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ΑΠΕ για αυτόνομες νησιωτικές κοινότητες 

 

Τα νησιά με αυτόνομα ηλεκτρικά δίκτυα (χωρίς σύνδεση με μεγάλα διασυνδεδεμένα δίκτυα) 

παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα στην λειτουργία τους. Εξαρτώνται από τις κεντρικές 

ενεργειακές αγορές, με υψηλό ενεργειακό κόστος και μειωμένη απόδοση λειτουργίας. Αυτό 

επηρεάζει την ενεργειακή ασφάλεια και αυξάνει το κόστος συγκριτικά με αυτό των μεγάλων 

δικτύων. Η διακύμανση του πληθυσμού λόγω τουριστικής και άλλης κίνησης επιβαρύνει την όλη 

κατάσταση έτι περαιτέρω. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων κλειδί είναι η 

δυνατότητα πρόβλεψης, ελέγχου και διαχείρισης διακοπτόμενων ενεργειακών πηγών που 

συνεισφέρουν σε υψηλής μεταβλητότητας ηλεκτρικά φορτία. Παράλληλα το υψηλό ενεργειακό 

δυναμικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέρει ευκαιρίες για εισαγωγή νέων, καινοτόμων 

τεχνολογιών, όχι μόνον για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών αλλά και για εξαγωγή 

ηλεκτρισμού στα διασυνδεδεμένα συστήματα. 

Το πρόγραμμα REACT αντιμετωπίζει το ενεργειακό πρόβλημα με τον βέλτιστο συνδυασμό 

κάλυψης της ενεργειακής ζήτησης με μέγιστη εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ) και αποθήκευσης ηλεκτρισμού. Στόχος του REACT είναι η ανάπτυξη και λειτουργία μιας 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας (στο Διαδίκτυο – Cloud-based) για τον σχεδιασμό και την 

διαχείριση έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης στην βάση στρατηγικής διαχείρισης στο επίπεδο 

κοινότητας των νησιών. Αυτό θα επιτρέψει στους διαχειριστές των δικτύων να σχεδιάσουν, 

προωθήσουν και υλοποιήσουν έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με μείωση του κόστους 

λόγω κλίμακας. Εστιάζοντας δε στο επίπεδο κοινότητας (αντί για τον καταναλωτή) επιτρέπει και 

προωθεί συνέργειες μεταξύ διαφορετικών μικρο-δικτύων εντός των αυτόνομων νησιωτικών 

δικτύων. 

Στο πρόγραμμα που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (HORIZON 2020 – Research and 

Innovation Framework Programme) συμμετέχουν οκτώ (8) νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρία 

(3) ως νησιά-πιλότοι στα οποία θα γίνουν και οι αρχικές εγκαταστάσεις ΑΠΕ, και πέντε (5) νησιά-

ακόλουθοι, όπου θα αναδειχθούν οι δυνατότητες, τα προβλήματα και τα οφέλη. Η ερευνητική 

ομάδα αποτελείται από 23 εταίρους (εταιρείες, ερευνητικά Ινστιτούτα και 

Πανεπιστήμια) όπου η Ελλάδα συμμετέχει με το νησί της Λέσβου και το Τμήμα 

Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με επισπεύδοντα τον καθηγητή του 

Τμήματός μας κ. Δία Χαραλαμπόπουλο. 
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Τέσσερις  καθηγητές του Τμήματος Περ/ντος στη Επιστημονική Επιτροπή 

του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Αιγαίου  

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Αιγαίου θεσμοθετήθηκε το 2018 και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση 29 

προστατευόμενων περιοχών του Βορείου Αιγαίου. Στη δεύτερη συνεδρίαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα, την Άνοιξη 2019, αποφασίστηκε η 

συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής σκοπός της οποίας θα είναι  η παροχή 

επιστημονικής υποστήριξης σε θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση των 

προστατευόμενων περιοχών του Βορείου Αιγαίου που υπάγονται στην 

αρμοδιότητα του νεοσύστατου Φορέα, την στρατηγική που θα πρέπει να 

χαράξει, τις δράσεις πολιτικής που θα σχεδιάσει και να υλοποιήσει και τα 

ειδικότερα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσει.  Σε αυτή την εννεαμελή 

Επιτροπή συμμετέχουν 

τέσσερεις καθηγητές του 

Τμήματός μας: οι κ.κ. Ανδρέας Τρούμπης, Πέτρος Γαγάνης, Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και 

Τριαντάφυλλος Ακριώτης, μαζί με άλλους εξαίρετους συναδέλφους των Τμημάτων Γεωγραφίας και 

Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Επιστημών του Πανεπιστημίου μας. Συγχαίρουμε τους κ.κ. 

συναδέλφους για την τιμητική επιλογή τους, και ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στο έργο τους 

-το οποίο θα είναι προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών μας. 

Το Ετήσιο Φεστιβάλ του φοιτητικού συλλόγου  

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και εφέτος το τέταρτο κατά σειρά Φεστιβάλ Περιβάλλοντος 

που διοργανώνεται από τον Σύλλογο Φοιτητών του Τμήματός μας, με θέμα «Περιβάλλον και Υγεία», 

με ομιλητές καθηγητές του Τμήματος μας και μεγάλη συμμετοχή του κοινού. Αξίζουν θερμά 

συγχαρητήρια στους φοιτητές μας γι’ αυτή την πρωτοβουλία η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως 

θεσμός και αποτελεί ορόσημο για την εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τμήματος μας.  

 
 
 

Ζώα στα πλοκάμια της ανθρώπινης Ηθικής 

Σταύρος Καραγεωργάκης (Ευτοπία, 2019, σ.400) 

Το βιβλίο οργανώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται μια ιστορική αναδρομή στις απόψεις των 

αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, αλλά και των νεότερων φιλοσόφων (17ος-19ος αιώνας) για την ηθική θέαση 

των ζώων. Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσονται όλες οι θεωρίες ηθικής αντιμετώπισης των μη ανθρώπινων 

ζώων, είτε αυτές είναι φιλοσοφικές είτε πολιτικές. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος γίνεται μια προσπάθεια να 

καταδειχτεί εκείνη η εξελικτική γραμμή που μας ενώνει με τα άλλα ζώα και προτείνεται μια πολιτική 

κατεύθυνση για το σύγχρονο κίνημα του βιγκανισμού. 

Το συγκεκριμένο βιβλίο συγκεντρώνει για πρώτη φορά στην Ελληνική βιβλιογραφία, ολόκληρη την 

φιλοσοφική συζήτηση για τα δικαιώματα των μη-ανθρώπινων ζώων. Ως εκ τούτου αποτελεί απαραίτητο 

ανάγνωσμα για οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για θέματα Περιβαλλοντικής Ηθικής και Φιλοσοφίας γενικότερα 

αλλά και δικαιωμάτων των ζώων ειδικότερα. 

 

2                                Βιβλίο 

http://eutopia.gr/ekdoseis/#1516925011268-0ac3db1a-6aa9
https://www.routledge.com/products/search?author=Audrone%20Telesiene
http://eutopia.gr/ekdoseis/#1516925011268-0ac3db1a-6aa9


Επίσκεψη φοιτητών του Avans University of 
Applied Science στο Τμήμα Περιβάλλοντος 
 
Μεταξύ 7 και 12 Απριλίου 2019, 16 προπτυχιακοί φοιτητές και δύο συνοδοί καθηγητές του Avans 

University of Applied Science (Ολλανδία) επισκέφτηκαν τη Λέσβο στα πλαίσια συνεργασίας του 

Τμήματος Περιβάλλοντος με το Τμήμα Περιβαλλοντικής Επιστήμης (Undergraduate Program of 

Environmental Science for Sustainable Energy and Technology) του εν λόγω Ιδρύματος. 

Οι φοιτητές επισκέφτηκαν τα εργαστήρια του Τμήματος Περιβάλλοντος και πραγματοποίησαν 

εκπαιδευτικές εκδρομές -

συνοδεία καθηγητών του 

Τμήματος- στη ΜΕΛ 

Μυτιλήνης, σε 

παραγωγικές μονάδες 

του νησιού, στο 

εργοστάσιο της ΔΕΗ, 

στον Κόλπο Καλλονής και 

στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας της Τράπεζας Πειραιώς, αποκομίζοντας τις καλύτερες 

εντυπώσεις από το Τμήμα μας και τη Λέσβο.  

 

Επίσκεψη Fulbright Research Scholar στο Τμήμα 
μας 

 
Στο διάστημα 11 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου 2019 επισκέφθηκε το Τμήμα Περιβάλλοντος η Dr. 

Myrto Petreas (Ph.D, MPH, California Department of Toxic Substances Control, Cal/EPA), ως 

υπότροφος Fulbrihgt Research Scholar.  Οι αποδέκτες των υποτροφιών Fulbright επιλέγονται με βάση 

τα ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά επιτεύγματά τους, καθώς και τις αποδεδειγμένες ηγετικές τους 

ικανότητες. Το πρόγραμμα Fulbright αποτελεί τη ναυαρχίδα των διεθνών προγραμμάτων 

εκπαιδευτικών ανταλλαγών που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, και 

αποβλέπει στην καλλιέργεια αμοιβαίας κατανόησης ανάμεσα στο λαό των Ηνωμένων Πολιτειών και 

τους λαούς των άλλων χωρών, μέσω της ανταλλαγής προσώπων, γνώσεων και δεξιοτήτων. Η κυρία 

Πετρέα έδωσε τρεις διαλέξεις στα πλαίσια του προπτυχιακού μαθήματος Environmental Health πάνω 

στην Βιοστατιστική, Επιδημιολογία και Βιοπαρακολούθηση και μια ανοιχτή ομιλία με τίτλο "Τοξικές 

ουσίες: από τα προιόντα καθημερινής χρήσης στο αίμα μας", όπου περιέγραψε πώς η εφαρμογή 

μεθόδων βιοπαρακολούθησης στα 

πλαίσια επιδημιολογικών μελετών, 

συνέβαλλε στην υιοθέτηση 

θεσμικών αλλαγών στις ΗΠΑ 

σχετικά με την χρήση βρωμιωμένων 

και φθοριωμένων ενώσεων. Η κ. 

Πετρέα συμμετείχε επίσης σε 

ερευνητική μελέτη πάνω στη  

παρουσία μικρορύπων σε 

απόβλητα σε συνεργασία με την 

συναδέλφους καθηγητές κ.κ. Όλγα-Ιωάννα Καλαντζή και Αθ. Στασινάκη από το Τμήμα μας και τον κ. 

Ν. Θωμαϊδη από το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ. 

  O Απόφοιτος               3 

 

ΒΙΟ: Ο Γιώργος Παυλίδης αποφοίτησε 

από το τμήμα Περιβάλλοντος το 2011 και 
συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο ΕΜΠ 
και συγκεκριμένα στο ΔΠΜΣ «Επιστήμη και 
Τεχνολογία Υδατικών Πόρων». Στο προσεχές 
διάστημα ολοκληρώνει τη Διδακτορική του 
Διατριβή, επίσης στο ΕΜΠ, στο αντικείμενο της 
Περιβαλλοντικής και Οικολογικής Μηχανικής 
και συγκεκριμένα στη μελέτη των φυσικών 
συστημάτων ανάσχεσης της ρύπανσης από 
αγροχημικά. Από το 2013 εργάζεται στο 
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, στην 
αξιολόγηση της Τύχης και Συμπεριφοράς στο 
Περιβάλλον των σκευασμάτων και δραστικών 
ουσιών Γεωργικών Φαρμάκων και Βιοκτόνων 
για την Εθνική και Ευρωπαϊκή έγκριση 
κυκλοφορίας τους. 

 

Η επιλογή του Τμήματος Περιβάλλοντος – όπως 
συμβαίνει σε μεγάλο μέρος των φοιτητών του, 
δεν ήταν συνειδητή, για την ακρίβεια η σχολή 
ήταν στη μέση περίπου του μηχανογραφικού 
μου, παρόλα αυτά αποτελεί ίσως την καλύτερη 
επιλογή που θα μπορούσα να κάνω τη δεδομένη 
χρονική στιγμή. Βγαίνοντας από τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν έχεις πρακτικά 
επαφή με την επιστήμη του περιβάλλοντος. Από 
το πρώτο ωστόσο εξάμηνο-την πρώτη διάλεξη-
την πρώτη ακαδημαϊκή ώρα κατάλαβα ότι υπήρχε 
στο διδακτικό προσωπικό κάτι αυθεντικό και 
ποιοτικό που με «τράβηξε», και μέχρι και το 
τελευταίο μάθημα για το πτυχίο μου 
παρακολουθούσα ανελλιπώς τις διαλέξεις, τα 
εργαστήρια και τις δραστηριότητες πεδίου, τόσο 
στα μαθήματα «κορμού» –  όσο και σε αυτά του 
τομέα της μηχανικής που τελικά με κέρδισε. 

Στη συνέχεια των σπουδών μου παρακολούθησα 
ένα από τα καλύτερα στην Ελλάδα προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών σχετικά με το 
περιβάλλον: το Διατμηματικό «Επιστήμη και 
Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» που συντονίζεται 
από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. 
Εκεί ήρθα σε πραγματική επαφή με την 
«διεπιστημονικότητα» που μας ανέφεραν οι 
καθηγητές μας στο Τμήμα ενώ ταυτόχρονα 
διδάχθηκα σε βάθος το αντικείμενο της 
ποιότητας υδάτων, της υγειονομικής μηχανικής 
και των τεχνολογιών περιβάλλοντος εν γένει. 
Αυτό το διάστημα ολοκληρώνω τη διδακτορική 
μου έρευνα η οποία αφορά στη μελέτη των 
Αγροδασικών Συστημάτων καλλιέργειας ως προς 
τη Μείωση της Ρύπανσης από Λιπάσματα και 
Ζιζανιοκτόνα στα Υπόγεια Νερά. 

Τι θα συμβούλευα τους νέους συναδέλφους; Στο 
«τέλος της ημέρας» δεν έχει σημασία το τι κάνεις, 
αλλά να προσπαθείς να είσαι ο καλύτερος σε 
αυτό που το κάνεις! 

 

https://www.avans.nl/international/programs/programfinder/environmental-science-for-sustainable-energy-and-technology-of-milieukunde-breda-voltijd-bachelor/introduction
https://www.avans.nl/international/programs/programfinder/environmental-science-for-sustainable-energy-and-technology-of-milieukunde-breda-voltijd-bachelor/introduction
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Pitching ιδεών Πράσινης Επιχειρηματικότητας 
από τους φοιτητές του Τμήματός μας 
 
Την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 έγινε η παρουσίαση (και η βράβευση) των πράσινων ιδεών 

επιχειρηματικότητας των φοιτητών/τριών του μαθήματος «Επιχειρηματικότητα» του Τμήματος 

Περιβάλλοντος. Πρόθεση των διδασκόντων του συγκεκριμένου μαθήματος, κ.κ. Μαρίας 

Χατζηαντωνίου και Μάριου Μπαλή, είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

με την εμπλοκή ανθρώπων του επιχειρείν και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας που μπορούν να 

συνεισφέρουν στην επεξεργασία των φοιτητικών επιχειρηματικών ιδεών. 

Έξι φρέσκιες ιδέες πράσινης/βιώσιμης επιχειρηματικότητας που παρουσιάστηκαν από ομάδες 

φοιτητών/τριών στο ανοιχτό, ενώπιον κριτών, pitching event:  EXPDOM (των κ.κ Κρασσά, 

Χρυσοβαλάντου & Σπυροπούλου), GREENWERS (κ.κ. Κουκούλη Δ. & Χαρέα Γ.), και HIVE ENERGY (κ.κ. 

Καλιακούδας Δ., Κοσσυφίδης Λ., Παγγέ Φ. & Σιώπη Φ.)  βραβεύτηκαν με συμβολικό χρηματικό βραβείο 

από το Επιμελητήριο Λέσβου,  ενώ οι  υπόλοιπες 3 ιδέες/ομάδες -Oillectors (Μαλλιαράκη Ε. & 

Πατεράκη Σ.),  UrbanIslands (Ξυπολιάς Π. & Μούσκος Δ.) και Kineco (Σατικίδης Μ. & Χασάπης Β.)- 

έλαβαν επίσης θετικά σχόλια και μια συμβολική επιχορήγηση από το Φαγι.gr 

Για άλλη μία χρονιά, το event ήταν μια εξαιρετική εμπειρία ενώ ιδιαίτερα θετική ήταν η ανταπόκριση 

από τους παρόντες επιχειρηματίες. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες! 

 

Το πέταγμα του «Γλαύκου» 

 
Το Σάββατο 8 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε  στον κόμβο ΕΟ Μυτιλήνης – Καλλονής και Πυργίου με 

η απελευθέρωση του «Γλαύκου» («λευκής κουκουβάγιας» με το επιστημονικό όνομα Tyto alba). Η 

εκδήλωση πραγματοποιήθηκε, από το Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας (Τμήμα 

Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 

Καλλονής. Ο «Γλαύκος»  βρέθηκε στις 27 Μαΐου 2019 χτυπημένος από αυτοκίνητο στην ανωτέρω 

περιοχή. Μεταφέρθηκε και παρέμεινε για ένα βράδυ σε κτηνιατρείο της πόλης και στη συνέχεια 

ανέλαβαν την περίθαλψή του οι κκ. Στέλιος Ζαννέτος και Γιάννης Ζευγώλης, υποψήφιοι διδάκτορες 

του Τμήματος Περιβάλλοντος, με τη βοήθεια του κου Τριαντάφυλλου Ακριώτη, καθηγητή στον 

Τομέα Διαχείρισης Οικοσυστημάτων του Τμήματος.  Στο εργαστήριο του παρασχέθηκαν οι πρώτες 

βοήθειες και τροφική υποστήριξη. Ευτυχώς τα τραύματα δεν ήταν σοβαρά καθώς ο Γλαύκος δυνάμωσε 

γρήγορα, και πλέον πετάει και πάλι στους ουρανούς της Λέσβου. 
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Νέος Καθηγητής στο 
Τμήμα Περιβάλλοντος 

 

 

 

 

 

 
Την Άνοιξη 2019 ανέλαβε καθήκοντα ως 

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα μας ο κος 

Σέργιος Βακάλης, στο γνωστικό αντικείμενο  

«Διαχείριση Ενέργειας και Τεχνολογίες 

Χαμηλού Άνθρακα». 

Ο κος Βακάλης είναι πτυχιούχος του Τμήματος 

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου 

Κρήτης (2010). Συνέχισε με μεταπτυχιακές 

σπουδές στο Technische Universität München 

(Γερμανία) και ολοκλήρωσε το διδακτορικό 

του στο Libera Università di Bolzano της 

Ιταλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 

περιλαμβάνουν: Βιοενέργεια και Βιοκαύσιμα, 

Ενεργειακή Μοντελοποίηση, Ενέργεια από 

Απόβλητα (Waste-to-energy), Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας (τεχνολογίες, πολιτική και 

διαχείριση), Θερμοδυναμική Ανάλυση 

Ενεργειακών Συστημάτων, Ανάλυση Κύκλου 

Ζωής (LCA) και Πολυκριτηριακή Λήψη 

Αποφάσεων (ενεργειακά συστήματα, 

διαχείριση πόρων/ αποβλήτων). 

Καλώς ορίζουμε τον νέο συνάδελφο και του 

ευχόμαστε μια μακρά και δημιουργική 

πορεία στο Τμήμα μας. 

 

Το Π&Φ ευχαρίστως δημοσιεύει πληροφορίες 
σχετικές με τις Επιστήμες του Περιβάλλοντος 

(έρευνες, συνέδρια, νέα βιβλία, βιβλιοκριτικές 
κ.ο.κ.).  

Μπορείτε να μας κοινοποιείτε το σχετικό υλικό 
στη διεύθυνση: 

Ενημερωτικό Δελτίο ‘Π&Φ’,  
Τμήμα Περιβάλλοντος,  

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 81100 Μυτιλήνη 
 

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