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ΔΠΗΣΔΛΗΚΖ  ΤΝΟΦΖ 

ηελ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ 
δνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη νη ιεηηνπξγηθέο ηνπο ζρέζεηο θαηά ηελ 
πεξίνδν αλαθνξάο. 

Απηά δηαθξίλνληαη ζηελ Δθπαίδεπζε, φπσο απηή δηαξζξψλεηαη ζην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ 
πνπδψλ θαη ζηα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, θαη ζηελ Έξεπλα πνπ αθνξά θπξίσο 
ην Γηδαθηνξηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. 

Δπί κέξνπο ελφηεηεο εζηηάδνληαη αλαιπηηθά ζην παξερφκελν δηδαθηηθφ έξγν, φπσο επίζεο ζηελ 
επηκνξθσηηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζηα 
ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνηηεηηθή δσή φπσο επίζεο θαη ηηο ππνζηεξηθηηθέο δηνηθεηηθέο 
ππεξεζίεο θαη ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο. 

ηα Παξαξηήκαηα γίλεηαη αλαιπηηθή απνηχπσζε ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ, ησλ δεηθηψλ 
αμηνιφγεζεο θαη ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ θαη ππνδνκψλ (εξγαζηήξηα, θιπ.) ηνπ Σκήκαηνο. 

Ζ ζπλνιηθή, βαζηθή εθηίκεζε παξακέλεη ε ίδηα φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. Σν Σκήκα 
Πεξηβάιινληνο θαηαβάιιεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα λα απνηειεί έλαλ πφιν αξηζηείαο θαη 
δηαθνξεηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηδηαίηεξν γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, παξά ηελ ζπλερηδφκελε κείσζε ησλ 
δηαζέζηκσλ πφξσλ, ζηειερηθνχ δπλακηθνχ θαη ρξεκαηηθψλ θνλδπιίσλ, ζπληεξψληαο θαη 
επεθηείλνληαο έλα ηζρπξφ εθπαηδεπηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν, κε δηεζλείο ζπλεξγαζίεο θαη 
αληαιιαγέο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο απνδεηθλχεηαη κε ην επίπεδν ησλ 
ζπνπδψλ, ηηο επηηπρίεο ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ηα δηεζλή, 
αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηηο δεκνζηεχζεηο ζε έγθξηηα, δηεζλή, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 
βηβιία απφ ην δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ηνπ δπλακηθφ. 
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Ζ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο απνηειεί ηελ απνηχπσζε κηαο ζπζηεκαηηθήο, ζπλερνχο 
ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο πνπ ζθνπφ έρεη λα ζπλδξάκεη ζηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ 
Σκήκαηνο δηαπηζηψλνληαο, ζπγθξίλνληαο θαη πξνζθέξνληαο πνιχηηκε αλάδξαζε.  
Πέξα απφ ηελ ζεζκηθή αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ απφ ηελ ΟΜΔΑ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ 
Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπο εθάζηνηε Γηεπζπληέο Σνκέσλ, νη νπνίνη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 
πεξίνδν ήζαλ νη: 

 Παλαγηψηεο Γεκεηξαθφπνπινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 
Πεξηβάιινληνο  

 Κσλζηαληίλα θαλαβή, Καζεγήηξηα 

 Αλδξέαο Σξνχκπεο, Καζεγεηήο  

 Υξηζηφδνπινο Πειίλεο, Καζεγεηήο, 
βαζηθή ζπληζηψζα ηνπ φινπ έξγνπ ππήξμε ε θα Υ. Καξαγηάλλε. 

 
Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ απαηηήζεθε ε ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο, κε ην 
Γηνηθεηηθφ θαη Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ, κε ηα κέιε ΔΣΔΠ θαη ΔΓΗΠ θαζψο θαη κε ηνπο Φνηηεηέο 
(Πξνπηπρηαθνχο/Μεηαπηπρηαθνχο/Τπνςήθηνπο Γηδάθηνξεο).  

 
Απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζπλειέγεζαλ απφ: 

 ηνπο Καζεγεηέο θαη ην Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο (απνγξαθηθφ δειηίν εμακεληαίνπ 
καζήκαηνο, απνγξαθηθφ δειηίν εξεπλεηηθνχ έξγνπ Καζεγεηψλ, εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο 
δηνηθεηηθνχ έξγνπ Καζεγεηψλ, εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ) 

 ην αξρείν ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ην αξρείν ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ (πξσηνγελή δεδνκέλα) 

 ηνπο θνηηεηέο (εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο καζεκάησλ) 
 

ζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο αμηνιφγεζεο καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο, απηή δηεμήρζε 
απφ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ,  κε ηελ 
δηαηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

 
Ζ δηαδηθαζία ηεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζπδεηήζεθε  

 ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο Σκήκαηνο   

 ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαιέμεσλ 
 

Δπίζεο, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνσζήζεθαλ  

 ελεκεξσηηθά ζεκεηψκαηα θαη  

 αλαθνηλψζεηο,  
ζε φιν ην πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπο θνηηεηέο.  
 
Δλ θαηαθιείδη, ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβιήζεθε ζθνπφ είρε λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεκαζία ηεο 
Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζπκβνιήο φισλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαη αθξηβή 
απνηχπσζε ηεο πνξείαο ηνπ Σκήκαηνο.   
 

1. Παξνπζίαζε ηνπ Σκήκαηνο 
 

Σν  Σκήκα Δπηζηεκψλ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ηδξχζεθε ην 1984 θαη κεηνλνκάζηεθε ζε 
Σκήκα Πεξηβάιινληνο ην 1989, είλαη ην πξψην Παλεπηζηεκηαθφ Σκήκα ζηελ Διιάδα πνπ 
πξνζέθεξε νινθιεξσκέλεο πεξηβαιινληηθέο ζπνπδέο θαη θαζηέξσζε ηελ επηζηήκε ηνπ 
πεξηβαιινληνιφγνπ. Σν αθαδεκατθφ έηνο 1986-1987 δέρηεθε ηνπο πξψηνπο κεηαπηπρηαθνχο 
θνηηεηέο  θαη απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1987- 1988, πξνζθέξεη νξγαλσκέλεο πξνπηπρηαθέο 
ζπνπδέο πνπ νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπ Πεξηβαιινληνιφγνπ. 

θνπφο ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο είλαη ε 
δεκηνπξγία επηζηεκφλσλ ηθαλψλ λα θαηαλννχλ θαη λα αλαιχνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηα 

Πξφινγνο  
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πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη λα θαηαξηίδνπλ ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Οη ζπνπδέο πεξηιακβάλνπλ 
καζήκαηα βαζηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ επηζηεκψλ θαη πνιηηηθήο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ηα νπνία εληάζζνληαη ζηνπο επηζηεκνληθνχο ηνκείο  ηεο δηαρείξηζεο 
νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ηεο πεξηβαιινληηθήο κεραληθήο, ηεο δηαρείξηζεο 
θπζηθψλ πφξσλ (ελέξγεηα, λεξφ θιπ.), ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζεκάησλ πεξηβάιινληνο. 
ηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ δίλεηαη έκθαζε ζηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Σελ 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ππνζηεξίδνπλ εξγαζηήξηα Βηνινγίαο, Υεκείαο, πζηεκάησλ 
Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Σειεπηζθφπηζεο, θαζψο θαη εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα εμεηδηθεπκέλα 
ζε επηκέξνπο ζέκαηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηζηεκψλ. 

Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο, δηαζέηεη έλα Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ (ηεηξαεηνχο θνίηεζεο) 
θαη ηξία Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, πνπ πξνζθέξνπλ Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα 
Δηδίθεπζεο (Μ.Γ.Δ.) αλάινγα κε ην πξφγξακκα. Δπίζεο, ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο πξνζθέξεη θαη 
Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (ΓΓ) ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δπηζηήκε. 

 Γεσγξαθηθή Θέζε Σκήκαηνο 

Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο, βξίζθεηαη ζηελ Μπηηιήλε θαη ζηεγάδεηαη ζηα Κηίξηα «Ξελία Α» θαη 
«Ξελία Β», πνπ απέρνπλ πεξίπνπ 2,5 km απφ ην θέληξν ηεο πφιεο. ιεο νη εθπαηδεπηηθέο 
δηαδηθαζίεο (καζήκαηα, εξγαζηήξηα) ηεινχληαη ζην Κηήξην «Ξελία Α», ελψ ε εξεπλεηηθή ππνδνκή 
ηνπ Σκήκαηνο, ζηεγάδεηαη ζην Κηήξην «Ξελία Β». Σν εξγαζηήξην Δδαθνινγίαο ζηεγάδεηαη ζην 
θηήξην ηεο Φνηηεηηθήο Λέζρεο. 

 
ΞΔΝΗΑ Α ΞΔΝΗΑ Β 

Τπφγεην  
Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

Ηζφγεην  

Δξγαζηήξην Βηνινγίαο, 

Δξγαζηήξην Υεκείαο, 

Υψξνο γηα Κπιηθείν 

 

Δξγαζηήξην Σειεπηζθφπεζεο 

1
νο

 φξνθνο 
Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο (Α, 
Β, Γ, Γ) 
Δξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο 

Δξγαζηήξην Πνηφηεηαο Τδάησλ θαη Αέξα 

2
νο

 
φξνθνο 

Γξαθεία Γηδαζθφλησλ, 
Γξακκαηεία Σκήκαηνο,  
Γξακκαηεία Π.Μ.. 
Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη 
Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο, 
Γξακκαηεία Π.Μ.. 
Οηθνινγηθή Μεραληθή θαη 
Κιηκαηηθή Αιιαγή, Γξαθείν 
Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο Βηνπνηθηιφηεηαο 

3
νο

 

φξνθνο 

Γξαθεία Γηδαζθφλησλ, 

Αίζνπζα Γηδαζθαιίαο (Δ) 

Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο, 
Γξαθείν Πξνέδξνπ / Αίζνπζα 
πλεδξηάζεσλ,  Γξαθεία  Δξεπλεηψλ 

 

1.1. Γηνίθεζε ηνπ Σκήκαηνο 

  
Γηνηθεηηθά φξγαλα Σκήκαηνο 

 

ξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε πλέιεπζε, ν Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο, νη Γεληθέο 
πλειεχζεηο Σνκέσλ θαη ν Γηεπζπληήο Σνκέα.  
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Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο απνηειείηαη απφ ηνπο Καζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο, έλαλ εθπξφζσπν  
αλά θαηεγνξία, ησλ κειψλ ηνπ Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΔΠ), ησλ κειψλ ηνπ 
Δξγαζηεξηαθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΓΗΠ) θαη ησλ κειψλ ηνπ Δηδηθνχ Σερληθνχ 
Δξγαζηεξηαθνχ Πξνζσπηθνχ (ΔΣΔΠ), θαζψο θαη δχν εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ  ηνπ Σκήκαηνο 
(έλαλ πξνπηπρηαθφ θαη έλαλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή).   

H πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

α) Σελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο κάζεζεο ζ‟ απηφ, 
β) Σνλ νξηζκφ ησλ δηδαζθφλησλ ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, 
γ) ηελ επηινγή θαη έγθξηζε ησλ ζπγγξακκάησλ γηα θάζε κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, 
δ) ηελ επηινγή θαη έγθξηζε ησλ ζπγγξακκάησλ γηα θάζε κάζεκα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, 
ε) ηε δηαηχπσζε γλψκεο πξνο ηελ θνζκεηεία γηα ηξφπνπο βειηίσζεο ησλ Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ, ζη) ηε δηαηχπσζε γλψκεο πξνο ηελ θνζκεηεία γηα ηξφπνπο βειηίσζεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

 
Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο εθιέγεηαη γηα δηεηή ζεηεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε 

λνκνζεζίαο θαη έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

α) πγθαιεί ηε πλέιεπζε, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, νξίδεη σο εηζεγεηή ησλ ζεκάησλ 
θάπνην κέινο ηεο πλέιεπζεο, πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη εηζεγείηαη ηα ζέκαηα γηα ηα νπνία 
δελ έρεη νξηζηεί σο εηζεγεηήο άιιν κέινο ηεο πλέιεπζεο.   

β) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ. 

γ) ζπγθξνηεί επηηξνπέο γηα ηε κειέηε ή δηεθπεξαίσζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηαο 
ηνπ Σκήκαηνο, 

δ) δηαβηβάδεη ζηελ Κνζκεηεία ηηο απφςεηο ηεο πλέιεπζεο θαη  

ε) ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηε δηαβηβάδεη ζηελ Κνζκεηεία 

 Ζ πλέιεπζε Σνκέα απαξηίδεηαη απφ ηνπο Καζεγεηέο ηνπ θάζε Σνκέα, εθπξνζψπνπο ησλ 
θνηηεηψλ (ίζνπο κε 30% ησλ Καζεγεηψλ - κε ειάρηζην αξηζκφ δχν θνηηεηέο θαη κέγηζην πέληε) θαη 
έλαλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή ηνπ θάζε Σνκέα.  

Ζ πλέιεπζε Σνκέα έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

α) Δθιέγεη ηνλ Γηεπζπληή θάζε Σνκέα. 
β) πληνλίδεη ην έξγν ηνπ Σνκέα ζηα πιαίζηα ησλ απνθάζεσλ ηεο πλέιεπζεο Σκήκαηνο. 
γ) Τπνβάιεη πξνηάζεηο πξνο ηε πλέιεπζεο Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα πνπδψλ. 
δ) Καηαλέκεη ηα θνλδχιηα ηνπ Σνκέα ζηηο δηάθνξεο δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. 
ε) Αλαζέηεη θαζήθνληα Γηεπζπληή Δξγαζηεξίνπ. 
ζη) Απνθαζίδεη γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ζηνπο Καζεγεηέο ηνπ Σνκέα. 
  

Ο Γηεπζπληήο Σνκέα εθιέγεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε Σνκέα. Οη αξκνδηφηεηέο ηνπ είλαη λα 
ζπγθαιεί ηε Γεληθή πλέιεπζε Σνκέα, λα θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε, λα πξνεδξεχεη ησλ 
εξγαζηψλ ηεο θαη λα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεψλ ηεο. Δπίζεο, ζηελ αξκνδηφηεηα 
θαη επζχλε ηνπ Γηεπζπληή Σνκέα θαη ηνπ Πξνέδξνπ Σκήκαηνο, είλαη ν έιεγρνο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 
λφκηκνπ σξαξίνπ θαη γεληθά ησλ φξσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ θάζε θαηεγνξία δηδαθηηθνχ 
πξνζσπηθνχ. 

 

Θεζκνζεηεκέλεο Δπηηξνπέο 

 

Οη θπξηφηεξεο ζεζκνζεηεκέλεο Δπηηξνπέο/Οκάδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, 
είλαη νη: 

• Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 
• Δπηηξνπή Έξεπλαο 
• πληνληζηηθέο Δπηηξνπέο Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ 
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• Δπηηξνπή Παξαιαβήο Τιηθψλ θαη Δξγαζηψλ 
• Οκάδα Ππξαζθάιεηαο 
• Άιιεο (ad hoc ζπγθξνηνχκελεο Δπηηξνπέο) 
 
Οη πεξηζζφηεξνη Γηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, αλάινγα κε ηε βαζκίδα ζηελ νπνία 
αλήθνπλ θαη ηηο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Νφκνο, έρνπλ επαξθή δηνηθεηηθή εκπεηξία. 
Μέιε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλ. Αηγαίνπ, ζε φια ηα ρξφληα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ, έρνπλ θιεζεί λα ππεξεηήζνπλ ηηο αθφινπζεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο: 
 
α. Πξχηαλεο 
β. Κνζκήηνξαο 
γ. Πξφεδξνο Σκήκαηνο 
δ. Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο Σκήκαηνο 
ε. Μέινο ηεο πγθιήηνπ 
ζη. Γηεπζπληήο Μεηαπηπρηαθνχ 
δ. Γηεπζπληήο Σνκέα 
ε. Δπηηξνπέο ηνπ Ηδξχκαηνο (Δπηηξνπή Δξεπλψλ, Δπηηξνπή Δλέξγεηαο θ.ά.) 
 

Γηάξζξσζε Σκήκαηνο ζε Σνκείο  

Σν δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαηαλέκεηαη ζε ηέζζεξηο Σνκείο: 

· Σνκέαο Γηαρείξηζεο Οηθνζπζηεκάησλ 
· Σνκέαο Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο θαη Δπηζηήκεο 
· Σνκέαο Γεσγξαθίαο θαη Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ 
· Σνκέαο Κνηλσληθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ Πεξηβάιινληνο 
 

Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί πνπ ππάξρνπλ ζην Σκήκα 

 
ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο ππάξρνπλ: 
 
• ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ηνπ Σκήκαηνο θαη 
• νη Δζσηεξηθνί Καλνληζκνί ησλ ηξηψλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 
 
ην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ ΗΗ: Αλακφξθσζε Πξνγξακκάησλ 
Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ – ΜΔΣΡΟ 2.6» - Αλακφξθσζε Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Σκ. 
Πεξηβάιινληνο, αλαδηακνξθψζεθε ν Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ηνπ Σκήκαηνο (Γ 10/29.06.2005). Ο 
Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ελεκεξψλεηαη απφ ηφηε φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην, απφ ηε πλέιεπζε ηνπ 
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. 
 
ζνλ αθνξά ζηνπο Δζσηεξηθνχο Καλνληζκνχο ησλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, 
επηθαηξνπνηνχληαη θάζε έηνο, βάζεη ησλ εηδηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην θάζε Π.Μ. θαη ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ζα ζπκπεξηιάβνπλ δηαηάμεηο ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, φηαλ νξηζηηθνπνηεζεί. 
 

1.2 θνπφο θαη ηφρνη ηνπ Σκήκαηνο  

θνπφο θαη ηφρνη  ηνπ Σκήκαηνο   

Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο είλαη: 
 
• ε έξεπλα, 
• ε εθπαίδεπζε θαη 
• ε ζπκβνιή ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε 
 
Με ηελ έξεπλα εμαζθαιίδεηαη ε παξαγσγή ηεο λέαο γλψζεο, ε νπνία είλαη απαξαίηεην ζπζηαηηθφ πνπ 
ηξνθνδνηεί ηελ εθπαίδεπζε, ηδηαίηεξα ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο πνπ ππάξρεη ηαρεία κεηαβνιή ηφζν 
ηνπ πεξηερνκέλνπ φζν θαη ηεο ζηάζκεο ηεο παξαγφκελεο γλψζεο. 
Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο νδεγνχλ ζηελ άξηηα εθπαίδεπζε πεξηβαιινληνιφγσλ κε 
επηζηεκνληθέο γλψζεηο, θαζψο θαη ν εθνδηαζκφο ηνπο κε δεμηφηεηεο απαξαίηεηεο ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο, φπσο επίζεο θαη ε πεξαηηέξσ δπλαηφηεηα αθαδεκατθήο εμέιημεο. Αληηθεηκεληθφ ηνπ ζηφρν, 
απνηειεί αθφκε ε ζχλδεζε δηαθνξεηηθψλ επηζηεκψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. 
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Ο φξνο πεξηβάιινλ, είλαη ζεκαηνινγηθά πνιχπιεπξνο θαη πνιπδηάζηαηνο, θαηά ζπλέπεηα ε νξζή 
πξνζέγγηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ απαηηεί ζθαηξηθή θαη δηεπηζηεκνληθή γλψζε. Σν 
επηζηεκνληθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηλήζεθε έσο ζήκεξα ην Σκήκα θαζνξίδεηαη απφ ηηο βαζηθέο 
επηζηήκεο ηεο Φπζηθήο, ηεο Υεκείαο, ηεο Βηνινγίαο θαη ησλ Οηθνλνκηθψλ θαζψο θαη απφ λεφηεξα 
επηζηεκνληθά πεδία φπσο απηά ηεο Οηθνινγίαο, ηεο Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο, ηεο Υαξηνγξαθίαο, 
ηεο Βηψζηκεο Αλάπηπμεο, ηεο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο θαη Κνηλσληνινγίαο θαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο 
Αγσγήο θαη Δπηθνηλσλίαο. 
Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, απνθηνχλ 
γλψζεηο θαη εκπεηξία πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα αζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά κε ζέκαηα ξχπαλζεο 
πεξηβάιινληνο, δηαρείξηζεο νηθνζπζηεκάησλ, δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο θπζηθψλ πφξσλ θαη 
απνβιήησλ, αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο 
θαη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. 
Δπηπξφζζεηα, ην Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο 
λα απνθηήζνπλ κηα κηθξήο δηάξθεηαο επαγγεικαηηθή εκπεηξία κε ηελ επηινγή ηνπ καζήκαηνο ηεο 
Θεξηλήο Πξαθηηθήο Άζθεζεο, ελψ παξάιιεια ελζαξξχλεη ηε δπλαηφηεηα γηα νιηγφκελεο ζπνπδέο 
(πξφγξακκα Erasmus) ζε άιια Δπξσπατθά Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα . 
Σέινο, νη δηδαθηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε φια ηα επίπεδα ζπνπδψλ πνπ πξνζθέξεη ην 
Σκήκα Πεξηβάιινληνο, εζηηάδνληαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ θνηηεηψλ θαη δηδαζθφλησλ, κε ζθνπφ ηελ 
πνιχπιεπξε αληηκεηψπηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ζπνπδψλ ηνπο. 

Καηαγξαθή ηεο αληίιεςεο ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο θαη απνθιίζεηο  

Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ε νπνία πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθέο επηζηήκεο, θαηαθέξλεη θαη πινπνηεί 
έλα δηεπηζηεκνληθφ εξεπλεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ έξγν, πνπ άπηεηαη ησλ επξχηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ 
ζεκάησλ φπνπ κεηαμχ άιισλ, πεξηέρνληαη: ε νηθνινγία, ε πεξηβαιινληηθή κεραληθή, ηα νηθνλνκηθά 
ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή, ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ν θχθινο ηεο 
ελέξγεηαο, θαζψο θαη ε ζπκβνπιεπηηθή πξνζθνξά πξνο ζεζκηθνχο θνξείο, δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο 
επηρεηξήζεηο θ.ά.  
Ζ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη απφθιηζε ησλ 
επίζεκα δηαηππσκέλσλ (ζην ΦΔΚ ίδξπζεο) ζηφρσλ ηνπ Σκήκαηνο απφ εθείλνπο πνπ ζήκεξα ην 
Σκήκα ζεσξεί φηη πξέπεη λα επηδηψθεη. 
 

1.3 ηειέρσζε Σκήκαηνο   

Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ 

 

Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο ζηειερψλεηαη απφ: 

 16 κέιε ΓΔΠ θαη 

 8 κέιε ΔΓΗΠ (Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ)  

Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο έρεη δεηήζεη ηελ πξνθήξπμε δέθα (10) ζέζεσλ Καζεγεηψλ, πνπ είηε 
αθνξνχλ λέεο ζέζεηο, είηε έρνπλ πξνθχςεη ιφγσ αθππεξεηήζεσλ ή παξαηηήζεσλ,  αιιά ε 
δεκνζίεπζε ηνπο εθθξεκεί.  

 

Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ 

 
ζνλ αθνξά ζηε δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ Σκήκαηνο, απηή δηεθπεξαηψλεηαη απφ  
2 άηνκα (Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ).  
 
 

Σερληθφ Πξνζσπηθφ 

ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο δελ ππεξεηνχλ κέιε ΔΣΔΠ (Δηδηθφ Σερληθφ Δξγαζηεξηαθφ Πξνζσπηθφ).  
 

Αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηε ζηειέρσζε ηνπ Σκήκαηνο, παξνπζηάδνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο Πίλαθεο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Β. 

1.4 Καηαλνκή Φνηηεηψλ (αλά πξφγξακκα πνπδψλ)   
 

 

Πξφγξακκα  Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ  



 9 

 

Ζ εμέιημε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ζε 
φια ηα έηε ζπνπδψλ, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2, ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. 

 

Πξφγξακκα  Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  

 

Ζ εμέιημε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2, 
ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. 

 

Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ  

Ζ εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ ηνπ Σκήκαηνο, παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 2, ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Β. 

1.5 Καηαλνκή Απνθνίησλ (αλά πξφγξακκα πνπδψλ)   
 

Πξφγξακκα  Πξνπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

Ο αξηζκφο ησλ απνθνηηεζάλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ αθαδεκατθνχ 
έηνπο 2015-2016, κε βάζε ηε δηάξθεηα ζπνπδψλ ηνπο θαη  ην κέζν ρξφλν απνθνίηεζεο ηνπο, 
παξνπζηάδεηαη αληίζηνηρα ζηνπο Πίλαθεο 2.1 θαη 2.2, ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. 

Πξφγξακκα  Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  

 

Ο αξηζκφο ησλ απνθνηηεζάλησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2015-2016, γηα 
θάζε Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη ν κέζνο ρξφλνο απνθνίηεζεο ηνπο, παξνπζηάδεηαη 
αληίζηνηρα ζηνπο Πίλαθεο 2.1 θαη 2.2, ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. 

 

Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

 

Ο αξηζκφο ησλ απνθνηηεζάλησλ Γηδαθηφξσλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2015-2016 θαη ν κέζνο ρξφλνο 
απνθνίηεζεο ηνπο, παξνπζηάδεηαη αληίζηνηρα ζηνπο Πίλαθεο 2.1 θαη 2.2, ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. 

 

2. Πξνγξάκκαηα πνπδψλ  
 

 

2.1.  Πξφγξακκα  Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Απφ ην Αθ. Έηνο 2004 – 2005, κεηά απφ κηα καθξά δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ξηδηθήο 
αλαδηακφξθσζεο ησλ πξνζθεξνκέλσλ καζεκάησλ, εθαξκφδεηαη ην λέν Πηινηηθφ Πξνπηπρηαθφ 
Πξφγξακκα πνπδψλ (ΠΠ). Σν αλαζεσξεκέλν ΠΠ, ζηνρεχεη ζε κηα επέιηθηε πξνζέγγηζε ησλ 
πνιχπιεπξσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξεί ηελ απνδεδεηγκέλα 
επηβεβιεκέλε, δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. Δπηηξέπεη ηελ εκβάζπλζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο επηζηήκεο, αιιά θαη αλαδεηθλχεη θαη εληζρχεη ηελ αλάγθε γηα νινθιεξσκέλε 
αληηκεηψπηζε θάζε πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο. Πεξηιακβάλεη καζήκαηα κε λέεο, ζχγρξνλεο 
πξνζεγγίζεηο, φπσο καζήκαηα κεζνδνινγίαο ηεο επηζηήκεο, δηαηνκεαθά καζήκαηα, ζηα νπνία 
ηνλίδεηαη ε δηεπηζηεκνληθφηεηα ησλ ζπνπδψλ θαη καζήκαηα θαηεπζπλφκελεο εξγαζίαο (ateliers), ζηα 
νπνία νη θνηηεηέο θαινχληαη λα ρεηξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα, 
πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. 

χκθσλα κε ηελ αλσηέξσ αληίιεςε, ην ΠΠ δηαθξίλεηαη ζε δχν θχθινπο καζεκάησλ:  Ο Α' Κχθινο 
(πξψην θαη δεχηεξν έηνο), πνπ πεξηιακβάλεη κφλν ππνρξεσηηθά καζήκαηα (26 ζηνλ αξηζκφ), 
πξνζθέξεη ζην θνηηεηή ην αλαγθαίν γεληθφ ππφβαζξν γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ.  Ο Β' 
Κχθινο (ηξίην θαη ηέηαξην έηνο) απνβιέπεη ζηελ εηδίθεπζε θαη εκβάζπλζε πξνο ζεκαηνινγίεο πνπ 
επηιέγεη ν θάζε θνηηεηήο, ελψ παξάιιεια ζηφρν έρεη λα δηαηεξήζεη κηα ηζνξξνπεκέλε εμέιημε ζηελ 
πνξεία ηνπ πξνο ην πηπρίν. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ δηθαηψκαηνο επηινγήο απφ έλα ζχλνιν 
πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο επηινγήο (38 ζηνλ αξηζκφ). Σα πξνζθεξφκελα καζήκαηα 
ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, είλαη νξγαλσκέλα ζε ηξεηο νκάδεο: 
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 Μαζήκαηα Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ 

 Μαζήκαηα Δθαξκνζκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πεξηβαιινληηθήο 
Σερλνινγίαο 

 Μαζήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 
 

 

2.1.2 Αληαπφθξηζε Πξφγξακκα  Πξνπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο 

 

Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζέηνπλ ην πιαίζην εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο ζε έλα δπλακηθφ 
νξίδνληα, κε λέεο πξνθιήζεηο, λέα πιηθά, δηαδηθαζίεο, θηλδχλνπο αιιά θαη επθαηξίεο. Έηζη ην 
Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, είλαη δπλακηθφ θαζψο αλαπξνζαξκφδεηαη ζε 
εηήζηα βάζε, θαη πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ θαη 
ησλ πηζαλψλ ιχζεψλ ηνπο. 
 
Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο, ζηεξηδφκελν πάλσ ζε κηα ηζρπξή ζεσξεηηθή θαη πεηξακαηηθή βάζε, 
πξνζπαζεί λα αληαπνθξηζεί ζην πιαίζην ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνθιήζεσλ κέζα απφ ην 
Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα ζπνπδψλ κε καζήκαηα πνπ δηαθξίλνληαη ζε: 
 
- καζήκαηα βάζεο/θνξκνχ ρεκείαο, θπζηθήο, καζεκαηηθψλ, νηθνινγίαο, νηθνλνκίαο, 
- καζήκαηα εμεηδίθεπζεο, 
- καζήκαηα εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο. 
 
Δπηπξφζζεηα, ε εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο,  ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε απφ ην θνηηεηή 
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο ζε θάπνην πεηξακαηηθφ ή/θαη ζεσξεηηθφ δήηεκα. Οπζηαζηηθά 
εηζάγεη ηνλ θνηηεηή ζηα βαζηθά ζηάδηα ηεο έξεπλαο. 
 
εκαληηθή δηάζηαζε έρεη επίζεο ηφζν ε πξαθηηθή άζθεζε, φζν θαη ε δπλαηφηεηα, κέζσ 
ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus, ηεο παξαθνινχζεζεο καζεκάησλ θαη δηαδηθαζηψλ ζε  
Παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 
 

Οη βαζηθέο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο 
θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, επηηεινχληαη απφ: 
 
• ηελ Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο 
• ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ ηφζν κε εξσηεκαηνιφγηα απφ ηνπο θνηηεηέο, φζν θαη κέζσ δεηθηψλ 
απφ πξσηνγελή δεδνκέλα ηεο Γξακκαηείαο θαη 
• ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ηνλ χιινγν απνθνίησλ ηνπ 
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζπλαληάηαη ζε ηαθηά ρξνληθά 
δηαζηήκαηα κε εθπξνζψπνπο ησλ θνηηεηψλ, ζπδεηάεη θαη αληηκεησπίδεη πηζαλά πξνβιήκαηα θαη 
δπζιεηηνπξγίεο. ε ζπλεξγαζία κάιηζηα κε ηνπο θνηηεηέο, κπνξεί λα εηζεγεζεί ζηε πλέιεπζε 
Σκήκαηνο ηελ έγθξηζε δηαθφξσλ αηηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ κε θχξην ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 
Δπηπιένλ, ε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ηνλ χιινγν Απνθνίησλ ηξνθνδνηείηαη δηαξθψο κε 
αηηήκαηα, ζρφιηα θαη επηζεκάλζεηο γηα ηνλ βαζκφ αληαπφθξηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ηηο 
απαηηήζεηο ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. 
 

πσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ, ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, παξνπζηάδεη κηα καθξά ηζηνξία φζνλ 
αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο πνηφηεηαο πνπδψλ ηνπ. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 01/10/2003 έσο θαη 31/08/2008, πινπνίεζε ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 
«Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ ΗΗ: Αλακφξθσζε Πξνγξακκάησλ Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ – ΜΔΣΡΟ 2.6» - 
Αλακφξθσζε Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ Σκ. Πεξηβάιινληνο. Μία βαζηθή δξάζε ηνπ 
παξαπάλσ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, ήηαλ: 
 
• ε αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη 
• ε αμηνιφγεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κέζσ δεηθηψλ (πξσηνγελή ζηνηρεία απφ ηε Γξακκαηεία 
ηνπ Σκήκαηνο). 
 

ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο 
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Αλαθνξηθά κε ηηο απαηηήζεηο απφ ηελ θνηλσλία ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ κηα ζεηξά απφ ζέκαηα 
ζηα νπνία ην Σκήκα ζα ήηαλ ζε ζέζε λα ζπκπξάμεη. Απηά πεξηιακβάλνπλ έλα πιαίζην κε άμνλεο 
φπσο: 

Α. ζπκβνπιεπηηθφ, 

Β. ελεκέξσζεο, 

Γ. εθπαίδεπζεο (ζεκηλάξηα, καζήκαηα, εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θιπ.) 

 

Γηα ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ 

 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, 
δηελεξγνχληαη κειέηεο, ραξαθηεξηζηηθέο ησλ νπνίσλ είλαη νη παξαθάησ ηξεηο:  

 

 Οη Απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 1991-1996 
Πεγή: Σκήκα Πεξηβάιινληνο 

 Αλάιπζε ηνηρείσλ Απνθνίησλ Πεξηβαιινληνιφγσλ 1991 
 Πεγή:  Γξαθείν Γηαζχλδεζεο Παλ. Αηγαίνπ 

 Οη Απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 1991-2003 
Πεγή: Σκήκα Πεξηβάιινληνο 

 Έληαμε απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ( Έξεπλα Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, 2015) 

 

ηφρνο ησλ παξαπάλσ κειεηψλ είλαη: 

 

 ε ζθηαγξάθεζε ηεο πνξείαο ησλ Απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 

 ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ επάξθεηα ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ απφ ηηο ζπνπδέο 
ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαζψο θαη   

 ε απνηχπσζε ησλ λέσλ απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζην πεδίν ησλ Πεξηβαιινληηθψλ 
Δπηζηεκψλ 

           

Οη κειέηεο βαζίζηεθαλ ζηε κέζνδν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ ηαρπδξνκήζεθε ζηνπο   Απνθνίηνπο 
ηνπ Σκήκαηνο θαη απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξηο νκάδεο εξσηήζεσλ, πνπ αθνξνχζαλ ζε: 

 γεληθέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην θχιν θαη ην έηνο εηζαγσγήο θαη απνθνίηεζεο 

 θνηλή δέζκε εξσηήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ηεο ζπλέρεηαο 
ησλ πνπδψλ ησλ Απνθνίησλ (Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα Δηδίθεπζεο, Γηδαθηνξηθέο πνπδψλ 

 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο εξγαδφκελνπο Απνθνίηνπο θαη 

 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζηνπο άλεξγνπο 
 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηηο παξαηεξήζεηο ησλ Απνθνίησλ έρνπλ 
πξνθχςεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ έρνπλ αμηνπνηεζεί απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. 
Οη αιιαγέο αθνξνχλ ηφζν ζηελ αλακφξθσζε ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ γηα ηελ 
αληαπφθξηζε απηνχ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο φζν θαη ζηε δηαζχλδεζή ηνπ κε ηελ 
αγνξά εξγαζίαο.  

ε ακέζσο επφκελεο θάζεηο πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ, ζηελ νπνία ζα θαινχληαη 
νη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο λα ελεκεξψλνπλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο 
αθνξνχλ, ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή θαη επηζηεκνληθή ηνπο θαηάζηαζε. 

 

2.1.3 Γεκνζηνπνίεζε  Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

 

Μέρξη θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009, ην Πξφγξακκα πνπδψλ δεκνζηνπνηνχληαλ ηφζν κέζσ 
ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Σκήκαηνο φζν θαη ζ‟ έληππε κνξθή ή κνξθή CD/Rom. Σν αθαδεκατθφ έηνο 
2015-2016, γηα ιφγνπο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ, δεκνζηνπνηήζεθε κφλν κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 
Σκήκαηνο (http://www.env.aegean.gr/). 

 

2.1.4 Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

 Μαζήκαηα  Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ  
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Σν αλαζεσξεκέλν Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, πεξηιακβάλεη 
καζήκαηα κε λέεο, ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο, φπσο: 

 

 καζήκαηα κεζνδνινγίαο ηεο επηζηήκεο, 

 δηαηνκεαθά καζήκαηα, ζηα νπνία ηνλίδεηαη ε δηεπηζηεκνληθφηεηα ησλ ζπνπδψλ, θαη 

 καζήκαηα θαηεπζπλφκελεο εξγαζίαο  ζηα νπνία νη θνηηεηέο θαινχληαη λα ρεηξηζηνχλ 
ζπγθεθξηκέλα πξαγκαηηθά παξαδείγκαηα, πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ην Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ δηαθξίλεηαη ζε δχν θχθινπο 
καζεκάησλ:  Ο Α' Κχθινο (πξψην θαη δεχηεξν έηνο), πνπ πεξηιακβάλεη κφλν ππνρξεσηηθά καζήκαηα 
(26 ζηνλ αξηζκφ), πξνζθέξεη ζην θνηηεηή ην αλαγθαίν γεληθφ ππφβαζξν γηα ηε ζπλέρηζε ησλ 
ζπνπδψλ ηνπ.  Ο Β' Κχθινο (ηξίην θαη ηέηαξην έηνο) απνβιέπεη ζηελ εηδίθεπζε θαη εκβάζπλζε πξνο 
ζεκαηνινγίεο πνπ επηιέγεη ν θάζε θνηηεηήο, ελψ παξάιιεια ζηφρν έρεη λα δηαηεξήζεη κηα 
ηζνξξνπεκέλε εμέιημε ζηελ πνξεία ηνπ πξνο ην πηπρίν. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηνπ δηθαηψκαηνο 
επηινγήο απφ έλα ζχλνιν θαη‟ επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ (38 ζηνλ αξηζκφ).  

Σα πξνζθεξφκελα καζήκαηα ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, είλαη νξγαλσκέλα ζε ηξεηο νκάδεο: 

 

 Μαζήκαηα Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ 

 Μαζήκαηα Δθαξκνζκέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Πεξηβαιινληηθήο Σερλνινγίαο 

 Μαζήκαηα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 

 

ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο: 

 ην 41% ηνπ ζπλφινπ είλαη ππνρξεσηηθά καζήκαηα 

 ην 59% ηνπ ζπλφινπ είλαη καζήκαηα ππνρξεσηηθήο επηινγήο θαη 

 

Δπίζεο, ην 35% ηνπ ζπλφινπ είλαη καζήκαηα ππνβάζξνπ, ην 35% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ, είλαη 
καζήκαηα επηζηεκνληθήο πεξηνρήο θαη ην 30% ηνπ ζπλφινπ είλαη καζήκαηα γεληθψλ γλψζεσλ θαη 
αλάπηπμεο δεμηνηήησλ.  

 

Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, νη θνηηεηέο γηα λα θαηαζηνχλ πηπρηνχρνη, 
νθείινπλ λα ζπκπιεξψζνπλ κε επηηπρία ηνπιάρηζηνλ 48 καζήκαηα (26 ππνρξεσηηθά θαη 22 θαη‟ 
επηινγήλ ππνρξεσηηθά) απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ. Πξέπεη επίζεο φινη νη θνηηεηέο, λα 
ζπκπιεξψζνπλ έλα ζχλνιν ηνπιάρηζηνλ 120 δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ζπλνιηθφο αξηζκφο ECTS γηα ηε 
ιήςε πηπρίνπ: 240). Ζ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ νθηψ εμάκελα. 

 

ηα θαη΄ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο πεξηιακβάλνληαη, απφ ην 
αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 θαη εθεμήο, θαη ηα καζήκαηα ησλ Σκεκάησλ Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο 
θαη Ηζηνξίαο, Γεσγξαθίαο, Κνηλσληνινγίαο, Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη 
Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (εθηφο ησλ καζεκάησλ ηεο μέλεο γιψζζαο) 
σο δηαηκεκαηηθά καζήκαηα. Γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ν θνηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα ζπκπεξηιάβεη 
ζπλνιηθά έσο κέγηζην αξηζκφ έμη (6) δηαηκεκαηηθά καζήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ κπνξεί λα 
πεξηιακβάλνληαη έσο πέληε (5) απφ ηα ΠΠ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο θαη ηνπ 
Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο θαη έσο ην πνιχ δχν (2) ζπλνιηθά απφ ηα ΠΠ φισλ ησλ ππφινηπσλ 
Σκεκάησλ. Ζ δηδαζθαιία ησλ ελ ιφγσ Γηαηκεκαηηθψλ Μαζεκάησλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2015–
2016 αλαηίζεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ ησλ σο άλσ 
Σκεκάησλ. 

Αληίζηνηρα, ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο ησλ πέληε παξαπάλσ Σκεκάησλ ηνπ 
Παλ. Αηγαίνπ, πνπ εδξεχνπλ ζηελ Μπηηιήλε, έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο 
επηινγήο, ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ.  

 

Ξέλεο Γιψζζεο 

 

ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο δηδάζθεηαη έλα ππνρξεσηηθφ κάζεκα ζηελ αγγιηθή γιψζζα κε ηίηιν 
“Introduction to Environmental Science” (1

ν
 εμάκελν) θαη δχν καζήκαηα ππνρξεσηηθήο επηινγήο κε 

ηίηινπο αληίζηνηρα „Environmental Politics and Policy‟ (7o εμάκελν) θαη  „Environmental Health‟ (6
ν
 

εμάκελν). Σα καζήκαηα απηά σο  ζηφρν λα εμνηθεηψζνπλ ηνπο θνηηεηέο κε ηελ νξνινγία ηεο 
Πεξηβαιινληηθήο Δπηζηήκεο ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη κε ηε κειέηε ηεο μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο 
θαη πξνζθέξνληαη κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πιαηθφξκαο Moodle.  
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Χζηφζν, πνιιέο θνξέο Καζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο, απνθαζίδνπλ λα πξνζαξκφζνπλ θαη άιια 
καζήκαηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηελ αγγιηθή, ηδηαίηεξα αλ έρνπλ 
εγγεγξακκέλνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο απφ ην Πξφγξακκα Erasmus. 

 

Καηαλνκή  ρξφλνπ κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, άιισλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

 

Μηα ηππηθή θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ θνξκνχ ζην Σκήκα, είλαη: 

 

 3 ψξεο ζεσξία θαη 3 ψξεο εξγαζηήξηα  

 

ζε απηά πνπ ην πεξηερφκελν θαη ε δνκή ηνπο ην επηβάιεη.  

ηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, νη Γηδάζθνληεο ηνπ 
Σκήκαηνο έρνπλ εληάμεη εξγαζηεξηαθέο/θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη εθαξκνγέο ζε εηδηθά 
εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά. 

 

2.1.5 πλεθηηθφηεηα θαη  Λεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ 
πνπδψλ 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα 

 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ 

 

ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ – ΚΔΤ 

 

Οξγαληθή Υεκεία 

 Υεκεία 
 
Υεκεία Πεξηβάιινληνο 

 Υεκεία 
 

 

Αηκνζθαηξηθή Φπζηθνρεκεία  

 Φπζηθή 

 Υεκεία 
Βηνινγία ηεο Γηαηήξεζεο 

 Δηζαγσγή ζηελ Οηθνινγία 

 Βηνινγία δψσλ 
Γελεηηθή ησλ Πιεζπζκψλ 

 Βηνινγία 

 Δηζαγσγή ηελ Οηθνινγία 
Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ ΗΗ 

 Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή 
Μεραληθή  

 Υεκεία Πεξηβάιινληνο 
Δθαξκνζκέλα Μαζεκαηηθά 

 Μαζεκαηηθά 
Environmental Politics and Policy 

 Πεξηβαιινληηθή Κνηλσληνινγία 

 Οηθνλνκία θαη Πεξηβάιινλ ΗΗ 
Πεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο .Γ.Π. 

 Δηζαγσγή ζηελ Σνπνγξαθία θαη 
.Γ.Π. 

Πεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο Σειεπηζθφπεζεο 

 Δηζαγσγή ζηελ Σνπνγξαθία θαη 
.Γ.Π. 

Environmental Health 

 Οξγαληθή Υεκεία 
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Πεξηβαιινληηθή Φπζηθή : Αθηηλνβνιίεο 

 Κιηκαηνινγία-Μεηεσξνινγία 

 Μαζεκαηηθά 
Πεξηβαιινληηθή Φπζηθή 

 Κιηκαηνινγία-Μεηεσξνινγία 

 Μαζεκαηηθά 
Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ Η 

 Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή 
Μεραληθή 

Οηθνινγηθή Θεσξία ΗΗ 

 Οηθνινγηθή Θεσξία Η 
 

Κιηκαηηθέο Αιιαγέο 

 Πεξηβαιινληηθή Φπζηθή: Αθηηλνβνιίεο 
Γηαρείξηζε ηεξεψλ θαη Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 

 Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή 

Μεραληθή 

 Υεκεία Πεξηβάιινληνο 

Δξεπλεηηθέο Μέζνδνη ΗΗ 

 Δξεπλεηηθέο Μέζνδνη Η 

 

Ύιε Μαζεκάησλ 

Ζ χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη απφ: 

 

 ηνπο ππεχζπλνπο Καζεγεηέο ησλ καζεκάησλ  

 ηελ Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη  

 ηε πλέιεπζε Σκήκαηνο 

 

Οη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ κε ηνπο 
θνηηεηέο, επηηξέπεη ηελ απνθπγή ηεο επηθάιπςεο χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ θαη ηε δηαξθή 
αλαπξνζαξκνγή θαη επηθαηξνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο.  

 

Δπηηξνπέο  Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ  

 
ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο έρεη ζεζκνζεηεζεί θαη ιεηηνπξγεί ε  Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. Ζ Δπηηξνπή, ζπλαληάηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε εθπξνζψπνπο 
ησλ θνηηεηψλ θαη ζπδεηάεη θαη αληηκεησπίδεη πηζαλά πξνβιήκαηα θαη δπζιεηηνπξγίεο. ε ζπλεξγαζία 
κάιηζηα κε ηνπο θνηηεηέο, κπνξεί λα εηζεγεζεί ζηε πλέιεπζε Σκήκαηνο ηελ έγθξηζε δηαθφξσλ 
αηηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ κε θχξην ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 
 

 

2.1.6 Πξαθηηθή Άζθεζε 

Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε έρεη εληαρζεί ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο (Δαξηλφ 
εμάκελν φισλ ησλ εηψλ) θαη βαζκνινγείηαη ζαλ μερσξηζηφ, θαη' επηινγήλ κάζεκα. 

 

Δλψ κέρξη ην 2010, ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ηελ επηιέγνπλ είρε πέζεη ζην 20-25%, ηα ηειεπηαία 
επηά έηε ην πνζνζηφ ππεξδηπιαζηάζηεθε. Ζ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ αξηζκνχ ζπκκεηερφλησλ ησλ 
ηειεπηαίσλ επηά εηψλ θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα.  
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Ο βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ ζεκαληηθή αχμεζε είλαη ε επαλεθθίλεζε ηεο θεληξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ 
νδήγεζε ζηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο ην 2009-2010. Ζ κεγάιε αχμεζε 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ην 2012 νθείιεηαη ζηνλ αξρηθφ ελζνπζηαζκφ ιφγσ επαλαιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ. 
Δμαίξεζε απνηέιεζε θαη ε κεγάιε ζπκκεηνρή ηνπ 2015, φηαλ ιφγσ ηεο αλαζθάιεηαο γηα ηελ 
ζπλερηδφκελε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο νη θνηηεηέο επίζπεπζαλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. 
Αληίζεηα, ην πιήζνο ησλ ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ ηα έηε 2013, 2014, 2016 θαίλεηαη λα 
αληηθαηνπηξίδεη έλαλ ξεαιηζηηθφ ζηφρν γηα ηα επφκελα έηε. Ο θεληξηθφο ζρεδηαζκφο απφ ην ππνπξγείν 
θαη ε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα ΑΣΛΑ (http://atlas.grnet.gr/) επίζεο βνήζεζε ζηελ δηεχξπλζε ηεο 
βάζεο ζπκκεηνρήο. Οη θνηηεηέο ζε επίπεδν Παλεπηζηεκίνπ ελεκεξψλνληαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Σκήκαηνο, ηνλ νδεγφ πνπδψλ, αλαθνηλψζεηο, θαη ελεκεξσηηθέο εθδειψζεηο (εκεξίδεο, δηάιεμε 
ελεκέξσζεο Σκήκαηνο θηι). 

 

 Οξγάλσζε Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

 

Ήδε απφ ην 1990, ε Πξαθηηθή Άζθεζε γίλεηαη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, κεηά ην ηέηαξην 
εμάκελν ησλ ζπνπδψλ νπφηε έρνπλ ηεζεί νη βάζεηο ηεο επηζηήκεο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη έρνπλ γίλεη 
ηα πξψηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα. Μπνξεί λα γίλεηαη επίζεο κεηά ην 6ν θαη 8ν εμάκελν. Ζ πεξίνδνο 
θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε Πξαθηηθή Άζθεζε είλαη απφ ηνλ Ηνχιην έσο ηνλ επηέκβξην θάζε 
έηνπο (κέγηζηνο ρξφλνο 3 κήλεο), αιιά κπνξεί θάπνηνο θνηηεηήο λα αζθεζεί κεηαμχ Οθησβξίνπ θαη 
Ηνπλίνπ κεηά απφ έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο Σκήκαηνο. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ξπζκίδεηαη απφ ηνλ 
εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Σκήκαηνο θαη επηβιέπεηαη απφ ηνλ Σκεκαηηθφ Τπεχζπλν. 

 

Πξνβιήκαηα 

 

πσο πξναλαθέξζεθε, ε δηαρξνληθή αζπλέρεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, 
νη επαθέο κε ηνπο θνξείο απαζρφιεζεο, ε επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ 
δελ κπνξεί λα είλαη αληηθείκελν ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ κέινπο ΓΔΠ. Ζ πιήξεο ιεηηνπξγία ηνπ 
Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο απαηηεί έλαλ ζπλεξγάηε, ν νπνίνο ηνπο κήλεο αηρκήο ζα πξέπεη λα 
απαζρνιείηαη κεξηθψο αιιά ζε θαζεκεξηλή βάζε κε ην αληηθείκελν. Λφγσ ηεο αζπλέρεηαο ζηελ 
ρξεκαηνδφηεζε, νη ζπλεξγάηεο ήηαλ επθαηξηαθνί, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη ράζκαηα 
(κεξηθψλ εηψλ ζηελ ρεηξφηεξε πεξίπησζε) ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο. Ζ 
θαηάζηαζε έρεη βειηησζεί κε ηελ επαλέλαξμε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηα 7 ηειεπηαία ρξφληα, αιιά 
επηζπκεηφ ζα ήηαλ λα ππάξρεη ζπλέρεηα θαη ζην κέιινλ. 

 

ηφρνη ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 

 
Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε ζηνρεχεη ζηα παξαθάησ. 
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Α – ε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία: 
1. ζηελ παξνρή πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ λα ζπλδένληαη κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο 
2. ζηελ νπζηαζηηθφηεξε αθνκνίσζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

επαγγεικαηηθήο επηζηεκνληθήο εμάζθεζεο 
3. ζηελ θαιιηέξγεηα επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηε δεκηνπξγηθή ζπλάληεζε δηαθνξεηηθψλ 

επηζηεκνληθψλ θιάδσλ θαη ε ελζάξξπλζε ηεο απηελέξγεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 
επηλνεηηθφηεηαο ησλ αζθνπκέλσλ 

4. ζηελ ελζσκάησζε ησλ λέσλ ηάζεσλ θαη αλαγθψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ηεο δήηεζεο γηα 
ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ησλ απνθνίησλ ζηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ 
πξνζθέξνληαη απφ ην Σκήκα 

 
Β – ε ζρέζε κε ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ: 

1. ζηελ παξνρή δπλαηφηεηαο δηεξεχλεζεο ησλ θαηεπζχλζεσλ επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο 
θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

2. ζηελ απφθηεζε κηαο πξψηεο εκπεηξίαο - πξνυπεξεζίαο ζρεηηθήο κε ην επάγγεικα θαη ζηνλ 
εκπινπηηζκφ ηνπ βηνγξαθηθνχ ησλ απνθνίησλ 

3. ζηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, θαζψο θαη κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ην χςνο ησλ απνιαβψλ 
φπσο δηακνξθψλνληαη ζηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα κε απνηέιεζκα ηελ 
επθνιφηεξε έληαμε ζην παξαγσγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο 

4. ζηελ αλάδεημε ησλ δεμηνηήησλ ησλ αζθνπκέλσλ θαη ζηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο 
ζπλείδεζεο 

5. ζηελ πηζαλή πξφζιεςε ησλ απνθνίησλ ζε θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα 
 
Γ – ε ζρέζε κε ηελ πξνψζεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ εθπαίδεπζεο / αγνξάο εξγαζίαο 

1. ζηελ νκαιφηεξε κεηάβαζε ησλ θνηηεηψλ απφ ην ρψξν ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο ζην ρψξν ηεο 
παξαγσγήο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ 

2. ζηε δεκηνπξγία ελφο δίαπινπ ακθίδξνκεο κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηνπ Σκήκαηνο θαη 
ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία 

3. ζηε δεκηνπξγία κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο θαη δηάγλσζεο ησλ κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ 
ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε επηζηεκνληθφ δπλακηθφ 

 
Δμνηθείσζε αζθνπκέλσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο 

 
Κξίλνληαο απφ ηελ απφθξηζε ησλ θνηηεηψλ πνπ εθπφλεζαλ ηελ Πξαθηηθή Άζθεζε, ζηηο πεξηζζφηεξεο 
πεξηπηψζεηο ηα απνηειέζκαηα θξίλνληαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο (2 
κήλεο) ζεσξείηαη αξθεηά κεγάιε γηα λα εμνηθεησζεί ν θνηηεηήο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θνξέα. 

 

χλδεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ απαζρφιεζεο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ηελ εθπφλεζε 
πηπρηαθήο / δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

 
ρη απαξαίηεηα, αιιά έρεη ζπκβεί ζην παξειζφλ λα επεξεάδεη ε εθπφλεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 
ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. 
 
Γίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ Φνξείο.  

 
Τπάξρεη κηα βάζε δεδνκέλσλ κε 190 δπλεηηθνχο θνξείο απαζρφιεζεο ζε εθηεηακέλν θάζκα 
νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ θαη γεσγξαθηθήο ζέζεο.  
 
Πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηεο 
πξαθηηθήο άζθεζεο 

 
Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ/εξεπλεηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ Σκήκαηνο 
θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ θνηηεηή ζηνλ θνξέα απαζρφιεζεο. Απηφ εμαζθαιίδεηαη απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο εμάζθεζεο ζε θάζε πεξίπησζε, θαζψο θαη απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 
εθάζηνηε Πξαθηηθήο Άζθεζεο πξηλ μεθηλήζεη ε εθπφλεζή ηεο. 
 

ρέζε κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ / επνπηψλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θνξέα 
εθηέιεζεο ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο 
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Καηά ηηο αξρηθέο επαθέο κε ηνπο θνξείο ππάξρεη έλαο ζαθήο πξνγξακκαηηζκφο θαη θαζνξίδνληαη νη 
ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο εμάζθεζεο. Μεηά ηελ επηζηξνθή ησλ θνηηεηψλ απφ ηνπο θνξείο 
απαζρφιεζεο, απνζηέιινληαη ζην Γξαθείν Πξαθηηθήο Άζθεζεο νη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο απφ ηνπο 
θνξείο. Γηα νπνηαδήπνηε αλαθχπηνληα πξνβιήκαηα ζπλήζσο ππάξρεη ηειεθσληθή επηθνηλσλία. 
 

Παξαθνινχζεζε θαη ππνζηήξημε ησλ αζθνχκελσλ θνηηεηψλ 

 
Μέζσ ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Τπεπζχλνπ, ηνπ Γξαθείνπ Πξαθηηθήο Άζθεζεο θαη ησλ επηβιεπφλησλ 
θαζεγεηψλ. 
 

2.1.7 Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

πκκεηνρή Γηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ 

Σν Αθαδεκατθφ Έηνο 2015-2016, δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δηαιέμεηο απφ πξνζθεθιεκέλνπο 
Καζεγεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ.   
πλνιηθά, επηδηψθεηαη ε εχξεζε ησλ θαηάιιεισλ πφξσλ θαη επθαηξηψλ,  γηα πξφζθιεζε 
εγθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ απφ ην εμσηεξηθφ θαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο απηψλ ζηηο 
δξαζηεξηφηεηεο (δηδαθηηθέο, εξεπλεηηθέο, θ.ά), ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο.  
 

πκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ 

Ζ ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ ζην Σκήκα αθνξά ζην Πξφγξακκα Erasmus. Δπίζεο, ην Σκήκα 
Πεξηβάιινληνο, ζηα πιαίζηα ηνπ δηαθξαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηηο 
Πεξηβαιινληηθέο επηζηήκεο, ηελ Πνιηηηθή θαη ηε Γηαρείξηζε (Masters Course in Environmental 
Sciences, Policy and Management, MESPOM), θηινμελεί απφ ην Αθ. Έηνο 2005-2006 θαη εθεμήο, 
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα δηεζλείο θνηηεηέο, γηα δηάζηεκα ελφο κήλα, πξνζθέξνληάο ηνπο δχν καζήκαηα 
κε ηίηιν ¨Ecosystem Management¨ θαη ¨Sustainable Tourism¨, αληίζηνηρα. 
 

πκθσλίεο Γηκεξνχο πλεξγαζίαο 

Ζ δηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ, απνηππψλεηαη κέζσ: 
 

 ησλ πθηζηάκελσλ ζπκβάζεσλ Erasmus (Studies) ηνπ Σκήκαηνο πνπ έρνπλ ππνγξαθεί κε 
Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ (Πίλαθαο 2.1.7.1) 

 ησλ ζπλεξγαζηψλ ησλ Καζεγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο κε εξεπλεηηθά θέληξα θαη Ηδξχκαηα ηνπ 
εμσηεξηθνχ  

 ηεο αλάπηπμεο θαη πξνζθνξάο δηαδηθηπαθψλ καζεκάησλ ζηελ αγγιηθή 
 
ζνλ αθνξά ζηηο ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε Ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ, απηέο 
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2.1.7.1.  
 
Πίλαθαο 2.1.7.1: Τθηζηάκελεο ζπκβάζεηο Δrasmus (Studies)* ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο κε 
μέλα Ηδξχκαηα 
 

 Υψξα Ίδξπκα Αληηθείκελν Γηάξθεηα 
(έσο) 

1 Belgium Universiteit 
Antwerpen 

Environmental 
Science 

2020      

2 Cyprus Cyprus University of 
Technology 

Environmental 
Science 

2021 

3 Czech Republic University of South 
Bohemia in Ceske 
Budejovice 

Environmental 
Science 

2020 

4 Czech Republic Univerzita Jana 
Evangelisty Purkyne 
v Usti nad Labem 

Environmental 
Science 

2020 

5 France Universite de Corse 
Pascal Paoli 

Environmental 
Science 

2017 

6 Germany Universitat Trier Environmental 
Science 

2020 

7 Hungary Kosep-europal 
Egyetem 

Environmental 
Science 

2021 

8 Italy Universita Degli Environmental 2020 
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Studi di Salerno Science 

9 Poland West Pomeranian 
University Of 
Technology 

Environmental 
Science 

2020 

10 Romania Technical University 
of Bucharest 

Environmental 
Protection 
Technology 

2021 

11 Slovakia University of Central 
Europe in Skalica 

Environmental 
Science 

2020 

12 Slovenia EMUNI University Environmental 
Science 

2020 

13 Spain Universidad Rey 
Juan Carlos 

Environmental 
Science 

2021 

14 Spain Universidad de 
Murcia  

Environmental 
Science 

2020 

15 The Netherlands Delft University of 
Technology 

Chemical 
Engineering & 
Processes 

2017 

16 The Netherlands Wageningen 
University 

Environmental 
Science 

2021 

17 United Kingdom University of Ulster Environmental 
Science 

2020 

18 Turkey Nevsehir Haci 
Bectas Veli 
University 

Environmental 
Science 

2020 

 

*επηθαηξνπνηεκέλεο ζπκβάζεηο Erasmus+ (2014-2020);  γηα ην Placement δελ γίλνληαη 

ζπκβάζεηο κε μέλα Ηδξχκαηα 

Πξνγξάκκαηα Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθήο πλεξγαζίαο  

Σν Σκήκα, ζπκκεηέρεη ζ‟ έλα Πξφγξακκα Erasmus πνπ απεπζχλεηαη ηφζν ζε πξνπηπρηαθνχο 
θνηηεηέο φζν θαη ζε κεηαπηπρηαθνχο. Δπίζεο, Καζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 
Πξνγξάκκαηα LEONARDO θαη έρνπλ απαζρνιήζεη θαη πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο.  

Δθαξκνγή Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ ECTS 

 

Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο εθαξκφδεη ην Δπξσπατθφ χζηεκα Μεηαθνξάο θαη πζζψξεπζεο  
Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ (European Credit Transfer System - ECTS) ηφζν ζην πξνπηπρηαθφ (ΠΠ) φζν 
θαη ζηα κεηαπηπρηαθά ηνπ (ΠΜ) πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Απφ ην 2008 νη ελδηαθεξφκελνη θνηηεηέο 
ρνξεγνχληαη κε εηδηθή βεβαίσζε γηα λα θάλνπλ ρξήζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ηνπο παξέρεη ην ECTS. 
Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ 
έρεη νξηζηηθνπνηήζεη ηνλ ηξφπν εθαξκνγήο ηνπ ECTS γηα νιφθιεξν ην ίδξπκα, ρνξεγεί πιένλ ην 
Παξάξηεκα Γηπιψκαηνο (Diploma Supplement) ζηελ Διιεληθή θαη Αγγιηθή γιψζζα. 
 

Γηδαζθαιία καζεκάησλ ζε μέλε γιψζζα 

Σα  καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηελ αγγιηθή θαη κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ θαη αιινδαπνί 
θνηηεηέο ζην Σκήκα, είλαη ηα θάησζη: 

 Introduction to Environmental Science 

 Environmental Politics and Policy 

 Environmental Health 

 Ecosystem Management  

 Sustainable Tourism 
 

Χζηφζν, πνιιέο θνξέο νη Καζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο, απνθαζίδνπλ λα πξνζαξκφζνπλ θαη άιια 
καζήκαηα ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζηελ αγγιηθή, ηδηαίηεξα αλ έρνπλ 
εγγεγξακκέλνπο αιινδαπνχο θνηηεηέο απφ ην Πξφγξακκα Erasmus.  
Σέινο, ζηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ, νη Γηδάζθνληεο 
πξνηείλνπλ ζηνπο θνηηεηέο ηνπο, μελφγισζζε βηβιηνγξαθία.  
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Γηεζλείο Γηαθξίζεηο ηνπ Π.Π. 

Γελ ππάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ, ην αθαδεκατθφ έηνο 
2015-2016.   

  

2.1.8 Δμεηαζηηθφ χζηεκα  ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

Σξφπνη αμηνιφγεζεο θνηηεηψλ  

 

ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, εθαξκφδνληαη ζπλνιηθά νη παξαθάησ ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ 
(αλάινγα κε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ θάζε καζήκαηνο, ν Γηδάζθσλ/νπζα επηιέγεη έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ) : 
 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 

 Δλδηάκεζε Πξφνδνο 

 Αλάζεζε Δξγαζηψλ θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Πξνθνξηθέο εμεηάζεηο 

 Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη αζθήζεηο πεδίνπ 
 
Δπηπιένλ, ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, εθκεηαιιεπφκελν ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε θνηλσλία ηεο 
Πιεξνθνξίαο, έρεη πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, ζε 
πεξηζζφηεξα απφ 45 καζήκαηα ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ, κε ηε ρξήζε ηεο 
δηαδηθηπαθήο εθπαηδεπηηθήο πιαηθφξκαο Moodle.  Οη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ ζηε 
δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα Moodle, αθνξνχλ ζε: 
 

 ειεθηξνληθέο πξνφδνπο αμηνιφγεζεο κε εξσηεκαηνιφγηα πνιιαπιήο επηινγήο (Quizzes) 

 ειεθηξνληθέο πξνφδνπο αμηνιφγεζεο γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ (self-assessments) 

 θαηάζεζε εξγαζηψλ (assignments) 
 

ρεηηθά κε ηε αμηνιφγεζε ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, απηή 
πξαγκαηνπνηείηαη: 

 κέζσ ησλ θνηηεηψλ, κε ην έληππν αμηνιφγεζεο καζήκαηνο 

 ζηε πλέιεπζε Σκήκαηνο 
 

Οη αμηνινγήζεηο ησλ θνηηεηψλ θαζψο θαη η‟ απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ ζε θάζε κάζεκα μερσξηζηά 
(αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ πέηπραλ ζηηο εμεηάζεηο πξνο ζχλνιν εμεηαδφκελσλ,  θηι), επηηξέπεη ζην 
δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο, λα πξνρσξήζεη ζηηο αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, ζηελ 
πλέιεπζε ηνπ.  
 
Σέινο, ε δηαθάλεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ δηαζθαιίδεηαη απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη 
ζηνπο  εμεηαδφκελνπο λα δεηήζνπλ απφ ηνπο Γηδάζθνληέο ηνπο λα εμεηάζνπλ καδί ην γξαπηφ ηνπο θαη 
λα ζπδεηήζνπλ ηηο παξαιείςεηο θαη ηα ιάζε ηνπο. Δπίζεο, έρνπλ ην δηθαίσκα λα εηζεγεζνχλ ζηε 
πλέιεπζε Σκήκαηνο ηελ αλάγθε επαλεμέηαζεο ηνπ γξαπηνχ ηνπο, απφ εηδηθή επηηξνπή 
Γηδαζθφλησλ. ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ, ζπκβάιιεη θαη ην γεγνλφο 
φηη νη Γηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, δηαηεξνχλ αξρείν κε ηηο γξαπηέο εμεηάζεηο θαη ηηο 
εξγαζίεο ησλ εμεηαδφκελσλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ην πέξαο ηεο αμηνιφγεζεο απηψλ, ζην 
νπνίν έρνπλ πξφζβαζε νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη.  
 

Πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο  

 

Σα βαζηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, είλαη ηα εμήο: 
 

 αθήλεηα Δξεπλεηηθνχ Δξσηήκαηνο 

 Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα 

 Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε 

 Μεζνδνινγία 

 Αλάιπζε Απνηειεζκάησλ 

 πκπεξάζκαηα 

 Πνηφηεηα παξνπζίαζεο 
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 Γνκή/κνξθή εξγαζίαο 

 Απηνλνκία εξγαζίαο 
 

Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο, νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, θαινχληαη 
λα ζπλεξγαζηνχλ κ‟ έλαλ Καζεγεηή, ζ‟ έλα ζέκα πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ ζα ηνπο 
επηηξέςεη λ‟ απνθηήζνπλ ην πηπρίν ηνπο. Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απφ ηνλ 
επηβιέπνληα Καζεγεηή, πξνθχπηεη απφ έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο θαη ζπδεηήζεσλ κε ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο θνηηεηέο.  
 
ζνλ αθνξά ζηε δηαθάλεηα ηεο  δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, απηή δηαζθαιίδεηαη 
απφ 3κειή επηηξνπή Γηδαζθφλησλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε βαζκνιφγεζε απηήο.  
πλνιηθά πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε επξχηεξε επνπηεία ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ είλαη ζην επίπεδν 
ηεο πλέιεπζεο Σκήκαηνο.  
 
 

2.2. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
1
 

 

 

 

 

ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγνχλ ηξία Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: 

1. Π.Μ. «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο»  

2. Π.Μ.. «Οηθνινγηθή Μεραληθή & Κιηκαηηθή Αιιαγή»  

3. Π.Μ.. «Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο» 

Οη ζπνπδέο ζηα πξνγξάκκαηα απηά νδεγνχλ ζηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο 
Δηδίθεπζεο (MΓΔ).  

Δπίζεο, Καζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ζπκκεηέρνπλ ζηα παξαθάησ Πξνγξάκκαηα 
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ: 

 Γηεζλέο Π.Μ..  Erasmus-Mundus, «Πεξηβαιινληηθή Δπηζηήκε, Πνιηηηθή θαη 
Γηαρείξηζε» 

 Γηαηκεκαηηθφ, «Γηαρείξηζε Παξάθηησλ Πεξηνρψλ» 

 Γηαηκεκαηηθφ, «ρεδηαζκφο, Γηνίθεζε θαη Πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνχ» 
 
Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη κηα δηαδηθαζία νκνγελνπνίεζεο ησλ Πξνγξακκάησλ 
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ε νπνία έρεη πξνθχςεη απφ ηελ 
καθξνρξφληα ιεηηνπξγία ηνπο, ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο θαη ηηο αλάγθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ 
εθηέιεζή ηνπο 
 

2.2.1. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαηήξεζε 
Βηνπνηθηιφηεηαο» 

Σν ΠΜ «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο» είλαη ην πξψην ζεζκνζεηεκέλν 
ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ην νπνίν μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην 1998 κε ηίηιν «Πνιηηηθή θαη 
Πξνγξακκαηηζκφο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο» ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην East Anglia, 
ηo Cyprus International Institute of Management θαη ην International Institute of Industrial 
Environmental Economics ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Lund. 

Σκήκαηα ή Ηδξχκαηα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Απφ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2005-2006, ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
ζπλεξγάδεηαη κε ην Παλεπηζηήκην ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο (CEU) (Οπγγαξία), ην Παλεπηζηήκην ηνπ 
Lund (νπεδία) θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Manchester (Μεγ. Βξεηαλία) ζην Πξφγξακκα 
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηηο Πεξηβαιινληηθέο επηζηήκεο, ηελ Πνιηηηθή θαη ηε Γηαρείξηζε (Masters 

                                                           
1
 Σηην πεπίπηωζη πος ζηο Τμήμα λειηοςπγούν παπαπάνω από ένα Ππογπάμμαηα Μεηαπηςσιακών Σποςδών, η 

ενόηηηα αςηή ππέπει να επαναληθθεί για κάθε ένα από ηα ΠΜΣ.  

 

 

http://www.env.aegean.gr/new/GR/studies-postgraduate.html#%CE%A0.%CE%9C.%CE%A3.%C2%A0%20%C2%AB%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%95%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97%C2%BB
http://www.env.aegean.gr/new/GR/studies-postgraduate.html#%CE%A0.%CE%9C.%CE%A3.%20%C2%AB%CE%93%CE%95%CE%A9%CE%A1%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%92%CE%91%CE%9B%CE%9B%CE%9F%CE%9D%C2%BB
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Course in Environmental Sciences, Policy and Management, MESPOM). Σν  MESPOM ιεηηνπξγεί 
ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο “Erasmus Mundus” απφ ην Αθ. Έηνο 2005-06. 
Δπίζεο, ην 2005, ην ΠΜ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε πξνρψξεζε ζε ππνγξαθή MOU 
(Memorandum of Understanding) κε ην Mediterranean Action Plan (MAP) ηεο United Nations 
Environmental Program, (UNEP). 

 

2.2.1.1. Αληαπφθξηζε Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο- ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο- Γηα ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε 
ησλ απνθνίησλ 

 

Αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή & Γηαηήξεζε 
Βηνπνηθηιφηεηαο» είλαη ε κεηαπηπρηαθή εμεηδίθεπζε επηζηεκφλσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή, ζηελ 
Οηθνινγία, ηε Βηνινγία ηεο Γηαηήξεζεο, ηα Πεξηβαιινληηθά/Οηθνινγηθά Οηθνλνκηθά θαη ηηο ινηπέο 
Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο ηνπ Πεξηβάιινληνο, θαηά ην πξφηππν επηζηεκνληθφ πξφγξακκα δηεζλψλ 
εθπαηδεπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη αλάινγσλ ΠΜ δηεζλψο. Σν πεξηερφκελν θαη νη εηδηθφηεξεο 
ζηνρεχζεηο ησλ επηκέξνπο καζεκάησλ ηνπ ΠΜ εμειίζζνληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ηε ΓΔ ηνπ 
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, θαηά ηηο δηαδηθαζηηθέο πξνβιέςεηο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο, 
ψζηε λα ζπκβαδίδνπλ κε ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν θαη ηηο αλάγθεο βειηίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 
θαηάξηηζεο θαη εκπεηξίαο ησλ απνθνίησλ ηνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζηνρεχεη, κέζα απφ ηε 
κειέηε θαη γλψζε ησλ ζεκειησδψλ δηεξγαζηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε ζπδεπγκέλε νηθνινγηθή θαη 
θνηλσληθή ηνπο δηάζηαζε:  
 

 ηελ εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ κε νινθιεξσκέλε αληίιεςε ησλ θνηλσληθψλ θαη 
νηθνινγηθψλ δηεξγαζηψλ, ελ φςεη ησλ απαηηήζεσλ αεηθφξνπ πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο,  

 ηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο ησλ βαζηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ πηπρψλ ηεο Πνιηηηθήο & 
Οηθνινγηθήο επηζηήκεο, ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ παξακέηξσλ ηνπ θπζηθνχ 
(ρεξζαίνπ θαη πδαηηθνχ) πεξηβάιινληνο, ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη δηνηθεηηθήο 
ηερλνγλσζίαο δηαρείξηζεο εκβίσλ θαη θπζηθψλ πφξσλ θαη ζηελ πξνψζεζε ζχγρξνλσλ 
κεζφδσλ δηαρείξηζεο θνξέσλ ηεο νηθνλνκίαο πξνο ηε βησζηκφηεηα. 

 ηε κειέηε, θαηαλφεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο πιαλεηηθήο αιιαγήο, 
ηφζν ζηηο θπζηθέο δηαζηάζεηο ηεο -θιηκαηηθή αιιαγή, αιιαγέο ρξήζεσλ γεο, απψιεηα 
βηνπνηθηιφηεηαο- φζνλ θαη ζηηο θνηλσληθέο ηνηαχηεο –παγθνζκηνπνίεζε νηθνλνκίαο, 
αγνξέο, δηεζλείο θαη Δπξσπατθέο ζρέζεηο, πεξηβαιινληηθή δηαθπβέξλεζε- θαζψο θαη ησλ 
δπλαηνηήησλ, επθαηξηψλ θαη εκπνδίσλ πνπ γελλψληαη απφ απηή ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 
θαη ζηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, 

 ηε αλάπηπμε ζρεηηθήο γλψζεο ζε πεδία φπσο ε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, ε 
πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ε δηαηήξεζε ηεο ππαίζξνπ, ε επίιπζε θνηλσληθψλ 
ζπγθξνχζεσλ γηα ηηο νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα θαη ηε δεκφζηα 
πγεία, ε αλάπηπμε θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ εθκεηάιιεπζεο ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ 
ηεο θχζεο, 

 ηελ ελδπλάκσζε ηνπ πνιιαπινχ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ ξφινπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ, ζηνλ αθξηηηθφ ρψξν φπνπ αλαπηχζζεηαη, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο θαη ην 
ζθεπηηθφ ηεο ίδξπζεο ηνπ. 
 

Σειηθφο ζθνπφο ηνπ ΠΜ «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή & Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο» είλαη  

Α. Ζ ζπλεηζθνξά ζηελ αλάδεημε ζηειερψλ θαη αλζξψπηλσλ πφξσλ πςεινχ επηπέδνπ ζε δεηήκαηα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη πνιηηηθήο. 

Β. H πξνψζεζε παξαγψγσλ ηεο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 
αλάπηπμε. 

Γ. H δηάρπζε επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη πνιηηηζκηθψλ αμηψλ ζε θνηλσληθέο νκάδεο θαη 
ζεζκνζεηεκέλνπο νξγαληζκνχο πνπ εκπιέθνληαη ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

 

 

2.2.1.2. Γεκνζηνπνίεζε  Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

Ζ πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΠΜ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ζε 
εμεηδηθεπκέλεο ηζηνζειίδεο δηαθήκηζεο ΠΜ ηεο ρψξαο θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο 
φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ. 
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2.2.1.3. Οξγάλσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο» 
ιεηηνπξγεί κε ηελ 116505/B7-5/08/2014 Τ.Α. (ΦΔΚ 2139/η.Β‟/05-08-2014) «Αληηθαηάζηαζε ηεο αξηζ. 
143776/Β7/2.1.2004 (ΦΔΚ 51 Β΄19.1.2004) ππνπξγηθήο απφθαζεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε 
λεφηεξεο απνθάζεηο θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ αξηζ. 25288/Β7/10.3.2006 (ΦΔΚ 339 Β΄ 21.3.2006) 
ππνπξγηθή απφθαζε πνπ αθνξά ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο 
Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ηίηιν «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε» 
Αλακφξθσζε Πξνγξάκκαηνο» θαζψο θαη κε ηελ 707/13.5.2016 Απφθαζε Πξχηαλε Παλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ (ΦΔΚ 1402/η.Β‟/19.5.2016) «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ‟ αξηζ. 116505/Β7/23-07-2014 ππνπξγηθήο 
απφθαζεο (ΦΔΚ 2139/η.Β΄/05-08-2014) πνπ αθνξά ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ηεο ρνιήο Πεξηβάιινληνο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ηίηιν «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο» Ζ 
ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.. δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3685/2008 (Φ.Δ.Κ. 
148/16.07.2008, η. Α΄) «Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 
ηηο δηαηάμεηο ησλ Νφκσλ: Ν. 4025/11(άξζξν 47), ν Ν. 4076/12 (άξζξν 5), ν Ν. 3794/09 (άξζξν 27), ν 
Ν. 4115/13, (άξζξν 34), ν Ν. 4316/14 (άξζξν 73) θαη ν Ν. 4301/14 (άξζξν 34) ηηο απνθάζεηο ηεο 
.Δ.. θαη απφ ηηο εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. 
«Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο». Εεηήκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο 
πξνβιέςεηο θαη απνθάζεηο ησλ αλσηέξσ λφκσλ θαη νξγάλσλ ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο  Γ..Δ.. 
ηνπ Σκήκαηνο.  

Σα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ είλαη: 
α)  Ζ χγθιεηνο Δηδηθήο χλζεζεο (.Δ..) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 
β)  Ζ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο  
γ)  Ο Γηεπζπληήο πνπδψλ ηνπ Π.Μ.. ν νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο  
δ)    Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) ηνπ Π.Μ.. 
 

 

2.2.1.4. Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  

 

Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη ηξία (3) δηδαθηηθά εμάκελα (ρεηκεξηλφ – εαξηλφ – ρεηκεξηλφ). Ζ 
παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε ειιεληθή θαη ε 
αγγιηθή. Γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα 
παξαθνινπζήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ εμακήλσλ ζπνπδψλ δέθα (10) καζήκαηα απφ 
ηα δεθαέμη (16) πνπ πξνζθέξνληαη ζπλνιηθά. 

Σν ζχλνιν ησλ Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. 
αλέξρεηαη ζε ελελήληα (90) θαη θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο: 

α) Σξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) απφ ηα καζήκαηα ηνπ Α΄ εμακήλνπ, νη νπνίεο 
απνθηνχληαη απφ ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε πέληε (5) εθ ησλ ελλέα (9) 
πξνζθεξφκελσλ θαη ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ έμη (6) πηζησηηθέο κνλάδεο ζην θαζέλα. 

Β) Σξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) απφ ηα καζήκαηα ηνπ Β΄ εμακήλνπ, νη νπνίεο 
απνθηνχληαη απφ ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε πέληε (5) εθ ησλ ελλέα (9) 
πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ θαη ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ έμη (6) πηζησηηθέο κνλάδεο ζην θαζέλα. 

Γ) Σξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) απφ ηελ εθπφλεζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο 
Δξγαζίαο.  

Αλαιπηηθά, ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ έρεη σο αθνινχζσο: 

Α’ ΔΞΑΜΖΝΟ   

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (5 ΔΚ ΣΧΝ 9) ECTS 

Βηνζθαηξηθέο Γηεξγαζίεο 6 

Οηθνινγία: Θεσξία 6 
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Δθηίκεζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ 6 

Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή θαη Λήςε Απνθάζεσλ 6 

Πεξηβαιινληηθή Δπηθνηλσλία θαη Κνηλσληνινγία 6 

Γηεζλήο θαη Δπξσπατθή Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή  6 

Μέζνδνη Έξεπλαο ζην Πεξηβάιινλ 6 

Γεσξγηθά πζηήκαηα θαη Πεξηβάιινλ 6 

Βηψζηκε Αλάπηπμε 6 

ΤΝΟΛΟ ECTS ΔΞΑΜΖΝΟΤ 30 

    

Β’ ΔΞΑΜΖΝΟ   

 
ECTS 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (5 ΔΚ ΣΧΝ 9)  

Οηθνινγία: Δθαξκνγέο ζηε Βηνινγία ηεο Γηαηήξεζεο 6 

Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή 6 

Πεξηβαιινληηθά/Οηθνινγηθά Οηθνλνκηθά 6 

Μέζνδνη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ 6 

Δηζαγσγή ζηε Γεσπιεξνθνξηθή θαη Πεξηβαιινληηθέο Δθαξκνγέο ΓΠ 6 

Υξήζεηο Γεσξγηθήο Γεο 6 

Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία 6 

Δηδηθά Θέκαηα Πεξ/θεο Πνιηηηθήο & Γηαηήξεζεο Βηνπνηθηιφηεηαο 6 

πνπδαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο 10 

ΤΝΟΛΟ ECTS ΔΞΑΜΖΝΟΤ 30 

    

Γ’ ΔΞΑΜΖΝΟ   

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία 
 30 

ECTS 

ΤΝΟΛΟ ECTS (Α’, Β’ & Γ’ ΔΞΑΜΖΝΟΤ) 90 

 

2.2.1.5. πλεθηηθφηεηα θαη  Λεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα 

Σν αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016, ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΠΜ «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη 
Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο» δελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. 

 

Τιε Μαζεκάησλ 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο  ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ ΠΜ κε ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν θαη ηε 
πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜ, κε ζθνπφ: 

 ηελ επαλεθηίκεζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν αθαδ. έηνο 

 ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη αλαπξνζαξκνγή ηεο  

 ηελ νξζνινγηθή έθηαζε ηεο 

 ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ κεηαμχ καζεκάησλ θαη 

 ηε γεληθφηεξε νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο 

πλνιηθά πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε επξχηεξε επνπηεία ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο είλαη ζην 
επίπεδν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο.  
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2.2.1.6. Δπηινγή Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ  

    

Γηαδηθαζία Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ 

Υπνβνιή Αηηήζεωλ: Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα 
δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Αηηήζεηο πνπ δε ζπλνδεχνληαη απφ ηα 
πξνβιεπφκελα πηζηνπνηεηηθά ή δηθαηνινγεηηθά δε  ιακβάλνληαη  ππφςε  θαηά  ηε  δηαδηθαζία  
επηινγήο  ησλ ππνςεθίσλ. 
Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηε  Γξακκαηεία  ηνπ  
Π.Μ..  Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη γξαπηψο ζε εξσηεκαηνιφγην πνιιαπιψλ επηινγψλ, επί ησλ 
βαζηθψλ αξρψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο επηζηήκεο ζηελ Αγγιηθή, θαη ππνβάιινληαη ζε πξνζσπηθή 
ζπλέληεπμε απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο θαη Αμηνιφγεζεο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ/ηξησλ. Ζ  
πξφηαζε επηινγήο   ησλ εηζαθηέσλ  ζην  Π.Μ..  δηακνξθψλεηαη  απφ  ηελ  Δπηηξνπή Δπηινγήο θαη 
Αμηνιφγεζεο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ/ηξησλ.  
Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ εθηηκνχλ φηη ζα έρνπλ  ιάβεη ην πηπρίν ηνπο έσο ηελ 
ηειεπηαία κέξα ησλ εγγξαθψλ ζην Π.Μ.. σο "βαζκφο πηπρίνπ" κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν κέζνο 
φξνο ηεο βαζκνινγίαο καζεκάησλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί. Αλ ηέηνηνη ππνςήθηνη επηιεγνχλ, 
κπνξνχλ  λα γίλνπλ απνδεθηνί απφ ηε Γ..Δ.., ππφ ηνλ φξν φηη ζα έρνπλ ιάβεη ην πηπρίν ηνπο έσο 
ηελ ηειεπηαία κέξα ησλ εγγξαθψλ ζην Π.Μ..   
2. Έγθξηζε από Γ.ΣΔ.Σ.: Οη ζπλνιηθέο επηινγέο ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο θαη Αμηνιφγεζεο 
Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ/ηξησλ πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο.  
3. Έγθξηζε από Πξπηαληθό Σπκβνύιην.: Οη ζπλνιηθέο επηινγέο ηνπ Σκήκαηνο πξέπεη λα εγθξηζνχλ 
απφ ην Πξπηαληθφ πκβνχιην. 
 

Κξηηήξηα Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ 

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο γίλεηαη  βάζεη ησλ αθνινχζσλ 
θξηηεξίσλ: 

 Βαζκφο Πηπρίνπ, 
 Δπίδνζε ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηδίθεπζε, 
 Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο (επηπξφζζεηε πξνζκέηξεζε άιιεο μέλεο γιψζζαο), 
 Πξνεγνχκελε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, 
 Αμηνιφγεζε ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ, 
 Κάζε άιιν ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηέζεθαλ.  
 Απφδνζε θαηά ηε γξαπηή εμέηαζε 
 Απφδνζε θαηά ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ πξνβιέπνπλ λα έρνπλ ιάβεη ην πηπρίν ηνπο έσο ηελ 
ηειεπηαία εκέξα ησλ εγγξαθψλ ζην ΠΜ, σο "βαζκφο πηπρίνπ" κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν κέζνο 
φξνο ηεο βαζκνινγίαο καζεκάησλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί. 

Μέζνδνο δεκνζηνπνίεζεο  

 
Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016, ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 
Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ, ηα νπνία δεκνζηνπνηνχληαη, κε ηελ αλάξηεζε ζρεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ, ζε 
ειεθηξνληθά κέζα. Ζ  πξφηαζε επηινγήο   ησλ εηζαθηέσλ  ζην  Π.Μ..  δηακνξθψζεθε  απφ  ηελ  
Δπηηξνπή Δπηινγήο θαη Αμηνιφγεζεο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ/ηξησλ θαη επηθπξψζεθε απφ ηε Γεληθή 
πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο, ην πιένλ αξκφδην φξγαλν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ 
θνηηεηψλ. 
Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο νη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί 
θνηηεηέο  ελεκεξψλνληαη κε πξνζσπηθή επηζηνιή ηνπ Γ/ληε ηνπ ΠΜ. 

  

2.2.1.7. Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  

 

πκκεηνρή Γηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ. 
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πκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ. 

 

πκθσλίεο Γηκεξνχο πλεξγαζίαο 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016, ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ηεο Κεληξηθήο Δπξψπεο 
(CEU) (Οπγγαξία), ην Παλεπηζηήκην ηνπ Lund (νπεδία) θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ Manchester (Μεγ. 
Βξεηαλία), ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηηο Πεξηβαιινληηθέο επηζηήκεο, ηελ Πνιηηηθή 
θαη ηε Γηαρείξηζε (Masters Course in Environmental Sciences, Policy and Management, MESPOM 

 

Πξνγξάκκαηα Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθήο πλεξγαζίαο  

Βι. απάληεζε σο πξνο πκθσλίεο Γηκεξνχο πλεξγαζίαο. 

 

Δθαξκνγή Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ ECTS 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016, ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΠΜ έρεη ελαξκνληζηεί κε ην 
ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS), γηα ηελ απφθηεζε ηνπ ΜΓΔ απαηηνχληαη 90 
πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS). 

 

Γηδαζθαιία καζεκάησλ ζε μέλε γιψζζα 

Ζ γιψζζα δηδαζθαιίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ ΠΜ είλαη ε 
ειιεληθή ή/θαη ε αγγιηθή. Δπίζεο, ε δηπισκαηηθή δηαηξηβή δχλαηαη λα είλαη, εθηφο ηεο Διιεληθήο θαη 
ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Σέινο, ζηε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ρξεζηκνπνηείηαη 
ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία. 

 

Γηεζλείο Γηαθξίζεηο ηνπ Π.Μ. 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 δελ ππάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ ΠΜ «Πεξηβαιινληηθή 
Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε». 

 

2.2.1.8. Δμεηαζηηθφ χζηεκα  ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

 

Σξφπνη Αμηνιφγεζεο Φνηηεηψλ 

Οη θνηηεηέο εμεηάδνληαη ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα φζν θαη ζην ηέινο θάζε ζπνλδχινπ, ζηα καζήκαηα πνπ 
έρνπλ δηδαρζεί. Ο ηξφπνο εμέηαζεο θαη βαζκνινγίαο ησλ θνηηεηψλ απνθαζίδεηαη απφ ηνλ εθάζηνηε 
δηδάζθνληα. Σν εμεηαζηηθφ ζχζηεκα ηνπ ΠΜ, θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφ, δεδνκέλνπ φηη αθνξά ζε 
πνιιαπινχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νη: 

 

 Γξαπηέο εμεηάζεηο 

 Αλάζεζε Δξγαζηψλ θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 

 Ζιεθηξνληθέο πξνφδνπο αμηνιφγεζεο κε εξσηεκαηνιφγηα πνιιαπιήο επηινγήο (Quizzes) 

 Ζιεθηξνληθέο πξνφδνπο αμηνιφγεζεο γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ (self-assessments) 

 

Πξνδηαγξαθέο Πνηφηεηαο 

Γηα ηελ επηηπρή πεξάησζε ηνπ ΠΜ, θάζε θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπγγξάςεη θαη λα 
παξνπζηάζεη δεκφζηα, αηνκηθή κεηαπηπρηαθή εξγαζία. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία ζα πξέπεη λα έρεη 
έληνλα εξεπλεηηθή δηάζηαζε. πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: 

 Βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε 

 Αλάπηπμε θαη νξγάλσζε δνκεκέλνπ πιαηζίνπ αλάιπζεο 

 Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ θαη αλάιπζε απηψλ. 
Ζ  Γ..Δ.. νξίδεη, χζηεξα απφ πξφηαζε ηεο .Δ., έλα κέινο Γ.Δ.Π. σο επηβιέπσλ. Ο επηβιέπσλ  
έρεη  ηελ  επηζηεκνληθή  επζχλε  γηα  ηελ  εθπφλεζε  ηεο  Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο θαη 
νξίδεηαη φηαλ γίλεη ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο. Δξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ  εξεπλεηηθψλ  ηδξπκάησλ,  νη  
νπνίνη  είλαη  θάηνρνη  Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο,  ή  άιια  κέιε  Γ.Δ.Π.,  κπνξεί  λα  νξίδνληαη  
ζπλεπηβιέπνληεο  ηνπ κεηαπηπρηαθνχ  θνηηεηή  ή  ηεο  θνηηήηξηαο.  Κάζε  κέινο  Γ.Δ.Π.  κπνξεί  λα  
αλαιακβάλεη  ηελ  επίβιεςε  έσο  επηά κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, ηεο 
γιψζζαο ζπγγξαθήο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο δηπισκαηηθήο γίλεηαη απφ ην θνηηεηή κε επζχλε ηνπ 
επηβιέπνληνο. Ζ ΓΔ εγθξίλεη ηα παξαπάλσ ζηελ ζπλέιεπζή ηνπ κελφο Μαΐνπ ή Ηνπλίνπ ηνπ 
ηξέρνληνο αθαδεκατθνχ έηνπο. Ο ηξφπνο ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο έρεη ζπγθεθξηκέλεο 
πξνδηαγξαθέο, θαη απηέο πεξηγξάθνληαη ζε εηδηθφ έληππν ην νπνίν βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ ΠΜ. 
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Μεηά ην πέξαο ηεο ζπγγξαθήο θαη έπεηηα  απφ  ηε  ζχκθσλε  γλψκε  ηνπ  επηβιέπνληα, ε Γ..Δ..  
νξίδεη ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ν επηβιέπσλ θαη δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 
άιια κέιε Γ.Δ.Π.  ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄θαη Γ΄, νη νπνίνη είλαη  θάηνρνη  Γηδαθηνξηθνχ  
Γηπιψκαηνο.  Σα  κέιε  ηεο  επηηξνπήο  πξέπεη  λα  έρνπλ ηελ  ίδηα ή  ζπλαθή  επηζηεκνληθή  
εηδηθφηεηα  κε  ην  γλσζηηθφ  αληηθείκελν  ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία πξέπεη λα 
θαηαηεζεί κέρξη θαη ηελ 30ε Οθησβξίνπ 2014 (εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο αλαζηνιήο θνίηεζεο, φπνπ 
ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ). ε πεξίπησζε κε 
πεξάησζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, δηαθφπηεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ΠΜ κε ηνλ θνηηεηή. Οη 
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο ππνρξενχληαη επίζεο λα θαηαζέζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.., πξηλ 
ηελ ππνζηήξημε ηεο δηπισκαηηθήο ηνπο εξγαζίαο, ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξεη ηα 
αθφινπζα: «Δίκαη ν/ε απνθιεηζηηθφο/ή ζπγγξαθέαο απηήο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 
Κάζε βνήζεηα ηελ νπνία είρα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο είλαη πιήξσο αλαγλσξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη 
ζηελ εξγαζία. Δπίζεο έρσ αλαθέξεη ηηο φπνηεο πεγέο απφ ηηο νπνίεο έθαλα ρξήζε δεδνκέλσλ, ηδεψλ 
ή ιέμεσλ, είηε απηέο αλαθέξνληαη αθξηβψο είηε παξαθξαζκέλεο. Δπίζεο βεβαηψλσ φηη απηή ε εξγαζία 
πξνεηνηκάζηεθε απφ εκέλα πξνζσπηθά εηδηθά γηα ην ΠΜ Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή & Γηαρείξηζε ηνπ 
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ». 
Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη θξίζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο γίλεηαη  απφ  ηελ  
παξαπάλσ  Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή.  Μεηά ην πέξαο ηεο παξνπζίαζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηα 
κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηελ αμηνινγνχλ θαη ηε βαζκνινγνχλ ην θαζέλα μερσξηζηά. Σν 
έληππν βαζκνιφγεζεο θαηαηίζεηαη απφ ην θάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ, ε 
νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη γηα ηελ 
θνηλνπνίεζή ηνπ ηειηθνχ ζπλνιηθνχ βαζκνχ ζηνλ θνηηεηή.  
Ζ  Μεηαπηπρηαθή  Γηπισκαηηθή  Δξγαζία  βαζκνινγείηαη  απφ  κεδέλ  (0)  έσο  δέθα  (10),  κε  
ειάρηζην βαζκφ  επηηπρίαο  ην  πέληε (5).  ε  πεξίπησζε  απφξξηςεο  ν ππνςήθηνο δηαγξάθεηαη απφ 
ην Π.Μ.. Ζ  εγθεθξηκέλε  Μεηαπηπρηαθή  Γηπισκαηηθή  Δξγαζία,  κεηά  ην  πέξαο  ησλ ελδερνκέλσλ  
δηνξζψζεσλ  πνπ  πξνηείλεη  ε  Δπηηξνπή,  θαηαηίζεηαη  ζηε  βηβιηνζήθε ζε  δχν  αληίηππα,  έλα (1)  
βηβιηνδεηεκέλν  έληππν  θαη  έλα (1)  αληίηππν cd ζε κνξθή (pdf) θαζψο θαη ζε έλα (1)  αληίηππν cd 
ζε κνξθή (pdf) ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ..  
 

 

2.2.1.9.      Υξεκαηνδφηεζε Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ  

 

Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Π.Μ.. είλαη: 

 
 Σα  δίδαθηξα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηα νπνία αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 2500 επξψ 
αλά θνηηεηή Μ.Γ.Δ. αλά έηνο θαη ηα νπνία θαηαβάιινληαη σο εμήο: 

o 500,00€ σο πξνθαηαβνιή κε ηελ απνδνρή ηεο ζέζεο απφ ηνλ ππνςήθην. Καζψο ην 
ζπγθεθξηκέλν πνζφ ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο ζέζεο ηνπ 
ππνςεθίνπ ζην ΠΜ δελ επηζηξέθεηαη ζε πεξίπησζε κε παξαθνινχζεζεο. 

o 500 € έσο 30/11/2015 
o 500 € έσο 1/2/ 2016 
o 500 € έσο 22 /4 /2016 
o 500 € έσο 30/6/ 2016 

Σν χςνο ησλ δηδάθηξσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ 
Σκήκαηνο θαη έγθξηζε απφ ηε .Δ.. ηνπ Π.Α. 
 Δπηρνξεγήζεηο θαη δσξεέο 
 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 3685/2008 (Φ.Δ.Κ. 148/16.07.2008, η. Α‟) «Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο 
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο» (άξζξν 8) ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ Π.Μ.. γίλεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ 
Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) θαη θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
 α) 65% γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ακνηβέο απνδεκηψζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ, 

ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα εξγαζία πνπ ππεξβαίλεη ηηο θαηά λφκν ππνρξεψζεηο 
ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο κεηά απφ πξφηαζε 
ηεο Γ..Δ..  

 β) 25% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ ηδξχκαηνο πνπ αθνξνχλ ην Π.Μ..  
χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο κε 

αξηζκ. 09/07.07.2011, ζέκα 9.4, απνθάζηζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ 25%  

ησλ εζφδσλ ησλ ΠΜ, ηελ αθφινπζε θαηαλνκή: 
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-15% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ αλήθεη ην ΠΜ ή πξνέξρεηαη ε 

επηρνξήγεζε 

-5% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο αληίζηνηρεο Παλεπηζηεκηαθήο Μνλάδαο 

-5% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γεληθφηεξα 

 γ) 10% θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 

 

2.2.2. Πξφγξακκα  Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οηθνινγηθή Μεραληθή & Κιηκαηηθή 
Αιιαγή» 

 

 

Σκήκαηα ή Ηδξχκαηα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ 

 

2.2.2.1. Αληαπφθξηζε Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο - ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο- Γηα ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε 
ησλ απνθνίησλ 

 
Αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο είλαη ε κεηαπηπρηαθή εμεηδίθεπζε επηζηεκφλσλ ζην ζχλζεην πεδίν θαη 
εκπινθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ εθκεηάιιεπζε θαη ρξήζε ησλ πφξσλ, ηεο ξχπαλζεο ηεο 
αηκφζθαηξαο, ηνπ εδάθνπο θαη ησλ λεξψλ, ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαζψο θαη ησλ 
θηλδχλσλ πνπ απνξξένπλ γηα ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε δσή.  
Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζηνρεχεη κέζα απφ ηε κειέηε θαη γλψζε ησλ βηνινγηθψλ, νηθνινγηθψλ 
θαη θπζηθνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ζηελ Οηθνινγηθή 
Μεραληθή:  

 ηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ παξακέηξσλ ηνπ Διιαδηθνχ 
ρεξζαίνπ θαη πδαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηεο ηερλνγλσζίαο δηαρείξηζεο πφξσλ θαη πνηφηεηαο 
πεξηβάιινληνο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ ζηε βηψζηκε ρξήζε ησλ 
πφξσλ. ηελ εθπαίδεπζε επηζηεκφλσλ κε νινθιεξσκέλε αληίιεςε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 
δηεξγαζηψλ, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ, κνληεινπνηήζνπλ θαη πξνβιέςνπλ 
απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ δηεξγαζηψλ.  

 ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ θαη ηερλνινγηψλ γηα κηα νηθνινγηθά, νηθνλνκηθά θαη 
θνηλσληθά βηψζηκε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 ηε κειέηε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ, ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα νηθνζπζηήκαηα.  

 ηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο ζην ζρεδηαζκφ, θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία νηθνινγηθψλ θαη 
πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ.  

 ηελ ελδπλάκσζε ηνπ πνιιαπινχ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθνχ ξφινπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, 
ζηνλ αθξηηηθφ ρψξν φπνπ αλαπηχζζεηαη, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο θαη ην ζθεπηηθφ ηεο 
ίδξπζεο ηνπ. 

 

2.2.2.2. Γεκνζηνπνίεζε  Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

Ζ πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΠΜ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ζε 
εμεηδηθεπκέλεο ηζηνζειίδεο δηαθήκηζεο ΠΜ ηεο ρψξαο θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο 
φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ. 

 

2.2.2.3. Οξγάλσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Οηθνινγηθή Μεραληθή & Κιηκαηηθή Αιιαγή» 
ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 ζχκθσλα κε ηηο 79266/Β7/21-05-2014 Τ.Α. (ΦΔΚ 
1400/η.Β‟/02.06.2014) «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ‟ αξηζκ. 35102/B7/14−7−2003 (ΦΔΚ 1057 η. 
Β΄/30−7−2003) ππνπξγηθήο απφθαζεο φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε λεφηεξε απφθαζε θαη αθνξά 
ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κε ηίηιν «Θενθξάζηεην: Πεξηβαιινληηθή θαη Οηθνινγηθή 
Μεραληθή» ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ − Αλακφξθσζε ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο» θαη 706/13.5.2016 Απφθαζε Πξχηαλε Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (ΦΔΚ 
1402/η.Β‟/19.5.2016) «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ‟ αξηζ. 79266/Β7/21-05.2014 ππνπξγηθήο απφθαζεο 
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(ΦΔΚ 1400/η.Β΄/02-06-2014) πνπ αθνξά ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ηεο ρνιήο Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε 
ηίηιν «Οηθνινγηθή Μεραληθή θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή». 
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.. δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 3685/2008 (Φ.Δ.Κ. 148/16.07.2008, η. Α‟) 
«Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
Νφκσλ: Ν. 4025/11(άξζξν 47), ν Ν. 4076/12 (άξζξν 5), ν Ν. 3794/09 (άξζξν 27), ν Ν. 4115/13, 
(άξζξν 34), ν Ν. 4316/14 (άξζξν 73) θαη ν Ν. 4301/14 (άξζξν 34), ηηο απνθάζεηο ηεο .Δ.. θαη απφ 
ηηο εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. Εεηήκαηα πνπ 
δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο πξνβιέςεηο θαη απνθάζεηο ησλ αλσηέξσ λφκσλ θαη νξγάλσλ ξπζκίδνληαη 
κε απνθάζεηο ηεο  Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο.  
Σα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ είλαη: 
α)  Ζ χγθιεηνο Δηδηθήο χλζεζεο (.Δ..) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 
β)  Ζ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο  
γ)  Ο Γηεπζπληήο πνπδψλ ηνπ Π.Μ.. ν νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο  
δ)    Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) ηνπ Π.Μ. 

 

 

 

2.2.2.4. Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  

 

Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  

 
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη ηξία (3) δηδαθηηθά εμάκελα (ρεηκεξηλφ – εαξηλφ – ρεηκεξηλφ). Ζ 
παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε ειιεληθή θαη ε 
αγγιηθή. Γηα ηελ απφθηεζε Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα 
παξαθνινπζήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ εμακήλσλ ζπνπδψλ δέθα (10) καζήκαηα απφ 
ηα δεθαέμη (16) πνπ πξνζθέξνληαη ζπλνιηθά. 
Σν ζχλνιν ησλ Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. 
αλέξρεηαη ζε ελελήληα (90) θαη θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο: 
α) Σξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) απφ ηα καζήκαηα ηνπ Α΄ εμακήλνπ, νη νπνίεο 
απνθηνχληαη απφ ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε πέληε (5) εθ ησλ νθηψ (8) 
πξνζθεξφκελσλ θαη ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ έμη (6) πηζησηηθέο κνλάδεο ζην θαζέλα. 
Β) Σξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) απφ ηα καζήκαηα ηνπ Β΄ εμακήλνπ, νη νπνίεο 
απνθηνχληαη απφ ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε πέληε (5) εθ ησλ νθηψ (8) 
πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ θαη ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ έμη (6) πηζησηηθέο κνλάδεο ζην θαζέλα. 
Γ) Σξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) απφ ηελ εθπφλεζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο 
Γηαηξηβήο.  
 
Αλαιπηηθά, ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ έρεη σο αθνινχζσο: 
 

Α’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΜΑΘΖΜΑTA (5 ΔΚ ΣΧΝ 8) ECTS 

Πεξηβαιινληηθή Τδξαπιηθή 6 

Σερλνινγίεο Αληηξξχπαλζεο 6 

Δθαξκνζκέλε Οηθνινγία θαη Μεραληθή 6 

Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε – Λήςε Απνθάζεσλ 6 

εκηλάξην – Μέζνδνη Έξεπλαο (Personal Project) 6 

Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή Η 6 

Μέζνδνη Γηαζθάιηζεο Πεξηβαιινληηθήο Πνηφηεηαο 6 

Οηθνηνμηθνινγία 6 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 30 

Β’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΜΑΘΖΜΑ (5 ΔΚ ΣΧΝ 8) ECTS 

ρεδηαζκφο Μνλάδσλ Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ 6 

Μέζνδνη Δθηίκεζεο θαη Σερλνινγία Μείσζεο Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο 6 

Πεξηβαιινληηθή Υεκεία θαη Αλάιπζε 6 

Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή ΗΗ 6 

Πεξηβαιινληηθά Σερληθά Έξγα (Personal Project) – Δθπαηδεπηηθή Δθδξνκή 6 

Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο – ρεδηαζκφο Έξγσλ  6 

Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ 6 
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Δθαξκνζκέλε Γεσπιεξνθνξηθή 6 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 30 

Γ’ ΔΞΑΜΖΝΟ 

Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Γηαηξηβή 30 

ΤΝΟΛΟ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 30 

ΤΝΟΛΟ Α’, Β’ & Γ’ ΔΞΑΜΖΝΟΤ 90 ECTS 

 
Γηα ηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο απαηηείηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε 90 
κνλάδσλ ECTS ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 
εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην πξφγξακκα θαη 
ζηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Ζ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ είλαη ππνρξεσηηθή. Με απφθαζε ηεο Γ..Δ.. κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ 
πηζησηηθέο κνλάδεο απφ άιια Π.Μ.. ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ή άιια ζπλεξγαδφκελα 
Παλεπηζηήκηα (Άξζξν 38, παξ. 4 ηνπ Ν. 4009/2011). Με πξφηαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο θαη κεηά 
απφ έγθξηζε ηεο .Δ.., είλαη δπλαηή ε αλαζεψξεζε/ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ 
καζεκάησλ θαη ε αλαθαηαλνκή ηνπο κεηαμχ ησλ εμακήλσλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε λένπ ΦΔΚ 
(Ν.3685/2008, άξζξν 6, παξάγξαθνο 3, ππνπαξάγξαθνο 2). 
Με πξφηαζε ηεο Γ..Δ.. θαζνξίδνληαη νη εκεξνκελίεο θαη ν ηξφπνο εγγξαθήο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
θαζψο θαη ε δηαδηθαζία δειψζεσλ ησλ καζεκάησλ πνπ ζα επηιέγνληαη ζε θάζε εμάκελν.  
 

Καηαλνκή  ρξφλνπ κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, άιισλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

 

Σν αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016, ηα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 
ΠΜ «Οηθνινγηθή Μεραληθή & Κιηκαηηθή Αιιαγή» αθνξνχλ ζεσξεηηθή δηδαζθαιεία-δηαιέμεηο, 
εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο, αζθήζεηο/έξεπλα πεδίνπ, ζεκηλάξηα. 

 

2.2.2.5. πλεθηηθφηεηα θαη  Λεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα 

 

Σν αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016, ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΠΜ «Οηθνινγηθή Μεραληθή & 
Κιηκαηηθή Αιιαγή» δελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. 

 

Τιε Μαζεκάησλ 

 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ ΠΜ κε ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν θαη ηε 
πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜ, κε ζθνπφ: 

 ηνλ θαζνξηζκφ ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ  

 ηελ νξζνινγηθή έθηαζε ηεο 

 ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ κεηαμχ καζεκάησλ θαη 

 ηε γεληθφηεξε νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο 

πλνιηθά πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε επξχηεξε επνπηεία ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο είλαη ζην 
επίπεδν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

2.2.2.6. Δπηινγή Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ  

    

Γηαδηθαζία Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ 

1. Υπνβνιή Αηηήζεωλ: Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα 
δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Αηηήζεηο πνπ δε ζπλνδεχνληαη απφ ηα 
πξνβιεπφκελα πηζηνπνηεηηθά ή δηθαηνινγεηηθά δε  ιακβάλνληαη  ππφςε  θαηά  ηε  δηαδηθαζία  
επηινγήο  ησλ ππνςεθίσλ. 
Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηε  Γξακκαηεία  ηνπ  
Π.Μ..  Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη γξαπηψο ζε εξσηεκαηνιφγην πνιιαπιψλ επηινγψλ, επί ησλ 
βαζηθψλ αξρψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο επηζηήκεο ζηελ Αγγιηθή, θαη ππνβάιινληαη ζε πξνζσπηθή 
ζπλέληεπμε απφ ηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο θαη Αμηνιφγεζεο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ/ηξησλ. Ζ  
πξφηαζε επηινγήο   ησλ εηζαθηέσλ  ζην  Π.Μ..  δηακνξθψλεηαη  απφ  ηελ  Δπηηξνπή Δπηινγήο θαη 
Αμηνιφγεζεο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ/ηξησλ.  
Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ εθηηκνχλ φηη ζα έρνπλ  ιάβεη ην πηπρίν ηνπο έσο ηελ 
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ηειεπηαία κέξα ησλ εγγξαθψλ ζην Π.Μ.. σο "βαζκφο πηπρίνπ" κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν κέζνο 
φξνο ηεο βαζκνινγίαο καζεκάησλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί. Αλ ηέηνηνη ππνςήθηνη επηιεγνχλ , 
κπνξνχλ  λα γίλνπλ απνδεθηνί απφ ηε Γ..Δ.. ππφ ηνλ φξν φηη ζα έρνπλ ιάβεη ην πηπρίν ηνπο έσο 
ηελ ηειεπηαία κέξα ησλ εγγξαθψλ ζην Π.Μ..   
2. Έγθξηζε από Γ.ΣΔ.Σ.: Οη ζπλνιηθέο επηινγέο ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο θαη Αμηνιφγεζεο 
Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ/ηξησλ πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο.  
 

Κξηηήξηα Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ 

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο γίλεηαη  βάζεη ησλ αθνινχζσλ 
θξηηεξίσλ: 

 Βαζκφο Πηπρίνπ, 
 Δπίδνζε ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ εηδίθεπζε, 
 Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο (επηπξφζζεηε πξνζκέηξεζε άιιεο μέλεο γιψζζαο), 
 Πξνεγνχκελε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, 
 Αμηνιφγεζε ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ, 
 Κάζε άιιν ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηέζεθαλ.  
 Απφδνζε θαηά ηε γξαπηή εμέηαζε 
 Απφδνζε θαηά ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ πξνβιέπνπλ λα έρνπλ ιάβεη ην πηπρίν ηνπο έσο ηελ 
ηειεπηαία εκέξα ησλ εγγξαθψλ ζην ΠΜ, σο "βαζκφο πηπρίνπ" κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν κέζνο 
φξνο ηεο βαζκνινγίαο καζεκάησλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί. 

Μέζνδνο δεκνζηνπνίεζεο  
 
Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016, ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 
Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ, ηα νπνία δεκνζηνπνηνχληαη, κε ηελ αλάξηεζε ζρεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ, ζε 
ειεθηξνληθά κέζα. Ζ  πξφηαζε επηινγήο   ησλ εηζαθηέσλ  ζην  Π.Μ..  δηακνξθψζεθε  απφ  ηελ  
Δπηηξνπή Δπηινγήο θαη Αμηνιφγεζεο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ/ηξησλ θαη επηθπξψζεθε απφ ηε Γεληθή 
πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο, ην πιένλ αξκφδην φξγαλν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ 
θνηηεηψλ. 
Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο νη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί 
θνηηεηέο  ελεκεξψλνληαη κε πξνζσπηθή επηζηνιή ηνπ Γ/ληε ηνπ ΠΜ.  
 
 

2.2.2.7. Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  

 

πκκεηνρή Γηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή Γηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

   

πκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ. 

 

πκθσλίεο Γηκεξνχο πλεξγαζίαο 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 δελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη 
θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

Πξνγξάκκαηα Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθήο πλεξγαζίαο  

Σν ΠΜ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο  ERASMUS  

 

Δθαξκνγή Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ ECTS 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΠΜ έρεη ελαξκνληζηεί θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο 
δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) θαη ε ελεκέξσζε ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πξαγκαηνπνηείηαη 
κέζσ ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ, αληίηππν ηνπ νπνίνπ ηνπο θνηλνπνηείηαη 
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΠΜ. 
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Γηδαζθαιία καζεκάησλ ζε μέλε γιψζζα 

Ζ γιψζζα δηδαζθαιίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ ΠΜ είλαη ε 
ειιεληθή ή/θαη ε αγγιηθή. Δπίζεο, ε δηπισκαηηθή δηαηξηβή δχλαηαη λα είλαη, εθηφο ηεο Διιεληθήο θαη 
ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Σέινο, ζηε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ρξεζηκνπνηείηαη 
ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ μελφγισζζε βηβιηνγξαθία. 

Γηεζλείο Γηαθξίζεηο ηνπ Π.Μ. 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 δελ ππάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ ΠΜ «Οηθνινγηθή Μεραληθή 
& Κιηκαηηθή Αιιαγή». 

 

2.2.2.8. Δμεηαζηηθφ χζηεκα  ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

 

Σξφπνη Αμηνιφγεζεο Φνηηεηψλ 

ην ΠΜ «Οηθνινγηθή Μεραληθή & Κιηκαηηθή Αιιαγή» εθαξκφδνληαη ζπλνιηθά νη παξαθάησ ηξφπνη 
αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ (αλάινγα κε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ θάζε καζήκαηνο, ν Γηδάζθσλ/νπζα 
επηιέγεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ) : 
 
• Γξαπηέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 
• Δλδηάκεζε Πξφνδνο 
• Αλάζεζε Δξγαζηψλ θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 
• Πξνθνξηθέο εμεηάζεηο 
• Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη αζθήζεηο πεδίνπ 
 
Ζ  αμηνιφγεζε  θαη  ε  βαζκνιφγεζε  ζε  θάζε  κάζεκα  είλαη  απνθιεηζηηθή  αξκνδηφηεηα  ηνπ  
δηδάζθνληνο,  γίλεηαη  ζε  πιήξε  αλεμαξηεζία  απφ  ηα  άιια  καζήκαηα θαη απνηειεί παξάγσγν ηεο 
αληηθεηκεληθήο εθηίκεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ θνηηεηή  ή  θνηηήηξηαο  ζην  ζπγθεθξηκέλν  κάζεκα  
(εξγαζίεο,  εμεηάζεηο  θιπ.).  
Ο ηειηθφο βαζκφο θάζε καζήκαηνο πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη 
θνηηεηξηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο  (π.ρ. εξγαζίεο, εμεηάζεηο) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρεη 
ν θάζε δηδάζθσλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ. Ο ειάρηζηνο απνδεθηφο βαζκφο καζήκαηνο είλαη ην πέληε  
(5), κε άξηζηα ην δέθα (10). 
πλνιηθά πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε επξχηεξε επνπηεία, ε αμηνιφγεζε ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο 
θαζψο θαη ν ηξφπνο δηαζθάιηζεο ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ είλαη ζην 
επίπεδν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο Σκήκαηνο.  

 

Πξνδηαγξαθέο Πνηφηεηαο 

Ζ Μ.Γ.Γ. είλαη κηα πξνζεθηηθά δηαξζξσκέλε αθαδεκατθή εξγαζία, ε νπνία παξνπζηάδεη κηα 
πξσηφηππε εξεπλεηηθή ππφζεζε, επαξθψο ηεθκεξησκέλε απφ πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο. 
Θα πξέπεη λα έρεη ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δηάζηαζε θαη λα εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα θαη ζθνπνχο ηνπ 
Π.Μ.. Οηθνινγηθή Μεραληθή & Κιηκαηηθή Αιιαγή. Ζ ζπγγξαθή ηεο γίλεηαη θάησ απφ ηε θαζνδήγεζε 
ηνπ επηβιέπνληνο. Ο/Ζ θνηηεηήο/ηξηα ζα πξέπεη κε ηε Μ.Γ.Γ. λα απνδείμεη φηη δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθή 
εκπεηξία θαη επάξθεηα ζηελ επηιεγείζα εξεπλεηηθή πεξηνρή, πεηξακαηηθή ή/θαη ζεσξεηηθή. 
Τπνρξεψζεηο ηνπ θνηηεηή  

1. Αλαδήηεζε επηβιέπνληνο θαζεγεηή θαηά ηελ αξρή ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ. 
2. Γήισζε ζέκαηνο θαη επηβιέπνληνο θαζεγεηή ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. κέρξη ην ηέινο 

Μαξηίνπ γηα έγθξηζε απφ Γ..Δ.. 
3. Πξνεηνηκαζία πξφηαζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα 
4. Τπνβνιή ηεο πξφηαζεο γηα έγθξηζε ζηνλ επηβιέπνληα  
5. Αλάπηπμε ζρεδίνπ εξγαζηψλ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο  
6. Οινθιήξσζε πεηξακαηηθψλ ή/θαη ζεσξεηηθψλ εξγαζηψλ 
7. Αλαδήηεζε εκεξνκελίαο ππνβνιήο θαη εμεηαζηψλ 
8. Οινθιήξσζε ζπγγξαθήο 
9. Τπνβνιή θαη αλαδήηεζε εκεξνκελίαο δεκφζηαο ππνζηήξημεο 
10. Γεκφζηα ππνζηήξημε 

Ο θφξηνο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη λα θαηαβάιεη θάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο ηνπ δηαηξηβήο απνηηκάηαη κεηαμχ επηαθνζίσλ πελήληα (750) θαη 
ελληαθνζίσλ (900) σξψλ εξγαζίαο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο. Χο εθ 
ηνχηνπ, ε κέζε σξηαία απαζρφιεζε ηελ εβδνκάδα ππνινγίδεηαη ηξηάληα δπν (32) έσο ηξηάληα έμη (36) 
ψξεο θαηά πξνζέγγηζε. 
Ζ βαζκνιφγεζε ηεο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο αξζξψλεηαη ζηηο εμήο ελφηεηεο (ζε παξέλζεζε ην 
πνζνζηφ βαξχηεηαο ζηε βαζκνιφγεζε):  
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 ζηφρνο – δηάξζξσζε- βηβιηνγξαθηθή έξεπλα  ( 20% ) 

 αλάπηπμε κνληέινπ, πεηξάκαηνο, πιαηζίνπ αλάιπζεο ( 30% ) 

 αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαη ζπδήηεζε ( 20% ) 

 ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή επέθηαζε ( 10% ) 

 παξνπζίαζε εξγαζίαο (20%) 
Ζ δηπισκαηηθή δηαηξηβή δχλαηαη λα είλαη, εθηφο ηεο Διιεληθήο θαη ζηελ Αγγιηθή ή άιιε γιψζζα κεηά 
απφ απφθαζε ηεο Γ..Δ.. (Ν.3685/2008, άξζξν 9, παξ. 4.γ).  
Μεηά ην πέξαο ηεο ζπγγξαθήο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο θαη έπεηηα από ηε 
ζύκθσλε γλώκε ηνπ/ηεο επηβιέπνληνο/νπζαο, νη ππνςήθηνη/εο παξαδίδνπλ ειεθηξνληθψο ή εληχπσο 
αληίηππό ηεο, ζηα Μέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηάζεζε ηεο 
Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 
15 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ. 
Οη Μεηαπηπρηαθνί/εο Φνηηεηέο/ηξηεο ππνρξενχληαη επίζεο λα θαηαζέζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. 
πξηλ ηελ ππνζηήξημε, ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ ηα αθφινπζα: «είκαη ζπγγξαθέαο 
απηήο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπιωκαηηθήο Γηαηξηβήο θαη θάζε βνήζεηα ηελ νπνία είρα γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία ηεο είλαη πιήξωο αλαγλωξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία. Δπίζεο, έρω αλαθέξεη 
ηηο όπνηεο πεγέο από ηηο νπνίεο έθαλα ρξήζε δεδνκέλωλ ή ηδεώλ, είηε απηέο αλαθέξνληαη αθξηβώο είηε 
παξαθξαζκέλεο. Δπίζεο, βεβαηώλω όηη απηή ε εξγαζία πξνεηνηκάζηεθε από εκέλα πξνζωπηθά εηδηθά 
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαπηπρηαθή δηπιωκαηηθή δηαηξηβή». 
Ζ δεκφζηα ππνζηήξημε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο πξαγκαηνπνηείηαη εληφο δπν (2) 
εβδνκάδσλ κεηά ην ηέινο ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ, φπσο απηή νξίδεηαη 
ζην Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην ηνπ Ηδξχκαηνο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλ/κηνπ 
Αηγαίνπ.  
Ζ ηειηθή αμηνιόγεζε θαη θξίζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο γίλεηαη από ηελ Σξηκειή 
Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζηελ έδξα ηνπ Σκήκαηνο (άξζξν 5 παξ. 4 ηνπ Ν. 3685/2008). Καηά ηελ εμέηαζε 
απαηηείηαη ε παξνπζία θαη ησλ ηξηψλ Μειψλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο (Ν.2690/1999, άξζξν 14, 
παξ. 1, εδάθην ηειεπηαίν). ε πεξίπησζε δε πνπ ζε απηήλ ζπκκεηέρνπλ Δμσηεξηθά Μέιε (κέιε 
άιισλ Ηδξπκάησλ), δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηειεδηάζθεςεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ Δμσηεξηθψλ Μειψλ 
(ζρεηηθή ε ππ‟αξίζκ. θ122.1/42/23076/β2/24-2-2011,ΚΤΑ (ΦΔΚ 433/17-3-2011,η. Β΄). Γηα ηελ έγθξηζε 
ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ησλ 2/3 ησλ Μειψλ ηεο 
Δπηηξνπήο.  
Ζ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Γηαηξηβή βαζκνινγείηαη από κεδέλ (0) έσο δέθα (10), κε ειάρηζην 
βαζκό επηηπρίαο ην πέληε (5). ε πεξίπησζε απόξξηςεο, ν/ε Τπνςήθηνο/α δηαγξάθεηαη από ην 
Π.Μ... 
Ζ εγθεθξηκέλε Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Γηαηξηβή, κεηά ην πέξαο ησλ ελδερνκέλσλ δηνξζώζεσλ 
πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή, θαηαηίζεηαη ζηε ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ηνπ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ζε έλα έληππν 
αληίηππν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηεο Πχιεο ηεο Βηβιηνζήθεο. Δπίζεο έλα ειεθηξνληθφ (CD) 
αληίηππν θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 
Ζ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Γηαηξηβή κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη κε άιινλ πξφζθνξν επηζηεκνληθά 
ηξφπν, πνπ θξίλεηαη ηεθκεξησκέλα φηη ηζνδπλακεί κε ηελ εθπφλεζε Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο 
Γηαηξηβήο, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Γ..Δ.. ηελ πεξίπησζε απηή, ππάξρεη αληίζηνηρε αλαθνξά ζην 
θείκελν ίδξπζεο ηνπ Π.Μ..  
 

2.2.2.9.      Υξεκαηνδφηεζε Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ  

 

Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Π.Μ.. είλαη: 

 Σα  δίδαθηξα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηα νπνία αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 2500 επξψ 
αλά θνηηεηή Μ.Γ.Δ. αλά έηνο θαη ηα νπνία θαηαβάιινληαη σο εμήο: 

o 500,00€ σο πξνθαηαβνιή κε ηελ απνδνρή ηεο ζέζεο απφ ηνλ ππνςήθην (Ηνχληνο-
επηέκβξηνο). Καζψο ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ 
θαηνρχξσζε ηεο ζέζεο ηνπ ππνςεθίνπ ζην Π.Μ.. δελ επηζηξέθεηαη ζε πεξίπησζε 
κε παξαθνινχζεζεο. 

o 500,00€ Ννέκβξηνο 
o 500,00€ Φεβξνπάξηνο 
o 500,00€ Απξίιηνο 
o 500,00€ Ηνχληνο 

Σν χςνο ησλ δηδάθηξσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ 
Σκήκαηνο θαη έγθξηζε απφ ηε .Δ.. ηνπ Π.Α. 
 Δπηρνξεγήζεηο θαη δσξεέο 
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χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 3685/2008 (Φ.Δ.Κ. 148/16.07.2008, η. Α‟) «Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο 
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο» (άξζξν 8) ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ Π.Μ.. γίλεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ 
Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) θαη θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
 α) 65% γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ακνηβέο απνδεκηψζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ, 

ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα εξγαζία πνπ ππεξβαίλεη ηηο θαηά λφκν ππνρξεψζεηο 
ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο κεηά απφ πξφηαζε 
ηεο Γ..Δ.. Δπηπιένλ, απφ ην ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ, θαιχπηνληαη δαπάλεο εξγαζηεξηαθψλ 
αλαισζίκσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ δηπισκαηηθψλ δηαηξηβψλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 
Σέινο, θαιχπηεηαη ε δαπάλε ηεο εηήζηαο εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ 
θνηηεηψλ ζην ζηαζκφ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο ΓΔΖ θαη ζην ιηγληηηθφ θέληξν ηεο 
Μεγαιφπνιεο, ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Αθξνθέξακνπ θαη Φπηάιιεηαο, ζηε κνλάδα 
επεμεξγαζίαο λεξνχ ηνπ Αζπξνπχξγνπ ηεο ΔΤΓΑΠ, ζηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο 
απνξξηκκάησλ Ληνζίσλ θαη ρηζηνχ θαζψο θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 
Αλάθηεζεο θαη Αλαθχθισζεο ζηελ Αζήλα. 

 β) 25% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ ηδξχκαηνο πνπ αθνξνχλ ην Π.Μ..  
χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο κε 

αξηζκ. 09/07.07.2011, ζέκα 9.4, απνθάζηζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ 25%  

ησλ εζφδσλ ησλ ΠΜ, ηελ αθφινπζε θαηαλνκή: 

-15% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ αλήθεη ην ΠΜ ή πξνέξρεηαη ε 

επηρνξήγεζε 

-5% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο αληίζηνηρεο Παλεπηζηεκηαθήο Μνλάδαο 

-5% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γεληθφηεξα 

 γ) 10% θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 
 

2.2.3. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο» 

 

Σκήκαηα ή Ηδξχκαηα ζπκκεηνρήο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ 

 

2.2.3.1. Αληαπφθξηζε Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο- ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο- Γηα ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε 
ησλ απνθνίησλ 

 

Αληηθείκελν ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ είλαη ε θαηάξηηζε κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 
ζηηο πεξηβαιινληηθέο επηζηήκεο κέζσ εθαξκνζκέλεο έξεπλαο.  Οη ζπνπδέο ζηηο επηζηήκεο ηνπ 
Πεξηβάιινληνο απνζθνπνχλ ζηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηηο βηνινγηθέο, 
νηθνινγηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ζπλζήθεο πνπ αιιεινεπεξεάδνληαη. Αλαιχνληαη νη δηεξγαζίεο θαη νη 
επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, αλαδεηνχληαη επσθειείο πνιηηηθέο θαη 
δηαρεηξηζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη αλαπηχζζνληαη ηερλνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηε 
βηψζηκε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  
Σν Πξφγξακκα εζηηάδεη ζηελ αλάπηπμε απφ ηνπο θνηηεηέο ελφο πιαηζίνπ (ζεσξεηηθνχ ή/θαη 
πεηξακαηηθνχ) ζε ζέκαηα αηρκήο ηνπ πεξηβάιινληνο κεηά απφ παξαθνινχζεζε εηδηθψλ ζεκηλαξίσλ. 
Ζ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαηηεί: 

Α) ηελ ππνβνιή πξσηφηππνπ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί 
πξνο δεκνζίεπζε ζε εγθεθξηκέλν επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο θαη 

Β) ηελ εθπφλεζε δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο κε θαζαξή ζπλεηζθνξά ζηελ απφθηεζε λέαο 
επηζηεκνληθήο γλψζεο 
 

 

2.2.3.2. Γεκνζηνπνίεζε  Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

Ζ πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΠΜ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ζε 
εμεηδηθεπκέλεο ηζηνζειίδεο δηαθήκηζεο ΠΜ ηεο ρψξαο θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηα ελεκέξσζεο 
φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ. 

 

2.2.3.3. Οξγάλσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 
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Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο» ιεηηνπξγεί κε ηελ 99828/Β7-
27/6/2014 Τ.Α. (ΦΔΚ 1852/η.Β‟/07-07-2014) θαη κε ηελ 705/13.5.2016 Απφθαζε Πξχηαλε 
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (ΦΔΚ 1402/η.Β‟/19.5.2016) «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ‟ αξηζ. 99828/Β7/27-06-
2014 ππνπξγηθήο απόθαζεο (ΦΔΚ 1852/η.Β΄/07-07-2014) πνπ αθνξά ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ηνπ Τκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ηεο Σρνιήο Πεξηβάιινληνο 
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ηίηιν «Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο».  
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.. δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 3685/2008 (Φ.Δ.Κ. 148/16.07.2008, η. Α΄) 
«Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
Νφκσλ: Ν. 4025/11(άξζξν 47), ν Ν. 4076/12 (άξζξν 5), ν Ν. 3794/09 (άξζξν 27), ν Ν. 4115/13, 
(άξζξν 34), ν Ν. 4316/14 (άξζξν 73) θαη ν Ν. 4301/14 (άξζξν 34) ηηο απνθάζεηο ηεο .Δ.. θαη απφ 
ηηο εηδηθφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ.. «Δπηζηήκεο 
Πεξηβάιινληνο». Εεηήκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο πξνβιέςεηο θαη απνθάζεηο ησλ αλσηέξσ 
λφκσλ θαη νξγάλσλ ξπζκίδνληαη κε απνθάζεηο ηεο  Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο.  
Σα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ είλαη: 
α)  Ζ χγθιεηνο Δηδηθήο χλζεζεο (.Δ..) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 
Β)  Ζ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο  
γ)  Ο Γηεπζπληήο πνπδψλ ηνπ Π.Μ.. ν νπνίνο νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο  
δ)    Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) ηνπ Π.Μ.. 
 

 

2.2.3.4. Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  

 

Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  

Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη ηξία (3) εμάκελα (ρεηκεξηλφ – εαξηλφ – ρεηκεξηλφ), εθ ησλ 
νπνίσλ ην 1

ν
 ζεσξείηαη δηδαθηηθφ θαη ηα άιια δχν εξεπλεηηθά. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ 

είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε αγγιηθή/ειιεληθή. Γηα ηελ απφθηεζε 
Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο νη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ζπλνιηθά 3 καζήκαηα (2 ππνρξεσηηθά θαη 1 επηινγήο), ελψ θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ επφκελσλ δχν εμακήλσλ δηεμάγνπλ επηζηεκνληθή έξεπλα αηρκήο ππφ ηελ επίβιεςε ελφο 
εθ ησλ θαζεγεηψλ ηνπ ΠΜ. Ζ πξφνδνο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ειέγρεηαη 
κέζσ ηεο ππνβνιήο πξνο αμηνιφγεζε ηκεκάησλ ηεο εξεπλεηηθήο ηνπο εξγαζίαο ζηνπο επηβιέπνληεο 
θαζεγεηέο, δηαξζξσκέλα ζε 2 καζήκαηα, θαη αλνηθηή παξνπζίαζε ζηνπο Καζεγεηέο θαη ηνπο 
εξεπλεηέο ηνπ Σκήκαηνο ζε εκεξνκελίεο πνπ ζα θαζνξίδνληαη ζηηο αξρέο θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο 
κεηά απφ πξφηαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΠΜ. Σν ηξίην εμάκελν πεξηιακβάλεη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο Μ.Γ.Γ. θαη ηνπ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ. 
Σν ζχλνιν ησλ Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ (ECTS) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. 
αλέξρεηαη ζε ελελήληα (90) θαη θαηαλέκνληαη σο αθνινχζσο: 
α) Σξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) απφ ηα καζήκαηα ηνπ Α΄ εμακήλνπ, νη νπνίεο 
απνθηνχληαη απφ ηελ επηηπρή παξαθνινχζεζε θαη εμέηαζε δχν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ θαη ελφο 
εθ ησλ ηξηψλ (3) καζεκάησλ επηινγήο ζηα νπνία αληηζηνηρνχλ δέθα (10) πηζησηηθέο κνλάδεο ζην 
θαζέλα. 
Β) Σξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) απφ ηα καζήκαηα ηνπ Β΄ εμακήλνπ  
γ) Σξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπφλεζεο – ζπγγξαθήο ηεο 
Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηνπ άξζξνπ πνπ ζα 
ππνβιεζεί ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ κε θξηηέο. Ζ ππνζηήξημε ηεο Μεηαπηπρηαθήο 
Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο γίλεηαη ελψπηνλ ηξηκεινχο επηηξνπήο πνπ νξίδεηαη απφ ηε ΓΔ ηνπ 
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. 
 
Αλαιπηηθά, ε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ έρεη σο αθνινχζσο: 
 

Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 
Π.Μ. 

(ECTS) 

Δξεπλεηηθέο Μέζνδνη 10 

ρεδηαζκφο θαη Αλάπηπμε Έξεπλαο 10 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ (1 εθ ησλ 3)   
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Δηδηθά Θέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο θαη Δπηζηήκεο 10 

Δηδηθά Θέκαηα Δθαξκνζκέλεο Οηθνινγίαο 10 

Δηδηθά Θέκαηα Κνηλσληθψλ θαη Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ Πεξηβάιινληνο 10 

ΤΝΟΛΟ  ECTS 30 

 

Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 

ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 
Π.Μ. 

(ECTS) 

Έλαξμε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο – εθηεηακέλε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

15 

Δπηινγή πξνβιήκαηνο θαη ζχλδεζε κε ππάξρνπζα πξαθηηθή 

Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή  πεηξακαηηθνχ – ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ  

15 
Μεζνδνινγηθή πξνεηνηκαζία – εληνπηζκφο θαη δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ 

Πηινηηθή εθαξκνγή  

ΤΝΟΛΟ ECTS 30 

 

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 
Π.Μ. 
(ECTS) 

Οινθιήξσζε  Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 15 

πγγξαθή επηζηεκνληθνχ άξζξνπ 15 

ΤΝΟΛΟ  30 

 
Γηα ηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο απαηηείηαη ε επηηπρήο νινθιήξσζε 90 
κνλάδσλ ECTS ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη 
εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην πξφγξακκα θαη 
ζηνλ Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Ζ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ είλαη ππνρξεσηηθή. Με πξφηαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο θαη κεηά απφ 
έγθξηζε ηεο .Δ.., είλαη δπλαηή ε αλαζεψξεζε/ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ καζεκάησλ θαη 
ε αλαθαηαλνκή ηνπο κεηαμχ ησλ εμακήλσλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε έθδνζε λένπ ΦΔΚ (Ν.3685/2008, 
άξζξν 6, παξάγξαθνο 3, ππνπαξάγξαθνο 2). 
 

Καηαλνκή  ρξφλνπ κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, εξγαζηεξίσλ, άιισλ 
δξαζηεξηνηήησλ 

 

Σν αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016, ηα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 
ΠΜ «Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο» ην καζήκαηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ αθνξνχλ ζεσξεηηθή 
δηδαζθαιία-δηαιέμεηο ελψ απφ ην δεχηεξν εμάκελν θαη κεηέπεηηα αθνξνχλ εθπφλεζε εθαξκνζκέλεο 
έξεπλαο. 

 

2.2.3.5. πλεθηηθφηεηα θαη  Λεηηνπξγηθφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα 

Σν αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016, ζην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΠΜ «Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο» 
δελ ππάξρνπλ πξναπαηηνχκελα καζήκαηα. 

 

Τιε Μαζεκάησλ 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016, πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ ΠΜ κε ηνλ Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν θαη ηε 
πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΠΜ, κε ζθνπφ: 
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 ηελ επαλεθηίκεζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν αθαδ. Έηνο 

 ηελ επηθαηξνπνίεζε θαη αλαπξνζαξκνγή ηεο  

 ηελ νξζνινγηθή έθηαζε ηεο 

 ηελ απνθπγή επηθαιχςεσλ κεηαμχ καζεκάησλ θαη 

 ηε γεληθφηεξε νξγάλσζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο 

πλνιηθά πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε επξχηεξε επνπηεία ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο είλαη ζην 
επίπεδν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο.  

 

2.2.3.6. Δπηινγή Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ  

    

Γηαδηθαζία Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ 

1. Υπνβνιή Αηηήζεωλ: Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα 
δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Αηηήζεηο πνπ δε ζπλνδεχνληαη απφ ηα 
πξνβιεπφκελα πηζηνπνηεηηθά ή δηθαηνινγεηηθά δε  ιακβάλνληαη  ππφςε  θαηά  ηε  δηαδηθαζία  
επηινγήο  ησλ ππνςεθίσλ. 
Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κε ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηε  Γξακκαηεία  ηνπ  
Π.Μ..   
Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη κεηά απφ ζπλέληεπμε κε ζπλεθηίκεζε ησλ θξηηεξίσλ 
πνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην Ν.3685/08. Έκθαζε δίλεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ ππνςεθίσλ λα 
δηεμάγνπλ έξεπλα αηρκήο θαη λα ζπγγξάςνπλ επηζηεκνληθφ άξζξν πνπ ζα ππνβιεζεί πξνο 
δεκνζίεπζε ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ. H ζπλέληεπμε γίλεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ ηξία Μέιε 
Γ.Δ.Π. ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο πνπ έρνπλ νξηζηεί σο κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο θαη Δπηινγήο 
Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ/ηξηψλ. Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο θαζψο θαη 
ζπκπιεξσκαηηθά θξηηήξηα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ θαη  ηε 
Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Ο πίλαθαο 
επηηπρφλησλ επηθπξψλεηαη απφ ηε Γ..Δ..  
Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ εθηηκνχλ φηη ζα έρνπλ  ιάβεη ην πηπρίν ηνπο έσο ηελ 
ηειεπηαία κέξα ησλ εγγξαθψλ ζην Π.Μ.. σο "βαζκφο πηπρίνπ" κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν κέζνο 
φξνο ηεο βαζκνινγίαο καζεκάησλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί. Αλ ηέηνηνη ππνςήθηνη επηιεγνχλ, 
κπνξνχλ  λα γίλνπλ απνδεθηνί απφ ηε Γ..Δ.., ππφ ηνλ φξν φηη ζα έρνπλ ιάβεη ην πηπρίν ηνπο έσο 
ηελ ηειεπηαία κέξα ησλ εγγξαθψλ ζην Π.Μ..   
2. Έγθξηζε από Γ.ΣΔ.Σ.: Οη ζπλνιηθέο επηινγέο ηεο Δπηηξνπήο Δπηινγήο θαη Αμηνιφγεζεο 
Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ/ηξησλ πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο.  
 

Κξηηήξηα Δπηινγήο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ 

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο γίλεηαη  βάζεη ησλ αθνινχζσλ 
θξηηεξίσλ: 

 Βαζκφο Πηπρίνπ, 
 Βαζκφο πξνπηπρηαθήο πηπρηαθήο εξγαζίαο, 
 Γεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά  
 Αλαθνηλψζεηο ζε εζληθά θαη δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξηα  
 Πξνεγνχκελε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, 
 Αμηνιφγεζε ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ, 
 Κάζε άιιν ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηα 

δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηέζεθαλ.  
 Απφδνζε θαηά ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ πξνβιέπνπλ λα έρνπλ ιάβεη ην πηπρίν ηνπο έσο ηελ 
ηειεπηαία εκέξα ησλ εγγξαθψλ ζην ΠΜ, σο "βαζκφο πηπρίνπ" κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν κέζνο 
φξνο ηεο βαζκνινγίαο καζεκάησλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί. 

 

Μέζνδνο δεκνζηνπνίεζεο απνηειεζκάησλ επηινγήο 
Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016, ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 
πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο θαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ 
Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ, ηα νπνία δεκνζηνπνηνχληαη, κε ηελ αλάξηεζε ζρεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ, ζε 
ειεθηξνληθά κέζα. Ζ  πξφηαζε επηινγήο   ησλ εηζαθηέσλ  ζην  Π.Μ..  δηακνξθψζεθε  απφ  ηελ  
Δπηηξνπή Δπηινγήο θαη Αμηνιφγεζεο Μεηαπηπρηαθψλ Φνηηεηψλ/ηξησλ θαη επηθπξψζεθε απφ ηε Γεληθή 
πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Σκήκαηνο, ην πιένλ αξκφδην φξγαλν γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ 
θνηηεηψλ. 
Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο νη ππνςήθηνη κεηαπηπρηαθνί 
θνηηεηέο  ελεκεξψλνληαη κε πξνζσπηθή επηζηνιή ηνπ Γ/ληε ηνπ ΠΜ.  
  

2.2.3.7. Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  

 

πκκεηνρή Γηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή Γηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

   

πκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 ππάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπήο θνηηήηξηαο. 

 

πκθσλίεο Γηκεξνχο πλεξγαζίαο 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 δελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη 
θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

Πξνγξάκκαηα Γηεζλνχο Δθπαηδεπηηθήο πλεξγαζίαο  

Σν ΠΜ ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο  ERASMUS  

 

Δθαξκνγή Γηδαθηηθψλ Μνλάδσλ ECTS 

Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΠΜ έρεη ελαξκνληζηεί θαη εθαξκφδεη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο 
δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS) θαη ε ελεκέξσζε ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πξαγκαηνπνηείηαη 
κέζσ ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ, αληίηππν ηνπ νπνίνπ ηνπο θνηλνπνηείηαη 
κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ ΠΜ. 

 

Γηδαζθαιία καζεκάησλ ζε μέλε γιψζζα 

Ζ γιψζζα δηδαζθαιίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ ΠΜ, φπσο 
απηή έρεη νξηζηεί κε απφθαζε ηεο Γ..Δ. θαη .Δ.. θαη εκπεξηέρεηαη ζηελ Πξφηαζε Ίδξπζεο λένπ 
Π.Μ.. θαη ζηελ Ηδξπηηθή Απφθαζε ηνπ Π.Μ.. , είλαη ε Αγγιηθή/Διιεληθή. 
Ζ γιψζζα ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο (Μ.Γ.Γ.) είλαη ε Αγγιηθή, κεηά απφ απφθαζε 
ηεο Γ..Δ.. (Ν.3685/2008, άξζξν 9, παξ. 4.γ). Ζ Μ.Γ.Γ. πεξηιακβάλεη εθηεηακέλε πεξίιεςε ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα 
Σέινο, ζηε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, ρξεζηκνπνηείηαη, εμ‟ νινθιήξνπ, 
μελφγισζζε βηβιηνγξαθία. 
 
Γηεζλείο Γηαθξίζεηο ηνπ Π.Μ. 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 δελ ππάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ ΠΜ «Δπηζηήκεο 
Πεξηβάιινληνο». 

 

2.2.3.8. Δμεηαζηηθφ χζηεκα  ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

 

Σξφπνη Αμηνιφγεζεο Φνηηεηψλ 

ην ΠΜ «Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο» εθαξκφδνληαη ζπλνιηθά νη παξαθάησ ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ 
θνηηεηψλ (αλάινγα κε ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ θάζε καζήκαηνο, ν Γηδάζθσλ/νπζα επηιέγεη έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ) : 
 
• Γξαπηέο εμεηάζεηο ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ 
• Αλάζεζε Δξγαζηψλ θαη πξνθνξηθή παξνπζίαζε απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ 
• Πξνθνξηθέο εμεηάζεηο 
• Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη αζθήζεηο πεδίνπ 
 
Ζ  αμηνιφγεζε  θαη  ε  βαζκνιφγεζε  ζε  θάζε  κάζεκα  είλαη  απνθιεηζηηθή  αξκνδηφηεηα  ηνπ  
δηδάζθνληνο,  γίλεηαη  ζε  πιήξε  αλεμαξηεζία  απφ  ηα  άιια  καζήκαηα θαη απνηειεί παξάγσγν ηεο 
αληηθεηκεληθήο εθηίκεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ θνηηεηή  ή  θνηηήηξηαο  ζην  ζπγθεθξηκέλν  κάζεκα  
(εξγαζίεο,  εμεηάζεηο  θιπ.).  
Ο ηειηθφο βαζκφο θάζε καζήκαηνο πξνθχπηεη απφ ην ζχλνιν ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη 
θνηηεηξηψλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο  (π.ρ. εξγαζίεο, εμεηάζεηο) ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ παξέρεη 
ν θάζε δηδάζθσλ ζηελ αξρή ηνπ εμακήλνπ. Ο ειάρηζηνο απνδεθηφο βαζκφο καζήκαηνο είλαη ην πέληε  
(5), κε άξηζηα ην δέθα (10). 
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πλνιηθά πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ε επξχηεξε επνπηεία, ε αμηνιφγεζε ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο 
θαζψο θαη ν ηξφπνο δηαζθάιηζεο ηεο δηαθάλεηαο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ είλαη ζην 
επίπεδν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο Σκήκαηνο. 

 

Πξνδηαγξαθέο Πνηφηεηαο 

Κάζε θνηηεηήο/ηξηα ππνβάιιεη ζηνλ/ζηελ Δπηβιέπνληα/νπζα ηελ πξφηαζε εθπφλεζεο εξεπλεηηθήο 
εξγαζίαο πνπ ζα νδεγήζεη ζηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθνχ άξζξνπ θαη Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο 
Γηαηξηβήο. Σν ζέκα ηεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κία πξσηφηππε εξεπλεηηθή 
ππφζεζε, επαξθψο ηεθκεξησκέλε απφ πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο πεγέο. Ο ζρεδηαζκόο ηεο 
εξεπλεηηθήο εξγαζίαο  θάζε Φνηηεηή/ηξηαο γίλεηαη κε επζύλε ηνπ/ηεο Δπηβιέπνληνο/νπζαο. 
εκεηψλεηαη φηη κε επζχλε ηνπ/ηεο Δπηβιέπνληνο/νπζαο, φιεο νη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα 
απνδέρνληαη ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ Ηδξχκαηνο θαζψο θαη ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα ηελ 
Έξεπλα ζηα πεδία ηεο Βηνεζηθήο.  
Τπνρξεψζεηο ηνπ θνηηεηή  

11. Αλαδήηεζε επηβιέπνληνο θαζεγεηή θαηά ηελ αξρή ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ (Φεβξνπάξηνο _ 
Μάξηηνο). 

12. Γήισζε ζέκαηνο θαη επηβιέπνληνο θαζεγεηή ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. εληφο ηνπ πξψηνπ 
δεθαπελζήκεξνπ ηνπ Μαξηίνπ γηα έγθξηζε απφ Γ..Δ.. 

13. Πξνεηνηκαζία πξφηαζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπνληα 
14. Τπνβνιή ηεο πξφηαζεο γηα έγθξηζε ζηνλ επηβιέπνληα  
15. Αλάπηπμε ζρεδίνπ εξγαζηψλ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο  
16. Οινθιήξσζε πεηξακαηηθψλ ή/θαη ζεσξεηηθψλ εξγαζηψλ 
17. Οινθιήξσζε ζπγγξαθήο επηζηεκνληθνχ άξζξνπ θαη Μ.Γ.Γ. 
18. Τπνβνιή άξζξνπ πξνο δεκνζίεπζε ζε επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ 
19. Αλαδήηεζε εκεξνκελίαο ππνβνιήο θαη εμεηαζηψλ 
20. Τπνβνιή θαη αλαδήηεζε εκεξνκελίαο δεκφζηαο ππνζηήξημεο ηεο Μ.Γ.Γ. 
21. Γεκφζηα ππνζηήξημε ηεο Μ.Γ.Γ. 

Ο θφξηνο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη λα θαηαβάιεη θάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθπφλεζεο ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ εξγαζίαο απνηηκάηαη κεηαμχ επηαθνζίσλ πελήληα (750) θαη 
ελληαθνζίσλ (900) σξψλ εξγαζίαο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε ηξηάληα (30) πηζησηηθέο κνλάδεο, 
ηζνκεξψο θαηαλεκεκέλεο κεηαμχ ηεο ζπγγξαθήο ηνπ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ θαη ηεο Μ.Γ.Γ. Χο εθ 
ηνχηνπ, ε κέζε σξηαία απαζρφιεζε ηελ εβδνκάδα ππνινγίδεηαη ηξηάληα δπν (32) έσο ηξηάληα έμη (36) 
ψξεο θαηά πξνζέγγηζε. 
Ζ αμηνιφγεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ γίλεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή βάζεη ησλ εμήο 
θξηηεξίσλ: 

 ζηφρνο - βηβιηνγξαθηθή έξεπλα  ( 20% ) 

 αλάπηπμε κνληέινπ, πεηξάκαηνο, πιαηζίνπ αλάιπζεο ( 30% ) 

 αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαη ζπδήηεζε ( 30% ) 

 ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή επέθηαζε ( 10% ) 

 πνηφηεηα επηζηεκνληθνχ πεξηνδηθνχ πνπ ππνβιήζεθε (10%) 
 
Ζ βαζκνιφγεζε ηεο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο, απφ ηα Μέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, αξζξψλεηαη 
ζηηο εμήο ελφηεηεο (ζε παξέλζεζε ην πνζνζηφ βαξχηεηαο ζηε βαζκνιφγεζε):  

 ζηφρνο –βηβιηνγξαθηθή έξεπλα  ( 20% ) 

 αλάπηπμε κνληέινπ, πεηξάκαηνο, πιαηζίνπ αλάιπζεο ( 30% ) 

 αλάιπζε απνηειεζκάησλ θαη ζπδήηεζε ( 20% ) 

 ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή επέθηαζε ( 10% ) 

 παξνπζίαζε εξγαζίαο (20%) 
Γιψζζα ηεο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο ζα είλαη ε Αγγιηθή, κεηά απφ απφθαζε ηεο Γ..Δ.. 
(Ν.3685/2008, άξζξν 9, παξ. 4.γ). Ζ Μ.Γ.Γ. ζα πεξηιακβάλεη εθηεηακέλε πεξίιεςε ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα 
Μεηά ην πέξαο ηεο ζπγγξαθήο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο θαη έπεηηα από ηε 
ζύκθσλε γλώκε ηνπ/ηεο επηβιέπνληνο/νπζαο, νη ππνςήθηνη/εο παξαδίδνπλ ειεθηξνληθψο ή εληχπσο 
αληίηππό ηεο, ζηα Μέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηάζεζε ηεο 
Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 
15 εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ. 
Οη Μεηαπηπρηαθνί/εο Φνηηεηέο/ηξηεο ππνρξενχληαη επίζεο λα θαηαζέζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Π.Μ.. 
πξηλ ηελ ππνζηήξημε, ππεχζπλε δήισζε ζηα Αγγιηθά/Διιεληθά ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ ηα 
αθφινπζα: «είκαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπιωκαηηθήο Γηαηξηβήο θαη θάζε βνήζεηα 
ηελ νπνία είρα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο είλαη πιήξωο αλαγλωξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία. 
Δπίζεο, έρω αλαθέξεη ηηο όπνηεο πεγέο από ηηο νπνίεο έθαλα ρξήζε δεδνκέλωλ ή ηδεώλ, είηε απηέο 
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αλαθέξνληαη αθξηβώο είηε παξαθξαζκέλεο. Δπίζεο, βεβαηώλω όηη απηή ε εξγαζία πξνεηνηκάζηεθε 
από εκέλα πξνζωπηθά εηδηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κεηαπηπρηαθή δηπιωκαηηθή δηαηξηβή». 
Ζ δεκφζηα ππνζηήξημε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο πξαγκαηνπνηείηαη εληφο δπν (2) 
εβδνκάδσλ κεηά ην ηέινο ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ, φπσο απηή νξίδεηαη 
ζην Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην ηνπ Ηδξχκαηνο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλ/κηνπ 
Αηγαίνπ.  
Ζ ηειηθή αμηνιόγεζε θαη θξίζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο γίλεηαη από ηελ Σξηκειή 
Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ζηελ έδξα ηνπ Σκήκαηνο (άξζξν 5 παξ. 4 ηνπ Ν. 3685/2008).  

Α) Ζ ηξηκειήο επηηξνπή, κε βάζε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο (άξζ. 5, παξ. 4, εδαθ. 3 ηνπ Ν. 
3685/2008, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζ. 14 παξ. 1, εδαθ. 5 ηνπ Ν. 2690/1999), ζπλεδξηάδεη λνκίκσο 
κφλνλ φηαλ παξεπξίζθνληαη θαη ηα ηξία (3) κέιε ηεο. Καηά ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα κέιε ηεο 
ηξηκεινχο επηηξνπήο αληαιιάζζνπλ απφςεηο, ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ζηνλ εμεηαδφκελν ή ηελ 
εμεηαδφκελε, αθνινχζσο απνθαίλνληαη γηα ηνλ ηειηθφ αμηνινγηθφ βαζκφ, ζπληάζζνπλ ην ζρεηηθφ 
έληππν αμηνινγηθήο θξίζεο, ην ππνγξάθνπλ θαη ζε επφκελν ρξφλν ην παξαδίδνπλ ζηε Γξακκαηεία. Ζ 
εκέξα ηεο εμέηαζεο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή. Γηα ηελ έγθξηζε ηεο κεηαπηπρηαθήο 
δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο απαηηείηαη ζσξεπηηθά: α) ε ζχκθσλε γλψκε ησλ 2/3 ησλ κειψλ ηεο 
επηηξνπήο θαη β) ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο ησλ ηξηψλ κειψλ ηεο επηηξνπήο λα είλαη ίζνο ή 
κεγαιχηεξνο ηνπ πέληε (5), εθηφο Ζ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Γηαηξηβή βαζκνινγείηαη απφ κεδέλ 
(0,00) έσο δέθα (10,00). ε πεξίπησζε απφξξηςεο, ν/ε Τπνςήθηνο/α δηαγξάθεηαη από ην Π.Μ.. 

Β) Ζ εμέηαζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο πεξηιακβάλεη σο απαξαίηεην 
ζπζηαηηθφ ζηνηρείν θαη ηε δεκφζηα παξνπζίαζή ηεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, απαηηείηαη ππνρξεσηηθά 
θαη ηα ηξία (3) κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο λα είλαη παξφληεο/παξνχζεο ηελ ψξα ηεο εμέηαζεο-
παξνπζίαζεο. ε πεξίπησζε δε πνπ ζε απηήλ κεηέρνπλ Δμσηεξηθά Μέιε (κέιε άιισλ Ηδξπκάησλ), 
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηειεδηάζθεςεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ Δμσηεξηθψλ Μειψλ (ζρεηηθή ε ππ‟αξίζκ. 
θ122.1/42/23076/β2/24-2-2011, ΚΤΑ (ΦΔΚ 433/17-3-2011,η. Β΄). 
Ζ εγθεθξηκέλε Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Γηαηξηβή, κεηά ην πέξαο ησλ ελδερνκέλσλ δηνξζώζεσλ 
πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή, θαηαηίζεηαη ζηε ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ηνπ ΠΑΝ/ΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ζε έλα έληππν 
αληίηππν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ηεο Πχιεο ηεο Βηβιηνζήθεο. Δπίζεο έλα ειεθηξνληθφ (CD) 
αληίηππν θαηαηίζεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 
Ζ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Γηαηξηβή κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη κε άιινλ πξφζθνξν επηζηεκνληθά 
ηξφπν, πνπ θξίλεηαη ηεθκεξησκέλα φηη ηζνδπλακεί κε ηελ εθπφλεζε Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο 
Γηαηξηβήο, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Γ..Δ.. ηελ πεξίπησζε απηή, ππάξρεη αληίζηνηρε αλαθνξά ζην 
θείκελν ίδξπζεο ηνπ Π.Μ..  
 

 

2.2.3.9.   Υξεκαηνδφηεζε Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ  πνπδψλ  

 

Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Π.Μ.. είλαη: 

 
 Σα  δίδαθηξα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηα νπνία αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 500 επξψ αλά 
θνηηεηή Μ.Γ.Δ. αλά έηνο θαη ηα νπνία θαηαβάιινληαη σο πξνθαηαβνιή κε ηελ απνδνρή ηεο ζέζεο 
απφ ηνλ ππνςήθην. Καζψο ην ζπγθεθξηκέλν πνζφ ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο 
ζέζεο ηνπ ππνςεθίνπ ζην ΠΜ δελ επηζηξέθεηαη ζε πεξίπησζε κε παξαθνινχζεζεο. 

 
Σν χςνο ησλ δηδάθηξσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ 
Σκήκαηνο θαη έγθξηζε απφ ηε .Δ.. ηνπ Π.Α. 
 Δπηρνξεγήζεηο θαη δσξεέο 
 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  ηνπ Ν. 3685/2008 (Φ.Δ.Κ. 148/16.07.2008, η. Α‟) «Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο 
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο» (άξζξν 8) ε δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ ηνπ Π.Μ.. γίλεηαη απφ ηνλ Δηδηθφ 
Λνγαξηαζκφ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο (Δ.Λ.Κ.Δ.) θαη θαηαλέκνληαη σο εμήο: 
 α) 65% γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ακνηβέο απνδεκηψζεηο ηνπ δηδαθηηθνχ, 

ηερληθνχ θαη δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα εξγαζία πνπ ππεξβαίλεη ηηο θαηά λφκν ππνρξεψζεηο 
ηνπο, θαζψο θαη γηα ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ ζε κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο κεηά απφ πξφηαζε 
ηεο Γ..Δ..  

 β) 25% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ ηδξχκαηνο πνπ αθνξνχλ ην Π.Μ..  
χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο κε 

αξηζκ. 09/07.07.2011, ζέκα 9.4, απνθάζηζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηνπ 25%  
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ησλ εζφδσλ ησλ ΠΜ, ηελ αθφινπζε θαηαλνκή: 

-15% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Σκήκαηνο πνπ αλήθεη ην ΠΜ ή πξνέξρεηαη ε 

επηρνξήγεζε 

-5% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηεο αληίζηνηρεο Παλεπηζηεκηαθήο Μνλάδαο 

-5% γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ γεληθφηεξα 

 γ) 10% θξαηήζεηο ππέξ ηνπ Δ.Λ.Κ.Δ. 
 

2.3.  Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

 

Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο πξνζθέξεη έλα δπλακηθφ Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ, πνπ 
ζηεξίδεηαη ζηελ ζεσξεηηθή θαη πεηξακαηηθή έξεπλα,  αιιά είλαη δπλαηφλ λα εκπεξηέρεη θαη πηζαλή 
παξαθνινχζεζε, εμεηδηθεπκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ. 
 

2.3.1.Αληαπφθξηζε Πξνγξάκκαηνο  Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο- ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο 

 

Σν Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ, απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

Σκήκαηνο θαη ηελ παξαγσγηθή „κεραλή‟ ηεο λέαο γλψζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιιεη ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία έρεη αλάγθε απφ λέεο ιχζεηο θαη 

πξνηάζεηο ζε λέα θαη παιαηά πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ην 

επεξεάδνπλ. 

 

Γηα ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ 

 

2.3.2Γεκνζηνπνίεζε  Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ 

 
Ζ δεκνζηνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ 
Σκήκαηνο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.  
 

 

2.3.2. Γνκή Πξνγξάκκαηνο  Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

 

Ζ δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο έρεη δνθηκαζηεί κε επηηπρία ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα θαη απνδεηθλχεηαη 
φηη είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαζψο γίλεηαη ζπλερψο αλαλέσζε ηφζν ησλ κεζφδσλ φζν θαη ησλ ηερληθψλ 
θαη δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο, ησλ επηκέξνπο δηδαθηνξηθψλ πξνγξακκάησλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 
ε κνξθνινγία θαη ε θαηλνηφκα ιεηηνπξγία ηνπ θαζφξηζε ην ρψξν ηεο έξεπλαο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη 
απνηέιεζε ππφδεηγκα θαη γηα άιια αθαδεκατθά ηδξχκαηα. 

 

2.3.4.Δπηινγή Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ 

Γηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ 
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο αξρίδεη είηε  κε  αίηεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πξνο ην Σκήκα είηε κε δεκνζίεπζε 
ζρεηηθήο πξνθήξπμεο απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο.  Οη  αηηήζεηο  ησλ  ππνςεθίσλ,  εθηφο  απφ  
ηα  πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά, ζα  ζπλνδεχνληαη  θαη  απφ  εηδηθφ  έληππν  ζπκπιεξσκέλν  απφ  
κέινο  Γ.Δ.Π.  ηνπ  Σκήκαηνο πνπ αλήθεη  ζηηο  βαζκίδεο  ηνπ  Καζεγεηή,  Αλαπιεξσηή  Καζεγεηή  ή  
Δπίθνπξνπ Καζεγεηή,  ζηελ  νπνία  ζα  αλαθέξεηαη  ε  πξφζεζε  ηνπ  λα  αλαιάβεη  ηελ  επίβιεςε 
ηνπ  ππνςεθίνπ  θαηά  ηελ  εθπφλεζε  ηεο  Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο.  Γεθηέο πξνο αμηνιφγεζε 
γίλνληαη νη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα. 
 
Σα απαηηνχκελα ηππηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη απφ θάζε ππνςήθην είλαη ηα εμήο: 
1) Αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο. 
2) ρέδην Πξφηαζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο πνπ ζα πεξηέρεη: 

    i) Σίηιν ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζέκαηνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο,  
ii) Πεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζέκαηνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, αλαθνξά ζην ζθνπφ θαη 
ζηελ πξσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο έξεπλαο 
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iii) Πξφηαζε κεζνδνινγίαο πνπ ζα αθνινπζεζεί 
iv) Αλαθνξά ζηνλ ηφπν πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο θαη ζηνπο πφξνπο πνπ ζα απαηηεζνχλ 
v) Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία 

3)  Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Πηπρίνπ Διιεληθνχ Α.Δ.Η. ή νκνηαγνχο παλεπηζηεκίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ 
αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην ΓΗΚΑΣΑ ή ΓΟΑΣΑΠ, ή Σ.Δ.Η., ΑΠΑΗΣΔ, ή ηζφηηκσλ ζρνιψλ. 

4)  Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο Διιεληθνχ Α.Δ.Η. ή νκνηαγνχο 
Παλεπηζηεκίνπ ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλνπ απφ ην ΓΗΚΑΣΑ ή ΓΟΑΣΑΠ. 

5)  Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη (ελδεηθηηθά): 
i. Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 
ii. Γεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 
iii. Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα 
iv. πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 
v. Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο, θ.ν.θ. 

Ζ  Γ..Δ.. ή Δπηηξνπή ε νπνία νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ.. εμεηάδεη  αλ  πιεξνχληαη ηα θαηά ην λφκν 
απαηηνχκελα πξνζφληα θαη ηα θξηηήξηα πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, αμηνινγεί ηα 
πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα θαη εγθξίλεη ή 
απνξξίπηεη ηελ αίηεζε. Ζ ίδηα Γ..Δ.. νξίδεη ηελ/ηνλ επηβιέπνπζα/νληα θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο 
ηξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο.  

 

Μέζνδνο δεκνζηνπνίεζεο  
Ζ πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζε εθεκεξίδεο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Αηγαίνπ θαη θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα γηα λα ελεκεξσζνχλ φινη νη ελδηαθεξφκελνη µε έληππα θαη 
ειεθηξνληθά κέζα.  

 
 

2.3.5 Θεκαηηθέο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ  

 

Σα ζεκαηηθά πεδία ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ, κπνξεί λα είλαη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν ζεξαπεχεη 
ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο. Μεηαμχ ησλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
είλαη ηα παξαθάησ: 
 

• Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε 

• Κιηκαηηθή Αιιαγή 

• Δλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ 

• Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ 

• Οηθνηνμηθνινγία 

• Γηαρείξηζε Οηθνζπζηεκάησλ 

• Οηθνινγία 

• Δθαξκνγέο Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ θαη Σειεπηζθφπεζεο ζην 

Πεξηβάιινλ 

• Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

• Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή 

 

 

2.3.6. Οξγάλσζε Δθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνπο ππνςήθηνπο 
δηδάθηνξεο 

Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δηαδηθαζηψλ  

Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο έρεη ππνρξέσζε, εθφζνλ ηνπ δεηεζεί, λα πξνζθέξεη εθπαηδεπηηθέο 
ππεξεζίεο ζην Σκήκα. πγθεθξηκέλα δχλαηαη λα παξέρεη επηθνπξηθφ δηδαθηηθφ έξγν ζε πξνπηπρηαθά 
ή/θαη κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Παξάιιεια ζπκκεηέρεη ζηηο επηηεξήζεηο 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ. Ο ζπλνιηθφο ρξφλνο απαζρφιεζεο ηνπ ΤΓ γηα 
ππνζηεξηθηηθέο πξνο ην Σκήκα δξαζηεξηφηεηεο δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 36 ψξεο/αθαδεκατθφ 
έηνο. 

Οξγάλσζε εκηλαξίσλ θαη Οκηιηψλ - Γπλαηφηεηα πξφζθιεζεο νκηιεηψλ  
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Ζ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηψλ είλαη πεξηνξηζκέλε θαζψο ππάξρεη δπζθνιία αλεχξεζεο πφξσλ 

αιιά ξφιν παίδεη θαη ε απφζηαζε απφ ηα κεηξνπνιηηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Πάλησο, γίλεηαη πξνζπάζεηα ψζηε θάζε επθαηξία νξγάλσζεο ζεκηλαξίσλ θαη νκηιηψλ λα πινπνηείηαη, 

έζησ θαη θάησ απφ κε επλντθέο ζπλζήθεο. 

2.3.7 Γηεζλήο ραξαθηήξαο Πξνγξάκκαηνο  Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

 

πκκεηνρή Γηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ. 

 

πκκεηνρή αιινδαπψλ ππνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 δελ ππάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ. 

 

πκθσλίεο κε Ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ Δμσηεξηθνχ 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 δελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κε Ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ Δμσηεξηθνχ. 

 

Παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο ππνςήθηνπο Γηδάθηνξεο 

Ο ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηβιέπσλ θαζεγεηή ηνπ, δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζε 
δηάθνξεο επηζηεκνληθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο δηεζλή «Θεξηλά Πξνγξάκκαηα» (summer 
schools), δηεζλή εξεπλεηηθά ζπλέδξηα, ππνβνιή άξζξσλ ζε έγθξηηα πεξηνδηθά, θιπ. 

 

πγγξαθή Γηαηξηβήο ζε μέλε γιψζζα 

Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή δχλαηαη λα είλαη, εθηφο ηεο Διιεληθήο θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα θαηφπηλ 
έγθξηζεο απφ ηε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο. 

Γηεζλείο Γηαθξίζεηο ηνπ Π.Γ. 

Γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 δελ ππάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ. 

 

2.3.8 Δμεηαζηηθφ χζηεκα  

Γηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ  

Καηά  ηε  δηάξθεηα  εθπφλεζεο  ηεο  Γηδαθηνξηθήο  Γηαηξηβήο  ν  ΤΓ  αζρνιείηαη  κε  ηελ  αμηνιφγεζε  
θαη  δηεξεχλεζε  ησλ  πεγψλ,  ηε  ζπιινγή  ησλ  εξεπλεηηθψλ  δεδνκέλσλ,  ηελ  επεμεξγαζία  θαη  
αλάιπζε  ησλ  δεδνκέλσλ.  Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξέπεη λα απνηειεί κία ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά 
ζηελ επηζηεκνληθή γλψζε. Ζ πξσηνηππία θαη ε ζπκβνιή ηεο δηαηξηβήο ζηελ επηζηήκε απνδεηθλχεηαη 
θαη κε ηε δεκνζίεπζε κέξνπο ηεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε ζχζηεκα θξηηψλ ή/θαη παξνπζίαζε 
ζε δηεζλή ζπλέδξηα. 
Γεθανρηψ (18) κήλεο κεηά απφ ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Σκήκα  ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο θαηαζέηεη ζηελ 
Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή νινθιεξσκέλε Πξφηαζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ζηελ νπνία 
εθζέηεη ην αθξηβέο αληηθείκελν ηεο δηαηξηβήο ηνπ, ηε κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα 
πξνζεγγίζεη ην αληηθείκελν απηφ, ηελ πξνγελέζηεξε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο απηή πξνθχπηεη 
απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο 
ηεο δηαηξηβήο. Παξάιιεια κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξφηαζεο ν ΤΓ ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη ηελ 
Πξφηαζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζηνπο Καζεγεηέο ηνπ Σνκέα ζηνλ νπνίν αλήθεη ν επηβιέπνληαο 
θαζεγεηήο. Ζ εηζήγεζε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαηαηίζεηαη ζηελ ΓΔ ε νπνία 
είλαη ππεχζπλε γηα ηελ έγθξηζή ηεο.  
Αιιαγή ηνπ ζέκαηνο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δελ κπνξεί λα δεηεζεί παξά κφλν κεηά ηελ 
παξέιεπζε ηνπιάρηζηνλ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο θαη εθφζνλ θαηαηεζεί εηζήγεζε ηνπ επηβιέπνληνο 
ηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή.   
ην ηέινο θάζε ρξφλνπ απφ ηνλ νξηζκφ ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ν ΤΓ ππνρξενχηαη 
λα παξνπζηάζεη ηελ Έθζεζε Πξνφδνπ ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ζηνπο Καζεγεηέο ηνπ Σνκέα ζηνλ 
νπνίν αλήθεη ν επηβιέπνληαο θαζεγεηήο. Παξάιιεια ν ΤΓ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξηκειή 
πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ππνβάιιεη ηελ Έθζεζε Πξνφδνπ ηνπ πξνο ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο, ε 
νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ έγθξηζή ηεο Έθζεζεο Πξνφδνπ. Κάζε Έθζεζε Πξνφδνπ 
πξνζππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη ηα ινηπά κέιε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 
θαη ζπλνδεχεηαη απφ Πίλαθα ν νπνίνο πεξηγξάθεη ζπλνπηηθά  ηελ κέρξη ηνχδε πνξεία ηνπ ΤΓ.  
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Ζ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο κεηά απφ εηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο 
κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε δηαγξαθή ππνςεθίνπ δηδάθηνξα, ηνπ νπνίνπ ε πξφνδνο θξίλεηαη 
αλεπαξθήο, είηε αλ ν ππνςήθηνο έρεη αλαηηηνιφγεηα δηαθφςεη ην έξγν ηεο εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο ή 
δελ ππνβάιιεη εηήζηεο εθζέζεηο πξνφδνπ, ή ελ ηέιεη έρεη παξαβηάζεη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο φζνλ 
αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ απφ ηα αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα. 
Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή εθπνλείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ΤΓ πνπ ηελ έρεη αλαιάβεη, δηαθνξεηηθά ν ΤΓ 
δηαγξάθεηαη, ή ζε πεξίπησζε, πνπ έρεη ιάβεη ηνλ ζρεηηθφ ηίηιν ζπνπδψλ (Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα), 
απηφο αθπξψλεηαη. Σίηινο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα αλαθιεζεί ή αθπξσζεί αλ απνδεηρζεί φηη 
δελ ζπλέηξεραλ ηελ επνρή ηεο απφθηεζεο ηνπ νη εθ ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ πξνυπνζέζεηο 
θηήζεο ηνπ. Δηδηθά ηνχην ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζησζεί φηη ηκήκα ηεο ΓΓ είλαη 
πξντφλ αληηγξαθήο ή ινγνθινπήο. Ζ αλάθιεζε ή αθχξσζε γίλεηαη απφ ηα νηθεία φξγαλα πνπ 
απέλεηκαλ ηνλ ηίηιν κε πιεηνςεθία ησλ 3/4. Γεπηεξνβαζκίσο παξεκβαίλεη ε χγθιεηνο εθ φζνλ 
ηνχην δεηεζεί απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν. 
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ν ππνςήθηνο ηελ ππνβάιιεη ζηα 
κέιε ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ζε έληππε κνξθή. Παξάιιεια νθείιεη λα ππνβάιεη ζηε 
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) επηζηεκνληθφ άξζξν πνπ πξνέθπςε απφ ηα 
απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη δεκνζηεχηεθε ή έγηλε δεθηφ πξνο 
δεκνζίεπζε ζε δηεζλέο επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην SCI (Science Citation Index) 
ή ζην Social SCI ή ζην SCOPUS. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο, εληφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ηεο 
δηαηξηβήο θαη ηνπ ελφο ηνπιάρηζηνλ επηζηεκνληθνχ άξζξνπ, ζπγθαιεί κε εηδηθή πξφζθιεζε ηελ 
εμεηαζηηθή επηηξνπή, ζε θαζνξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν, ελψπηνλ ηεο νπνίαο ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο 
αλαπηχζζεη δεκφζηα ηε δηαηξηβή ηνπ. ηελ πξφζθιεζε αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε δηαδηθαζία 
παξνπζίαζεο θαη ππνζηήξημεο ηεο δηαηξηβήο απφ ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα είλαη δεκφζηα θαη θαηά 
ζπλέπεηα κπνξεί λα ηελ παξαθνινπζήζεη θάζε ελδηαθεξφκελνο. H πξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηε 
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ζε εκθαλή ζεκεία ζηνπο ινηπνχο ρψξνπο ηνπ Σκήκαηνο. 
Γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο παξνπζίαζεο θαη αλάπηπμεο ηεο δηαηξηβήο απαηηείηαη ε παξνπζία ησλ 
5 ηνπιάρηζηνλ κειψλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Ο  ππνςήθηνο  δηδάθηνξαο  αλαπηχζζεη  ηελ  
Γηδαθηνξηθή  Γηαηξηβή  ηνπ, δεκφζηα,  ελψπηνλ  ηεο  Δπηακεινχο  Δμεηαζηηθήο  Δπηηξνπήο θαη ηνπ 
θνηλνχ θαη απαληά ζε εξσηήζεηο ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα απνρσξνχλ θνηλφ θαη ΤΓ, 
ψζηε ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή λα ζπλεδξηάζεη θαη‟ ηδίαλ. Ζ Δπηηξνπή θξίλεη ην πξσηφηππν ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο δηαηξηβήο θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο ζηελ επηζηήκε. Δθ‟ φζνλ ππέξ ηεο 
έγθξηζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ςεθίζνπλ ηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο 
Δπηηξνπήο, ε δηαηξηβή ζεσξείηαη φηη έρεη εγθξηζεί. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 
γίλεηαη, κε ςεθνθνξία, ε αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ηνπ ππνςεθίνπ κε έλαλ απφ ηνπο εμήο 
ραξαθηεξηζκνχο: «Άξηζηα», «Λίαλ Καιψο», «Καιψο». Γηα ηνλ πην πάλσ αμηνινγηθφ ραξαθηεξηζκφ 
απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. ην ηέινο ηεο 
δηαδηθαζίαο εμέηαζεο ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξαθηηθφ ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ φια ηα παξφληα κέιε 
ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θαη ππνβάιιεηαη ζηε Γ..Δ.., πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε αλαγφξεπζε ηνπ 
ππνςεθίνπ ζε Γηδάθηνξα. Ζ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα αλαπέκςεη κε απφθαζή ηεο ηε 
δηαηξηβή γηα δηνξζψζεηο ή επεμεγήζεηο γηα δηάζηεκα κέρξη έμη (6) κήλεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ε 
Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή ππνβάιεη πξνο ηελ ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο πξαθηηθφ ζην νπνίν αλαθέξνληαη 
ιεπηνκεξψο νη δηνξζψζεηο ή επεμεγήζεηο νη νπνίεο δεηνχληαη απφ ηνλ ΤΓ. Δληφο ηνπ δηαζηήκαηνο 
πνπ ερεη νξίζεη ε Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, ν ΤΓ ππνρξενχηαη λα θνηλνπνηήζεη ζηα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο 
Δπηηξνπήο ηα νπνία ήηαλ παξφληα ζηελ παξνπζίαζε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ηελ αλαζεσξεκέλε 
εθδνρή ηεο. Δληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο αλαζεσξεκέλεο δηαηξηβήο, θάζε κέινο ηεο 
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ελεκεξψλεη ηνλ επηβιέπνληα Καζεγεηή γηα ην εάλ εγθξίλεη ηελ 
αλαζεσξεκέλε δηαηξηβή θαζψο θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ηνπ ππνςεθίνπ κε 
έλαλ απφ ηνπο εμήο ραξαθηεξηζκνχο: «Άξηζηα», «Λίαλ Καιψο», «Καιψο». Σφζν γηα ηελ έγθξηζε ηεο 
αλαζεσξεκέλεο δηαηξηβήο φζν θαη γηα ηελ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ηνπ ΤΓ απαηηείηαη ε ζχκθσλε γλψκε 
ηεο πιεηνςεθίαο ησλ κειψλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηα νπνία ήηαλ παξφληα ζηελ παξνπζίαζε 
ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο.  Με επζχλε ηνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ζπληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη ην 
ηειηθφ πξαθηηθφ ζην νπνίν επηζπλάπηνληαη νη ππνγεγξακκέλεο αμηνινγήζεηο εθάζηνπ ησλ κειψλ ηεο 
Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηα νπνία ήηαλ παξφληα ζηελ παξνπζίαζε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. Σν 
ηειηθφ πξαθηηθφ θαηαηίζεηαη πξνο ηε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο θαη θνηλνπνηείηαη ζηα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο 
Δπηηξνπήο.  
ε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ηεο Γ..Δ.. δηαβάδεηαη ην πξαθηηθφ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. Δθφζνλ ν 
ΤΓ έρεη αμηνινγεζεί ζεηηθά, αθνινπζεί ε θαζνκνιφγεζε ηνπ ππνςεθίνπ,  ε αλαγφξεπζε ηνπ ζε 
δηδάθηνξα θαη ε απνλνκή ηνπ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Δάλ ν ΤΓ έρεη αμηνινγεζεί αξλεηηθά, ε 
Γ..Δ.. πξνρσξά ζηελ δηαγξαθή ηνπ. 
Πξηλ ηελ θαζνκνιφγεζε ε δηαηξηβή ζα πξέπεη λα έρεη ηππσζεί θαη βηβιηνδεηεζεί κε ηελ θξνληίδα ηνπ 
δηδάθηνξα. Ο δηδάθηνξαο θαηαζέηεη αληίηππα ηεο δηαηξηβήο ηνπ σο εμήο: 
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 Σξία βηβιηνδεηεκέλα αληίηππα ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 

 Γχν βηβιηνδεηεκέλα αληίηππα ζηε Βηβιηνζήθε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ  

 Γχν βηβιηνδεηεκέλα αληίηππα ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε 

 Γχν βηβιηνδεηεκέλα αληίηππα ζηε Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ 

 Έλα βηβιηνδεηεκέλν  αληίηππν ζην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο.  
 
χλζεζε ησλ 7κειψλ θαη 3κειψλ επηηξνπψλ  
Γηα  θάζε  ππνςήθην  πνπ  γίλεηαη δεθηφο γηα  ηελ  εθπφλεζε  Γηδαθηνξηθήο  Γηαηξηβήο, νξίδεηαη απφ 
ηελ Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο  Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηελ 
θαζνδήγεζε θαη επίβιεςή ηνπ ΤΓ. Ζ Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ ηνλ 
επηβιέπνληα, πνπ είλαη κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ νηθείνπ Σκήκαηνο θαη αλήθεη ζηελ βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή ή 
ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ή ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη δχν άιια κέιε πνπ κπνξεί λα  είλαη κέιε 
Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο ή άιισλ Σκεκάησλ ηνπ ηδίνπ ή άιινπ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο, 
απνρσξήζαληεο ιφγσ νξίνπ ειηθίαο Καζεγεηέο  Α.Δ.Η.,  Καζεγεηέο  ΑΔΗ ή κέιε Δ.Π. ησλ Σ.Δ.Η. θαη 
ηεο ΑΠΑΗΣΔ ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ αλαγλσξηζκέλνπ  Δξεπλεηηθνχ  Κέληξνπ  ηεο  
εκεδαπήο  ή  ηεο  αιινδαπήο  πνπ  είλαη  θάηνρνη  Γηδαθηνξηθνχ  Γηπιψκαηνο.  Σα  κέιε  ηεο  
Δπηηξνπήο  πξέπεη  λα  έρνπλ  ηελ  ίδηα  ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε απηή ζηελ νπνία ν 
ππνςήθηνο Γηδάθηνξαο  εθπνλεί  ηελ  δηαηξηβή  ηνπ, γεγνλφο ην νπνίν ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνλ 
επηβιέπνληα Καζεγεηή ζηελ εηζήγεζε πξνο ηελ ΓΔ. 
 
Γηα  ηελ  ηειηθή  αμηνιφγεζε  θαη  θξίζε  ηεο  Γηδαθηνξηθήο  Γηαηξηβήο  ηνπ  ΤΓ κεηά  ηελ  
νινθιήξσζε  ησλ  ππνρξεψζεσλ  ηνπ  νξίδεηαη  απφ  ηελ Γ..Δ.. Δπηακειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή, 
ζηελ νπνία κεηέρνπλ φια ηα  κέιε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο. Σέζζεξα (4) 
ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο  Δπηακεινχο  Δμεηαζηηθήο  Δπηηξνπήο  πξέπεη  λα  είλαη  κέιε  Γ.Δ.Π.,  εθ  ησλ  
νπνίσλ  ηνπιάρηζηνλ  δπν  (2)  πξέπεη  λα  αλήθνπλ  ζην  νηθείν  Σκήκα.  Σα  ππφινηπα  κέιε  ηεο  
Δπηηξνπήο  κπνξεί  λα  είλαη  κέιε  Γ.Δ.Π.  Παλεπηζηεκίσλ  ηεο  εκεδαπήο  ή  νκνηαγψλ ηδξπκάησλ  
ηεο  αιινδαπήο,  απνρσξήζαληεο  ιφγσ  νξίνπ  ειηθίαο  Καζεγεηέο  Α.Δ.Η., Καζεγεηέο Α..Δ.Η. ή 
κέιε Δ.Π. ησλ Σ.Δ.Η. θαη ηεο Α..ΠΑΗ.Σ.Δ. ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ  Α΄,  Β΄,  θαη  Γ΄  
αλαγλσξηζκέλνπ  εξεπλεηηθνχ  θέληξνπ  ηνπ  εζσηεξηθνχ  ή  εμσηεξηθνχ, νη  νπνίνη  είλαη  θάηνρνη  
Γηδαθηνξηθνχ  Γηπιψκαηνο.  ια  ηα  κέιε  ηεο  Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο  Δπηηξνπήο  πξέπεη  λα  
έρνπλ  ηελ  ίδηα  ή  ζπλαθή  επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε απηή, ζηελ νπνία ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο 
εθπφλεζε ηελ Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή  ηνπ, γεγνλφο ην νπνίν ηεθκεξηψλεηαη κε εηζήγεζε ηνπ 
επηβιέπνληα Καζεγεηή πξνο ηελ ΓΔ.   
 

2.4.  Άιιεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο Σκήκαηνο  
(π.ρ. δηδαζθαιείν Ρφδνο) 
 
 
 

 

 

2.5.  πκπεξάζκαηα 
 
 

 

3.Γηδαθηηθφ Έξγν 
 
 
 

3.1Απνηειεζκαηηθφηεηα Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ θαη Πνηφηεηα Γηδαθηηθήο 
Γηαδηθαζίαο  

 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Έλαο ηξφπνο απνηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, είλαη 
ην έληππν αμηνιφγεζεο καζήκαηνο πνπ θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ νη θνηηεηέο ζην ηέινο θάζε 
αθαδεκατθνχ εμακήλνπ. Σν εξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη κηα νκάδα 
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εξσηήζεσλ/θξηηεξίσλ πνπ αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ζηε δηδαθηηθή ηθαλφηεηα, νξγάλσζε θαη ζπλέπεηα 
ηνπ  Γηδάζθνληνο/νπζαο.  Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο: 
 

 «Ο δηδάζθσλ παξνπζηάδεη μεθάζαξα ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ απφ 
ηνπο θνηηεηέο» 

 «Ο δηδάζθσλ παξνπζηάδεη ηελ χιε κε θαηαλνεηφ ηξφπν, ρξεζηκνπνηψληαο παξαδείγκαηα θαη 
αζθήζεηο»  

 «Ο Γηδάζθσλ είλαη πξνζηηφο θαη πξφζπκνο ζην λα παξέρεη βνήζεηα θαη δηεπθξηλίζεηο»  

 «πλνιηθά, ν Γηδάζθσλ είλαη ηθαλφο δάζθαινο»  
 
Ζ πνηφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, είλαη αληηθείκελν δηαξθνχο 
εμέηαζεο, αλάιπζεο, θξηηηθήο, αμηνιφγεζεο θαη βειηίσζεο θαη ζεσξείηαη φηη είλαη επαξθήο, γεγνλφο 
πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ αιιά θαη απφ ηελ ζηάζκε ησλ απνθνίησλ ηνπ 
Σκήκαηνο, ηδίσο απηψλ πνπ αθνινπζνχλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε άιια ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ 
θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. 
Ζ δηδαζθαιία θάζε καζήκαηνο ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (κέζνο εβδνκαδηαίνο 
θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ αλά δηδάζθνληα, γηα ην ΠΠ: 6ψξεο/εβδνκάδα αλά εμάκελν) θαη ησλ ηξηψλ 
Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ Σκ. Πεξηβάιινληνο , θαζνξίδεηαη απφ ηνλ Γηδάζθνληα 
θαη πεξηιακβάλεη αλάινγα κε ην κάζεκα, δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα, αζθήζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο 
εθδξνκέο. Κάζε κάζεκα εμεηάδεηαη, είηε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ κε γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εμεηάζεηο, 
είηε κε ζπγγξαθή εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ, είηε κε ζπλδπαζκφ ησλ δχν. Ζ 
πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ γηα ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο, γίλεηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ βαζηθνχ εγρεηξηδίνπ 
ηνπ καζήκαηνο, ησλ γξαπηψλ ζεκεηψζεσλ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ππνδεηθλχνληαη απφ ηνλ 
Γηδάζθνληα, ηεο ρξήζεο ησλ  ππεξεζηψλ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαζψο θαη ηεο 
ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ζεκεηψζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο ηνπ Σκήκαηνο (π.ρ. 
Κεληξηθφο Δμππεξεηεηήο (server) Σκήκαηνο).   
Δπηπιένλ, ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, εθκεηαιιεπφκελν ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε θνηλσλία ηεο 
Πιεξνθνξίαο, έρεη πξνρσξήζεη ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ, ζε 
πεξηζζφηεξα απφ 50 καζήκαηα ηφζν ηνπ Πξνπηπρηαθνχ φζν θαη ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ 
πνπδψλ ηνπ, κε ηε ρξήζε ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο Moodle. Ζ εχθνιε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο, 
νη δπλαηφηεηεο ελζσκάησζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ εηθφλαο-ήρνπ, ε δηεμαγσγή ελδηάκεζσλ 
πξνφδσλ, ε θαηάζεζε εξγαζηψλ  θαη ε δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ θαη ηνπ 
Γηδάζθνληα, δεκηνπξγνχλ έλα πεξηβάιινλ θηιηθφ πξνο ηνλ ρξήζηε. Κάζε Αθ. Έηνο, 
πξαγκαηνπνηνχληαη δηαιέμεηο ζηνπο λενεηζαθηένπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, κε 
νδεγίεο γηα ηε ρξήζε  ηεο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο Moodle. 
 
Χο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Βι. απάληεζε σο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

. 

3.2Οξγάλσζε θαη Δθαξκνγή Γηδαθηηθνχ Έξγνπ 

 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

Σν ζχλνιν ησλ Γηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, επηθαηξνπνηεί ηα βνεζήκαηα θαη ηηο 
ζπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηψζεηο, θάζε ρξφλν, κέζσ αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν ησλ εμειίμεσλ ζηελ 
ειιεληθή θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία. Σν πεξηερφκελν/χιε ησλ καζεκάησλ, νη καζεζηαθνί ζηφρνη 
θαη ν ηξφπνο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ, γλσζηνπνηείηαη θάζε ρξφλν ζηνπο εγγεγξακκέλνπο, κέζσ 
ηεο εηζαγσγηθήο δηάιεμεο. ζνλ αθνξά ζηελ επηθνηλσλία θαη θαζνδήγεζε ησλ θνηηεηψλ, ε 
πιεηνλφηεηα ησλ Γηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο έρεη αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ. Οη 
θνηηεηέο, δχλαληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο Γηδάζθνληεο, αλαδεηψληαο ηνπο ζην γξαθείν ηνπο ή 
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ κε άκεζε πνιιέο θνξέο αληαπφθξηζε. Αθφκε, ζε αξθεηά καζήκαηα 
ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 
λα εθπαηδεπηνχλ νη θνηηεηέο ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία, κε ηελ αλαδήηεζε θαη ρξήζε ηεο 
βηβιηνγξαθίαο. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, είλαη ε κειέηε ζπγθεθξηκέλσλ 
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άξζξσλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε θξηηηθή αλάγλσζή ηνπο θαζψο θαη ε αλάιπζε δεδνκέλσλ θαη 
εξκελεία ηνπο, βάζεη βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ. 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Βι. απάληεζε σο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ. 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

 

3.3.Αλαινγία Γηδαζθφλησλ-Γηδαζθφκελσλ  

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

3.4.Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

 

Σν ζχλνιν ησλ Γηδαζθφλησλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, επηθαηξνπνηεί ηα βνεζήκαηα θαη ηηο 
ζπκπιεξσκαηηθέο ζεκεηψζεηο, θάζε ρξφλν, κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ζηηο ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο θαη 
ζην δηαδίθηπν, αιιά θαη ζε άιιεο πεγέο, ησλ εμειίμεσλ ζηελ ειιεληθή θαη μελφγισζζε επηζηεκνληθή 
βηβιηνγξαθία. Κνηλφο ζηφρνο είλαη ε επηινγή ησλ θαιχηεξσλ δπλαηψλ εθπαηδεπηηθψλ βνεζεκάησλ, 
γηα ηε βειηίσζε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

Σφζν ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ φζν θαη ζην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ,  
δελ πξνβιέπεηαη ε δηαλνκή ζπγγξακκάησλ ζηνπο θνηηεηέο θαη ππνςήθηνπο Γηδάθηνξεο. Χζηφζν, νη 
Γηδάζθνληεο παξέρνπλ ζε εηήζηα βάζε επηθαηξνπνηεκέλε ειιεληθή θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία, 
ζεκεηψζεηο θαη πιηθφ ζε ηζηνζειίδεο.  

 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

3.5.Γηαζέζηκα κέζα θαη ππνδνκέο  

 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

 

Αίζνπζεο δηδαζθαιίαο: 

 

Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο δηαζέηεη ζπλνιηθά 5 Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 
Γηδαθηηθνχ έξγνπ ηνπ ΠΠ θαζψο θαη ησλ ηξηψλ ΜΠ (Πίλαθαο 3.5.1.). Οη Γηδαθηηθνί Υψξνη ηνπ Σκ. 
Πεξηβάιινληνο, θξίλνληαη θαηάιιεινη θαη επαξθείο, φζνλ αθνξά ζηελ χπαξμε ελφο ειεθηξνληθνχ 
ππνινγηζηή θαη ελφο βηληενπξνβνιέα, ζε θαζέλαλ απφ απηνχο.  

 

Πίλαθαο 3.5.1. Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 

Αίζνπζεο 

Γηδαζθαιίαο 

Μέγεζνο Αηζνπζψλ Θέζεηο Δξγαζίαο 

Α 50 m
2
 25 άηνκα 

Β 115 m
2
 85 άηνκα 

Γ 50 m
2
 25 άηνκα 

Γ 50 m
2
 25 άηνκα 

Δ  50 m
2
 25 άηνκα 
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Δθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα: 

Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο, δηαζέηεη εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα Υεκείαο, Βηνινγίαο, Δδαθνινγίαο θαη 
Πιεξνθνξηθήο.  

 

Πίλαθαο 3.5.2. Δθπαηδεπηηθά Δξγαζηήξηα Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 

Δθπαηδεπηηθά 

Δξγαζηήξηα 

Θέζεηο 

Δξγαζίαο 

Γηαζεζηκφηεηα/Ώξεο 

Λεηηνπξγίαο 

Δπνπηηθφ 

Πξνζσπηθφ 
Δμνπιηζκφο 

Υεκείαο 30 

Αλάινγα κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Ναη 
Βι. Παξάξηεκα 

Γ 

Βηνινγίαο 32 

Αλάινγα κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Ναη Βι. Παξάξηεκα Γ 

Δδαθνινγίαο 30 

Αλάινγα κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Ναη Βι. Παξάξηεκα Γ 

Πιεξνθνξηθήο 47 09:00-21:00 Ναη Βι. Παξάξηεκα 

  

πλνιηθά, ε δηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή γηα ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ ηφζν ηνπ 
Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ φζν θαη ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηνπ 
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπο Γηδάζθνληεο ηθαλνπνηεηηθή. 

Χζηφζν, γηα νξηζκέλα καζήκαηα νη Γηδάζθνληεο επηζεκαίλνπλ φηη ηα εθπαηδεπηηθά κέζα ζα έρνπλ 
θηάζεη ζε επάξθεηα αλ: 

 

 ζεζπηζηνχλ θξνληηζηεξηαθέο ψξεο κε βνεζνχο δηδαζθαιίαο 

 

Άιια δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε δηαζέζηκε εθπαηδεπηηθή ππνδνκή ησλ καζεκάησλ, αθνξνχλ: 

 

 ζηελ έιιεηςε ρψξσλ εληφο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο γηα κειέηε (ζπνπδαζηήξηα) θαζψο 
θαη  

 ε κεγάιε απφζηαζε ηεο Βηβιηνζήθεο απφ ην Σκήκα (πεξίπνπ 6km)  πνπ δελ επηηξέπεη ηνλ 
εχθνιν δαλεηζκφ βηβιίσλ απφ ηνπο θνηηεηέο.  

 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Βι. απάληεζε σο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

(ε απηήλ ππνελφηεηα θαηαγξάθνληαη:  

Βι. απάληεζε σο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

3.6.Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο 

 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 
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3.7. Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ   

Οη θχξηεο ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Σκήκα 
Πεξηβάιινληνο ηφζν απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο φζν θαη απφ ηνπο θνηηεηέο (πξνπηπρηαθνί, 
κεηαπηπρηαθνί θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο) θαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ, είλαη νη παξαθάησ: 

 

 ππεξεζία ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (e-mail) 

 θεληξηθφο εμππεξεηεηήο (server) 

 εθπαηδεπηηθά ινγηζκηθά θαη δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο (ArcGIS, SPSS, virtual Labs θ.ά.) 

 Γίθηπν Διιεληθψλ Αθαδεκατθψλ Βηβιηνζεθψλ (HEALLINK) γηα πξφζβαζε ζε θαηαιφγνπο 
ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ 

 Γηαδηθηπαθή Δθπαηδεπηηθή Πιαηθφξκα (Moodle) γηα δηαρείξηζε δηαιέμεσλ θαη εμ απνζηάζεσο 
καζεκάησλ 

 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ καζεκάησλ πνπ δηεμάγνληαη ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο (Πξνπηπρηαθφ 
Πξφγξακκα πνπδψλ θαη Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ), δηαζέηνπλ ειεθηξνληθφ πιηθφ 
κέζσ ηνπ Κεληξηθνχ Δμππεξεηεηή (server). Σν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν αλαλεψλεηαη φηαλ ν 
Γηδάζθσλ θξίλεη φηη είλαη απαξαίηεην, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη:  

 

 εκεηψζεηο 

 Γηαθάλεηεο 

 Αζθήζεηο 

 Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ 

 

Δπηπιένλ, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ απφ ην Αθ. Έηνο 2012-2013, έρεη ελεξγνπνηήζεη ηε δηαδηθηπαθή 
πιαηθφξκα Moodle, γηα on-line καζήκαηα, παξέρνληαο δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο δηαδξαζηηθά απφ 
απφζηαζε, δηεχξπλζε επηζηεκνληθψλ δηαζπλδέζεσλ θαη εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Ο θνηηεηήο κπνξεί λα 
δηδάζθεηαη θαη λα εμεηάδεηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ κελνχ πνπ ππάξρεη δηαζέζηκν ζηελ δηαδηθηπαθή 
απηή πιαηθφξκα. πγθεθξηκέλα, ε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα Moodle: 

 

 επηηξέπεη ηελ νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ησλ θνηηεηψλ 

 ζπληειεί ζηε ζπρλφηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ θνηηεηψλ θαη δηδαζθφλησλ κέζσ ζχγρξνλσλ 
(chat rooms) θαη αζχγρξνλσλ εξγαιείσλ (e-mail, forum) θαη ηέινο,  

 ζπληείλεη  ζηελ ακεζφηεξε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ησλ θνηηεηψλ, απφ ηνπο 
δηδάζθνληεο.  

 

ηα πιαίζηα κάιηζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ κέηξν 2.2 - Κεληξηθή Γξάζε Γ: Αλάπηπμε θαη 
Πξνζθνξά Γηαδηθηπαθψλ Μαζεκάησλ ζε Σκήκαηα ηνπ Παλ. Αηγαίνπ, 45 πεξίπνπ καζήκαηα ηνπ 
Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκ. Πεξηβάιινληνο θαη 15 καζήκαηα ησλ 
Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ,  ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα WebCT Vista 
κε πεξηζζφηεξνπο απφ 3500 εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο έσο θαη ην αθ. έηνο 2010-2011. Ζ πιαηθφξκα 
πξνζθέξεη ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζε ζεκεηψζεηο, δηαθάλεηεο, θξνληηζηεξηαθέο αζθήζεηο, θαζψο 
επίζεο ζε κεζφδνπο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ κέζσ αζθήζεσλ θαη πξνφδσλ κε ηελ ρξήζε 
εξσηήζεσλ πνιιαπιψλ επηινγψλ.  

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ, ν βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη 
επηθνηλσληψλ ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, θξίλεηαη επαξθήο.  

 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

Βι. απάληεζε σο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

Βι. απάληεζε σο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

3.8. Βαζκφο ζχλδεζεο ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα 
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ηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο 
Πεξηβάιινληνο, ππάξρεη έληνλε ε πξνζπάζεηα λα εθπαηδεπηνχλ νη θνηηεηέο ζηελ εξεπλεηηθή 
δηαδηθαζία, κε ηελ αλαδήηεζε θαη ρξήζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο θαη λα κελ 
πεξηνξηζηνχλ ζε έλα βνήζεκα. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, είλαη ε κειέηε 
ζπγθεθξηκέλσλ άξζξσλ απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ε θξηηηθή αλάγλσζή ηνπο θαζψο θαη ε αλάιπζε 
δεδνκέλσλ θαη εξκελεία ηνπο, βάζεη βηβιηνγξαθηθψλ πεγψλ. Δπίζεο, γηα λα εληζρπζεί ε ζχλδεζε ηεο 
δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα, ζην Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο, 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθφ κάζεκα κε ηίηιν «Δξεπλεηηθέο Μέζνδνη Η». Σν πεξηερφκελν απηνχ 
εζηηάδεη ζηηο βαζηθέο αξρέο θάζε εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο (ζπγγξαθή βηβιηνγξαθίαο, εξεπλεηηθή 
ππφζεζε) θαζψο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο (δεηγκαηνιεςία, 
ζπλεληεχμεηο, εξσηεκαηνιφγην, ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε). Δπηπξφζζεηα, ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-
2015, πξνζηέζεθαλ πέληε (5) λέα καζήκαηα ππνρξεσηηθήο επηινγήο, κε έληνλε εξεπλεηηθή δηάζηαζε. 
Πξφθεηηαη γηα ηα: Δξεπλεηηθέο Μέζνδνη ΗΗ-6

ν
 εμάκελν, Πεηξακαηηθή Οηθνινγία-5

ν
 εμάκελν, Μέζνδνη 

Έξεπλαο ζηελ Οηθνινγία-6
ν
 εμάκελν, Μέζνδνη Έξεπλαο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή-6

ν
 εμάκελν 

θαη Μέζνδνη Έξεπλαο ζηηο Κνηλσληθέο θαη Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο-6
ν
 εμάκελν.  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ 
επηθαηξνπνηείηαη θάζε ρξφλν ζχκθσλα κε ηηο ηξέρνπζεο εξεπλεηηθέο εμειίμεηο, ν βαζκφο ζχλδεζεο ηεο 
δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα, θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφο.  

 

3.9. πλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ  
 

 

ε πξνπηπρηαθφ επίπεδν ππάξρεη ζπλεξγαζία, κέζσ Erasmus, κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ 
εμσηεξηθνχ, φπνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην κφλν πξφβιεκα είλαη ε γιψζζα δηδαζθαιίαο. Πνιινί 
δηδάζθνληεο αλαγθάδνληαη λα πξνζθέξνπλ ηα καζήκαηά ηνπο ηφζν ζηα ειιεληθά φζν θαη ζηα αγγιηθά, 
φηαλ ππάξρνπλ θνηηεηέο απφ ην εμσηεξηθφ. Με ην θνηλσληθφ ζχλνιν ε ζπλεξγαζία ησλ 
πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, ζε πεξηπηψζεηο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ θαη 
δεδνκέλσλ πεδίνπ (αλαθνξηθά κε πεξηβαιινληηθά θαη άιια δεηήκαηα) θαζψο θαη ε νινθιήξσζε ησλ 
δηπισκαηηθψλ ηνπο δηαηξηβψλ νη νπνίεο πνιιέο θνξέο αθνξνχλ ζε ηνπηθά πεξηβαιινληηθά 
πξνβιήκαηα. Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή δηάζηαζε είλαη ε ζεξηλή πξαθηηθή άζθεζε, πνπ επηηξέπεη ζηνπο 
θνηηεηέο λα εληάζζνληαη ζε ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο θνξείο. 

 

3.10. Κηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ 

ηνηρεία γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ, παξνπζηάδνληαη ζηνπο 
Πίλαθεο 9 θαη 11, ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. Παξαηεξείηαη, φηη ε θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 
είλαη ρακειή, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζε έιιεηςε πφξσλ θαη άιισλ αληηθεηκεληθψλ δπζθνιηψλ.  

 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ  πνπδψλ 

 

ηνηρεία γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
Πίλαθα 9, ηνπ Παξαξηήκαηνο Β.  

 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

ηνηρεία γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο, παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
Πίλαθα 11, ηνπ Παξαξηήκαηνο Β.  

 

 

Χο πξνο ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

 

3.11 πκπεξάζκαηα 

 

4.Δξεπλεηηθφ  Έξγν 
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4.1. Πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο 

Ζ παξαγσγή έξεπλαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη απνδεηθλχεηαη απφ ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ηηο 
δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ηηο αλαθνηλψζεηο ζε ζπλέδξηα θαη άιιεο εξγαζίεο. Πέξα 
φκσο απφ απηά ππάξρεη ε δηεζλήο ζπλεξγαζία ηφζν ζε αηνκηθφ, φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, κε 
άιια Σκήκαηα θαη Παλεπηζηήκηα ηεο εκεδαπήο θαη αιινδαπήο. 

 

 

4.2. Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην Σκήκα 
 

Σα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινχληαη ζην Σκήκα, αθνξνχλ θπξίσο ζε 
αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ειιεληθνχο θαη επξσπατθνχο θνξείο θαη 
είλαη ζεκαληηθά, ηφζν ζε επίπεδν ρξεκαηνδφηεζεο φζν θαη ζε επίπεδν παξαγφκελεο έξεπλαο θαη 
εθπαίδεπζεο λέσλ εξεπλεηψλ (Πίλαθαο 17, Παξάξηεκα Β).  

 

4.3. Γηαζέζηκεο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο 

ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, έρνπλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνχλ έληεθα (11) εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα πνπ 
είλαη επηθεληξσκέλα ζηνπο εμήο ζεκαηηθνχο άμνλεο: Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε, Γηαρείξηζε 
Πεξηβάιινληνο, Γηαρείξηζε Βηνπνηθηιφηεηαο, Γηαρείξηζε Απνβιήησλ, Πνηφηεηα Πεξηβάιινληνο, 
Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο θαη Δλεξγεηαθά πζηήκαηα, Σειεπηζθφπεζε/πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ 
Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ), Νεζησηηθφο Οηθνλνκηθφο ρεδηαζκφο, Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη 
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Δπηθνηλσλία 

ην Παξάξηεκα Γ ηεο Έθζεζεο, παξαηίζεηαη κηα ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θχξησλ εξεπλεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ησλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. 

 

ζνλ αθνξά ζηηο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο (επάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη 
πνηφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ ρψξσλ θαη ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ηνπο εμνπιηζκνχ), νη Γηδάζθνληεο ηνπ 
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, κέζσ ησλ απνγξαθηθψλ δειηίσλ, έρνπλ επηζεκάλεη φηη, ζην ζχλνιφ ηνπο, 
είλαη θαηάιιειεο. Τπάξρεη κάιηζηα ε πξφβιεςε γηα εγθαηάζηαζε δηαδξαζηηθψλ πηλάθσλ ζε φιεο ηηο 
αίζνπζεο δηδαζθαιίαο. Χζηφζν, νξηζκέλεο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο, εζηηάδνληαη ζηα παξαθάησ: 

 

 Ζ απζαίξεηε, απφ πιεπξάο Τπνπξγείνπ, αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέν-εηζαθηέσλ θνηηεηψλ 
απφ 60 ζε ζρεδφλ 100, πξνυπνζέηεη θαη αληίζηνηρε αχμεζε ησλ ρψξσλ ησλ εξγαζηεξίσλ, ε 
νπνία δελ είλαη εθηθηή ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο. 

 Ο εξγαζηεξηαθφο θαη ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο ρξεηάδεηαη ζπλερή ζπληήξεζε, αλαλέσζε θαη 
πξνκήζεηα αλαισζίκσλ (πάγηεο αλάγθεο: αλαλέσζε/ζπληήξεζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, 
ιάκπεο θαη ζπληήξεζε βηληενπξνβνιέσλ, εθηππσηψλ, ζαξσηψλ, αγνξά tonner θιπ). 

 

Δπίζεο, ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ Γηδαζθφλησλ ππνζηεξίδεη φηη νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο δελ 
αλαλεψλνληαη ζπρλά θαη δελ εθζπγρξνλίδνληαη ζε ζπζηεκαηηθή βάζε θαη ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο 
αλάγθεο, αιιά επθαηξηαθά, αλάινγα κε: 

 

 ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Σκήκαηνο 

 ηηο πξνηάζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 ηηο πξνθεξχμεηο ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ 

 

4.4. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 
Σκήκαηνο ην αθαδεκατθφ έηνο 

 

Ο αξηζκφο ησλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, 
γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016, παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 15, ηνπ Παξαξηήκαηνο Β.   

Οη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο, θξίλνληαη 
ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθέο, αλ ιεθζνχλ ππφςε νη κε επλντθέο πνιιέο θνξέο ζπλζήθεο (δηαθνπή 
πξφζβαζεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, έιιεηςε ηαθηηθψλ θνλδπιίσλ γηα έξεπλα θ.ά).  

 

4.5. Βαζκφο αλαγλψξηζεο ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα απφ ηξίηνπο 
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Γεδνκέλα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο απφ ηξίηνπο, παξνπζηάδνληαη 
ζηνλ Πίλαθα 16, ηνπ Παξαξηήκαηνο Β.   

 

4.6. Δξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο 

Έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο, είλαη φηη επλννχληαη νη εξεπλεηηθέο 
ζπλεξγαζίεο. Οη πεξηζζφηεξνη Γηδάζθνληεο ζπλεξγάδνληαη ηφζν κε άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ 
Σκήκαηνο, φζν θαη κε άιιεο κνλάδεο ηνπ Ηδξχκαηνο. Δπηπιένλ, αξθεηνί Γηδάζθνληεο ζπλάπηνπλ 
ζπλεξγαζίεο κε θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

4.7. Γηαθξίζεηο θαη βξαβεία εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε 
ηνπ Σκήκαηνο 

 

Βξαβεία 

Σηκεηηθνί Σίηινη  

Οη δηαθξίζεηο θαη ηα βξαβεία εξεπλεηηθνχ έξγνπ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε θαη εξεπλεηηθά 
εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο, θξίλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 
Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ππήξμε ηειηθφο ππνςήθηνο 
(finalist) κε ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ πξνγξάκκαηνο BIODEPTH γηα ην βξαβείν Descartes 2001.  

Δπίζεο, ν Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαη πξψελ Πξχηαλεο ηνπ Παλ. Αηγαίνπ, θ. 
Σξνχκπεο Αλδξέαο, έρεη ηηκεζεί κε ζεκαληηθέο δηαθξίζεηο θαη κεηάιιηα φπσο θαη ν  Αλαπιεξσηήο 
Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θνο Γεκεηξαθφπνπινο Παλαγηψηεο, πνπ ηηκήζεθε κε ην 1ν 
Βξαβείν γηα ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ, ζε δηαγσληζκφ θνηηεηηθψλ εξγαζηψλ. 

Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε δηάθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Πεξηβαιινληηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Δθπαίδεπζεο 
ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, κε επηθεθαιήο ηελ Καζεγήηξηα θα. Κσλζηαληία θαλαβή θαζψο ζε 
ζπλεξγαζία κε ην Ληκεληθφ Σακείν θχξνπ, ζπκκεηείρε ζηνλ παγθφζκην δηαγσληζκφ βίληεν γηα ηελ 
Κιηκαηηθή Αιιαγή (The Film4Climate Global Video Competition) θαη θαηέθηεζε ηελ 1ε ζέζε αλάκεζα 
ζε 860 ζπκκεηνρέο, απφ 153 ρψξεο κε ην βίληεν „Can We?‟ Σν ζπγθεθξηκέλν βίληεν ην νπνίν 
επηζεκαίλεη φηη «Σν Κιίκα αιιάδεη-Οη δηθέο καο πξαθηηθέο κπνξνχλ λα αιιάμνπλ;» ςεθίζηεθε 
δηαδηθηπαθά σο ην πιένλ δεκνθηιέο θαη ηνπ απνλεκήζεθε ην People‟s Choice Award , θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (COP22) ζην Μαξαθέο 
ηνπ Μαξφθνπ (Ννέκβξηνο 2016). 

Σέιν, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2016, ζηελ απνλνκή βξαβείσλ γηα ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο ηεο ρψξαο γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηελ Αεηθνξία (Environmental Awards),  ην Σκήκα 
Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Ληκεληθφ Σακείν θχξνπ θαηέθηεζαλ 
ηα δχν θνξπθαία βξαβεία. 

• Σν Υξπζφ Βξαβείν ζηελ θαηεγνξία Οrganization & Process Innovation – Environmental 
Public Sector, γηα ην πξφγξακκα «θχξνο 2016» θαη ην Ληκάλη ηεο Ληλαξηάο θχξνπ, ππφ ηνλ ηίηιν 
«Σν γαιάδην Ληκάλη κε ηελ «πξάζηλε» απφρξσζε». Ο ηίηινο απηφο γηα ην Ληκάλη ηεο θχξνπ θαζψο 
θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ Ληκεληθνχ Σακείνπ θχξνπ κε ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ αλαγλσξίζηεθαλ θαη 
επίζεκα απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ), θαη νη θνηλέο ηνπο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο 
ηεινχλ θαη επηζήκσο ππφ ηελ Αηγίδα ηνπ. 
• Σν Σηκεηηθφ Βξαβείν ηεο εθδήισζεο, γηα ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε απνθνξχθσκα ηελ Βξάβεπζε 
ηεο νκάδαο «θχξνο 2016» ζην Μαξαθέο ηνπ Μαξφθν γηα ην δεκνθηιέζηεξν βίληεν ζην δηαγσληζκφ 
κεηαμχ 153 Υσξψλ κε ζέκα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, βξάβεπζε πνπ έγηλε ζην πιαίζην ησλ εξγαζηψλ 
ηεο Παγθφζκηαο Γηάζθεςεο γηα ην θιίκα ηνλ Ννέκβξην 2016 ε νπνία δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ ΟΖΔ. 

 

 

4.8. Βαζκφο ζπκκεηνρήο ησλ θνηηεηψλ ζηελ έξεπλα 
 

 

Ζ εξεπλεηηθή παξαγσγή ζηεξίδεηαη θαηά βάζε ζην δπλακηθφ ησλ θνηηεηψλ ηνπ Πξνπηπρηαθνχ 
Πξνγξάκκαηνο, ησλ Μεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, ε ζπκκεηνρή ησλ 
νπνίσλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη θξίζηκε. 
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εκαληηθή φκσο είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ησλ εξεπλεηψλ νη νπνίνη δηεμάγνπλ κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα 

ζηα δηάθνξα Δξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο. 

 

4.9. πκπεξάζκαηα 

 

Σν εξεπλεηηθφ έξγν ηνπ Σκήκαηνο είλαη ζεκαληηθφ, φπσο απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα 

ησλ δεκνζηεχζεσλ, ηηο εηεξναλαθνξέο θαη ηα αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα πνπ αλαιακβάλνπλ νη 

Καζεγεηέο. 

5. Δπηκνξθσηηθφ Έξγν 
 
 

 

6. Κνηλσληθφ έξγν 
 
 

 

7. Φνηηεηηθή δσή 
 
 

 
ηελ Παλεπηζηεκηαθή κνλάδα ηεο Μπηηιήλεο, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο λα εληαρζνχλ ζε 
νκάδεο ςπραγσγηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θπζηνγλσκίαο πξνάγνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ 
πνιηηηζκφ, εκπινπηίδνληαο ηα ελδηαθέξνληά ηνπο κε πνηθίιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλαπηχζζνληαο 
ην πλεχκα ηνπο κε βάζε ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε. 
 
Οη νκάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πφιε ηεο Μπηηιήλεο θαη ζηηο νπνίεο έρνπλ ηε 
δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο, είλαη νη εμήο: 
  

Θεαηπική ομάδα 

Σα κέιε απηήο ηεο νκάδαο θαινχληαη λα αζθήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο 
θαη λα αλαδεηήζνπλ ηελ θιίζε ηνπο ζηελ ππνθξηηηθή ηέρλε, κε ηε 
δπλαηφηεηα πνπ ηνπο δίλεηαη λα αλεβάζνπλ επί ζθελήο ζεαηξηθέο 
παξαζηάζεηο αξραίσλ αιιά θαη ζχγρξνλσλ δεκηνπξγψλ. 

    

Κινημαηογπαθική 
ομάδα 

ηελ θηλεκαηνγξαθηθή νκάδα, νη θνηηεηέο ζπδεηνχλ γηα 
θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ελεκεξψλνληαη γηα ηηο λέεο ηάζεηο ηεο 
κεγάιεο νζφλεο θαη πξνζθέξνπλ εβδνκαδηαίσο δχν 
θηλεκαηνγξαθηθέο πξνβνιέο. 

    

Χοπεςηική ομάδα 
ηε Μπηηιήλε, δξαζηεξηνπνηνχληαη δχν ρνξεπηηθά ζπγθξνηήκαηα 
παξαδνζηαθνχ θαη κνληέξλνπ ρνξνχ, νη νκάδεο ησλ νπνίσλ 
ιακβάλνπλ κέξνο ζε πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. 

    

Φωηογπαθική 
ομάδα 

Σα κέιε απηήο ηεο νκάδαο ζπγθεληξψλνληαη θαη καζαίλνπλ ηηο 
βαζηθέο αξρέο ηεο θσηνγξαθίαο, αληαιιάζζνπλ απφςεηο, επηδηψθνπλ 
ηελ απφθηεζε θσηνγξαθηθψλ εκπεηξηψλ ζε δηάθνξα κέξε ηεο Λέζβνπ 
θαη ζπκπιεξψλνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα κε εθζέζεηο θσηνγξαθηθνχ 
πιηθνχ. 

    

Μοςζικέρ ομάδερ  
Οη θνηηεηέο ηεο Μπηηιήλεο έρνπλ δεκηνπξγήζεη πάλσ απφ δέθα 
κνπζηθά ζπγθξνηήκαηα, πνπ θαιχπηνπλ φιν ην κνπζηθφ θάζκα, ηεο 
ειιεληθήο θαη μέλεο κνπζηθήο. 

    
Ραδιοθωνικόρ 
θοιηηηικόρ 
ζηαθμόρ  

Ο ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο εθπέκπεη φιν ην εηθνζηηεηξάσξν θαη 
κνπζηθή εθπνκπή κπνξεί λα έρεη θάζε θνηηεηήο. 
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8. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο 
 
 

8.1.Τπνδνκέο ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ 
 

ηειέρσζε θαη Οξγάλσζε  Γξακκαηείαο  

Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο, ζηειερψλεηαη απφ 2 δηνηθεηηθνχο ππαιιήινπο κε θχξηα αξκνδηφηεηα ηε 
γξακκαηεηαθή θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ. Σα ζηειέρε απηά απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο ε καθξνρξφληα ζπλεξγαζία έρεη επηηξέςεη ηελ φζκσζε 
θαιψλ πξαθηηθψλ θαη αληηιήςεσλ πνπ εθθεχγνπλ απφ ηε ζπλήζε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 
επηβάιιεη έλα θψδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη απφδνζεο, αληαλάθιαζε ηνπ νπνίνπ απνηειεί ε θαιή 
ιεηηνπξγία ηνπ ζπλφινπ ηνπ Σκήκαηνο. 

 

Δπάξθεηα Τπνδνκψλ 

Ζ κεηαθίλεζε ζηνλ Λφθν Παλεπηζηεκίνπ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη άιισλ 

Σκεκάησλ θαη ρνιψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ζπξξίθλσζε ησλ 

δηαζεζίκσλ ρψξσλ ηνπ Σκήκαηνο θαη ηελ αλαγθαζηηθή ζπλ-ιεηηνπξγία ζε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν. Ζ 

θνηλή ρξήζε ηεο αίζνπζαο Δ‟ κε άιια Σκήκαηα, έρεη επηθέξεη δπζθνιίεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο.  

8.2.Υξήζε ππνδνκψλ, εμνπιηζκνχ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

Καζψο ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απαηηνχλ εξγαζηεξηαθέο δπλαηφηεηεο ε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο 

εμαξηάηαη απφ ηελ θαιή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ εξγαζηεξηαθνχ ηνπ εμνπιηζκνχ ζε αλαιψζηκα, 

επηζθεπέο θαη λέεο πξνκήζεηεο. Χο απνηέιεζκα ππάξρεη αλάγθε ζχληαμεο εηεζίνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

ηθαλνχ λα πξνβιέπεη ηελ θάιπςε αλειαζηηθψλ θαη ειαζηηθψλ αλαγθψλ. Οη δηαδηθαζίεο απηέο εθθηλνχλ 

απφ ηνπο ρεηξηζηέο ησλ νξγάλσλ, θαηαιήγνπλ ζηνπο Γηεπζπληέο Σνκέσλ θαη εγθξίλνληαη απφ ηελ Γ. 

 

8.3.Τπεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο 

 

Ο ζεζκφο ηνπ πκβνχινπ θαζεγεηή 

 

Πξνβιέπεηαη ν ζεζκφο ηνπ πκβνχινπ θαζεγεηή γηα θάζε θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο. Πέξα φκσο απφ 
ηελ ζεζκηθή ιεηηνπξγία, ππάξρεη θαη ε άηππε αξσγή θαη ζπλδξνκή ησλ ζηειερψλ ηνπ Σκήκαηνο 
αλάινγα κε ηνλ θνηηεηή/ηξηα θαη ην πηζαλφλ πξφβιεκα. 

 

Τπνζηήξημε θνηηεηψλ  

 

Τπνηξνθίεο  

 

Τπάξρνπλ ππνηξνθίεο ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ. 

 

8.4.πκπεξάζκαηα 

 

9. ρέζεηο κε θνηλσληθνχο /πνιηηηζηηθνχο /παξαγσγηθνχο (ΚΠΠ) θνξείο 
 
 

 

9.1. πλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο 
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Έξγα ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο 

Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, είλαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ θνηλσλία θαη ε πξνζθνξά 

ηνπ πξνο απηήλ, ηφζν ζην ηνπηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε εζληθφ.  Οη ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ 

θνξείο, είλαη πνιπάξηζκεο θαη έρνπλ ραξαθηήξα: 

 ζπκβνπιεπηηθφ 

 ελεκεξσηηθφ 

 εθπαηδεπηηθφ 
Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο κειψλ ηνπ Σκήκαηνο, πνπ ζπλδένληαη κε 

θνηλσληθνχο/πνιηηηζηηθνχο/παξαγσγηθνχο θνξείο θαη θξίλνληαη απνηειεζκαηηθέο.  

 Μέιε ζε πιιφγνπο, Δπηκειεηήξηα, ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο, νκάδεο εξγαζίαο ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο  

 πκκεηνρή ζε δεκφζηεο νκηιίεο, ζπλεληεχμεηο θαη εκεξίδεο γηα ην επξχ θνηλφ 

 Πξαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ Σκήκαηνο, πξνο φθεινο ηεο 
θνηλσλίαο  

 

Ηθαλφηεηα, ηερλνγλσζία, εμνπιηζκφο Σκήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ θνξείο. 

 

Αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ζπλεξγαζηψλ κε ΚΠΠ θνξείο 

Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο σο εθ ηεο θχζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, έρεη φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

κηα ζπλερή αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ηνπο ΚΠΠ θνξείο, ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο πνπ άπηνληαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζψο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο 

απνθαηάζηαζεο θαη πξνζηαζίαο. Με βάζε ηνλ ζεσξεηηθφ θαη πεηξακαηηθφ εμνπιηζκφ ηνπ, δηαζέηεη ηα 

κέζα γηα λα απνηειεί έλαλ απαξαίηεην ζχκβνπιν ζε φιεο ηηο παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ελέξγεηεο. Απηφ πηζηνπνηείηαη θαη απφ ηελ πνιπζρηδή ελαζρφιεζή ηνπ, ηφζν ζε αηνκηθφ επίπεδν ησλ 

δηδαζθφλησλ, φζν θαη ζε επξχηεξν, ζπιινγηθφ, επίπεδν Σνκέσλ, αιιά θαη Σκήκαηνο, κε πξνβιήκαηα 

πνπ αλαθχπηνπλ ζηνλ ρψξν ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ ζπλεξγαζία κε ΚΠΠ θνξείο είλαη ζεκαληηθέο, ελψ 

ππάξρεη αθφκα πεξηζψξην ζηελφηεξσλ ζπκπξάμεσλ, ηδίσο κεηά ηελ δηνηθεηηθή απνθέληξσζε ηεο 

ρψξαο, πνπ αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη επξχηεξνπο αλαπηπμηαθνχο πφινπο ζηελ πεξηθέξεηα.  

 

9.2. Βαζκφο ζχλδεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο κε ηελ εθπαηδεπηηθή 
δηαδηθαζία 

 

 

Ζ ζεξηλή πξαθηηθή άζθεζε, νη ζηνρεπκέλεο, ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, Γήκσλ, 

Δπηρεηξήζεσλ θιπ., δηπισκαηηθέο θαη άιιεο εξγαζίεο ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ, θαζψο θαη ε ζηελή 

ζπλεξγαζία ησλ Γηδαζθφλησλ κέζα απφ πξνγξάκκαηα, ηξνθνδνηνχλ ηφζν ηελ εξεπλεηηθή φζν θαη 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηνπ Σκήκαηνο. 

9.3. πκβνιή ηνπ Σκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε 
 

 

Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο είλαη ηδηαίηεξα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηνπηθή 
θνηλσλία ησλ λεζηψλ θαζψο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο εθπαίδεπζεο, έξεπλαο θαη 
πνιηηηζηηθήο δηάζηαζεο ζηνλ ρψξνπ ηνπ Αηγαίνπ πειάγνπο. Τπάξρεη άκεζε ζχλδεζε κε ηνπο 
δηνηθεηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο θνξείο, νη νπνίνη πξνζβιέπνπλ ζην Σκήκα Πεξηβάιινληνο γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ θαη άιισλ δεηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο. Απηφ δελ 
πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηελ πεξηνρή ησλ λεζηψλ αιιά επεθηείλεηαη επξχηεξα ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη 
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε κέζσ ζπλεξγαζηψλ, αιιά θαη ζε απηφλνκε βάζε, θαζψο πνιιά εξεπλεηηθά 
θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δηεμάγνληαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. 
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10.πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο 
 
 

 

Σςνολικά η απάνηηζη από ηο 10.1 έωρ και 10.4, έσει ωρ εξήρ: 

Ζ παξάδνζε ηνπ Σκήκαηνο, φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί θαη απνηππψλεηαη θαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

εθζέζεηο δηαηεξείηαη θαη ζηελ παξνχζα. 

πλεπψο: 

1. Τπάξρεη ην δεδνκέλν ηεο αθαδεκατθήο αξηζηείαο (δηαπηζησκέλε ζε δηεζλέο επίπεδν - 

αμηνιφγεζε ηεο ISI Thompson Reuter 2010, γηα ηελ πεξίνδν 1999-2009, κε ην Σκήκα 

Πεξηβάιινληνο  θαη ηα ελεξγά Δξγαζηήξηα ηνπ λα επξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ησλ εξεπλεηηθψλ 

επηδφζεσλ παγθνζκίσο, κε ππέξβαζε 20% έλαληη ηνπ παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ θαη 69% έλαληη 

ηνπ δεχηεξνπ ζηελ θαηάηαμε νκνεηδνχο ηδξχκαηνο/αληηθεηκέλνπ ηεο Διιάδαο). 

2. δηαηεξείηαη ε 'θνπιηνχξα' ηεο επηδίσμεο θαιψλ πξαθηηθψλ δηνίθεζεο θαη νξγάλσζεο ζπνπδψλ, 

πάληα ζε ζπλάξηεζε κε ηε δεκφζηα ινγνδνζία,  

3. ζπλερίδεηαη ην ζπλεθηηθφ θεθάιαην ζπλεξγαζηψλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία, 

4. εκβαζχλεηαη θαη δηεπξχλεηαη ην πιαίζην ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ ηνπ 

ζε δεηήκαηα παξνρήο ζπκβνπιήο, ππνζηήξημεο θαηλνηνκίαο, εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο θαη 

εθαξκνζκέλεο έξεπλαο, 

5. ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα επαλεμεηάδεηαη εηεζίσο θαη αλαπξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο 

ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην γλσζηηθφ απηφ πεδίν, θαζψο ε δηαδηθαζία ζπλερνχο ζηνρνζεζίαο θαη 

επαλαμηνιφγεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηξαηεγηθήο είλαη δπλακηθφ θαη 

επηδησθφκελν ζηνηρείν ηεο εμέιημήο ηνπ, 

6. αλαδεηείηαη ζπλερψο ε αλάπηπμε πεξαηηέξσ ζπλεξγηψλ, δηνηθεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, κεηαμχ 

ησλ ΠΜ ηνπ, σο πξψηε πξνηεξαηφηεηα, 

7. Δπηδηψθεηαη ε εμεχξεζε κεζφδσλ πξνζέιθπζεο πεξηζζφηεξσλ μέλσλ θνηηεηψλ κέζσ 

πξνγξακκάησλ αληαιιαγήο θαη ζπκκεηνρήο ζε δηεζλείο δνκέο εθπαίδεπζεο 

8. επηδηψθεηαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ησλ 

πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε Ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ, σο νδνχ ελδνγελνχο θαη απηνηεινχο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο ηεο  δηεζλνχο 

παξνπζίαο ηνπ. 

Σέινο, αλάκεζα ζηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ Σκήκαηνο είλαη : 

ε πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κέζσ ηεο εθινγήο ησλ λέσλ ζπληειεζηψλ 

πεξί εηδηθνηήησλ/γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ: εθθξεκεί ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. 
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Όλνκα  Καζεγεηή h factor 

Αθξηψηεο Σξηαληάθπιινο 5 
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Όλνκα  Μέινπο ΔΔΓΗΠ h factor 
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Γ. Δξγαζίεο ζε Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά ρσξίο Κξηηέο Σξέρνληνο Έηνπο  (0) 
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4. Κπξηαθφπνπινο, Π., Μαξίλε, Κ. θαη θαλαβή, Κ. 2016. Ζ Γηακφξθσζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο πκπεξηθνξάο 
ησλ Δθήβσλ: Μηα Πεξηπησζηνινγηθή  Μειέηε ζηελ Αζήλα. 8νο_ηόκνο ηεο ζεηξάο Θέκαηα Γαζνινγίαο θαη 
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξωλ κε _ζέκα _Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη Δπηθνηλωλία, 
Μαλσιάο Δ. Καη Σζαληφπνπινο Γ. (επηκέιεηα), Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη 
Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, ζει. 156-164. 

5. Βξαηζάλνπ, Κ., Γηαλλαθνπνχινπ, Υ., θαλαβή, Κ. θαη Πιάθα, Β. 2017. Πεξηβαιινληηθή Μεηαλάζηεπζε, 
Πεξηβαιινληηθή Κνηλωληνινγία, Gutenberg. 

6. θαλαβή, Κ. & Κνπλάλε, Α. 2016. Ζ Παηδαγσγηθή Φπρνινγία ζπλαληά ην ζπλαίζζεκα κέζσ ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Απφ ηε Γλψζε ζηε Γξάζε: Ο Γεθάινγνο ηνπ ελεξγνχ καζεηή, εθπαηδεπηηθνχ 
θαη γνλέα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Μνξηαθήο Ηαηξηθήο θαη Βηνηαηξηθήο, ζει.15-17. 

 
Αναπληπωηέρ Καθηγηηέρ  (3) 
 

1. Botetzagias, I., Jones N. & Malesios Chr. 2016. «Petitioner, Contributor, Protester: The Profile of Europeans 

Performing Different „Public Sphere‟ Pro-environmental Behaviours», in Telesiene A. & Gross M. (eds.), Green 

European: Environmental Behaviour and Attitudes in Europe in a Historical and Cross-Cultural Comparative 

Perspective, Routledge:London, pp.133-154. 

2. Μπνηεηδάγηαο, I. 2016. „Απφ ηνπο Οηθνιφγνπο Δλαιιαθηηθνχο ζηνπο Οηθνιφγνπο Πξάζηλνπο: κηα ζχληνκε 

ηζηνξία ησλ ειιεληθψλ νηθνινγηθψλ θνκκάησλ‟, ζην Μπνηεηδάγηαο Η. & Ruedig W. (επηκ.) (2016), Οηθνινγηθά 

Πνιηηηθά Κόκκαηα…, pp.351-380. 

3. Μπνηεηδάγηαο, I. 2016. „Σα κέιε ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ: κηα δηαρξνληθή κειέηε (2003- 2009)), ζην 
Μπνηεηδάγηαο Η. & Ruedig W. (επηκ.) (2016), Οηθνινγηθά Πνιηηηθά Κόκκαηα… pp.381-398 

 

http://www.env.aegean.gr/wp-content/uploads/2016/08/Botetzagias_ECOGREENS_2016.pdf
https://www.routledge.com/Green-European-Environmental-Behaviour-and-Attitudes-in-Europe-in-a-Historical/Telesiene-Gross/p/book/9781138123953
https://www.routledge.com/Green-European-Environmental-Behaviour-and-Attitudes-in-Europe-in-a-Historical/Telesiene-Gross/p/book/9781138123953
https://www.routledge.com/Green-European-Environmental-Behaviour-and-Attitudes-in-Europe-in-a-Historical/Telesiene-Gross/p/book/9781138123953
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Θ. πιινγηθνί ηφκνη (ηξέρνληνο έηνπο) ζηνπο νπνίνπο επηζηεκνληθφο εθδφηεο είλαη ην ζπγθεθξηκέλν 
κέινο Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο. (3) 

 
Αναπληπωηέρ Καθηγηηέρ  (3) 

1. Μπνηεηδάγηαο, I. & Ruedig, W. 2016. (επηκ.) Οηθνινγηθά Πνιηηηθά Κφκκαηα: H Δπξσπατθή εκπεηξία θαη ε 

Διιεληθή δηάζηαζε, Πξάζηλν Ηλζηηηνχην: Αζήλα. 

2. πηιάλεο, Γ., Κίδνο, Θ. 2015. Άηιαο ησλ Νεζηψλ, Μπηηιήλε, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ζ.116,  http://islands-

research.aegean.gr/gr/archipelago-gr/atlantas-gr.html 
3. πηιάλεο, Γ., Κίδνο, Θ. θαη Καξάκπεια, . (επηκέιεηα), 2015, «Νεζησηηθφηεηα θαη Βησζηκφηεηα: Ζ πεξίπησζε 

ησλ Νεζηψλ ηνπ Αηγαίνπ», Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ζ.385,   http://islands-research.aegean.gr/gr/archipelago-
gr/silogikos-tomos.html. 

 

 
Η. Άιιεο Δπηζηεκνληθέο Δξγαζίεο Σξέρνληνο έηνπο (1) 
Olga-Ioanna Kalantzi 

Editor of Virtual Special Issue in Environment International: 
http://www.journals.elsevier.com/environment-international/virtual-special-issues/virtual-special-issue-

human-health-and-particulate-matter-ai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.journals.elsevier.com/environment-international/virtual-special-issues/virtual-special-issue-human-health-and-particulate-matter-ai
http://www.journals.elsevier.com/environment-international/virtual-special-issues/virtual-special-issue-human-health-and-particulate-matter-ai
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Παξάξηεκα Β:  Γείθηεο Αμηνιφγεζεο 
 
 

ΔΠΗΣΟΜΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ  

ΣΟΤ ΑΞΗΟΛΟΓΟΤΜΔΝΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

ΗΓΡΤΜΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΣΜΖΜΑ : ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

Αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ θαηεπζχλζεσλ: [3] 

Αξηζκφο κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ: [2] 

Σσεηικόρ 

πίνακαρ 

Ακαδημαϊκό έηορ  2015-2016* 

# 1 πλνιηθφο αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ 16* 

# 1 πλνιηθφο αξηζκφο ΔΓΗΠ 8** 

# 1 πλνιηθφο αξηζκφο ΔΣΔΠ - 

#  Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 2 

# 2 πλνιηθφο αξηζκφο πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζε 

θαλνληθά έηε θνίηεζεο (λ + 2) 
452 

# 3 Πξνζθεξφκελεο απφ ην Σκήκα ζέζεηο  ζηηο 

παλειιαδηθέο 
30 

# 3 πλνιηθφο αξηζκφο λενεηζεξρνκέλσλ θνηηεηψλ  94 

# 7 Αξηζκφο απνθνίησλ 39 

# 6 Μ.Ο. βαζκνχ πηπρίνπ 6,90 

# 4 Πξνζθεξφκελεο απφ ην Σκήκα Θέζεηο ΠΜ 30 

# 4 Αξηζκφο αηηήζεσλ  γηα ΠΜ 39 

# 12.1 πλνιηθφο αξηζκφο καζεκάησλ γηα ηελ απφθηεζε 

πηπρίνπ 
48 

# 12.1 χλνιν ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ (Τ) 26 
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# 12.1 πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ  

Τπνρξεσηηθψλ  Δπηινγήο 
38 

#  πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ  

Διεχζεξεο  Δπηινγήο 
- 

#     πλνιηθφο αξηζκφο ects γηα ηε ιήςε πηπρίνπ 240 

# 15 πλνιηθφο αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ ΓΔΠ 30 

# 16 Αλαγλψξηζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ (ζχλνιν) >1300 

# 17 Γηεζλείο ζπκκεηνρέο 4 

*Σπληαμηνδόηεο Ι.Φαηδόπνπινπ (31/8/2015) 
** Ο θ.Κνληόο θαη ε θα Φαηδεαληωλίνπ είλαη ΔΓΙΠ ηεο Σρνιήο 

 

Πίλαθαο 1.   Δμέιημε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο 

  2015-2016 

  Α Θ 

Καζεγεηέο χλνιν 4 1 

 Απφ εμέιημε   

 Νέεο πξνζιήςεηο   

 πληαμηνδνηήζεηο 1  

 Παξαηηήζεηο   

Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο χλνιν 6 - 

 Απφ εμέιημε 2  

 Νέεο πξνζιήςεηο   

 πληαμηνδνηήζεηο   

 Παξαηηήζεηο   

Δπίθνπξνη Καζεγεηέο χλνιν 4 1 

 Απφ εμέιημε   

 Νέεο πξνζιήςεηο   

 πληαμηνδνηήζεηο   

 Παξαηηήζεηο   

Λέθηνξεο χλνιν   

 Νέεο πξνζιήςεηο   

 πληαμηνδνηήζεηο   

 Παξαηηήζεηο   

Μέιε ΔΓΗΠ χλνιν 3 5 

Γηδάζθνληεο επί ζπκβάζεη*** χλνιν 1 2 



 67 

Σερληθφ πξνζσπηθφ 
εξγαζηεξίσλ 

χλνιν  
- - 

Γηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ χλνιν - 2 
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Πίλαθαο 2.   Δμέιημε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο ζε φια ηα έηε ζπνπδψλ 

 2015-2016 Καλνληθή 

Γηάξθεηα 

Πέξαλ ηεο 

Καλνληθήο 

Γηάξθεηαο 

Πξνπηπρηαθνί 686 452 234 

Μεηαπηπρηαθνί 

(Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή 

& Γηαηήξεζε 

Βηνπνηθηιφηεηαο) 

13 
12 1 

Μεηαπηπρηαθνί 

(Οηθνινγηθή Μεραληθή θαη 

Κιηκαηηθή Αιιαγή) 

11 11 0 

Μεηαπηπρηαθνί 

(Δπηζηήκεο 

Πεξηβάιινληνο) 

4 4 0 

Γηδαθηνξηθνί 35 21 14 

Μεηαδηδάθηνξεο    

 

Πίλαθαο 2.1.  πλνιηθή Καηαλνκή απνθνίησλ αλά επίπεδν ζπνπδψλ 

Πξφγξακκα πνπδψλ Απφθνηηνη 

Πξνπηπρηαθφ 1019 

Μεηαπηπρηαθνί 

(Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή & 

Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο) 

404 

Μεηαπηπρηαθνί (Οηθνινγηθή 

Μεραληθή θαη Κιηκαηηθή 

Αιιαγή) 

157 

Μεηαπηπρηαθνί (Δπηζηήκεο 0* 
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Πεξηβάιινληνο) 

Γηδαθηνξηθφ 124 

Μεηαδηδαθηνξηθφ  1 

*Σν ΠΜ «Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο» μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην αθαδ. έηνο 2015-2016 θαη δελ ππάξρνπλ αθφκα απφθνηηνη 

 

Πίλαθαο 2.2.  Μέζνο ρξφλνο απνθνίηεζεο αλά πξφγξακκα ζπνπδψλ 

Πξφγξακκα πνπδψλ Μέζνο Υξφλνο (έηε) 

Πξνπηπρηαθφ 6,04 

Μεηαπηπρηαθνί 

(Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή & 

Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο) 

1,1 

Μεηαπηπρηαθνί (Οηθνινγηθή 

Μεραληθή θαη Κιηκαηηθή 

Αιιαγή) 

1,1 

Μεηαπηπρηαθνί (Δπηζηήκεο 

Πεξηβάιινληνο) 
-* 

Γηδαθηνξηθφ 6 

Μεηαδηδαθηνξηθφ   

*Σν ΠΜ «Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο» μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην αθαδ. έηνο 2015-2016 θαη δελ ππάξρνπλ αθφκα απφθνηηνη 

 

Πίλαθαο 3. Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ λέν-εηζεξρνκέλσλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Δηζαρζέληεο κε: 2015-2016 

Δηζαγσγηθέο εμεηάζεηο 90% & Δζπεξηλφ Λχθεην 88 

Δηζαγσγηθέο εμεηάζεηο 10% 4 

Κχπξηνη θνηηεηέο  

Μεηεγγξαθέο (εηζξνέο πξνο ην Σκήκα)  
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Μεηεγγξαθέο (εθξνέο πξνο άιια Σκήκαηα)**  

Γηαγξαθέο  

Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο 

(Πηπρηνχρνη ΑΔΗ/ΣΔΗ) 
1 

Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ  

Δηδηθνί ιφγνη πγείαο  

Αζιεηέο  

Μεηνλφηεηα Θξάθεο 1 

χλνιν
**
 94 

Αιινδαπνί θνηηεηέο 

(εθηόο πξνγξακκάηωλ αληαιιαγώλ) 
 

 

 

Πίλαθαο 4. 1. Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) 

Σίηινο ΠΜ:   «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο» Καλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ (κήλεο): 12 

 2015-2016 

πλνιηθφο αξηζκφο Αηηήζεσλ (α+β) 18 

 (α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο 4 

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ Σκεκάησλ 9 

πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ 

ζέζεσλ  
30 

πλνιηθφο αξηζκφο εγγξαθέλησλ  13 

πλνιηθφο αξηζκφο απνθνηηεζάλησλ  6 

Αιινδαπνί θνηηεηέο 

(εθηόο πξνγξακκάηωλ αληαιιαγώλ) 
0 
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Πίλαθαο 4.2.  Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ)
*
 

 

Σίηινο ΠΜ:   «Οηθνινγηθή Μεραληθή θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή» 

 Καλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ (κήλεο): 18 

 2015-2016 

πλνιηθφο αξηζκφο Αηηήζεσλ (α+β) 11 

 (α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο 2 

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ Σκεκάησλ 9 

πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ 

ζέζεσλ  
30 

πλνιηθφο αξηζκφο εγγξαθέλησλ  11 

πλνιηθφο αξηζκφο απνθνηηεζάλησλ  8 

Αιινδαπνί θνηηεηέο 

(εθηόο πξνγξακκάηωλ αληαιιαγώλ) 
0 

 

 

Πίλαθαο 4.3.  Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) 

Σίηινο ΠΜ:   «Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο»  

Καλνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ (κήλεο): 18 

 2015-2016 

πλνιηθφο αξηζκφο Αηηήζεσλ (α+β) 10 

 (α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο 1 

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ Σκεκάησλ 9 

πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ 20 
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ζέζεσλ  

πλνιηθφο αξηζκφο εγγξαθέλησλ  4 

πλνιηθφο αξηζκφο απνθνηηεζάλησλ  0 

Αιινδαπνί θνηηεηέο 

(εθηόο πξνγξακκάηωλ αληαιιαγώλ) 
1 

 

Πίλαθαο 5. Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ θαη ησλ απνθνίησλ* ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

 2015-2016 

πλνιηθφο αξηζκφο Αηηήζεσλ (α+β) 10 

 (α) Πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο 3 

(β) Πηπρηνχρνη άιισλ Σκεκάησλ 7 

πλνιηθφο αξηζκφο πξνζθεξφκελσλ 

ζέζεσλ 

 

πλνιηθφο αξηζκφο εγγξαθέλησλ 

ππνςεθίσλ 

10 

Απφθνηηνη  

Μέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ απνθνίησλ  

 

Πίλαθαο 6. Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκφο πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

 

πλνιηθφο αξηζκφο 

απνθνηηεζάλησλ 

Καηαλνκή Βαζκψλ (αξηζκφο θνηηεηψλ θαη %  

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απνθνηηεζάλησλ) 

Μέζορ όπορ Βαθμολογίαρ  

(ζηο ζύνολο ηων αποθοίηων) 

Έηνο 

Απνθνίηεζεο 
5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2015-2016 39  26 11 2 6,90 
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Πίλαθαο 7. Δμέιημε ηνπ αξηζκνχ ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη δηάξθεηα ζπνπδψλ 

 Α π ν θ ν η η ή ζ α λ η ε ο  

Γ η ά ξ θ ε η α   π ν π δ ψ λ  ( ζ ε  έ η ε )  

   

  

 

Έηνο εηζαγσγήο Κ
3
 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 

 

K+6 θαη πιένλ 
Γελ έρνπλ 

απνθνηηήζεη 

 

Σύλνιν 

2015-2016 5 14 9 6 2  2 1  39 

 

 

                                                           
3
 Όπος Κ = Κανονική διάπκεια ζποςδών (ζε έηη) ζηο Τμήμα  (π.σ. αν η κανονική διάπκεια ζποςδών είναι 4 έηη, ηόηε Κ=4 έηη, Κ+1=5 έηη, Κ+2=6 έηη,..., 

Κ+6=10 έηη). 
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Πίλαθαο 8. Δπαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

 

πλνιηθφο αξηζκφο 

απνθνηηεζάλησλ 

Υξνληθφ δηάζηεκα επαγγεικαηηθήο έληαμεο κεηά ηελ 

απνθνίηεζε (ζε κήλεο)** 

 

Έηνο 

Απνθνίηεζεο 
6 12 24 Με εληαρζέληεο  

– ζπλέρεηα 

ζπνπδψλ 

2015-2016       

 * χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία  έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (01/02/2015-26/08/2015) ζε πνζνζηφ 61,37% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ Απνθνίησλ ηνπ 

Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο πνπ εληνπίζηεθαλ, δηαπηζηψζεθε φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ εξγάδεηαη (77%) θαη επίζεο έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ (34%) εληάρζεθε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο ζε ζρεηηθά ζχληνκν δηάζηεκα κεηά ηε ιήςε ηνπ Πηπρίνπ (0 έσο 3 κήλεο). 
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Πίλαθαο 9. πκκεηνρή ζε  Γηαπαλεπηζηεκηαθά ή Γηαηκεκαηηθά  Πξνγξάκκαηα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 

  2015-2016 

Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ θνίηεζαλ 

ζε άιιν Α.Δ.Η. ή ζε άιιν Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ 
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.** 6 

Άιια  

Δπηζθέπηεο θνηηεηέο άιισλ Α.Δ.Η. ή 

Σκεκάησλ ζην Σκήκα  

Δζσηεξηθνχ 
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.** - 

Άιια - 

Μέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Σκήκαηνο πνπ δίδαμαλ ζε άιιν Α.Δ.Η. 

ή ζε άιιν Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ 
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.** 2 

Άιια  

Μέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

άιισλ Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ πνπ 

δίδαμαλ ζην Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ 
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**  

Άιια  

χλνιν   

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. 

** Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ. 
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Πίλαθαο 10. Δπαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ ησλ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

 

 

 

 

 

 * Σν Παλ. Αηγαίνπ έρεη δξνκνινγήζεη έξεπλα γηα ηελ επαγγεικαηηθή έληαμε ησλ απνθνίησλ ησλ Σκεκάησλ θαη αλακέλνληαη απνηειέζκαηα.  

 

 

 

 

 

πλνιηθφο αξηζκφο 

απνθνηηεζάλησλ 

ΠΜ 

Υξνληθφ δηάζηεκα επαγγεικαηηθήο έληαμεο κεηά ηελ 

απνθνίηεζε (ζε κήλεο)** 

 

Έηνο 

Απνθνίηεζεο 
6 12 24 Με εληαρζέληεο  

πλέρεηα 

ζπνπδψλ 

2015-2016       
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Πίλαθαο 11. πκκεηνρή ζε  Γηαπαλεπηζηεκηαθά ή Γηαηκεκαηηθά  Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

  2015-2016 

Φνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο πνπ θνίηεζαλ 

ζε άιιν Α.Δ.Η. ή ζε άιιν Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ 
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**  

Άιια  

Δπηζθέπηεο θνηηεηέο άιισλ Α.Δ.Η. ή 

Σκεκάησλ ζην Σκήκα  

Δζσηεξηθνχ 
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**  

Άιια 21*** 

Μέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Σκήκαηνο πνπ δίδαμαλ ζε άιιν Α.Δ.Η. 

ή ζε άιιν Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ 
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**  

Άιια  

Μέιε αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

άιισλ Α.Δ.Η. ή Σκεκάησλ πνπ 

δίδαμαλ ζην Σκήκα 

Δζσηεξηθνχ 
 

Δμσηε- 

ξηθνχ 

Δπξ.**  

Άιια  

χλνιν   

 

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. 

** Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα αληαιιαγψλ. 

***To 2015-2016, επηζθέθηεθαλ ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο 21 αιινδαπνί θνηηεηέο ζην πιαίζην ηνπ Γηεζλνχο Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ MESPOM.  
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Πίλαθαο  12.1 Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ (Αθαδεκ. έηνο 2015-2016)  

Δμάκελν 
πνπδψλ 

Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο 
πνπδψλ (αλά εμάκελν) 

Κ
σ

δ
ηθ

φ
ο
 Μ

α
ζ
ή

κ
α

ην
ο
 

Π
ηζ

η.
 Μ

ν
λ

ά
δ

ε
ο
 E

C
T

S
 

Γ
ηδ

α
θ

ηη
θ

έο
 Μ

ν
λ

ά
δ

ε
ο
 

Κ
α

ηε
γ

ν
ξ

ία
 κ

α
ζ
ή

κ
α

ην
ο
 

Τπνβάζξνπ 
(Τ) 
Δπηζη. 
Πεξηνρήο 
(ΔΠ) 
Γεληθψλ 
Γλψζεσλ 
(ΓΓ) 
Αλάπηπμεο 
Γεμηνηήησλ 
(ΑΓ) 

Χ
ξ

ε
ο
 δ

ηδ
α

ζ
θ

α
ι

ία
ο
 α

λ
ά

 

ε
β

δ
ν

κ
ά

δ
α

 ε πνην 
εμάκελν 

ζπνπδψλ 
αληηζηνηρεί; 
(1

ν
, 2

ν
 θιπ.) 

Πξναπαηηνχκελα 
καζήκαηα 

Ηζηφηνπνο 
ειίδα 

Οδεγνχ 
πνπδψλ 

1ν 

Βηνινγία 
101Τ 

6 5 Y Τ 3Θ-4Δ 
1ν OXI www.aegean.gr/environment 

Γεν ςπάπσει 
Οδηγόρ 

Σποςδών 
ζε ένηςπη 

μοπθή 
παπά μόνο 

ζε 
ηλεκηπονική 

(βλ. 
Ιζηόηοπορ) 

... Υεκεία 
201Τ 

4 3 Y Τ 3Θ 1ν OXI 
www.aegean.gr/environment  

... Φπζηθή 
206Τ 

5 4 Y Τ 3Θ-1Δ 1ν OXI 
www.aegean.gr/environment  

... Οηθνvνκία θαη Πεξηβάιινv I 
304Τ 

4 3 Y Τ 3Θ 1ν OXI 
www.aegean.gr/environment  

... 
Μαζεκαηηθά 

401Τ 
5 4 Y Τ 

3Θ-

3Φξ 

1ν OXI 

www.aegean.gr/environment  

... Intrνductiνn tν Envirνnmental 

Science (Αγγιηθά) 409Τ 
4 3 Y Τ 3Θ 

1ν OXI 

www.aegean.gr/environment  

… Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή 
411Τ 

3 2 Τ Τ 3Δ 1ν OXI 
www.aegean.gr/environment  

2ν Βηνινγία Εψσv 
102Τ 

6 4 Y Τ 3Θ-1Δ 
2ν 

OXI 
www.aegean.gr/environment  

... Γεσινγία  
202Τ 

5 4 Y Τ 3Θ- 2ν OXI 
www.aegean.gr/environment  

http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
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1Δ 

... Οηθνvνκία θαη Πεξηβάιινv II 
305Τ 

5 3 Y Τ 3Θ 2ν OXI 
www.aegean.gr/environment  

... Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία 
328Τ 

5 3 Y Τ 3Θ  2ν 
OXI www.aegean.gr/environment  

... 

Δξγαζηήξην Αvαιπηηθήο Υεκείαο 
204Τ 

4 

3 

Y Τ 

1Θ-3Δ 

(3ηκ) 

2ν OXI 

www.aegean.gr/environment  

... Πξνγξακκαηηθφο Ζ/Τ 
410Τ 

6 3 Y Τ 3Θ-3Δ 2ν OXI 
www.aegean.gr/environment  

3ν Δηζαγσγή ζηεv Οηθνινγία 
104Τ 5 

3 Y Τ 3Θ 
3ν OXI www.aegean.gr/environment  

... Κιηκαηνινγία - Μεηεσξνινγία  
238Τ 

4 3 Y Τ 3Θ 3ν 
OXI www.aegean.gr/environment  

... Δηζαγσγή ζηεv Σνπνγξαθία & 

.Γ.Π. 329Τ 
5 4 Y Τ 

1Θ-3Δ 3ν 

OXI www.aegean.gr/environment  

... Δηζαγσγή ζηεv Πεξηβαιινvηηθή 

Μεραvηθή 203Τ 
6 3 Y Τ 

2Θ-1Δ 3ν 

OXI www.aegean.gr/environment  

... Οξγαληθή Υεκεία 
239Τ 

4 3 Y Τ 3Θ 3ν 
NAI (201Τ) www.aegean.gr/environment  

... Δξεπvεηηθέο Μέζνδνη Η 
105Τ 

5 4 Y Τ 3Θ-4
 
Δ 3ν 

OXI www.aegean.gr/environment  

4ν 

Βηνινγία Φπηψv 
103Τ 

6 4 Y Τ 

3Θ-4 

Δ 

(2Σκ) 

4ν OXI www.aegean.gr/environment  

... Υεκεία Πεξηβάιινληνο 
205Τ 

5 3 Y Τ 3Θ 4ν 
OXI www.aegean.gr/environment  

... ηαηηζηηθή 
406Τ 

5 3 Y Τ 2Θ-2Δ 4ν 
OXI www.aegean.gr/environment  

... Πεξηβαιινvηηθή Κνηvσvηνινγία 
331Τ 

5 3 Y Τ 3Θ 4ν 
OXI www.aegean.gr/environment  

... Γηαρείξηζε Τδαηηθψv Πφξσv 
240Τ 

5 3 Y Τ 2Θ-1Δ 4ν 
OXI www.aegean.gr/environment  

http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment


 80 

... 
Υσξηθφο Πεξηβαιινvηηθφο 

ρεδηαζκφο I 330Τ 
5 3 Y Τ 

2Θ-2Δ 

(2Σκ) 

4ν 

OXI www.aegean.gr/environment  

5ν Υεξζαία Οηθνζπζηήκαηα 
125ΚΔΤ 

7 4 
Δ Δπηζη 

6Θ 
5ν OXI www.aegean.gr/environment  

... Πεξηβαιινvηηθή Δπηθνηvσvία θαη 

Δθπαίδεπζε 332ΚΔΤ 
4 3 

Δ Δπηζη 

3Θ 5ν 

OXI www.aegean.gr/environment  

... Υσξηθφο Πεξηβαιινvηηθφο 

ρεδηαζκφο II 333ΚΔΤ 
6 3 Δ 

Γηαρ 2Θ-2Δ 5ν 

OXI www.aegean.gr/environment  

... Δvέξγεηα θαη Πεξηβάιινv 
236ΚΔΤ 

5 3 Δ Γηαρ 3Θ 5ν 
OXI www.aegean.gr/environment  

... Ρεπζηνκεραvηθή 
231ΚΔΤ 

6 3 Δ 
Δπηζη 

3Θ 5ν 
OXI www.aegean.gr/environment  

... Δξγαζηήξην Πεξηβαιινvηηθήο 

Υεκείαο 219ΚΔΤ 
4 3 

Δ ΔθΔΣ 1Θ-3Δ 5ν 

OXI www.aegean.gr/environment  

... Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα  
107ΚΔΤ 

5 3 
Δ Δπηζη 

2Θ-1Δ 
5ν OXI www.aegean.gr/environment  

... Γηαρείξηζε ηεξεψλ θαη 

Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 212ΚΔΤ 
5 3 Δ 

ΔθΔΣ 

2Θ 5ν 
NAI (203Τ, 

205Τ) 
www.aegean.gr/environment  

... Ρχπαλζε Τδάησλ  
224ΚΔΤ 

6 3 Δ 
ΔθΔΣ 

3Θ 5ν 
OXI www.aegean.gr/environment  

6ν 
Βηνινγία ηεο Γηαηήξεζεο 

106ΚΔΤ 
6 3 

Δ Δπηζη 3Θ 6ν ΝΑΗ (104Τ, 

102Τ) www.aegean.gr/environment  

... Δδαθνινγία 
129ΚΔΤ 

7 3 Δ 
Δπηζη 

3Θ-4Δ 
6ν OXI www.aegean.gr/environment  

... Αηκνζθαηξηθή Ρχπαvζε 
209ΚΔΤ 

6 3 Δ 
ΔθΔΣ 

3Θ 6ν 
OXI www.aegean.gr/environment  

... Δξγαζηήξην Μεηαθνξάο Μάδαο & 

Δλέξγεηαο 220KEY 
5 3 

Δ 

ΔθΔΣ 

4Δ   6ν OXI 

www.aegean.gr/environment  

... Πνζνηηθή Αvάιπζε 

Οηθνζπζηεκάησv 121ΚΔΤ 
6 4 

Δ ΔθΔΣ 2Θ-2Δ 6ν 

OXI www.aegean.gr/environment  

http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
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... Πεξηβαιινvηηθή Φπζηθή 
228ΚΔΤ 

5 3 Δ 
ΔθΔΣ 

3Θ 6ν NAI (401Τ, 
238Τ) 

www.aegean.gr/environment  

... Πεξηβαιινvηηθέο Δθαξκνγέο .Γ.Π. 
336ΚΔΤ 

6 4 Δ Γηαρ 1Θ-3Δ 6ν 
NAI (329Τ) www.aegean.gr/environment  

... Γηαρείξηζε Τγξψλ Απνβιήησλ Η 
214ΚΔΤ 

4 3 Δ ΔθΔΣ 2Θ-1Δ 6ν 
ΝΑΗ (203Τ) www.aegean.gr/environment  

... Δξεπλεηηθέο Μέζνδνη ΗΗ 
412ΚΔΤ 

5 3 Δ Δπηζη 3Θ-4Δ 6ν 
NAI (105Τ) www.aegean.gr/environment  

... Μέζνδνη Έξεπλαο ζηελ Οηθνινγία 
131ΚΔΤ 

6 4 Δ Δπηζη 1Θ-5Δ 6ν OXI 
www.aegean.gr/environment  

... Μέζνδνη Έξεπλαο ζηελ 

Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή 243ΚΔΤ 
6 4 

Δ Δπηζη 1Θ-5Δ 6ν OXI 

www.aegean.gr/environment  

… Μέζνδνη Έξεπλαο ζηηο Κνηλσληθέο 

θαη Οηθνλνκηθέο Δπηζηήκεο 344ΚΔΤ 
6 4 

Δ Δπηζη 1Θ-5Δ 6ν 

OXI www.aegean.gr/environment  

7ν Οηθνινγηθή Θεσξία Η 
241ΚΔΤ 

5 3 Δ Γηαρ 
3Θ 7ν OXI www.aegean.gr/environment  

 Μέζνδνη Γηαζθάιηζεο 

Πεξηβαιινληηθήο Πνηφηεηαο 222ΚΔΤ 
6 4 

Δ Γηαρ 

4Θ-3Φ 7ν OXI www.aegean.gr/environment  

... Τδξνγεσινγία 
235ΚΔΤ 

5 3 Δ Δπηζη 3Θ 7ν OXI 
www.aegean.gr/environment  

... Environmental Politics and Policy 
335ΚΔΤ 

5 3 Δ 
Δπηζη 

3Θ 7ν ΝΑΗ (331Τ, 
305Τ) 

www.aegean.gr/environment  

... 
Αηκνζθαηξηθή Φπζηθνρεκεία 

234ΚΔΤ 
5 3 

Δ Δπηζη 3Θ 7ν ΝΑΗ (201Τ, 

206Τ) www.aegean.gr/environment  

... Αvαvεψζηκεο Πεγέο Δvέξγεηαο 
208ΚΔΤ 

5 3 Δ ΔθΔΣ 3Θ 7ν OXI 
www.aegean.gr/environment  

... πνπδαζηήξην Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινvηνο 408KEY 
7 3 

Δ 

Γηαρ 

3Θ 
7ν 

OXI 

www.aegean.gr/environment  

... Γεvηθή Γηδαθηηθή 
1159ΚΔΤ 

6 3 Δ Αλεμ 3Θ 7ν OXI 
www.aegean.gr/environment  

... Πηπρηαθή Δξγαζία 
801Τ 

10 6 Δ Αλεμ 1Θ-9Δ 7ν 
 www.aegean.gr/environment  

8ν 
Αεηθνξηθή Παξαγσγή θαη 223ΚΔΤ 

5 3 
Δ Γηαρ 3Θ 

8ν OXI 
www.aegean.gr/environment  

http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
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Καηαλάισζε 

… Οηθνινγηθή Δθηίκεζε 

Δπηθηλδπλφηεηαο 119ΚΔΤ 
5 3 

Δ Γηαρ 3Θ 

8ν OXI 

www.aegean.gr/environment  

... Κιηκαηηθέο Αιιαγέο 
238KEY 

6 3 
Δ Δπηζη 3Θ 

8ν ΝΑΗ (228ΚΔΤ) 
www.aegean.gr/environment  

... Δvεξγεηαθή Αvάιπζε 
218ΚΔΤ 

5 3 Δ ΔθΔΣ 
3Θ 

8ν OXI 
www.aegean.gr/environment  

... Μέζνδνη Πεξηβαιινvηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 339ΚΔΤ 
4 3 

Δ ΔθΔΣ 

3Θ 

8ν OXI 

www.aegean.gr/environment  

... Παηδαγσγηθή Φπρνινγία 
1260ΚΔΤ 

6 3 Δ 
Αλεμ 3Θ 

8ν OXI 
www.aegean.gr/environment  

… Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 
343ΚΔΤ 

5 3 Δ 
ΔθΔΣ 3Θ-3Δ 

8ν OXI 
  

… Δηδηθά Θέκαηα Γηαζθάιηζεο 

Πεξηβαιινληηθήο Πνηφηεηαο 345ΚΔΤ 
5 3 

Δ 

Γηαρ 3Θ 

8ν OXI 

www.aegean.gr/environment  

... Θεξηvή Πξαθηηθή Άζθεζε 
502ΚΔΤ 

4 3 Π 
Αλεμ - 

8ν 
 www.aegean.gr/environment  

... 
Πηπρηαθή Δξγαζία 801Τ 

10 6 
Τ 

Αλεμ 
- 

8ν 
 www.aegean.gr/environment  

 

Πίλαθαο 12.2. Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ (Αθαδεκ. έηνο 2015-2016)  

 

Δμάκελν 
ζπνπδψλ. 

Μαζήκαηα
 

Πξνγξάκκαηνο 
πνπδψλ (αλά 

εμάκελν) 
 

Κ
σ

δ
ηθ

φ
ο
  

Μ
α

ζ
ή

κ
α

ην
ο
 

Τπεχζπλνο Γηδάζθσλ 
θαη πλεξγάηεο 

 
(νλνκαηεπψλπκν θαη 

βαζκίδα) 

Γηαιέμεηο (Γ), 
Φξνληηζηήξην 
(Φ) 
Δξγαζηεξην (Δ) 
& αληίζηνηρεο 
ψξεο/εβδ. 

Πνιιαπιή 
Βηβιηνγξαθία 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

Υξήζε 
εθπαηδ. 
κέζσλ 

(Ναη/Όρη) 

Δπάξθεηα 
Δθπαηδεπηηθψλ 

Μέζσλ 
(Ναη/Όρη) 

Αξηζκφο 
θνηηεηψλ 

πνπ 
ελεγξάθεζαλ 
ζην κάζεκα 

Αξηζκφο 
Φνηηεηψλ 

πνπ 
ζπκκεηείραλ 

ζηηο 
εμεηάζεηο 

Αξηζκφο 
Φνηηεηψλ πνπ 

πέξαζε 
επηηπρψο 

ζηελ 
θαλνληθή ή 

επαλαιεπηηθή 
εμέηαζε 

Αμηνινγήζεθε 
απφ ηνπο 
Φνηηεηέο; 

1ν 
Βηνινγία 

101Τ 
Αθξηψηεο Σ. (Δπίθ. 
Καζεγεηήο)  / Εαθεηξίνπ Δ. 
(Δ.ΓΗ.Π.) / Γεσξγή Ν. (Δ. 

(Γ) , (Δ) / 3 & 4 Ναη Ναη 
Ναη 

182 30/12 28/12 NAI 

http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
http://www.aegean.gr/environment
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ΓΗ.Π.) 

... Υεκεία 
201Τ 

Καιαληδή Ο. (Δπηθ. 
Καζεγήηξηα) 

(Γ) / 3  
Ναη Ναη Ναη 

217 125/105 27/30 
NAI 

... Φπζηθή 
206Τ 

Μαηζνχθαο Υ. (Δπηθ. 
Καζεγεηήο) 

(Γ) , (Δ) / 3 & 1 Ναη Ναη 
ρη 213 133/43 46/19 

NAI 

... Οηθνvνκία θαη 

Πεξηβάιινv I 304Τ 
Δπαγγειηλφο Κ. (Δπηθ. 
Καζεγεηήο) 

(Γ) / 3 
Ναη Ναη 

Ναη 111 65/5 62/4 

NAI 

... Μαζεκαηηθά 
401Τ 

Μαηζίλνο Η. (Αλαπ. 
Καζεγεηήο) 

(Γ) , (Δ) / 3 & 3 Ναη Ναη 
ρη 157 57/39 4/10 

NAI 

... Intrνductiνn tν 

Envirνnmental 

Science (Αγγιηθά) 
409Τ 

Πειίλεο Υ. (Καζεγεηήο) / 
Καξαγηάλλε Υ. (Δ.ΓΗ.Π.) 

(Γ) / 3 
Ναη Ναη 

Ναη 113 70/10 61/9 

NAI 

… Δηζαγσγή ζηελ 

Πιεξνθνξηθή 411Τ 
Γεκεηξαθφπνπινο Π. (Αλαπ. 
Καζεγεηήο)/Αλδξένπ Α. 
(Δ.ΓΗ.Π.) 

(Δ) / 3 
Ναη Ναη 

ρη 101 69/- 57/- 

ΝΑΗ 

2ν Βηνινγία Εψσv 
102Τ 

Αθξηψηεο Σ. (Δπηθ. 
Καζεγεηήο) 

(Θ), (Δ) / 3 & 1 Ναη Ναη Ναη 
157 108/68 22/12 

NAI 

... Γεσινγία  
202Τ 

Γαγάvεο Π. (Δπηθ. 
Καζεγεηήο) 

(Θ), (Δ) / 3 & 1 Ναη Ναη Ναη 
141 90/75 13/6 

NAI 

... Οηθνvνκία θαη 

Πεξηβάιινv II 305Τ Οηθνλφκνπ Β. (ΠΓ.407/18) 

(Θ) / 3 
Ναη Ναη Ναη 

99 58/24 29/12 

NAI 

... Πεξηβαιινληηθή 

Ννκνζεζία 328Τ 
Μπνηεηδάγηαο Η. (Δπηθ. 
Καζεγεηήο) 

(Θ) / 3 
Ναη Ναη Ναη 

200 103/76 48/28 

NAI 

... Δξγαζηήξην 

Αvαιπηηθήο Υεκείαο 204Τ 
Πειίλεο Υ. (Καζεγεηήο) /  
Καξαvηαvέιιεο Γ. (Δ.ΓΗ.Π.) 

(Θ), (Δ) / 1 & 3 
Ναη Ναη Ναη 

116 55/15 41/10 

NAI 

... Πξνγξακκαηηθφο 

Ζ/Τ 410Τ 
Θενδψξνπ Κ. (Δπηθ. 
Καζεγεηήο)/ Αλδξένπ Α. 
(Δ.ΓΗ.Π.) 

(Θ), (Δ) / 3 & 3 
Ναη Ναη 

ρη 129 74/37 26/8 

NAI 

3ν Δηζαγσγή ζηεv 

Οηθνινγία 104Τ 
Σξνχκπεο 
Α./Γεκεηξαθφπνπινο Π. / 
Αθξηψηεο Σ./Μαηζίλνο Η.  

(Γ) / 3  
Ναη Ναη 

Ναη 148 96/31 57/9 

NAI 

... Κιηκαηνινγία - 

Μεηεσξνινγία  238Τ 
Μαηζνχθαο Υ. (Δπηθ. 
Καζεγεηήο) 

(Θ) / 3  
Ναη Ναη 

ρη 143 99/54 30/22 

NAI 
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... Δηζαγσγή ζηεv 

Σνπνγξαθία & 

.Γ.Π. 
329Τ Κνληφο Θ. (Δ.Γ.Η.Π.) (Γ) , (Δ) / 1 & 3 

Ναη Ναη Ναη 
118 106/20 46/13 

NAI 

... Δηζαγσγή ζηεv 

Πεξηβαιινvηηθή 

Μεραvηθή 
203Τ 

ηαζηvάθεο Α. (Δπηθ. 
Καζεγεηήο) 

(Γ) , (Δ) / 2 & 1 
Ναη Ναη Ναη 

130 90/56 20/25 

NAI 

... Οξγαληθή Υεκεία 
239Τ 

Καιαληδή . (Δπίθ. 
Καζεγεηήο) 

(Γ) / 3  
Ναη Ναη Ναη 

71 45/28 10/17 
NAI 

... Δξεπvεηηθέο 

Μέζνδνη Η 105Τ 
Σξνχκπεο Α./ Καξαγηάλλε Υ 
(Δ.Γ.Η.Π.) 

(Θ) , (Δ)  / 3 & 4  
Ναη Ναη Ναη 

112 73/17 43/6 

NAI 

4ν 
Βηνινγία Φπηψv 

103Τ 
Γεκεηξαθφπνπινο Π/ (Αλαπ. 
Καζεγεηήο) / Εαθεηξίνπ Δ. (Δ. 
ΓΗ.Π.) / Γεσξγή Ν. (Δ..ΓΗ.Π) 

(Γ) , (Δ) / 3 & 4  
Ναη Ναη Ναη 

110 46/15 46/7 
NAI 

... Υεκεία 

Πεξηβάιινληνο 205Τ Αινχπε Μ. (ΔΓΗΠ) 

(Θ) / 3  
Ναη Ναη Ναη 

94 55/36 25/9 

NAI 

... ηαηηζηηθή 
406Τ 

Μαηζίλνο Η. (Αλαπ. 
Καζεγεηήο)    

(Γ) , (Δ) / 2 & 2 Ναη Ναη Ναη 
95 47/33 36/33 

NAI 

... Πεξηβαιινvηηθή 

Κνηvσvηνινγία 331Τ 
Μπνηεηδάγηαο Η. (Δπίθ. 
Καζεγεηήο) 

(Γ)  / 3 Ναη Ναη Ναη 
208 19/26 16/12 

NAI 

... Γηαρείξηζε 

Τδαηηθψv Πφξσv 240Τ 
Γαγάvεο Π. (Δπηθ. 
Καζεγεηήο) 

(Γ) , (Δ) / 2 & 1 Ναη Ναη Ναη 
132 65/59 7/5 

NAI 

... Υσξηθφο 

Πεξηβαιινvηηθφο 

ρεδηαζκφο I 
330Τ πηιάvεο Η. (Δπηθ. Καζεγεηήο) 

(Γ) , (Δ) / 2 & 2 Ναη Ναη Ναη 
109 108/44 42/14 

NAI 

5ν Υεξζαία 

Οηθνζπζηήκαηα 125ΚΔΤ 
Αθξηψηεο Σ. (Δπηθ. 
Καζεγεηήο) 

(Γ) / 6 
Ναη Ναη Ναη 

109 56/23 24/11 

NAI 

... Πεξηβαιινvηηθή 

Δπηθνηvσvία θαη 

Δθπαίδεπζε 
332ΚΔΤ θαλαβή Κ. (Καζεγήηξηα) (Γ) / 3  

Ναη Ναη Ναη 
75 34/- 34/- 

NAI 



 85 

... Υσξηθφο 

Πεξηβαιινvηηθφο 

ρεδηαζκφο II 
333ΚΔΤ 

πηιάvεο Η. (Δπηθ. Καζεγεηήο) 
 

(Γ) , (Δ) / 2 & 2 

Ναη Ναη Ναη 
28 12/- 12/- 

NAI 

... Δvέξγεηα θαη 

Πεξηβάιινv 236ΚΔΤ 
Υαξαιακπφπνπινο Γ. 
(Καζεγεηήο)  

(Γ) /3  
Ναη Ναη Ναη 

100 67/- 61/- 

NAI 

... Ρεπζηνκεραvηθή 
231ΚΔΤ Πειίλεο Υ. (Καζεγεηήο) (Γ) /3 

Ναη Ναη Ναη 
49 14/- 9/- 

NAI 

... Δξγαζηήξην 

Πεξηβαιινvηηθήο 

Υεκείαο 
219ΚΔΤ 

Πειίλεο Υ. (Καζεγεηήο) / 
Καξαvηαvέιιεο  Γ. (Δ.ΓΗ.Π.) 

(Γ) , (Δ) / 1 & 3 
Ναη Ναη Ναη 

27 22/- 22/- 

NAI 

... Βηνινγηθή 

Πνηθηιφηεηα  107ΚΔΤ 
Θενδψξνπ Κ. (Δπηθ. 
Καζεγεηήο) 

(Γ) , (Δ) / 2 & 1 
Ναη Ναη Ναη 

144 77/6 71/1 

NAI 

... Γηαρείξηζε ηεξεψλ 

θαη Δπηθίλδπλσλ 

Απνβιήησλ 
212ΚΔΤ 

ηαζηλάθεο Α. (Δπίθ. 
Καζεγεηήο)  

(Γ) / 2  
Ναη Ναη Ναη 

48 32/8 17/7 

NAI 

... Ρχπαλζε Τδάησλ  
224ΚΔΤ Αινχπε Μ. (ΔΓΗΠ) (Γ) /  3 

Ναη Ναη Ναη 
152 56/17 35/9 

NAI 

6ν Βηνινγία ηεο 

Γηαηήξεζεο 106ΚΔΤ 
Θενδψξνπ Κ. (Δπηθ. 
Καζεγεηήο) 

(Γ) / 3  
Ναη Ναη Ναη 

64 25/12 18/3 

NAI 

... 

Δδαθνινγία 
129ΚΔΤ 

Γεκεηξαθφπνπινο Π/ 
(Αλαπ. Καζεγεηήο) 
/Γαιαλίδεο Α. (Π.Γ.407/80)/ 
Εαθεηξίνπ Δ. (Δ. ΓΗ.Π.) / 
Γεσξγή Ν. (Δ..ΓΗ.Π) 

(Γ), (Δ) / 3 & 4 

Ναη Ναη Ναη 
14 7/3 7/3 

NAI 

... Αηκνζθαηξηθή 

Ρχπαvζε 209ΚΔΤ Πειίλεο Υ. (Καζεγεηήο) (Γ) /3 
Ναη Ναη Ναη 

139 62/31 21/16 

NAI 

... Δξγαζηήξην 

Μεηαθνξάο Μάδαο 

& Δλέξγεηαο 
220KEY 

Υαξαιακπφπνπινο Γ. 
(Καζεγεηήο) 

(Δ) / 4 

Ναη Ναη Ναη 
6 3/- 3/- 

NAI 

... 
Πνζνηηθή Αvάιπζε 121ΚΔΤ 

Γεκεηξαθφπνπινο Π/ (Αλαπ. 
Καζεγεηήο) 

(Γ) , (Δ) / 2 & 2 Ναη Ναη Ναη 
70 47/11 44/8 

NAI 
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Οηθνζπζηεκάησv 

... Πεξηβαιινvηηθή 

Φπζηθή 228ΚΔΤ 
Μαηζνχθαο Υ. (Δπηθ. 
Καζεγεηήο) 

(Γ) / 3 
Ναη Ναη Ναη 

57 33/5 16/3 

NAI 

... Πεξηβαιινvηηθέο 

Δθαξκνγέο .Γ.Π. 336ΚΔΤ Κνληφο Θ. (Δ.Γ.Η.Π.)  

(Γ) , (Δ) / 1 & 5 
Ναη Ναη Ναη 

29 7/8 7/8 

NAI 

... Γηαρείξηζε Τγξψλ 

Απνβιήησλ Η 214ΚΔΤ 
ηαζηλάθεο Α. (Δπίθ. 
Καζεγεηήο) 

(Γ) , (Δ) / 2 & 1 
Ναη Ναη Ναη 

95 65/13 44/8 

NAI 

... Δξεπλεηηθέο 

Μέζνδνη ΗΗ 412ΚΔΤ 
Γεκεηξαθφπνπινο Π/ (Αλαπ. 
Καζεγεηήο)/Καξαγηάλλε Υ. 
(ΔΓΗΠ) 

(Γ) , (Δ) / 3 & 4 
Ναη Ναη Ναη 

23 15/4 11/4 
NAI 

... Μέζνδνη Έξεπλαο 

ζηελ Οηθνινγία 131ΚΔΤ 

Γεκεηξαθφπνπινο Π/ (Αλαπ. 
Καζεγεηήο) /Γαιαλίδεο Α. 
(Π.Γ.407/80)/ Εαθεηξίνπ Δ. (Δ. 
ΓΗ.Π.) / Γεσξγή Ν. (Δ..ΓΗ.Π) 

(Γ) , (Δ) / 1 & 5 Ναη Ναη 
ρη 

17 16/- 16/- 

NAI 

... Μέζνδνη Έξεπλαο 

ζηελ 

Πεξηβαιινληηθή 

Μεραληθή 

243ΚΔΤ 
ηαζηλάθεο Α. (Δπίθ. 
Καζεγεηήο) 

(Γ) , (Δ) / 1 & 5 Ναη Ναη ρη 

18 4/3 4/3 

NAI 

... Μέζνδνη Έξεπλαο 

ζηηο Κνηλσληθέο θαη 

Οηθνλνκηθέο 

Δπηζηήκεο 

344ΚΔΤ 
Μπνηεηδάγηαο Η./πηιάλεο 
Η./θαλαβή Κ./Δπαγγειηλφο Κ. 

(Γ) , (Δ) / 1 & 5 Ναη Ναη ρη 

21 - - 

NAI 

7ν Οηθνινγηθή Θεσξία 

Η 241ΚΔΤ Σξνχκπεο Α. (Καζεγεηήο) (Γ) / 3 
Ναη Ναη Ναη 

150 78/19 42/14 
NAI 

... Μέζνδνη 

Γηαζθάιηζεο 

Πεξηβαιινληηθήο 

Πνηφηεηαο 

222ΚΔΤ Υαηδεαλησλίνπ Μ. |(Δ.Γ.Η.Π.) (Γ) , (Φ) / 4 & 3 
Ναη Ναη Ναη 

25 25/- 5/- 
NAI 

... Τδξνγεσινγία 
235ΚΔΤ 

Γαγάvεο Π. (Δπηθ. 
Καζεγεηήο) 

(Γ) / 3  
Ναη Ναη Ναη 

109 45/19 10/4 
NAI 
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... Environmental 

Politics and Policy 335ΚΔΤ Μπνηεηδάγηαο Η./ 
(Γ) / 3 Ναη Ναη Ναη 

21 1/- 1/- 

NAI 

... Αηκνζθαηξηθή 

Φπζηθνρεκεία 234ΚΔΤ Πειίλεο Υ. (Καζεγεηήο) 
(Γ) / 3  Ναη Ναη Ναη 

44 12/2 4/2 

NAI 

... Αvαvεψζηκεο Πεγέο 

Δvέξγεηαο 208ΚΔΤ 
Υαξαιακπφπνπινο Η. 
(Καζεγεηήο) 

(Γ) / 3 Ναη Ναη Ναη 
91 48/- 39/- 

NAI 

... πνπδαζηήξην 

Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινvηνο 
408KEY πηιάλεο Η. (Δπηθ. Καζεγεηήο) 

(Γ) / 3  Ναη Ναη Ναη 
24 10/- 10/- 

NAI 

... Γεvηθή Γηδαθηηθή 
1159ΚΔΤ θαλαβή Κ. (Καζεγήηξηα) (Γ) / 3 

Ναη Ναη Ναη 
76 48/- 48/- 

NAI 

... Πηπρηαθή Δξγαζία 
801Τ ια ηα Μέιε ΓΔΠ (Γ) , (Δ) / 1 & 9 

Ναη Ναη Ναη 
101/120  18/25 

NAI 

8ν Αεηθνξηθή 

Παξαγσγή θαη 

Καηαλάισζε 
223ΚΔΤ 

Δπαγγέινπ Κ. (Δπίθ. 
Καζεγεηήο) 

(Γ) / 3  Ναη Ναη Ναη 
48 1/28 1/28 

NAI 

... Οηθνινγηθή 

Δθηίκεζε 

Δπηθηλδπλφηεηαο 
119ΚΔΤ 

Μαηζίλνο Η. (Αλαπ.. 
Καζεγεηήο) 

(Γ) / 3  Ναη Ναη Ναη 
65 44/6 43/6 

NAI 

... Κιηκαηηθέο Αιιαγέο 
238KEY 

Μαηζνχθαο Υ. (Δπίθ. 
Καζεγεηήο) 

(Γ) / 3 Ναη Ναη Ναη 
82 43/24 20/13 

NAI 

... Δvεξγεηαθή 

Αvάιπζε 218ΚΔΤ 
Υαξαιακπφπνπινο Γ. 
(Καζεγεηήο) 

(Γ) / 3 Ναη Ναη Ναη 
47 14/- 6/- 

NAI 

... Μέζνδνη 

Πεξηβαιινvηηθήο 

Δθπαίδεπζεο 
339ΚΔΤ 

θαλαβή Κ. (Καζεγήηξηα) 
 

(Γ) / 3  Ναη Ναη Ναη 
75 38/- 38/- 

NAI 

... Παηδαγσγηθή 

Φπρνινγία 1260ΚΔΤ 
θαλαβή Κ. (Καζεγήηξηα) 
 

(Γ) / 3  Ναη Ναη Ναη 
132 64/- 64/- 

NAI 

... Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 
343ΚΔΤ Υαηδεαλησλίνπ Μ. |(Δ.Γ.Η.Π.) (Γ) , (Δ) / 3 & 3 

Ναη Ναη Ναη 
69 39/- 34/- - 
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... Δηδηθά Θέκαηα 

Γηαζθάιηζεο 

Πεξηβαιινληηθήο 

Πνηφηεηαο 

345ΚΔΤ Υαηδεαλησλίνπ Μ. |(Δ.Γ.Η.Π.) (Γ) / 3 
Ναη Ναη Ναη 

41 10/1 9/1 - 

... Θεξηvή Πξαθηηθή 

Άζθεζε 502ΚΔΤ ια ηα Μέιε ΓΔΠ - 
Ναη Ναη Ναη 

39  36 - 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 13.1.1.   Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Αθαδεκ. έηνο 2015-2016)
  

 

Σίηινο ΠΜ:    «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο» 

 

α.α. 
Μάζεκα 

 

Κ
σ

δ
ηθ

φ
ο
 

Μ
α

ζ
ή

κ
α

ην
ο
 1

 

Ηζηφηνπνο 2 
ειίδα 

Οδεγνχ 
πνπδψλ 

Τπεχζπλνο Γηδάζθσλ  θαη 
πλεξγάηεο 

(νλνκαηεπψλπκν & 
βαζκίδα) 

Τπνρξεσηηθφ 
(Τ) 

Καη'επηινγήλ 
(Δ) 

Διεχζεξεο 
Δπηινγήο 

(ΔΔ) 

Γηαιέμεηο 
(Γ), 

Φξνληηζηή- 
ξην (Φ) 

Δξγαζηε- 
ξην (Δ) 

ε πνην 
εμάκελν 

δηδάρζεθε; 
(Δαξ.-
Υεηκ.) 

Αξηζκφο 
θνηηεηψλ 

πνπ 
ελεγξάθεζαλ 
ζην κάζεκα 

Αξηζκφο 
Φνηηεηψλ 

πνπ 
ζπκκεηείραλ 

ζηηο 
εμεηάζεηο 

Αξηζκφο 
Φνηηεηψλ 

πνπ πέξαζε 
επηηπρψο 

ζηελ 
θαλνληθή ή 

επαλαιεπηηθή 
εμέηαζε 

Αμηνινγήζεθε 
απφ ηνπο 
Φνηηεηέο; 

1 
Βηνζθαηξηθέο Γηεξγαζίεο    Α. Σξνχκπεο (Καζεγεηήο) Τ Γ Υεηκεξηλφ 13 13 13 

13 
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2 

Οηθνινγία: Θεσξία 
 

   

Π. Γεκεηξαθφπνπινο  (Αλ. 
Καζεγεηήο) 
Α. Σξνχκπεο (Καζεγεηήο) 
Η. Μαηζίλνο (Καζεγεηήο) 

Τ Γ Υεηκεξηλφ 13 13 13 
13 

3 Δθηίκεζε Πεξηβαιινληηθνχ 
Κηλδχλνπ 

ο   Η. Μαηζίλνο (Καζεγεηήο) Τ Γ Υεηκεξηλφ 13 13 13 
13 

4 Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή & Λήςε 
Απνθάζεσλ 

   
Γ. Υαξαιακπφπνπινο 
(Καζεγεηήο) 

Τ Γ Υεηκεξηλφ 13 13 13 
13 

5 Πεξηβαιινληηθή Δπηθνηλσλία 
θαη Κνηλσληνινγία 

   Κ. θαλαβή (Καζεγήηξηα) Τ Γ Υεηκεξηλφ 13 13 13 
13 

6 

Οηθνινγία: Δθαξκνγέο ζηε 
Βηνινγία ηεο Γηαηήξεζεο 

   

Π. Γεκεηξαθφπνπινο,  
(Αλ. Καζεγεηήο) 
Σ. Αθξηψηεο, 
(Δπηθ. Καζεγεηήο) 
Κ. Θενδψξνπ  
(Δπηθ.. Καζεγεηήο) 

Τ Γ Δαξηλφ 13 13 13 
13 

7 
Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή    Η. Μπνηεηδάγηαο  Τ Γ 

Δαξηλφ 
13 13 12 12 

8 Πεξηβαιινληηθά/Οηθνινγηθά 
Οηθνλνκηθά 

   Γξ. Βαξβάξα Οηθνλφκνπ  Τ Γ 
Δαξηλφ 

13 13 12 
12 

9 Μέζνδνη Γηαζθάιηζεο 
Πνηφηεηαο Δπηρεηξήζεσλ θαη 
Οξγαληζκψλ 

   
Κ. Δπαγγειηλφο, (Δπηθ.. 
Καζεγεηήο) 

Τ Γ 
Δαξηλφ 

13 13 12 
12 

10 Δηζαγσγή ζηε 
Γεσπιεξνθνξηθή θαη 
Πεξηβαιινληηθέο Δθαξκνγέο 
ΓΠ 

   Θ. Κνληφο (ΔΓΗΠ) Τ Γ 

Δαξηλφ 

13 13 12 

12 

11 Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή 
Δξγαζία 

   ια ηα κέιε ΓΔΠ Τ Γ 
Δαξηλφ 

13 13 - 
- 

1 Γελ ππάξρεη θσδηθφο καζεκάησλ 

2 http://www2.aegean.gr/environment-postgraduate// 
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Πίλαθαο 13.1.2.   Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Αθαδεκ. έηνο 2015-2016)
 

Σίηινο ΠΜ:    «Οηθνινγηθή Μεραληθή θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή» 

α.α. 
Μάζεκα 

 

Κ
σ

δ
ηθ

φ
ο
 

Μ
α

ζ
ή

κ
α

ην
ο
 1

 

Ηζηφηνπνο 2 
ειίδα 

Οδεγνχ 
πνπδψλ 

Τπεχζπλνο Γηδάζθσλ  θαη 
πλεξγάηεο 

(νλνκαηεπψλπκν & 
βαζκίδα) 

Τπνρξεσηηθφ 
(Τ) 

Καη'επηινγήλ 
(Δ) 

Διεχζεξεο 
Δπηινγήο 

(ΔΔ) 

Γηαιέμεηο 
(Γ), 

Φξνληηζηή- 
ξην (Φ) 

Δξγαζηε- 
ξην (Δ) 

ε πνην 
εμάκελν 

δηδάρζεθε;  
(Δαξ.-
Υεηκ.) 

Αξηζκφο 
θνηηεηψλ 

πνπ 
ελεγξάθεζαλ 
ζην κάζεκα 

Αξηζκφο 
Φνηηεηψλ 

πνπ 
ζπκκεηείραλ 

ζηηο 
εμεηάζεηο 

Αξηζκφο 
Φνηηεηψλ 

πνπ πέξαζε 
επηηπρψο 

ζηελ 
θαλνληθή ή 

επαλαιεπηηθή 
εμέηαζε 

Αμηνινγήζεθε 
απφ ηνπο 
Φνηηεηέο; 

1 
Πεξηβαιινληηθή Τδξαπιηθή    

Γαγάλεο Π. (Αλαπι. 

Καζεγεηήο) ΤΔ Γ Υ 11 11 11 ΝΑΗ 

2 Σερλνινγίεο 

Αληηξξχπαλζεο 
   

Γελ πξνζθέξεηαη 

       

3 

Δθαξκνζκέλε Οηθνινγία 

θαη Μεραληθή 
   

Γεκεηξαθφπνπινο Π. 

(Αλαπ. Καζεγεηήο ), 

Αθξηψηεο Σ. ( Δπίθ. 

Καζεγεηήο), Μαηζίλνο Η 

(Αλαπ. Καζεγεηήο ), 

Σξνχκπεο Α. (Καζεγεηήο ) 

ΤΔ Γ Υ 11 11 11 ΝΑΗ 

4 Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή θαη 

Γηαρείξηζε – Λήςε 

Απνθάζεσλ 

   

Υαξαιακπφπνπινο Γ. 

(Καζεγεηήο ) 
ΤΔ Γ Υ 11 11 11 ΝΑΗ 

5 εκηλάξην – Μέζνδνη 

Έξεπλαο (Personal 

Project)* 

   

Γελ πξνζθέξεηαη 

       

6 Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε θαη 

Κιηκαηηθή Αιιαγή Η 
   

Μαηζνχθαο Υξ. (Δπίθ. 

Καζεγεηήο)        ΤΔ Γ Υ 11 11 11 ΝΑΗ 

7 Μέζνδνη Γηαζθάιηζεο 

Πεξηβαιινληηθήο Πνηφηεηαο 
   

Δπαγγειηλφο Κ. (Δπίθ. 

Καζεγεηήο)        ΤΔ Γ Δ 11 11 11 ΝΑΗ 
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8 ρεδηαζκφο Μνλάδσλ 

Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ 
   

ηαζηλάθεο Ν. (Δπίθ. 

Καζεγεηήο)        ΤΔ Γ Υ 11 11 11 ΝΑΗ 

9 Μέζνδνη Δθηίκεζεο θαη 

Σερλνινγία Μείσζεο 

Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο 

   

Γελ πξνζθέξεηαη 

       

10 Πεξηβαιινληηθή Υεκεία θαη 

Αλάιπζε 
   

Αινχπε Μ. (ΔΓΗΠ) 

ΤΔ Γ Δ 11 11 11 ΝΑΗ 

11 Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε θαη 

Κιηκαηηθή Αιιαγή ΗΗ 
   

Πειίλεο Υ. (Καζεγεηήο)  

ΤΔ Γ Δ 11 11 11 ΝΑΗ 

12 Πεξηβαιινληηθά Σερληθά 

Έξγα (Personal Project) – 

Δθπαηδεπηηθή Δθδξνκή* 

   

Γελ πξνζθέξεηαη 

       

13 Αλαλεψζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο – ρεδηαζκφο 

Έξγσλ  

   

Γελ πξνζθέξεηαη 

       

14 Γηαρείξηζε ηεξεψλ 

Απνβιήησλ 
   

ηαζηλάθεο Ν. (Δπίθ. 

Καζεγεηήο)        ΤΔ Γ Δ 11 11 11 ΝΑΗ 

15 Οηθνηνμηθνινγία    Γελ πξνζθέξεηαη        

16 Δθαξκνζκέλε 

Γεσπιεξνθνξηθή 
   Κνληφο Θ. (ΔΓΗΠ) ΤΔ Γ Δ 11 11 11 ΝΑΗ 

17 Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία 
   ια ηα κέιε ΓΔΠ Τ  Υ 11 11   

1 Γελ ππάξρεη θσδηθφο καζεκάησλ 

2 http://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/oikologiki-mixaniki-klimatiki-allagi-2  

 

 

http://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/oikologiki-mixaniki-klimatiki-allagi-2
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Πίλαθαο 13.1.3.   Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Αθαδεκ. έηνο 2015-2016)
 

Σίηινο ΠΜ:    «Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο» 

α.α. 
Μάζεκα 

 

Κ
σ

δ
ηθ

φ
ο
 

Μ
α

ζ
ή

κ
α

ην
ο
 1

 
Ηζηφηνπνο 2 

ειίδα 
Οδεγνχ 

πνπδψλ 

Τπεχζπλνο Γηδάζθσλ  θαη 
πλεξγάηεο 

(νλνκαηεπψλπκν & 
βαζκίδα) 

Τπνρξεσηηθφ 
(Τ) 

Καη'επηινγήλ 
(Δ) 

Διεχζεξεο 
Δπηινγήο 

(ΔΔ) 

Γηαιέμεηο 
(Γ), 

Φξνληηζηή- 
ξην (Φ) 

Δξγαζηε- 
ξην (Δ) 

ε πνην 
εμάκελν 

δηδάρζεθε;  
(Δαξ.-
Υεηκ.) 

Αξηζκφο 
θνηηεηψλ 

πνπ 
ελεγξάθεζαλ 
ζην κάζεκα 

Αξηζκφο 
Φνηηεηψλ 

πνπ 
ζπκκεηείραλ 

ζηηο 
εμεηάζεηο 

Αξηζκφο 
Φνηηεηψλ 

πνπ πέξαζε 
επηηπρψο 

ζηελ 
θαλνληθή ή 

επαλαιεπηηθή 
εμέηαζε 

Αμηνινγήζεθε 
απφ ηνπο 
Φνηηεηέο; 

1 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ    

Δπαγγειηλφο Κ. (Δπίθ. 

Καζεγεηήο)        Τ Γ Υ 4 4 4 ΝΑΗ 

2 ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΈΡΔΤΝΑ    

Κφθθνξεο Γ. 

Τ Γ Υ 4 4 4 ΝΑΗ 

3 

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΖ 

   

ηαζηλάθεο Αζ. (Δπίθ. 

Καζεγεηήο), , 

Υαξαιακπφπνπινο Γ. 

(Καζεγεηήο ), Γαγάλεο Π. 

(Αλαπι. Καζεγεηήο),     

Μαηζνχθαο Υξ. (Δπίθ. 

Καζεγεηήο), Καιαληδή Ο.Η. 

(Δπίθ. Καζεγήηξηα)  

ΤΔ Γ Υ 1 0 0 ΝΑΗ 

4 

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ 

   

Γεκεηξαθφπνπινο Π. 

(Αλαπ. Καζεγεηήο ), 

Αθξηψηεο Σ. ( Δπίθ. 

Καζεγεηήο), Μαηζίλνο Η 

(Αλαπ. Καζεγεηήο ), 

Σξνχκπεο Α. (Καζεγεηήο) 

ΤΔ Γ Υ 2 2 2 ΝΑΗ 

5 

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

   

Δπαγγειηλφο Κ. (Δπίθ. 

Καζεγεηήο), θαλαβή Κ. 

(Καζεγήηξηα), 

Μπνηεηδάγηαο Η. (Αλαπι. 

Καζεγ.), πηιάλεο Η. 

ΤΔ Γ Υ 1 1 1 ΝΑΗ 
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(Αλαπι. Καζεγ.) 

6 ΈΝΑΡΞΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ 

ΔΡΓΑΗΑ – ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΖ 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ, 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΚΑΗ 

ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΤΠΑΡΥΟΤΑ 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

   

ια ηα κέιε ΓΔΠ 

Τ Φ Δ 4 4 3 ΝΑΗ 

7 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ - ΘΔΧΡΖΣΗΚΟΤ 

ΠΛΑΗΗΟΤ, ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ 

ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ – ΔΝΣΟΠΗΜΟ 

ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ, ΠΗΛΟΣΗΚΖ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

   

ια ηα κέιε ΓΔΠ 

Τ Φ Δ 4 4 3 ΝΑΗ 

8 ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ  ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΉ 

ΔΡΓΑΊΑ    

ια ηα κέιε ΓΔΠ 

Τ Φ Υ 4    

9 ΤΓΓΡΑΦΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΌ 

ΆΡΘΡΟΤ    

ια ηα κέιε ΓΔΠ 

Τ Φ Υ 4    

1 Γελ ππάξρεη θσδηθφο καζεκάησλ 

2 http://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/m-sc-environmental-sciences   

 

 

 

 

 

 

http://www.env.aegean.gr/spoudes/metaptixiakes/m-sc-environmental-sciences
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Πίλαθαο 13.2.1.  Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
 
(Αθαδεκ. έηνο 2015-2016) 

Σίηινο ΠΜ:         «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο» 

α.α Μάζεκα 

Κ
σ

δ
ηθ

φ
ο
 Μ

α
ζ
ή

κ
α

ην
ο
 

Χξεο 
δηδαζθαιίαο 

αλά 
εβδνκάδα 

Πεξηιακβάλνληαη 
ψξεο 

εξγαζηεξίνπ ή 
άζθεζεο; 

  

 

ECTS 
Γηδαθη. 

Μνλάδεο 

Πξφζζεηε 
Βηβιηνγξαθία 

(Ναη/Όρη) 

ε πνην 
εμάκελν 

ησλ 
ζπνπδψλ 

αληηζηνηρεί; 

(1
ν
, 2

ν
 

θιπ.) 

Σπρφλ 
πξναπαηηνχκελα 

καζήκαηα 

Υξήζε 
εθπαηδ. 
κέζσλ 

(Ναη/Όρη) 

Δπάξθεηα 
Δθπαηδεπηηθψλ 

Μέζσλ 

(Ναη/Όρη) 

1 
Βηνζθαηξηθέο Γηεξγαζίεο  3  6  Ναη 1

ν
 ρη Ναη Ναη 

2 Οηθνινγία: Θεσξία 
 

 3  6  Ναη 1
ν
 ρη Ναη Ναη 

3 
Δθηίκεζε Πεξηβαιινληηθνχ Κηλδχλνπ  3  6  Ναη 1

ν
 ρη Ναη Ναη 

4 Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή & Λήςε 
Απνθάζεσλ 

 3  6  Ναη 1
ν
 ρη Ναη Ναη 

5 Πεξηβαιινληηθή Δπηθνηλσλία θαη 
Κνηλσληνινγία 

 3  6  Ναη 1
ν
 ρη Ναη Ναη 

6 Οηθνινγία: Δθαξκνγέο ζηε Βηνινγία 
ηεο Γηαηήξεζεο 

 3  6  Ναη 2
ν
 ρη Ναη Ναη 

7 
Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή  3  6  Ναη 2

ν
 ρη Ναη Ναη 

8 Πεξηβαιινληηθά/Οηθνινγηθά 
Οηθνλνκηθά 

 3  6  Ναη 2
ν
 ρη Ναη Ναη 

9 Μέζνδνη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 
Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ 

 3  6  Ναη 2
ν
 ρη Ναη Ναη 

10 Δηζαγσγή ζηε Γεσπιεξνθνξηθή θαη 
Πεξηβαιινληηθέο Δθαξκνγέο ΓΠ 

 3 Ναη 6  Ναη 2
ν
 ρη Ναη Ναη 

 
Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία    30  Ναη 3

ν
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Πίλαθαο 13.2.2.  Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
 
(Αθαδεκ. έηνο 2015-2016) 

Σίηινο ΠΜ:         ««Οηθνινγηθή Μεραληθή θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή» 

α.α Μάζεκα 

Κ
σ

δ
ηθ

φ
ο
 Μ

α
ζ
ή

κ
α

ην
ο
 

Χξεο 
δηδαζθαιίαο 

αλά 
εβδνκάδα 

Πεξηιακβάλνληαη 
ψξεο 

εξγαζηεξίνπ ή 
άζθεζεο; 

  

 

ECTS 
Γηδαθη. 

Μνλάδεο 

Πξφζζεηε 
Βηβιηνγξαθία 

(Ναη/Όρη) 

ε πνην 
εμάκελν 

ησλ 
ζπνπδψλ 

αληηζηνηρεί; 

(1
ν
, 2

ν
 

θιπ.) 

Σπρφλ 
πξναπαηηνχκελα 

καζήκαηα 

Υξήζε 
εθπαηδ. 
κέζσλ 

(Ναη/Όρη) 

Δπάξθεηα 
Δθπαηδεπηηθψλ 

Μέζσλ 

(Ναη/Όρη) 

1 Πεξηβαιινληηθή Τδξαπιηθή  3  6  Ναη 1ν  ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

2 Σερλνινγίεο Αληηξξχπαλζεο           

3 Δθαξκνζκέλε Οηθνινγία θαη 

Μεραληθή 
 3  6  

Ναη 
1ν ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

4 Δλεξγεηαθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε 

– Λήςε Απνθάζεσλ 
 3  6  

Ναη 
1ν ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

5 εκηλάξην – Μέζνδνη Έξεπλαο 

(Personal Project)* 
     

 
    

6 Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε θαη 

Κιηκαηηθή Αιιαγή Η 
 3  6  

Ναη 
1ν ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

7 Μέζνδνη Γηαζθάιηζεο 

Πεξηβαιινληηθήο Πνηφηεηαο 
 3  6  

Ναη 
2ν ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

8 ρεδηαζκφο Μνλάδσλ 

Δπεμεξγαζίαο Απνβιήησλ 
 3  6  

Ναη 
1ν ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

9 Μέζνδνη Δθηίκεζεο θαη Σερλνινγία 

Μείσζεο Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο 
     

 
    

10 Πεξηβαιινληηθή Υεκεία θαη Αλάιπζε  3  6  Ναη 2ν  ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 
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11 Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε θαη 

Κιηκαηηθή Αιιαγή ΗΗ 
 3  6  

Ναη 
2ν ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

12 Πεξηβαιινληηθά Σερληθά Έξγα 

(Personal Project) – Δθπαηδεπηηθή 

Δθδξνκή* 

     

 

    

13 Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο – 

ρεδηαζκφο Έξγσλ  
     

 
    

14 Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ  3  6  Ναη 2ν ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

15 Οηθνηνμηθνινγία           

16 Δθαξκνζκέλε Γεσπιεξνθνξηθή  3  6  Ναη 2ν ΟΥΗ ΝΑΗ  ΝΑΗ  

17 Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή 

Δξγαζία 
 3  30   3ν ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 
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Πίλαθαο 13.2.3.  Μαζήκαηα Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ
 
(Αθαδεκ. έηνο 2015-2016) 

Σίηινο ΠΜ:         «Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο» 

α.α Μάζεκα 

Κ
σ

δ
ηθ

φ
ο
 Μ

α
ζ
ή

κ
α

ην
ο
 

Χξεο 
δηδαζθαιίαο 

αλά 
εβδνκάδα 

Πεξηιακβάλνληαη 
ψξεο 

εξγαζηεξίνπ ή 
άζθεζεο; 

  

 

ECTS 
Γηδαθη. 

Μνλάδεο 

Πξφζζεηε 
Βηβιηνγξαθία 

(Ναη/Όρη) 

ε πνην 
εμάκελν 

ησλ 
ζπνπδψλ 

αληηζηνηρεί; 

(1
ν
, 2

ν
 

θιπ.) 

Σπρφλ 
πξναπαηηνχκελα 

καζήκαηα 

Υξήζε 
εθπαηδ. 
κέζσλ 

(Ναη/Όρη) 

Δπάξθεηα 
Δθπαηδεπηηθψλ 

Μέζσλ 

(Ναη/Όρη) 

1 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ  3   10 ΝΑΗ 1
ν
 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

2 ΥΔΓΗΑΜΟ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΈΡΔΤΝΑ 
 3   10 ΝΑΗ 1

ν
 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

3 ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ 

ΚΑΗ ΔΠΗΣΖΜΖ 

 3   10 ΝΑΗ 1
ν
 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

4 ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ 
 3   10 ΝΑΗ 1

ν
 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

5 ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ 

ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 3   10 ΝΑΗ 1
ν
 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

6 ΈΝΑΡΞΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ 

ΔΡΓΑΗΑ – ΔΚΣΔΣΑΜΔΝΖ 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ, 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ ΚΑΗ 

ΤΝΓΔΖ ΜΔ ΤΠΑΡΥΟΤΑ 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ 

 3   15 ΝΑΗ 2
ν
 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

7 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟΤ - ΘΔΧΡΖΣΗΚΟΤ 

ΠΛΑΗΗΟΤ, ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΖ 

 3   15 ΝΑΗ 2
ν
 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 
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ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ – ΔΝΣΟΠΗΜΟ 

ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ, 

ΠΗΛΟΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ  

8 ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ  ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΉ 

ΔΡΓΑΊΑ 
 3   15 ΝΑΗ 3

ν
 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

9 ΤΓΓΡΑΦΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΌ 

ΆΡΘΡΟΤ 
 3   15 ΝΑΗ 3

ν
 ΟΥΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

 

Πίλαθαο 14.1.  Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκφο πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΜΓΔ) 

Σίηινο ΠΜ:         «Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαηήξεζε Βηνπνηθηιφηεηαο»  

 

πλνιηθφο αξηζκφο 

απνθνηηεζάλησλ 

Καηαλνκή Βαζκψλ (αξηζκφο θνηηεηψλ 

θαη % επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απνθνηηεζάλησλ) 
Μέζορ όπορ Βαθμολογίαρ  

(ζηο ζύνολο ηων 

απόθοιηων) 

Έηνο 

Απνθνίηεζεο 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2015-2016 6   90% 10% 7,87 

 
 

Πίλαθαο 14.2.  Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκφο πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΜΓΔ) 

Σίηινο ΠΜ:         «Οηθνινγηθή Μεραληθή θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή»  

 

πλνιηθφο αξηζκφο 

απνθνηηεζάλησλ 

Καηαλνκή Βαζκψλ (αξηζκφο θνηηεηψλ 

θαη % επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απνθνηηεζάλησλ) 
Μέζορ όπορ Βαθμολογίαρ  

(ζηο ζύνολο ηων 

απόθοιηων) 

Έηνο 

Απνθνίηεζεο 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2015-2016 8  25% 62.5% 12.5% 7.73 
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Πίλαθαο 14.3.  Καηαλνκή βαζκνινγίαο θαη κέζνο βαζκφο πηπρίνπ ησλ απνθνίησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΜΓΔ) 

Σίηινο ΠΜ:         «Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο»  

 

πλνιηθφο αξηζκφο 

απνθνηηεζάλησλ 

Καηαλνκή Βαζκψλ (αξηζκφο θνηηεηψλ 

θαη % επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απνθνηηεζάλησλ) 
Μέζορ όπορ Βαθμολογίαρ  

(ζηο ζύνολο ηων 

απόθοιηων) 

Έηνο 

Απνθνίηεζεο 5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

2015-2016       

 

*Σν ΠΜ «Δπηζηήκεο Πεξηβάιινληνο» μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην αθαδ. έηνο 2015-2016 θαη δελ ππάξρνπλ αθφκα απφθνηηνη 

Πίλαθαο 15. Αξηζκφο Δπηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο 

 

 Α Β Γ Γ Δ Σ Ε Ζ Θ Η 

2015-2016 - 30 - 31 4 9 3 >10 4 - 

 

 

Δπεμεγήζεηο: 

Α = Βηβιία/κνλνγξαθίεο 

Β = Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

Γ = Δξγαζίεο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο 

Γ = Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ κε θξηηέο 

Δ = Δξγαζίεο ζε πξαθηηθά ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο  

Σ  = Κεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο 
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Ε = πιινγηθνί ηφκνη ζηνπο νπνίνπο επηζηεκνληθφο εθδφηεο είλαη κέινο Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο  

Ζ = Άιιεο εξγαζίεο 

Θ = Αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα (κε θξηηέο) πνπ δελ εθδίδνπλ πξαθηηθά 

Η = Βηβιηνθξηζίεο πνπ ζπληάρζεθαλ απφ κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο 

 

Πίλαθαο 16.   Αλαγλψξηζε ηνπ εξεπλεηηθνχ έξγνπ ηνπ Σκήκαηνο 

 

 Α Β Γ Γ Δ Σ Ε 

2015-2016 >1300 >500   >10 >23 >5   

 

 
 

Δπεμεγήζεηο: 

Α = Δηεξναλαθνξέο 

Β = Αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ/επηζηεκνληθνχ ηχπνπ 

Γ = Βηβιηνθξηζίεο ηξίησλ γηα δεκνζηεχζεηο κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο 

Γ = πκκεηνρέο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ 

Δ = πκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ 

Σ = Πξνζθιήζεηο γηα δηαιέμεηο 

Ε = Γηπιψκαηα επξεζηηερλίαο 

. 
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Πίλαθαο 17. Γηεζλήο Δξεπλεηηθή/Αθαδεκατθή Παξνπζία Σκήκαηνο 

 

  2015-2016 

Αξηζκφο ζπκκεηνρψλ ζε δηεζλή 

αληαγσληζηηθά εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα 

Χο 

ζπληνληζηέο 
4 

Χο 

ζπλεξγάηεο 

(partners) 

 

Αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ κε ρξεκαηνδφηεζε 

απφ δηεζλείο θνξείο ή δηεζλή 

πξνγξάκκαηα έξεπλαο 

  

Αξηζκφο κειψλ ΓΔΠ κε δηνηθεηηθέο 

ζέζεηο ζε δηεζλείο 

αθαδεκατθνχο/εξεπλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο ή επηζηεκνληθέο εηαηξείεο 

  

 

εκείσζε: Σα ζθηαζκέλα πεδία δελ ζπκπιεξψλνληαη. 

 

* Πξφθεηηαη γηα ην αθαδεκατθφ έηνο (δχν ζπλερφκελα αθαδεκατθά εμάκελα), ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο. 



 102 

 

 

 



 103 

Παξάξηεκα Γ:  Γηαζέζηκα Μέζα θαη Τπνδνκέο 

 

3.5. Γηαζέζηκα Μέζα θαη Τπνδνκέο 

Δκπαιδεςηικά Δπγαζηήπια 

Δξγαζηήξην Υεκείαο 

Σν εξγαζηήξην Υεκείαο, δηαζέηεη πιήξε εμνπιηζκφ 30 ζέζεσλ εξγαζίαο (116 λενεηζαρζέληεο θνηηεηέο γηα ην Αθ. 
Έηνο 2014-15) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε βαζηθψλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ πεξηβαιινληηθψλ δεηγκάησλ, ζηα πιαίζηα 
ησλ εξγαζηεξηαθψλ καζεκάησλ ηνπ πξνπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.  

Ο εμνπιηζκφο ηνπ εξγαζηεξίνπ πεξηιακβάλεη: 

 

 πζθεπή Πξνζδηνξηζκνχ COD 

 Θάιακν ζηαζεξψλ ζπλζεθψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ BOD 

 πζθεπή πξνζδηνξηζκνχ νιηθνχ αδψηνπ κε ηελ κέζνδν Kjeldahl 

 Φαζκαηνθσηφκεηξν 

 Φζνξηζφκεηξν  

 πζθεπέο πξνζδηνξηζκνχ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ  

 Φνξεηά φξγαλα πξνζδηνξηζκνχ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ (pH, D.O., Αγσγηκφηεηα, θιεξφηεηα)  

 

Δξγαζηήξην Βηνινγίαο 

Σν εξγαζηήξην Βηνινγίαο δηαζέηεη πιήξε εμνπιηζκφ 32 ζέζεσλ εξγαζίαο (116 λενεηζαρζέληεο θνηηεηέο γηα ην Αθ. 
Έηνο 2014-15), γηα ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα ηνπ Σνκέα 
Γηαρείξηζεο Οηθνζπζηεκάησλ.  
 
Ο εμνπιηζκφο ηνπ πεξηιακβάλεη: 
 

 Οπηηθά Μηθξνζθφπηα 
 ηεξενζθφπηα 
 Φαζκαηνθσηφκεηξν 
 Φπγφθεληξν 
 Δπσαζηηθφ Θάιακν 
 Θάιακν ζηαζεξψλ ζπλζεθψλ 
 Φνξεηά φξγαλα πξνζδηνξηζκνχ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ 

 
Δξγαζηήξην Δδαθνινγίαο 

 
Σν εξγαζηήξην Δδαθνινγίαο, δηαζέηεη πιήξε εμνπιηζκφ 30 ζέζεσλ γηα ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ 
πξνπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ, ζηε Γηαρείξηζε Αγξννηθνζπζηεκάησλ θαη ζηελ Δδαθνινγία.  
 
Ο εμνπιηζκφο ηνπ πεξηιακβάλεη:  
 

 πζθεπή πξνζδηνξηζκνχ αδψηνπ θαηά Kjeldahl 
 Φνξεηά φξγαλα πξνζδηνξηζκνχ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ  
 Vortex 
 Αλακηθηήξεο 
 Γεηγκαηνιήπηεο εδαθηθνχ λεξνχ 
 Δδαθνιήπηεο αδηαηαξάρηνπ δείγκαηνο  
 Δδαθνιήπηεο δηαηαξαγκέλνπ δείγκαηνο  
 Δζηία ζεξκάλζεσο  
 Δζηία ζεξκάλζεσο θαη αλακίμεσο 
 Μεηξεηήο εδαθηθήο πγξαζίαο 
 Τγξαζηφκεηξα 
 Φαζκαηνθσηφκεηξν  
 Φινγνθσηφκεηξν 
 Φνξεηφ KIT εδαθνινγηθψλ αλαιχζεσλ  

 
Δξγαζηήξηα Πιεξνθνξηθήο 
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ην Σκήκα Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ιεηηνπξγνχλ δχν εξγαζηήξηα πιεξνθνξηθήο ηα νπνία είλαη 
εμνπιηζκέλα κε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Σν  Μηθξνυπνινγηζηηθφ εξγαζηήξην θαη ην Δξγαζηήξην πζηεκάησλ 
Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ.  
 
Σα εξγαζηήξηα παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα 47 ζπλνιηθά ζέζεσλ εξγαζίαο (18 ζην Μηθξνυπνινγηζηηθφ θαη 29 ζην 
εξγαζηήξην .Γ.Π.) θαη είλαη δηαζέζηκα γηα πξνζσπηθή εξγαζία θαη γηα ηε δηεμαγσγή αζθήζεσλ, ζην πιαίζην ηεο 
δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ζρεηηθψλ καζεκάησλ.  Αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα δίλνληαη επίζεο δηαιέμεηο θαη 
ζεκηλάξηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ θαη ηε ρξήζε ινγηζκηθνχ.  
Κάζε θνηηεηήο, εθνδηάδεηαη κε θσδηθφ ρξήζεο γηα πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη γηα ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία 
θαη παξάιιεια δηαηίζεηαη γη‟απηφλ/ήλ, ρψξνο απνζήθεπζεο ζηνλ θεληξηθφ server.  
 
Σα εξγαζηήξηα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ θνηηεηψλ θαζεκεξηλά απφ ηηο 9:00 σο ηηο 21:00, εθηφο αββάηνπ θαη 
Κπξηαθήο. Καηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπο επνπηεχνληαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ θέληξνπ Ζ/Τ θαη ππνςήθηνπο 
δηδάθηνξεο, πνπ  είλαη πάληα ζηελ δηάζεζή ηνπο, γηα λα επηιχζνπλ ηπρφλ πξνβιήκαηα. 
 
4.3. Γηαζέζηκεο Δξεπλεηηθέο Τπνδνκέο 

Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

Αληηθείκελν ηνπ Δξγαζηεξίνπ: 

To Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (ΔΓΑ) ρσξίδεηαη ζε ηξία ηκήκαηα.  

ην Σκήκα Απνβιήησλ νη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εζηηάδνληαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ απνβιήησλ, ζηελ θαηαγξαθή εμέιημεο πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ, ζηε 
ρσξνζέηεζε θαη ζρεδίαζε κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ, ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη 
αλαθχθισζή ηνπο θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ απηψλ. ηελ ρξήζε εξγαιείσλ 
γξακκηθνχ θαη αθέξαηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή βειηηζηνπνίεζε ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ζηηο καζεκαηηθέο πξνζνκνηψζεηο (modeling) πεξηβαιινληηθψλ ζπζηεκάησλ. ηελ 
Αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ κε ζηφρν ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ησλ 
πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ (φπσο ζηελ πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ, 
αλάιπζε θχθινπ δσήο θπζηθψλ πφξσλ, πεξηβαιινληηθή ζήκαλζε πξντφλησλ).  

Σν Σκήκα Δπεμεξγαζίαο Διαηνθάξπνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε ιεηηνπξγίαο θαη ηελ 
αμηνιφγεζε ελαιιαθηηθψλ ηερλνινγηψλ εμαγσγήο ειαηνιάδνπ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο γηα ηελ 
ειαρηζηνπνίεζε ησλ ειαηνπξγηθψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ελέξγεηαο, 
ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ ειαηνιάδνπ θαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαπξντφλησλ ηεο 
δηαδηθαζίαο ειαηνπαξαγσγήο.  

Σν Σκήκα Πεξηβαιινληηθήο Αθηηλνβνιίαο εμεηάδεη ηελ θπζηθή ξαδηελέξγεηα (Ραδφλην θαη ηα ζπγαηξηθά ηνπ, 
Φπζηθή ξαδηελέξγεηα γήηλνπ ππνβάζξνπ, Κνζκηθή αθηηλνβνιία), θαζψο θαη ηελ δηαζπνξά ξαδηελεξγψλ ηζνηφπσλ 
ζην πεξηβάιινλ.  Δπηπιένλ, παξαθνινπζεί ηελ κε-ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία θπξίσο απφ ηηο ηειεπηθνηλσλίεο 
(θεξαίεο, θηλεηά, ξαδηνζπρλφηεηεο, θ.ά.) θαη ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο. 

Σν Δξγαζηήξην ζηεγάδεηαη ζην ππφγεην ηνπ Κηεξίνπ „Ξελία Β‟ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ζηελ Μπηηιήλε 
(ηζηφηνπνο: http://www3.aegean.gr/environment/eda/). 

 
Τθηζηάκελε θαηάζηαζε: 
 
Σν ΔΓA δηαζέηεη ην παξαθάησ εμνπιηζκφ αλάιπζεο θπζηθψλ, ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξακέηξσλ 
πεξηβάιινληνο θαη εμνπιηζκφ πεηξακαηηθψλ αλάινγα κε ηα ηκήκαηα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ: 
 
Δξγαζηεξηαθφο Δμνπιηζκφο 

 
1. Σκήκα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 
 
Μεηξεηέο Αεξίσλ (Infrared Gas Analyser), GPS θνξεηφ, TOXIMETER GAS DETECTOR, Φνξεηφ Περάκεηξν / 
Ηνληφκεηξν, Φνξεηφ Αγσγηκφκεηξν, Φνξεηφ Ομπγνλφκεηξν, COD Reactor, Φνξεηφ θαζκαηνθσηφκεηξν, 
Δμνπιηζκφο γηα ηελ κέηξεζε ηνπ αλαεξφβηνπ θαη αεξφβηνπ κεηαβνιηζκνχ κηθξννξγαληζκψλ ζην έδαθνο θαη ζε 
πδαηηθά δηαιχκαηα, πζθεπή εθρχιηζεο Soxhlet 6 ζέζεσλ, Αλαιπηηθφο ειεθηξνληθφο Επγφο, Απνζηαθηήξαο 
παξαγσγήο αθηνληζκέλνπ λεξνχ, ηεξενζθφπην, Γνλεηήο Γνθηκαζηηθψλ σιελαξίσλ, Θεξκαηλφκελνο 
καγλεηηθφο αλαδεπηήξαο, Σξάπεδα αλάδεπζεο, Ξεξαληήξαο/Αθπγξαληήο, Δξγαζηεξηαθή ζπζθεπή 
θνκπνζηνπνίεζεο 
 
2. Σκήκα Δπεμεξγαζίαο Διαηνθάξπνπ 
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Κιαζηθφ ζχζηεκα Τδξαπιηθήο Πξέζαο, Γηθαζηθφ ζχζηεκα θπγνθέληξεζεο (decanter), Δθππξελσηήο 
Διαηφθαξπνπ, Πιπληήξην Διαηφθαξπνπ, Απνθπιισηήξην Διαηφθαξπνπ, Αλαβαηφξην Διαηφθαξπνπ, Δπηδαπέδηνο 
δπγφο θνξηίσλ, Δπαγγεικαηηθφ πιπληήξην δίζθσλ, Υεηξνθίλεηε πξέζα απνρπκσηήο, Καηαςχθηεο, Αλαιπηηθφο 
Επγφο, Ππξαληήξην, Shredder, Κιίβαλνο  
 
3. Σκήκα Πεξηβαιινληηθήο Αθηηλνβνιίαο  
 
Φνξεηφο Αληρλεπηήο Ραδηελέξγεηαο ζπκπεξηιακβαλφκελα ηα κέξε Scintillation detector with NaI (TI) crystal., 
Photomultiplier tube base/Preamplifier, InSpector Multichannel Analyzer, εη ξαδηελεξγψλ πεγψλ 
βαζκνλφκεζεο θιεηζηνχ ηχπνπ.   
Φνξεηφο Μεηξεηήο Ραδνλίνπ, Αληρλεπηήο Ραδηελέξγεηαο GEIGER ηχπνο micro-Sievert. 
Γχν πεδηφκεηξα κέηξεζεο κε-ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο, ην έλα ζηελ πεξηνρή ζπρλνηήησλ 
15 Hz – 100 kHz θαη ην άιιν ζηελ 100 kHz – 3 GHz.  
 
 
Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο Βηνπνηθηιφηεηαο 

Οη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ εζηηάδνληαη ζηε βηνπνηθηιφηεηα, ζηε ζεσξεηηθή νηθνινγία, ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θχζεο θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή.  

Δξγαζηεξηαθφο Δμνπιηζκφο 

 ηνηρεηαθφο Αλαιπηήο Άλζξαθα, Αδψηνπ, Θείνπ (LECO)  
 Πιήξεο Απηνκαηνπνηεκέλν χζηεκα Πξνζδηνξηζκνχ Αδψηνπ θαηά Kjeldahl 6 Θέζεσλ  
 Φαζκαηφκεηξν Οξαηνχ-Τπεξηψδνπο δηπιήο Γέζκεο  
 χζηεκα γηα ηελ παξαγσγή Τπεξθάζαξνπ Νεξνχ  
 Θάιακνο ζηαζεξψλ πλζεθψλ  
 Φνχξλνο Ξήξαλζεο  
 Ππξηαληήξην Μέγηζηεο Θεξκνθξαζίαο 1000 °C  
 Φπγφθεληξνο  
 χζηεκα ηεξενζθνπίνπ - video camera - monitor πςειήο επθξίλεηαο - Ζ/Τ  
 Μχινο Άιεζεο  
 1 ςπγείν ζπληήξεζεο-θαηάςπμεο  
 4 θαηαςχθηεο πνηθίισλ ρσξεηηθνηήησλ  
 Πνιιέο ζπζθεπέο ππνζηήξημεο αλαιπηηθήο θαη ελφξγαλεο ρεκείαο (κεηξεηέο pH, αλαιπηηθνί δπγνί, καγλεηηθνί 
αλαδεπηήξεο, αλαθηλεηήξεο θιπ.)  
 

Δμνπιηζκφο Πεδίνπ 

 Φνξεηφ ξγαλν Μέηξεζεο Φσηνζχλζεζεο LICOR  
 Φνξεηφο Μεηξεηήο Φπιιηθήο Δπηθάλεηαο  
 Φνξεηφο Μεηξεηήο Υισξνθχιιεο  
 Φνξεηφο κεηξεηήο CO2  
 πζθεπή κέηξεζεο ηεο Φσηνζπλζεηηθά Δλεξγνχο Αθηηλνβνιίαο θαη ηνπ Γείθηε Φπιιηθήο Δπηθάλεηαο  
 χζηεκα Μέηξεζεο Δδαθηθήο Τγξαζίαο TDR κε 32 αηζζεηήξεο  
 Μεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί  
 Καηαγξαθηθά Μηθξνκεηεσξνινγηθψλ παξακέηξσλ   
 Μεηξεηήο Όςνπο  Ληβαδηθψλ Φπηψλ (sward stick)  
 Γεηγκαηνιήπηεο εδάθνπο  
 πζθεπή Αλαξξφθεζεο VORTIS γηα πιινγή Αξζξνπφδσλ  
 Δμνπιηζκφο παξαηήξεζεο πνπιηψλ (θηάιηα, ηειεζθφπηα θιπ.)  
 Δμνπιηζκφο δαθηπιίσζεο πνπιηψλ  
 Παγίδεο ζχιιεςεο κηθξψλ ζειαζηηθψλ  
 Δμνπιηζκφο ξαδηνπαξαθνινχζεζεο -  ηειεκεηξίαο   
 Λνηπφο εμνπιηζκφο πεδίνπ (κεηξνηαηλίεο,GPS θιπ.)  
 

Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο 

Οη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ εζηηάδνληαη ζε γεληθά θαη εηδηθά ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ 
κεηαηξνπψλ ελέξγεηαο, ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζχλζεησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ελέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη 
ζηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ   γηα ηε βειηησκέλε ιήςε απνθάζεσλ ζηνλ δεκφζην θαη 
ηδησηηθφ ηνκέα.  

Δμνπιηζκφο 
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Σν ΔΓΔ δηαζέηεη εμνπιηζκφ γηα κέηξεζε κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ, γηα αμηνιφγεζε ειηαθνχ, αηνιηθνχ θαη 
γεσζεξκηθνχ δπλακηθνχ, θαζψο θαη γηα αμηνιφγεζε ζεξκηθήο ζπκπεξηθνξάο θηηξίσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηαξάηζα ηνπ Κηηξίνπ Ξελία Β‟ ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο κεηεσξνινγηθφο ηζηφο κε 
αηζζεηήξεο κέηξεζεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, νιηθήο, δηάρπηεο θαη άκεζεο, πγξαζηφκεηξν, ζεξκφκεηξν, θαζψο θαη 
φξγαλν κέηξεζεο ηεο ηαρχηεηαο θαη δηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ. Ο ζηαζκφο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε απηφκαην 
θαηαγξαθηθφ ζχζηεκα ζην ρψξν ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη κπνξεί λα ζπιιέγεη δεδνκέλα ζε πξνγξακκαηηδφκελν 
ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Τπάξρνπλ επίζεο φξγαλα πεδίνπ, φπσο ζεξκνθάκεξα ιήςεο ππέξπζξεο θσηνγξαθίαο θαη θίικ, ινπμφκεηξν, 
ειεθηξνληθά ζεξκφκεηξα, θαζψο θαη ζπζθεπέο κέηξεζεο ειεθηξηθήο έληαζεο θαη ηάζεο. Σν εξγαζηήξην δηαζέηεη 
αθφκα 3 παλέια θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ γηα κεηξήζεηο θαη έξεπλα, θαζψο θαη ζηνηρεηψδεο ειεθηξνληθφ 
εξγαζηήξην. 

Δξγαζηήξην Δπηρεηξεζηαθήο Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο & Γηαρείξηζεο 

Οη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ εζηηάδνληαη ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο, 
Πεξηβαιινληηθήο Δπηρεηξεζηαθήο Γηαρείξηζεο, Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο θαη Πηζηνπνίεζεο Οξγαληζκψλ θαη 
Δπηρεηξήζεσλ, Πεξηβαιινληηθήο Λνγηζηηθήο, Πεξηβαιινληηθήο Κνηλσληνινγίαο, Αμηνιφγεζεο Πεξηβαιινληηθψλ 
Αλαθνξψλ Οξγαληζκψλ & Δπηρεηξήζεσλ, Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ κε έκθαζε ζε Οξγαληζκνχο θαη 
Δπηρεηξήζεηο.  

Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Αγσγήο & Δπηθνηλσλίαο 

Οη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ εζηηάδνληαη ζηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε πξνζηαηεπφκελσλ 
πεξηνρψλ, ζε ζρνιηθά πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο,  ζηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε 
βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ησλ Οδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ πιηθνχ πεξηβαιινληηθήο 
εθπαίδεπζεο, ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηελ Λέζβν, ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ Κφζκν.  

Δξγαζηήξην Πνηφηεηαο Τδάησλ & Αέξα 

Οη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ επηθεληξψλνληαη ζηε δηαρείξηζε λεξψλ θαη απνβιήησλ, ζηνλ 
έιεγρν πνηφηεηαο λεξψλ θαη ηδεκάησλ, ζηελ επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ, ζηελ αέξηα ξχπαλζε, θαζψο θαη 
ζηηο εθαξκνγέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.  

 

Δξγαζηεξηαθφο Δμνπιηζκφο 

Α/Α Σερληθή  Σχπνο Οξγάλνπ  Πξνζδηνξηδφκελεο νπζίεο  

1 χζηεκα Yγξήο Xξσκαηνγξαθίαο κε 

Aληρλεπηή Φαζκαηνκεηξίαο Μαδψλ 

(LC-MS) 

Agilent 1100 Series 

LC/MSD Trap  

Φπηνθάξκαθα ζε επηθαλεηαθά/ππφγεηα 

λεξά  

2 χζηεκα Τγξήο Υξσκαηνγξαθίαο 
Τςειήο Απφδνζεο κε Αληρλεπηή 
πζηνηρίαο Φσηνδηφδσλ (HPLC-
DAD) 

Shimadzu LC-20 AD 

SPD - M20A  
Φπηνθάξκαθα ζε πεξηβαιινληηθά 
δείγκαηα  

3 χζηεκα Τγξήο Υξσκαηνγξαθίαο 

Τςειήο Απφδνζεο κε Αληρλεπηή 

πζηνηρίαο Φσηνδηφδσλ (HPLC-

DAD) 

Varian LC 9012  
Οπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

πθαινρξψκαηα  

4 χζηεκα Αέξηαο Υξσκαηνγξαθίαο κε 

Φαζκαηνγξάθν Μάδαο θαη 

Δηζαγσγέα / πκππθλσηή (Purge & 

Trap GC-MS)  

Agilent 5975C  VOCs ζε επηθαλεηαθά/ππφγεηα λεξά  

5 
χζηεκα Αέξηαο Υξσκαηνγξαθίαο κε 

Φαζκαηνγξάθν Μάδαο (GC-MS)  
HP 5890 Series II  

Δλδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο θαη 

θαξκαθεπηηθέο ελψζεηο ζε πγξά 

απφβιεηα/ιάζπεο/νξγαληζκνχο  

6 χζηεκα Αέξηαο Υξσκαηνγξαθίαο κε 

Αληρλεπηή χιιεςεο Ζιεθηξνλίσλ & 

HP 5890 Series II  Οξγαλνρισξησκέλα θαη 

Οξγαλνθσζθνξηθά θπηνθάξκαθα ζε 
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Αληρλεπηή Αδψηνπ/Φσζθφξνπ (GC-

ECD/NPD) 

επηθαλεηαθά λεξά/ ηδήκαηα/ρψκαηα  

7 χζηεκα Αέξηαο Υξσκαηνγξαθίαο κε 

Αληρλεπηή χιιεςεο Ζιεθηξνλίσλ 

(GC-ECD)  

Agilent 6890N  
Παξαπξντφληα ρισξίσζεο ζε πφζηκα 

λεξά  

8 χζηεκα Αέξηαο Υξσκαηνγξαθίαο κε 

Αληρλεπηή Ηνληηζκνχ Φιφγαο(GC-

FID) 

Fisons GC-8000 

series  

Οξγαλνθαζζηηεξηθέο ελψζεηο ζε 

λεξά/ηδήκαηα/νξγαληζκνχο  

9 Φαζκαηνκεηξία Αηνκηθήο 

Απνξξφθεζεο κε Φιφγα θαη 

Ζιεθηξνζεξκαηλφκελν Φνχξλν 

Γξαθίηε (FAAS - GFAAS)  

Perkin Elmer 5100 

ZL  
Μέηαιια ζε λεξά/ηδήκαηα/νξγαληζκνχο 

10 Φαζκαηνκεηξία Αηνκηθήο 

Απνξξφθεζεο πλερνχο Έγρπζεο 

γηα ηελ Παξαγσγή Τδξηδίσλ (FIAS-

HGAAS) 

Perkin Elmer 5100 

ZL  
As, Hg, Se ζε επηθαλεηαθά λεξά  

11 Φαζκαηνκεηξίαο Αηνκηθήο 
Δθπνκπήο ζε Δπαγσγηθά 
πδεπγκέλν Πιάζκα Αξγνχ (ICP-
AES)  

GBC Integra XM  Μέηαιια ζε πγξά απφβιεηα  

12 
Ηνληηθή Υξσκαηνγξαθία (ΗC) Dionex ICS-3000  

Αληφληα/Καηηφληα ζε πεξηβαιινληηθά 

δείγκαηα  

13 Αλάιπζε Οιηθνχ Οξγαληθνχ θαη 

Αλφξγαλνπ Άλζξαθα 
Dohrmann DC 190  

Γείγκαηα πγξψλ 

απνβιήησλ/ιαζπψλ/ηδεκάησλ 

14 Αλάιπζε Καηαλνκήο Μεγέζνπο 

σκαηηδίσλ  

Mastersizer Δ 

Malvern 

Καηαλνκή κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ ζε 

αησξήκαηα  

15 
Σνμηθφκεηξν 

Microtox Model 500 

Analyzer 

Δθηίκεζε ηνμηθφηεηαο ξππαληψλ θαη 

απνβιήησλ 

16 
Φνχξλνο Μηθξνθπκάησλ  Mars X press CEM  

Υψλεπζε δεηγκάησλ γηα πξνζδηνξηζκφ 

κεηάιισλ  

17 
Φνχξλνο Μηθξνθπκάησλ  EThos 1 Milestone  

Δθρχιηζε δεηγκάησλ γηα πξνζδηνξηζκφ 

νξγαληθψλ ελψζεσλ  

18 
πζθεπή Τπεξθαζαξνχ Νεξνχ  Milipore 

Παξαγσγή ππεξθαζαξνχ λεξνχ ηχπνπ 

Η  

19 Καηαλνκή Μεγέζνπο σκαηηδίσλ κε 

άξσζε Ζιεθηξηθήο Κηλεηηθφηεηαο  
TSI SMPS 3034 

Μέηξεζε θαηαλνκήο κεγέζνπο 

ζσκαηηδίσλ 

20 Μέηξεζε πληειεζηψλ θέδαζεο θαη 

Οπηζζν-ζθέδαζεο ζε ηξία κήθε 

θχκαηνο  

TSI nephelometer 

3563 

Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εμαζζέληζεο 

αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ ζε ηξεηο 

πεξηνρέο ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο  

21 Γεηγκαηνιεςία σκαηηδίσλ 10 

επξψλ κεγέζνπο  

MOUDI impactor 

model 110 

πιιέθηεο αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ 

ζπλαξηήζεη ησλ δηακέηξσλ ηνπο  

22 

Οπηηθφο Μεηξεηήο Καηαλνκήο 

σκαηηδίσλ  

OPC Grimm model 

1.108 

Μέηξεζε ηεο αξηζκεηηθήο 

ζπγθέληξσζεο αησξνπκέλσλ 

ζσκαηηδίσλ ζπλαξηήζεη ησλ δηακέηξσλ 

ηνπο  



 108 

23 

Οπηηθφο Μεηξεηήο Καηαλνκήο 

σκαηηδίσλ  

OPC Grimm model 

1.105 

Μέηξεζε ηεο αξηζκεηηθήο 

ζπγθέληξσζεο αησξνπκέλσλ 

ζσκαηηδίσλ ζπλαξηήζεη ησλ δηακέηξσλ 

ηνπο  

24 
πλερήο Μέηξεζε πγθεληξψζεσλ 

SO2  

Dasibi Model U.V. 

Fluorescence SO2 

Analyzer 

Μεηξήζεηο ζπγθεληξψζεσλ ππνβάζξνπ 

SO2 

25 

πλερήο Μέηξεζε πγθεληξψζεσλ 

ΝΟΥ  

Dasibi Model 2108 

W/PERM 

Chemiluminescent 

Nitrogen Oxides 

Analyzer 

Μεηξήζεηο ζπγθεληξψζεσλ ππνβάζξνπ 

ΝΟΥ 

26 
πλερήο Μέηξεζε πγθεληξψζεσλ 

Ο3  

Dasibi Model 1008-

RS U.V. Photometric 

Ozone Analyzer 

Μεηξήζεηο ζπγθεληξψζεσλ ππνβάζξνπ 

Ο3 

 

Δξγαζηήξην Σειεπηζθφπεζεο  

Οη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ εζηηάδνληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο ρξήζεο δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ αέξηα ξχπαλζε, ζηελ θαηαζθεπή ραξηψλ, ζηελ εθηίκεζε 

ηεο παξαγσγήο γεσξγηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ζην ζρεδηαζκφ ιηκεληθψλ έξγσλ.  

Δμνπιηζκφο 

 Erdas Imagine (10-licenses),  
 ArcGis (25-licenses).  
 Geomedia (11-licenses) 
 IDRISI - 32 (11-licenses) 
 Visual Studio (11-licenses) 
 Photomodeler (1-license) 
 Autocad (1-license) 
 

Άιια κεραλήκαηα ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: 

 Ραδηνθαζκαηφκεηξα, κεραλήκαηα θσηνγξακκεηξίαο θαη θσηνεξκελείαο. 
 Σν ζχζηεκα ςεθηαθήο Φσηνγξακκεηξίαο ηεο Intergraph καδί κε φια ηα ινγηζκηθά γηα Σειεπηζθφπεζε θαη ΓΠ. 
 πζηήκαηα ηνπνγξαθίαο κε ππμίδεο, νιηθφ ζηαζκφ θαη αξθεηά GPS. 
 Σξεηο ςεθηαθέο θσηνγξαθηθέο κεραλέο κε πςειή αλάιπζε θαη κε βαζκνλφκεζε 
 Μία ςεθηαθή κεραλή βίληεν ζην ζεξκηθφ ππέξπζξν 
 
Δξγαζηήξην Σνπηθήο & Νεζησηηθήο Αλάπηπμεο 

 
Οη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ εζηηάδνληαη ζε ζέκαηα αλάπηπμεο ηνπξηζκνχ θαη πεξηβάιινληνο, 
ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ζρεδηαζκνχ θαη ζηελ επεμεξγαζία κνληέινπ γηα ηελ αεηθφξν λεζησηηθή αλάπηπμε θαη ηελ 
αληίζηνηρε δηαρείξηζε λεζησηηθνχ ρψξνπ.  
 
Δξγαζηήξην Τδαηηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ 

 
Οη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ εζηηάδνληαη ζηελ αλάπηπμε κεζνδνινγηψλ  γηα ηελ εθηίκεζε ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ παξάθηησλ πεξηνρψλ, ζηελ θαηαλφεζε θαη πνζνηηθή πεξηγξαθή ησλ κηθξνβηαθψλ 
δηεξγαζηψλ ζην ζαιάζζην επηξνθηζκφ, ζηελ αλάπηπμε κεζφδσλ ρσξηθήο αλάιπζεο θαη ηειεπηζθφπεζεο, ζηε 
κειέηε θαη πνζνηηθή εθηίκεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ γεσξγηθψλ ιηπαζκάησλ ζηνλ παξάθηην επηξνθηζκφ.  
 
Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ 

 
Οη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ εζηηάδνληαη ζηελ αλάιπζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηνπ δνκεκέλνπ 
πεξηβάιινληνο, ζηελ αλάπηπμε ησλ αλζξψπηλσλ νηθηζκψλ,  ζηε ρσξηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάιπζε, ζηε 
ρσξνηαμία θαη ζηελ πνιηηηθή θαη δηαρείξηζε πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο.  
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Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλσλ Οηθνλνκηθψλ ηνπ Πεξηβάιινληνο 

 
Οη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ επηθεληξψλνληαη ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 
βηνπνηθηιφηεηαο, ζηελ νηθνλνκηθά αμηνιφγεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ζηηο ζεζκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνζαξκνγέο 
γηα ηελ αληηκεηψπηζεο ζθαηξηθψλ πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ, ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζηαηηζηηθέο θαη ηνπο δείθηεο 
βησζηκφηεηαο, ζηελ αλάιπζε θαη δηαρείξηζε θηλδχλνπ.  


