
Διεύθυνση Περιβάλλοντος Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών: 

«Ελευθέριος Βενιζέλος» 
 

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» 

χορήγησε από το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 έως σήμερα τα παρακάτω σπουδαστικά 

βοηθήματα: 

 

Κατά το ακαδ. έτος 2002-2003: 

 

1. Η υποψήφια διδάκτορας του ΠΜΣ Γαληνού Ελένη για την εκπόνηση της εργασίας με 

θέμα: «Ηχογράφηση και Αξιολόγηση Φυσικών Ήχων για την Απομάκρυνση Πτηνών 

(Βιοακουστική)» 

 

2. Ο υποψήφιος διδάκτορας του ΠΜΣ Συνοδινός  Δημήτρης, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Καταγραφή Περιβαλλοντικών 

Δραστηριοτήτων ΔΑΑ για την Προώθηση Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς 

μέσω της Τυπικής/ Μη Τυπικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» 

 

Κατά το ακαδ. έτος 2003-2004: 

 

1. Ο υποψήφιος διδάκτορας του ΠΜΣ Νικολάου Ιωάννης, για την εκπόνηση εργασίας  με 

θέμα: «Συγκριτική Ανάλυση Περιβαλλοντικής Απόδοσης του Διεθνή Αερολιμένα 

Αθηνών (Δ.Α.Α.) με Ευρωπαϊκά και Αμερικανικά Αεροδρόμια»  

 

2. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Ρήτου Γεωργία για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Βελτίωση των Χαρακτηριστικών του Τοπίου  

σε Λειτουργικές Περιοχές του Αερολιμένα» 

 

3. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Κουτάκη Ειρήνη για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Δημιουργία Ταμείου Περιβαλλοντικής και  

Κοινωνικής Ευθύνης (Environmental & Community Trust Found)» 

 

Κατά το ακαδ. έτος 2004-2005: 

 

1. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Πατάκη Ζωή για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 

της διατριβής με θέμα: «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.) και Δεδομένα 

Ποιότητας Υδάτων» 

 

2. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Κούκουζα Αικατερίνη, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Καταγραφή Περιβαλλοντικών 

Δραστηριοτήτων ΔΑΑ για την Προώθηση Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Συμπεριφοράς 

μέσω της Τυπικής/ Μη Τυπικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» 

 



3. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Ζαμπράκα Χαρίκλεια, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Διαχείριση Απορριμμάτων Συντήρησης 

Πρασίνου στο Δήμο Αρτέμιδος» 

 

Κατά το ακαδ. έτος 2005-2006: 

 

1. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Παπαιωάννου Ρέα –Φανή, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Ανασκόπηση Πρακτικών Διαχείρισης 

Αεροπορικού Θορύβου σε Ευρωπαϊκά και άλλα Διεθνή Αεροδρόμια» 

 

2. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του ΠΜΣ Μαμακής Ιωάννης, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής του διατριβής με θέμα: «Τεχνοοικονομική και Περιβαλλοντική 

Αποτίμηση για ένα 100% Ενεργειακά Αυτόνομο κτίριο στο νομό Λέσβου» 

 

Κατά το ακαδ. έτος 2006-2007: 

 

1. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Καλογηροπούλου Αικατερίνη, για την εκπόνηση 

της μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Το Δάσος Δίπλα μου»: Η Χρήση 

Εκπαιδευτικού Λογισμικού, ως Εργαλείο Διδασκαλίας και Μάθησης σε 

Περιβαλλοντικά Θέματα» 

 

2. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του ΠΜΣ Ηλιόπουλος Γιώργος, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής του διατριβής με θέμα: «Αξιολόγηση Εκθέσεων Αειφορίας Βάσει του 

Διεθνούς Πλαισίου Οδηγιών Global Reporting Initiative» 

 

 

 

 

Κατά το ακαδ. έτος 2007-2008: 

 

1. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Σκέλλα Αριάδνη, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Ανάπτυξη Μεθοδολογίας για την Αναγνώριση 

Ειδών Πτηνών που Εμπλέκονται σε Προσκρούσεις Αεροσκαφών» 

 

2. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του ΠΜΣ Μεσημέρης Γεώργιος, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής του διατριβής με θέμα: «Πρακτικές Διαχείρισης Αποβλήτων από 

Εργασίες απολαστιχοποίησης Διαδρόμων» 

 

Κατά το ακαδ. έτος 2008-2009: 

 

1. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Πολύζου Ευγενία, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων για 

εναλλακτικές πολιτικές διαχείρισης νερού από τους πολίτες 

 



2. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του ΠΜΣ Μωραϊτης Σταύρος, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής του διατριβής με θέμα: «Αξιολόγηση των πρακτικών κατάρτισης 

εκθέσεων εταιρικής υπευθυνότητας του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ‘Ελευθέριος 

Βενιζέλος’ βάσει των οδηγιών GRI – G3: Μια συγκριτική ανάλυση» 

 

Κατά το ακαδ. έτος 2009-2010: 

 

1. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Βαλίδου Αναστασία, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Η παρουσίαση των γενετικά τροποποιημένων 

τροφίμων από την έντυπη δημοσιογραφία  και οι αντίστοιχες πολιτικές για την 

χρονική περίοδο 2000-2004» 

 

2. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Κώστογλου Μιράντα, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Αξιολόγηση της έκθεσης εταιρικής 

υπευθυνότητας του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ‘Ελευθέριος Βενιζέλος’ για το έτος 

2009 βάσει των οδηγιών GRI – G3: Συγκριτική ανάλυση με τους υπόλοιπους 

Ελληνικούς Απολογισμούς και προτάσεις βελτίωσης» 

 

Κατά το ακαδ. έτος 2010-2011: 

 

1. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Ντάμπου Άννα, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Αντιλήψεις των stakeholders και των 

managers για την ΕΚΕ: Εμπειρικά αποτελέσματα για την περίπτωση της Ελλάδας» 

 

2. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Δρακάκη Χρυσούλα, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Διερεύνηση της σχέσης ποικιλότητας γηγενών 

και εξωτικών ειδών στις περιοχές Natura 2000 της Ελλάδας» 

 

 

Κατά το ακαδ. έτος 2011-2012: 

 

1. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Παπαγεωργίου Ειρήνη-Ελένη, για την εκπόνηση 

της μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Ευρωπαϊκή πολιτική για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης – Θαλάσσια προστατευόμενες περιοχές 

στην περιοχή της Μεσογείου» 

 

2. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του ΠΜΣ Ζευγώλη Ιωάννη, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής του διατριβής με θέμα: «Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη 

βιοποικιλότητα: Η περίπτωση της Ελλάδας» 

 

Κατά το ακαδ. έτος 2012-2013: 

 

1. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Πίτικα Ευανθία, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Η πολιτική της ΕΕ για τις λιγότερο ευνοημένες 



περιοχές στην Ελλάδα. Το παράδειγμα της νήσου Λέσβου. Ένας απολογισμός και 

προοπτικές.» 

 

2. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Χαριτοπούλου Δομνίκη, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Η εφαρμογή περιοχής ελέγχου εκπομπών, 

βάσει του παραρτήματος VI της διεθνούς σύμβασης MARPOL 73/78 στη Μεσόγειο 

θάλασσα και οι επιπτώσεις αυτής» 

 

Κατά το ακαδ. έτος 2013-2014: 

 

1. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Μπέλλου Χρυσάνθη, για την εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Ιnvestigating the environmental profile of the 

University of Aegean non academic staff: intentions for greening their campus.» 

 

2. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Τζαγκαράκη Ελευθερία-Ευαγγελία, για την 

εκπόνηση της μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Προαγωγή αειφόρων πολιτικών 

σε περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές: Η περίπτωση του Ασωπού ποταμού» 

 

Κατά το ακαδ. έτος 2014-2015: 

 

1. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του ΠΜΣ Τσιοτσιόπουλος Ευστάθιος, για την εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής του διατριβής με θέμα: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διερεύνηση 
αλλαγών σε χρήσεις/κάλυψη γης με τη χρήση τηλεπισκόπησης και G.I.S. (Περιοχές 
μελέτης νήσος Λέσβος και νήσος Λήμνος)» 
 

2. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Δημάκη Μαρία, για την εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «30 Χρόνια Τμήματος Περιβάλλοντος – Ιστορία 
μιας Εκπαιδευτικής Καινοτομίας» 

 

Κατά το ακαδ. έτος 2015-2016: 

 

1. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του ΠΜΣ Βούρος Παναγιώτης, για την εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής του διατριβής με θέμα: «Μεθοδολογική Προσέγγιση Αξιολόγησης 
Απολογισμών ΕΚΕ Ελληνικών Επιχειρήσεων Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 
του Πρότυπου Gri-G4)» 
 

2. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Νικολαϊδου Δήμητρα, για την εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Σχέση Παιδιού-Περιβάλλοντος Διαμέσου του 
Ήχου» 

 

Κατά το ακαδ. έτος 2016-2017: 

 

1. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του ΠΜΣ Ιωσηφίδης Σπυρίδων, για την εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής του διατριβής με θέμα: «Πολιτισμιώματα Διατήρησης: Μετρικές της 
εξέλιξης του Δημόσιου Ενδιαφέροντος» 
 



2. Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Φατσέα Παναγιώτα, για την εκπόνηση της 
μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Ex situ διατήρηση απειλούμενων πληθυσμών: 
μέθοδοι για την αποφυγή της γενετικής προσαρμογής τους στις συνθήκες 
αιχμαλωσίας» 

 

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: 

 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου: 

 

Σπουδαστικά βοηθήματα με βάση τη συνολική βαθμολογία των φοιτητών χειμερινού και 

εαρινού εξαμήνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005: οι Καμπούρογλου Άννα και Τάτσης 

Αναστάσιος 

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους διατριβής :  

 

Ονοματεπώνυμο Θέμα Διπλωματικής Διατριβής 

Γαληνός Σπυρίδων 
Κάλυψη της ενεργειακής ζήτησης στη Λέσβο. Ανάπτυξη 

σεναρίων και πολυκριτηριακή ανάλυση 

Λάσδα Ουρανία 

Αντιδράσεις, αντιλήψεις, συμπεριφορές και στάσεις του 

τοπικού πληθυσμού στις δράσεις που προωθούνται για τη 

διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών: Η περίπτωση του 

κόλπου Καλλονής  

Ταμτελέν Αναστασία 

Η επίδραση των διαφόρων ειδών γεωργικής καλλιέργειας στη 

βιοποικιλότητα των περιοχών Natura 2000 - Προτάσεις 

Διαχείρισης 

Μαρσώνη Τριανταφυλλιά 
Η βιοποικιλότητα σε ακραία περιβάλλοντα: Διερεύνηση της 

περίπτωσης των ιαματικών πηγών Λέσβου 

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους διατριβής :  

 

Ονοματεπώνυμο Θέμα Διπλωματικής Διατριβής 

Μπαρμπαγιαννέρης Κωστής 
Δημιουργία ενός Μοντέλου Δυναμικής των Δασών Pinus 

brutia. Εφαρμογή στη Λέσβο 

Στεφάνου Ειρήνη 
Η Περιβαλλοντική Διάσταση της Ευρω-Μεσογειακής 

Συνεργασίας 

 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) 
 



 

Υποτροφία ύψους 1907,56€ στον πρώτο φοιτητή κάθε έτους. Μέχρι σήμερα δικαιούχοι 
των υποτροφιών ήταν: 
 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, οι Κώστας Γαβριλάκης και Ελένη Βαγιάννη 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, ο Ηλίας Τζιρήτης 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, η Σεβαστή Χόνδρου 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, οι Δημήτρης Μπαλαμπάνης και Γεώργιος Βάσιος 
Για το ακαδ. έτος 2003-2004, οι Ελισάβετ Κολοβού και Αθανάσιος Μαχλέρας 

 

INTERAMERICAN 

 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010: 

 

Σπουδαστικό βοήθημα στην μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Προϊκάκη Μαρίνα για την 

εκπόνηση της μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Στάσεις και αντιλήψεις των πολιτών για 

εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου του Δέλτα του Έβρου» 

 

 

ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ 
 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010: 

 

Σπουδαστικό βοήθημα στην μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Γλερίδου Χρυσή για την 

εκπόνηση της μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Εναλλακτικά σενάρια διαχείρισης 

δασών: Η περίπτωση του Δάσους της Μεγάλης Λίμνης στη Λέσβο» 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΒΑΛ ΑΕ 
 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010: 

 

Σπουδαστικό βοήθημα στην μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ Κουτίβα Ειρήνη για την 

εκπόνηση της μεταπτυχιακής της διατριβής με θέμα: «Για ποιούς λόγους οι 

επιχειρήσεις/ιδρύματα χορηγούν τις Μη-Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις(ΜΚ-

ΠΟ); Μελέτη της Ελληνικής περίπτωσης» 

 

Δήμος Μυτιλήνης: 



 

Σπουδαστικά βοηθήματα με βάση τη συνολική βαθμολογία των φοιτητών χειμερινού και 

εαρινού εξαμήνου: 

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2000-2001, οι Ηλίας Τζιρήτης και Κώστας Σαραντάκος 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, η Σεβαστή Χόνδρου 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, οι Δημήτρης Μπαλαμπάνης και Γεώργιος Βάσιος 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005, οι Μουταφτσής Αλέξανδρος και Γρίβας Αστέριος 

 

ΤΕΔΚ Λέσβου 
 

Σπουδαστικό βοήθημα με βάση τη συνολική βαθμολογία των φοιτητών χειμερινού και 

εαρινού εξαμήνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005: ο Βαλαβάνης Δημήτριος. 

 

«Κ. Μ. Σοφούλης» 
 

Σπουδαστικό βοήθημα με βάση τη συνολική βαθμολογία των φοιτητών χειμερινού και 

εαρινού εξαμήνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005: η Κεχαγιά Ουρανία. 

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους διατριβής :  

 

Ονοματεπώνυμο Θέμα Διπλωματικής Διατριβής 

Σιδηροπούλου Λευκή 
Περιβαλλοντική Διαχείριση Φορέων με θέμα τη Διαχείριση 
του Λόφου του Πανεπιστημίου 

Πανώριου Ευγενία 
Περιβαλλοντική Διαχείριση Φορέων με θέμα τη Διαχείριση 
του Λόφου του Πανεπιστημίου 

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 για την εκπόνηση μεταπτυχιακής τους διατριβής :  

 

Ονοματεπώνυμο Θέμα Διπλωματικής Διατριβής 

Παντοπούλου Ιωάννα 
Η Χρησιμότητα των Ειδών ως Κριτήριο Επιλογής Προστατευτέων 

Περιοχών: Η Περίπτωση της Χλωρίδας της Κρήτης 

Σαρρή Ελένη Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στον Ελληνικό Επιχειρηματικό Χώρο 

 

 

 

 

ΙΔΡΥΜΑ «Ν.Ι. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 

Το ίδρυμα Παπαδημητρίου χορηγεί κατ’ έτος μια υποτροφία με τριετή διάρκεια ύψους 3.000€ 

σε υποψήφιο διδάκτορα του ΠΜΣ. Οι δικαιούχοι υπότροφοι από το ακαδημαϊκό έτος 2005-

2006 έως σήμερα είναι: 

 



Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002: 

 

Στην υποψήφια διδάκτορα κα. Βασιλική Αποστολίδου για την εκπόνηση της διδακτορικής του 

διατριβής με θέμα: «Σύστημα Υποστήριξης Αειφορικής Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» 

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003: 

 

Στον υποψήφιο διδάκτορα κ. Φύλλα Νικόλαο για την εκπόνηση της διδακτορικής του 

διατριβής με θέμα: «Δημιουργία Μοντέλου Προσομοίωσης της Δυναμικής των Δασικών 

Οικοσυστημάτων της Ανατολικής Μεσογείου» 

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005: 

 

Στον υποψήφιο διδάκτορα κ. Δάντση Θεόδωρο για  την εκπόνηση της διδακτορικής του 

διατριβής με θέμα: «Συμβολή των Γεωργικών Πρακτικών στην Προστασία του Φυσικού 

Περιβάλλοντος  με την Αρχή της Πρόληψης: Η Προσέγγιση της Γεωργικής Γεωργίας  στα 

Πλάισια της Αειφόρου Γεωργίας» 

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006: 

 

Στον υποψήφιο διδάκτορα κ. Κακαλή Ελευθέριο για την εκπόνηση της διδακτορικής του 

διατριβής με θέμα: «Βιοποικιλότητα και Μεταβολές Χρήσεων Γης ως Παράγοντες 

Κατάτμησης Ενδιαιτημάτων» 

 

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012: 

 

Στον υποψήφιο διδάκτορα κ. Σκουλούδη Αντώνιο για την εκπόνηση της διδακτορικής του 

διατριβής με θέμα: «Corporate Responsibility: A Voluntary Instrument for Non-Financial 

Accountability and Self-Regulation: Essays on the Greek Business Sector - Implications for 

Practitioners and Policy Makers» 


