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Tο πρώτο διεθνές συνέδριο in Environmental 
Sciences, Policy and Management είναι γεγονός  
 

    Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, τα τελευταία δέκα χρόνια το 
Τμήμα Περιβάλλοντος διοργανώνει ετήσιο Πανελλήνιο 
Συνέδριο στην Περιβαλλοντική Πολιτική & Διαχείριση. 
Εφέτος, με την ευκαιρία της διεύρυνσης της συμμετοχής τους 
Τμήματός μας στο Διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στην Περιβαλλοντική Επιστήμη, Πολιτική και 
Διαχείριση - MESPOM (Masters in Environmental Sciences, 
Policy and Management), στο οποίο συμμετέχουμε ήδη από 
το 2005, το εν λόγω συνέδριο έγινε πλέον διεθνές και 
μετονομάζεται σε International Conference in  Environmental 
Sciences, Policy and Management.  
Στόχος είναι να αποτελέσει το συγκεκριμένο συνέδριο ένα 
σημείο αναφοράς στο ακαδημαϊκό γίγνεσθαι της χώρας μας, 
με τη συμμετοχή όχι μόνο Ελλήνων αλλά και αλλοδαπών 
ερευνητών, αλλά επιπλέον να λειτουργήσει ως πλατφόρμα 
παρουσίασης της σημαντικής ερευνητικής δουλειάς που 
διεξάγουν 
και οι 
φοιτητές του 
Τμήματός 
μας.   Και 

αυτός ο στόχος φαίνεται να επιτυγχάνεται ήδη από 
την πρώτη χρονιά, καθώς μεταξύ των 20 περίπου 
συνέδρων του εφετινού δεν υπήρξαν μόνο 
καθιερωμένοι ερευνητές αλλά και μεταπτυχιακοί και 
προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος, 
οι οποίοι απέδειξαν ότι η δουλειά τους πληροί τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές ενός επιστημονικού και αγγλόφωνου συνεδρίου. Ιδιαίτερη μνεία 
αξίζει να γίνει τόσο στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος και στους 
εφετινούς, αλλοδαπούς, φοιτητές  του MESPOM, οι οποίοι βρίσκονται στη Λέσβο στα πλαίσια του 

εαρινού εξαμήνου του πρώτου έτους των σπουδών τους, 
οι οποίοι παρουσίασαν τα αποτελέσματα των εργασιών 
τους στο μάθημα των Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών (G.I.S.) υπό την μορφή poster στα πλαίσια 
του συνεδρίου. Τέλος να σημειωθεί ότι το εφετινό 
συνέδριο έτυχε χορηγίας από την Healing Lesvos.  
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα του Συνεδρίου, το οποίο θα επαναληφθεί- με 
περισσότερη επιτυχία, είμαστε βέβαιοι- στα τέλη Μαΐου 
2019.   
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Το επόμενο τεύχος του ‘Π&Φ’  

θα κυκλοφορήσει τον  

Ιανουάριο 2019. 

 

Συντακτική Επιτροπή: 

 

Κώστας Θεοδώρου 
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Ιωσήφ Μποτετζάγιας 
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Φεστιβάλ Συλλόγου Φοιτητών του 
Τμήματος Περιβάλλοντος 2018 
 

Συνεχίζοντας τις πολύ ενδιαφέρουσες και 

επιτυχημένες δράσεις του και την 

τρέχουσα ακαδημαϊκή χρονιά, ο Σύλλογος 

Φοιτητών Τμήματος Περιβάλλοντος 

«Σταύρος Μυρογιάννης», διοργάνωσε τον 

Απρίλιο 2018 το 3ο Φεστιβάλ του, με 

γενικό τίτλο «Περιβαλλοντική Διαχείριση».  

Στα πλαίσια του Φεστιβάλ 

πραγματοποιήθηκαν δύο ημερίδες. Στις 24 

Απριλίου  2018, πραγματοποιήθηκε 

ημερίδα με τίτλο «Διαχείριση Υγρών 

Αποβλήτων» και ομιλητές τους κ.κ. 

Αθανάσιο Στασινάκη, Αναπληρωτή 

Καθηγητή, και Μιχαήλ Φουντουλάκη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματός μας.  

Επίσης, στις 27 Απριλίου 2018   πραγματοποιήθηκε ημερίδα με τίτλο  

«Επιχειρηματικότητα και διαχείριση 

Περιβαλλοντικών Πόρων»  και ομιλητές 

τους  κ.κ. Μαρία Χατζηαντωνίου, μέλος 

Ε.Δι.Π., και Μάριο Μπαλή, μέλος ΕΤΕΠ 

του Τμήματος Περιβάλλοντος.  

 

Για μια ακόμα φορά, τα θερμά μας 

συγχαρητήρια στο Φοιτητικό Σύλλογο του 

Τμήματός μας γι’ αυτές την εξαιρετική 

πρωτοβουλία που έχει πλέον καθιερωθεί 

και αποτελεί σημείο αναφοράς στην 

ακαδημαϊκή ζωή του Τμήματος 

Περιβάλλοντος. 

 

Το πιο συνηθισμένο 

απόρριμμα που θα 

βρείτε σε μια 

Ευρωπαϊκή παραλία 

είναι η.. γόπα του 

τσιγάρου΄! Σύμφωνα 

με πρόσφατη έρευνα 

του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού 

Περιβάλλοντος 

αποτελούν το 18% 

του συνόλου των απορριμμάτων που συλλέχθηκαν. 
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ΒΙΟ: Ο Δημήτρης Γεωργίου αποφοίτησε από το 

Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2004. 

Στην συνέχεια απέκτησε MSc in Environmental Engineering  

από το Imperial College του Λονδίνου. Από το 2007 

εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας με εξειδίκευση στην 

διαχείριση υγρών αποβλήτων. Από το 2009 ίδρυσε την 

μελετητική–συμβουλευτική εταιρεία ENVITY σε 

συνεργασία με την Άλκηστη Στάμου, επίσης απόφοιτο του 

Τμήματος Περιβάλλοντος. Τα τελευταία τρία χρόνια έχει 

ενεργή ενασχόληση με την Ένωση Πτυχιούχων 

Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (ΕΠΠΕ) ως μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

   Η επιλογή των σπουδών στο Τμήμα Περιβάλλοντος δεν 

υπήρξε συνειδητή. Δυστυχώς ο ανύπαρκτος επαγγελματικός 

προσανατολισμός στα χρόνια του Λυκείου σε συνδυασμό με 

την κυριολεκτική και μεταφορική απόσταση του τμήματος από 

ότι μπορεί να εννοηθεί ως «συμβατική επιλογή» κατέληξαν 

στην επιλογή του Τμήματος Περιβάλλοντος κατά την 

συμπλήρωση του μηχανογραφικού ως – σχεδόν – τελευταία 

επιλογή συνοδευόμενη από την αποστροφή «αν δεν κάτσει 

τίποτε άλλο πάμε να μετράμε δελφίνια στο Αιγαίο».  

Από τα «δελφίνια του Αιγαίου» λοιπόν κατέληξα να γίνω 

Περιβαλλοντολόγος και να ανακαλύψω τι σημαίνει στην ουσία 

της η λέξη «διεπιστημονικότητα». Για εμένα αυτή είναι η λέξη 

κλειδί που έχει δώσει την δυνατότητα σε εμένα και σε 

πολλούς άλλους συναδέλφους να επιβιώσουμε σε ένα 

απαιτητικό και ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον. Είναι 

πράγματι εντυπωσιακό να συναντάς ανθρώπους με τους 

οποίους μοιράζεσαι την ίδια γνωσιακή βάση αλλά ο καθένας 

έχει ακολουθήσει έναν τόσο διαφορετικό επαγγελματικό 

δρόμο. 

Η προσωπική μου πορεία με οδήγησε να ασχοληθώ με το 

κομμάτι της Μηχανικής σε ότι αφορά κυρίως την διαχείριση 

λυμάτων. Σε αυτό το κομμάτι έχω εργαστεί σε όλες τις φάσεις 

ενός τέτοιου έργου, από την φάση του σχεδιασμού και των 

αρχικών μελετών, μέχρι την κατασκευή, αδειοδότηση, 

συντήρηση και λειτουργία Μονάδων Επεξεργασίας Λυμάτων. 

Παράλληλα, μέσω της εταιρείας που ιδρύσαμε, έχω ασχοληθεί 

με τα Συστήματα Διαχείρισης (ISO 14001, 9001, OHSAS κτλ) και 

την εφαρμογή τους σε εταιρικό επίπεδο, προσεγγίζοντας έτσι 

το αντικείμενο της εταιρικής συμβουλευτικής. 

Αν κάτι αποδεικνύεται από τα παραπάνω είναι ότι ο 

Περιβαλλοντολόγος σήμερα, έχει την δυνατότητα να 

απασχοληθεί σε ένα τεράστιο εύρος αντικειμένων και έχει το 

κατάλληλο υπόβαθρο να ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις 

προκλήσεις. Πιστεύω πραγματικά ότι το επίπεδο σπουδών στο 

Τμήμα και η ποιότητα του Διδακτικού προσωπικού είναι 

ιδιαίτερα υψηλά. Αυτό αντανακλάται στους απόφοιτους που 

έχουν διαγράψει στο σύνολό τους μία αξιοπρόσεκτη 

επαγγελματική πορεία. Ο δρόμος πλέον είναι ανοιχτός και για 

τους νέους αποφοίτους να χαράξουν τις δικές τους 

επαγγελματικές διαδρομές. 

 

 

https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/marine-litterwatch/briefing
http://www.envity.gr/
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Κοινωνιολογία του Τοπίου 

Νικόλαος Χασάναγας (Παπασωτηρίου, 2010, σ.320) 

Η Κοινωνιολογία του Τοπίου αποτελεί μια διανοητική περιπλάνηση στα τοπία του κόσμου: 
Από τη "Μουριά του Μυριβήλη" και τα εξωκκλήσια της Ελλάδας μέχρι τα δένδρα-γίγαντες 
και τα φαράγγια της Αμερικής, από το Μνήμα του Χαρίλαου Φλωράκη στη Ραχούλα μέχρι 
το Δάσος του Αγκυλωτού Σταυρού στο Zernikow, από τις κοινότητες Kibbutz του Ισραήλ 
μέχρι το όραμα της ιδανικής "κηπούπολης", από τις πυραμίδες της Αιγύπτου και την 
Ακρόπολη μέχρι τα μεσαιωνικά οικοδομήματα, τους σύγχρονους ουρανοξύστες και τη 
Disneyland, από λαβυρινθώδεις πόλεις μέχρι τετραγωνισμένα πολεοδομικά συγκροτήματα, 
από τοπία "δυτικών" μέχρι τοπία "μη δυτικών" πολιτισμών, φυσικά ή δομημένα, οπτικά ή 
μη οπτικά. Παρουσιάζει παραδείγματα όχι μόνο για το πώς η κοινωνία επηρεάζει το τοπίο, 
αλλά και για το πώς το τοπίο επηρεάζει την κοινωνία και τον ανθρώπινο πολιτισμό. Θέτει 
κριτικά ερωτήματα για το αν και κατά πόσο το φυσικό τοπίο πραγματικά "απειλείται" από 
το δομημένο ή όχι, καθώς και για τις καθιερωμένες τοπιακές και μνημειακές αξίες.  

Στη σημερινή εποχή όλο και περισσότερο γίνεται λόγος για τον "αλφαβητισμό τοπίου" 
("landscape literacy"), δηλαδή για την ικανότητα να καταλαβαίνει κάποιος από έναν χώρο 
περισσότερα μηνύματα από όσα ήθελαν να διαδώσουν οι διαμορφωτές του χώρου αυτού 
και ενδεχομένως αυτά που θα ήθελαν να αποκρύψουν. Η Κοινωνιολογία του Τοπίου έχει 
στόχο να συμβάλλει στην ενίσχυση του "αλφαβητισμού τοπίου". Φυσικά, αναγνωρίζει το 
αναφαίρετο δικαίωμα του καθενός, "ειδικού" ή "μη ειδικού", να δίνει σε αυτό τον 
"αλφαβητισμό" και το προσωπικό του στίγμα. Όποιος έχει αναπτύξει "αλφαβητισμό τοπίου" 
κατανοεί τις βαθύτερες αιτίες που διαμόρφωσαν έναν χώρο και μπορεί να χρησιμοποιεί ως 
"κείμενα" και στοιχεία κοινωνικο-πολιτικής διάγνωσης χωρικά σημάδια που σε πολλούς 
άλλους μένουν απαρατήρητα.  
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Νέοι Διδάκτορες  

Μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 
2018 αναγορεύτηκαν σε 
Διδάκτορες του Τμήματος οι 
κάτωθι: 

Trindade Mendes Luis Ricardo 
Characterization of indoor aerosol 
particles 

Γκαλογιάννης Κωνσταντίνος, 
Αποκατάσταση Υποβαθμισμένων 
Οικοσυστημάτων σε Χώρους 
Διάθεσης Απορριμμάτων με την 
Εγκατάσταση Μεσογειακής 
Βλάστησης: Η Περίπτωση του Χώρου 
Διάθεσης Απορριμμάτων των Άνω 
Λιοσίων Ν.Αττικής 

Θωμαΐδη Βασιλική, Environmental 
risk assessment associated with the 
occurrence of emerging organic 
micropllutants in Sewage Treatment 
Plants 

Μπεζαντάκος Σπυρίδων, 
Φυσικοχημικές Ιδιότητες 
Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων 
Σωματιδίων σε Περιαστικές και 
Απομονωμένες Περιοχές και 
Ανάπτυξη Τεχνικών για τη Βελτίωση 
των Μεθόδων Προσδιορισμού τους   

Προϊκάκη Μαρίνα, Διερευνώντας τη 
συνύπαρξη επιχειρήσεων και τοπικών 
κοινωνιών και τη βελτίωση του 
σχεδιασμού πολιτικών σε 
περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες 
περιοχές 

 
Ευχόμαστε στους νέους 

συναδέλφους καλή σταδιοδρομία 
και ευόδωση όλων των στόχων τους. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ενημερωτικό Δελτίο ‘Π&Φ’,  
Τμήμα Περιβάλλοντος,  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 81100 Μυτιλήνη 
 

email: pf@aegean.gr 
http://www.env.aegean.gr/tmima/pf 

 

 

Νέες Διακρίσεις για την Ομάδα «Skyros Project»  
 
    Το “Skyros Project” αποτελεί μια πολυετή, και πολυβραβευμένη, συνεργασία του Εργαστηρίου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας (ΕΠΕΑΕ), του Τμήματος Περιβάλλοντος 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με επικεφαλής την Καθηγήτρια κα Κωνσταντίνα Σκαναβή, με το 

Λιμενικό Ταμείο Σκύρου (ΛΤ Σκύρου, ΝΠΔΔ), τον φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του λιμένα 

της Σκύρου, με επικεφαλής τον κ. Κυριάκο Αντωνόπουλο, η οποία προάγει την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση και επικοινωνία -αλλά και το «πρασίνισμα» της Σκύρου- μέσα από εκπαιδευτικές, 

επιστημονικές και ενημερωτικές δράσεις. 

Την Άνοιξη 2018, το επιτυχημένο αυτό πρόγραμμα εξασφάλισε δύο νέες διακρίσεις. Τον Μάιο 

2018 απέσπασε τη Χρυσή Διάκριση στα Εκπαιδευτικά Βραβεία 2018 «Education Leaders 

Awards» για την κατηγορία «Δεσμός με την Κοινωνία». Tα βραβεία «Education Leaders 

Awards» είναι ένας θεσμός-

αναφορά για την αριστεία 

στην εκπαίδευση, ένα όχημα 

μεταφοράς τεχνογνωσίας και 

καλών πρακτικών από 

σχολείο σε σχολείο και από 

σχολή σε σχολή, καθώς και 

ένα βάθρο ανάδειξης των 

καλύτερων πρακτικών, σε 

τομείς όπως η ψηφιακή 

εκπαίδευση, η καινοτομία στη 

διδασκαλία, η μαθησιακή 

εμπειρία, ο δεσμός με την Κοινωνία, οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και οι κτιριακές 

υποδομές, η υγεία και η ασφάλεια των διδασκόντων και των διδασκομένων, η διασύνδεση με 

την αγορά εργασίας και η νεανική επιχειρηματικότητα. 

Λίγες εβδομάδες αργότερα, τον Ιούνιο 2018, ακολούθησε νέα, διεθνής και διπλή, διάκριση. Στον 

διαγωνισμό video I LIVE GREEN του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (European 

Environmental Agency), το video-συμμετοχή της ομάδας με τίτλο “Keep your waste bin empty” 

κατέκτησε την πρώτη 

θέση στις κατηγορίες 

«Minimal Waste» 

(Ελαχιστοποίηση 

Απορριμμάτων) και 

«Public Choice» 

(Βραβείο Κοινού). Το 

βραβευμένο video 

μπορείτε να το 

παρακολουθήσετε 

από εδώ. 

 

Θερμά Συγχαρητήρια στην πολυπληθή ομάδα του «Skyros Project» για τη σπουδαία δουλειά 

τους και για τις τόσο σημαντικές διακρίσεις τους! 
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Από τη βράβευση στο «Education Leaders Awards 2018» 

Το βραβευθέν video του Skyros Project, "Keep your waste bin empty" 

mailto:pf@aegean.gr
http://www.env.aegean.gr/tmima/pf
https://www.facebook.com/%CE%A4%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF-%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%85-25410
https://www.eea.europa.eu/highlights/winners-of-i-live-green/
https://www.youtube.com/watch?v=8qz2RRQ8-uI

