίδοντας τα 
εύσημα αλλά και αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες και πρόσφορα άλλων, σχετικά με 
ιδέες, ευρεσιτεχνίες, κλπ. 
• Η συμπεριφορά απέναντι σε ακαδημαϊκούς και φοιτητές να είναι άψογη και οι 
σχέσεις μεταξύ όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας να χαρακτηρίζεται από 
σεβασμό και αλληλοεκτίμηση. 
• Κάθε ανατιθέμενη εργασία έχει κάποια ενδιαφέροντα - ευχάριστα τμήματα αλλά και 
κάποια όχι τόσο επιθυμητά . Ωστόσο η αποδοχή μιας εργασίας προϋποθέτει την 
αποπεράτωση του συνόλου αυτής και όχι μόνο των ευχάριστων και εύκολων τμημάτων 
της. 
• Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός μέσω του Πανεπιστημίου 
(υπολογιστές, υλικοτεχνική υποδομή) για την παραγωγή μη ακαδημαϊκού έργου χωρίς 
σχετική άδεια. (πχ διαφημιστικό υλικό, σύλλογοι μη έχοντες σχέση με το Πανεπιστήμιο) 
• Η εμπιστευτικότητα και η γνώση μεταξύ ακαδημαϊκών συνεργασιών πρέπει να 
διαφυλάσσεται. Για παράδειγμα θα πρέπει να διαφυλάσσονται βαθμοί φοιτητών, τα 
περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. 
• Συμμετέχοντας σε μια εργασία αλλά και σε ευρύτερα ακαδημαϊκά προγράμματα θα 
πρέπει να έχουμε υπόψη το παραγόμενα έργα μπορεί να χρησιμοποιηθούν 
ποικιλότροπος στην κοινωνία μας. Ένα μαθηματικό μόντεμ μπορεί να καθορίσει τα όρια 
κατασκευής και ασφαλών προδιαγραφών, ένα λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
κοινωφελή ιδρύματα και οργανισμούς. Ας είμαστε λοιπόν σίγουροι ότι αυτό το οποίο 
εξάγουμε, τα αποτελέσματα των ερευνών μας θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από 
ακεραιότητα. 
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…εν κατακλείδι 

«κάποιοι άνθρωποι ζουν για να δουλεύουν και κάποιοι άλλοι δουλεύουν για να ζουν». 
 
Όταν η εργασία σας είναι σημαντική και ενδιαφέρουσα αλλά ακόμα και αν την βλέπετε σαν μια 
υποχρέωση αξίζει να αναζητήσετε κατά πόσο η συγκεκριμένη σας εργασία κάνει τον κόσμο μας 
καλύτερο. Μπορεί η εργασία σας να μην κερδίσει ένα βραβείο NOBEL αλλά μπορείτε 
χρησιμοποιώντας την δημιουργικότητα σας και την έμπνευση και ενέργεια να διαπιστώσετε αν 
οι προσπάθειες σας έχουν κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Συμμετέχοντας με ακαδημαϊκό ήθος σε 
ποικίλες ακαδημαϊκές δραστηριότητες γεμίζετε με γνώση και εφόδια τα οποία μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για να αντιμετωπίσετε τις μελλοντικές σας προκλήσεις. 
 
Αναφορές 

• http://www.cs.umd.edu/~oleary/gradstudy/node13.html (PROFESSIONAL ETHICS, 
UNIVERSITY OF MARYLAND) 
• http://e-math.ams.org (AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY) 
• http://www.dartmouth.edu/~sources/about/what.html (DARTMOUTH 
COLLEGE) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 Στοιχεία επικοινωνίας Π.Μ.Σ. «Οικολογική Μηχανική & Κλιματική Αλλαγή» 

- Δ/νση:Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο 

Ξενία Α, Γραφείο 207 Μυτιλήνη 81 100 Ελλάδα 

- Τηλ: 2251036246 Fax: 2251036209  

- e-mail: msctheofr@env.aegean.gr 

- Ιστότοπος Π.Μ.Σ.  

http://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/oikologiki-mixaniki-klimatiki-

allagi-2/ 

 Άλλες πηγές πληροφοριών  

- Ιστότοπος Τμήματος Περιβάλλοντος 

http://www.env.aegean.gr/ 

- Ιστότοπος Πανεπιστημίου Αιγαίου 

http://www.aegean.gr/ 

- Ιστότοπος Βιβλιοθήκης 

www.lib.aegean.gr/   

- Ιστότοπος Φοιτητικής Μέριμνας 

https://studies.aegean.gr/ 

- Σύστημα Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «Ναυτίλος»  

https://nautilus.aegean.gr/   
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