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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Πτυχίο στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος 
 
 
1. Δομή Τμήματος 
 
Το Τμήμα Περιβάλλοντος συγκροτείται από τους κατωτέρω τέσσερις Τομείς: 

 Τομέας Διαχείρισης Οικοσυστημάτων,  
Γνωστικά αντικείμενα: Οικολογία και Δυναμική Οικοσυστημάτων και 
Οργανισμών, Διαχείριση Πληθυσμών και Οικοσυστημάτων, Οικολογία Τοπίου 
και Βιολογία της Διατήρησης. 

 Τομέας Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Επιστήμης 
Γνωστικά αντικείμενα: Περιβαλλοντική Φυσική, Περιβαλλοντική Χημεία, 
Περιβαλλοντική Γεωλογία, Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική, Ατμοσφαιρική, 
Υδατική, Εδαφική και Ενεργειακή Ρύπανση, Εκτίμηση Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, Κύκλοι Χρήσης Ύδατος, και Διαχείριση Αερίων, Υγρών, Στερεών, 
Επικινδύνων και Ενεργειακών Αποβλήτων. 

 Τομέας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών Περιβάλλοντος 
Γνωστικά αντικείμενα: Πολιτική Επιστήμη στους θεωρητικούς και ειδικούς 
κλάδους, Οικονομικά του Περιβάλλοντος, Παιδαγωγική Ψυχολογία, 
Κοινωνική Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Γενική Επιστημολογία και Επιστήμη της 
Διοίκησης. 

 Τομέας Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού 
Γνωστικά αντικείμενα: Φυσική και Ανθρώπινη Γεωγραφία, Γεωγραφικά 
Συστήματα Πληροφοριών, Ανθρώπινη Οικολογία, Διαχείριση Φυσικών και 
Ανθρώπινων Πόρων, Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Περιφερειακή και 
Αστική Ανάλυση, Χωροταξία, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση 
Παράκτιων περιοχών. 

 
Το ερευνητικό έργο του Τμήματος Περιβάλλοντος υποστηρίζεται από τα κατωτέρω 
θεσμοθετημένα ερευνητικά εργαστήρια: 

(α) Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα 
(β) Εργαστήριο Διαχείρισης Βιοποικιλότητας 
(γ) Εργαστήριο Διαχείρισης Ενέργειας 
(δ) Εργαστήριο Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ε) Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας 
(στ) Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης 
(ζ) Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης 
(η) Εργαστήριο Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
(θ) Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Περιβάλλοντος 

 
Για τις διδακτικές ανάγκες του ΠΠΣ λειτουργούν τα εξής εργαστήρια προπτυχιακών 
φοιτητών: 
 (α) Εργαστήριο Βιολογίας 
 (β) Εργαστήριο Χημείας 

(γ) Εργαστήριο Εδαφολογίας 
(δ) Εργαστήριο Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών 
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2. Τίτλος Σπουδών – Κατευθύνσεις 
 
Το ΠΠΣ του Τμήματος απονέμει Πτυχίο στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος. 
 
3. Μαθησιακά Αποτελέσματα  
 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αποκτώνται από την εφαρμογή του προγράμματος 

σπουδών είναι: 

 Απόκτηση γνώσεων για τη δομή και τους μηχανισμούς λειτουργίας του 

περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την ανάλυση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων. 

 Απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στο χειρισμό περιβαλλοντικών δειγμάτων, 

δεδομένων και μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης. 

Αναλυτικότερα, ο/η απόφοιτος αποκτά γνώσεις για την εις βάθος κατανόηση της 

δομής και των μηχανισμών λειτουργίας του περιβάλλοντος και της αλληλεπίδρασής 

του με τον άνθρωπο και την κοινωνία, περιλαμβανομένων των βασικών θετικών και 

θεωρητικών επιστημών. Ο/η απόφοιτος μπορεί να εφαρμόζει τις αποκτώμενες 

γνώσεις στην ανάλυση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στη 

σύνθεση σχεδίων επίλυσής τους, με άξονα τη σφαιρική, πολύπλευρη και 

ισορροπημένη αντιμετώπισή τους. 

Πρακτικές δεξιότητες που αποκτά ο/η εκπαιδευόμενος/η είναι για τον τρόπο 

συλλογής περιβαλλοντικών δειγμάτων και δεδομένων, την επεξεργασία τους 

(πραγματοποίηση χημικών και βιολογικών αναλύσεων, στατιστική ανάλυση), την 

ανάπτυξη ή την εφαρμογή λογισμικού προσομοίωσης ("μοντέλων"), την επεξεργασία 

γεωγραφικών και δορυφορικών δεδομένων και την εφαρμογή μεθόδων ανάλυσης 

κοινωνικών και οικονομικών δεδομένων. 

Ο/η απόφοιτος είναι ικανός να χειριστεί την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση 

περιβαλλοντικών προβλημάτων, να εκπονήσει ή να οργανώσει την εκπόνηση 

μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και διαχείρισης του περιβάλλοντος και να 

αξιολογήσει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και μέτρων διαχείρισης 

του περιβάλλοντος. Ο απόφοιτος μπορεί να ασχοληθεί επαγγελματικά με θέματα 

ρύπανσης περιβάλλοντος, διαχείρισης οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας, 

διαχείρισης και επεξεργασίας φυσικών πόρων και αποβλήτων, ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, περιβαλλοντικής πολιτικής, περιφερειακής ανάπτυξης και 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι ικανότητες αυτές εμπεδώνονται με πρόγραμμα 

πρακτικής άσκησης σε φορείς πιθανής μελλοντικής απασχόλησης. 
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4. Προϋποθέσεις Απονομής Τίτλου Σπουδών 
 
Για την απόκτηση του τίτλου σπουδών απαιτείται η φοίτηση επί 8 εξάμηνα σπουδών 
και η συγκέντρωση συνολικά 240 πιστωτικών μονάδων (ECTS), εκ των οποίων 10 
μονάδες αντιστοιχούν στην επιτυχή υποβολή πτυχιακής εργασίας και 230 μονάδες 
στην επιτυχή εξέταση των υπολοίπων μαθημάτων.  
 
5. Διαδικασία Εισαγωγής 
 
Με πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις ή με άλλο τρόπο στη βάση της ισχύουσας 
νομοθεσίας. 
 
6. Ακαδημαϊκό Έτος / Εξάμηνα Σπουδών 
 
Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η 
Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους.  
 
Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα σπουδών, το Χειμερινό και το 
Εαρινό, καθώς και τρεις εξεταστικές περιόδους (βλ. κατωτέρω). Οι ακριβείς 
ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξαμήνων και των εξεταστικών περιόδων 
καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.  
 
Η παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός 
εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και 
εγκρίνεται με απόφαση του Πρύτανη/της Πρυτάνισσας.  
 
Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες 
διδασκαλίας. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που 
πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις 13, το μάθημα 
θεωρείται, μετά από απόφαση Συνέλευσης, ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται. 
Τυχόν δε εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος είναι άκυρη και ο βαθμός δεν 
υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών. 
 
7. Πρώτη Εγγραφή 
 
Η φοίτηση στο Τμήμα αρχίζει με την πρώτη εγγραφή του φοιτητή / της φοιτήτριας. Η 
εγγραφή των φοιτητών και φοιτητριών που εισάγονται, πραγματοποιείται στην αρχή 
του χειμερινού εξαμήνου, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από το Υπουργείο 
Παιδείας και αφορούν σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.  
 
Η εγγραφή των φοιτητών και φοιτητριών που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες 
(μετεγγραφές, κατατάξεις κ.α.) πραγματοποιούνται κάτω από ειδικές προϋποθέσεις, 
με την προσκόμιση των δικαιολογητικών τα οποία προβλέπονται από αντίστοιχες 
διατάξεις και σε προθεσμίες που ανακοινώνονται εγκαίρως. 
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8. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις του φοιτητή & της φοιτήτριας 
 
Η ιδιότητα του φοιτητή ή της φοιτήτριας αποκτάται με την εγγραφή στο Τμήμα, 
αναστέλλεται προσωρινά, κατά την περίοδο διακοπής φοίτησης (βλ. κατωτέρω) και 
διακόπτεται οριστικά με τη λήψη του πτυχίου ή με τη διαγραφή του/της.  
 
Οι φοιτητές και φοιτήτριες θεωρούνται ενήλικες ως προς τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους.  
 
Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια έχει δικαίωμα στις παροχές της Φοιτητικής Μέριμνας, 
για χρονικό διάστημα ίσο με τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για τη λήψη του 
πτυχίου, προσαυξημένο κατά δύο (2) χρόνια, δηλαδή για έξι (6) συνολικά χρόνια για 
το τετραετές ΠΠΣ του Τμήματος Περιβάλλοντος. 
 
9. Ακαδημαϊκή (φοιτητική) ταυτότητα 
 
Οι φοιτητές/τριες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για την έκδοση της 
ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου 
Παιδείας, http://academicid.minedu.gov.gr/.  
 
10. Διακοπή φοίτησης (αναστολή σπουδών) 
 
Οι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους 
προς την Κοσμητεία της Σχολής, τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν 
υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά το χρόνο τυχόν 
διακοπής της φοίτησης, εκτός αν η διακοπή οφείλεται σε αποδεδειγμένους λόγους 
υγείας ή σε λόγους ανωτέρας βίας. 
 
Ο/Η φοιτητής/τρια υποβάλλει αίτηση διακοπής φοίτησης το αργότερο έως τη λήξη 
της περιόδου των εγγραφών του Τμήματος, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (π.χ. 
σοβαρής ασθένειας).  
 
11. Ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης 
 
Για όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες ανεξάρτητα από το έτος εισαγωγής τους, που 
αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, οι 
φοιτητές/τριες με αναπηρία, καθώς και οι αθλητές/τριες που υπάγονται στις 
περιπτώσεις όπως αυτές προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, δύνανται, ύστερα 
από αίτησή τους προς την Κοσμητεία της Σχολής τους, να εγγράφονται ως 
φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης. Η αίτηση μαζί με τα έγγραφα που αποδεικνύουν 
τις προϋποθέσεις οι οποίες συντρέχουν για τη δυνατότητα μερικής φοίτησης 
κατατίθενται (ηλεκτρονικά / με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο / ταχυδρομικά / 
αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ) στη Γραμματεία της οικείας Σχολής το αργότερο έως τη 
λήξη της περιόδου των εγγραφών του Τμήματος. 
 
Για τους/τις φοιτητές/τριες που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε 
εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν 

http://academicid.minedu.gov.gr/
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προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των 
μαθημάτων του εξαμήνου τα οποία προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών του 
Τμήματός τους, εφαρμοζόμενης, και στην περίπτωση αυτή, της ανώτατης διάρκειας 
φοίτησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
Οι φοιτητές/τριες δύνανται να επανέρχονται σε καθεστώς κανονικής φοίτησης με την 
ως άνω διαδικασία, μετά από αίτηση τους στη Γραμματεία της Κοσμητεία της Σχολής, 
χωρίς να απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά. Σε αυτήν την περίπτωση, για την 
απρόσκοπτη συνέχιση της φοίτησης του/της φοιτητή/τριας, η επάνοδός του/της σε 
καθεστώς κανονικής φοίτησης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στο μέσο του 
εξαμήνου. 
 
12. Υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης 
 
Ο/Η φοιτητής/τρια δύναται να αιτηθεί την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης 
χρονικής διάρκειας φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας, που ανάγονται στο 
πρόσωπο του/της φοιτητή/τριας ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ 
αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο/η φοιτητής/τρια έχει συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης. 
 
Η αίτηση κατατίθεται από τον/την φοιτητή/τρια (ηλεκτρονικά/με εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ), πριν από τη λήξη της ανώτατης 
χρονικής διάρκειας φοίτησης, στη Γραμματεία του Τμήματος, συνοδευόμενη από τα 
δικαιολογητικά τεκμηρίωσης α) της ύπαρξης θεμάτων υγείας και β) της ύπαρξης 
συγγένειας ή συμφώνου συμβίωσης, στην περίπτωση κατά την οποία οι λόγοι υγείας 
δεν ανάγονται στο πρόσωπο του/της φοιτητή/τριας. Οι σοβαροί λόγοι υγείας θα 
πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφο δημόσιου νοσοκομείου ή αρμόδιας ειδική 
επιτροπής νοσοκομείου. Η Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για την έγκριση ή τη 
μη έγκριση της αίτησης καθώς και για το χρονικό διάστημα της επιπλέον φοίτησης. 
 
Επιπλέον υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης μπορεί να εγκριθεί 
εκ νέου με την άνω διαδικασία, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι σοβαροί 
λόγοι υγείας.   
 
13. Εγγραφή σε εξάμηνο / Δήλωση μαθημάτων 
 
Οι φοιτητές και φοιτήτριες υποχρεούνται στην αρχή κάθε εξαμήνου, σε χρονική 
περίοδο που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος, να υποβάλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις 
εγγραφής στα μαθήματα τα οποία θα παρακολουθήσουν και στα οποία θα 
εξεταστούν.  
 
Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν, κατά τη 
διάρκεια του εξαμήνου μετακίνησής τους στο εξωτερικό, να δηλώσουν και μαθήματα 
του Προγράμματος Σπουδών τους, πέραν αυτών που θα αντιστοιχηθούν με τα 
μαθήματα τα οποία θα παρακολουθήσουν στο εξωτερικό (σύμφωνα με τη 
«Συμφωνία Μάθησης» που θα έχουν υπογράψει). 
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Οι δηλώσεις μαθημάτων των νεοεισερχομένων φοιτητών/τριών υποβάλλονται μετά 
την εγγραφή τους στο Τμήμα και, σε κάθε περίπτωση, εντός των προθεσμιών, όπως 
εκάστοτε ισχύουν. Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για τους/τις νεοεισερχόμενους/νες 
(πρωτοετείς) φοιτητές/τριες η Γραμματεία προβαίνει αυτομάτως στις δηλώσεις 
μαθημάτων Α’ (χειμερινού) εξαμήνου σπουδών τους. 
 
Εφόσον κάποιος φοιτητής δεν περάσει κάποιο μάθημα, για να έχει το δικαίωμα να 
επανεξεταστεί ή να επαναξιολογηθεί σε επόμενα ακαδημαϊκά έτη θα πρέπει να 
δηλώσει εκ νέου το μάθημα αυτό. Δεν είναι δυνατό να προσέλθει σε εξετάσεις 
φοιτητής/τρια σε μάθημα για το οποίο δεν έχει υποβάλει δήλωση εγγραφής, στις 
αντίστοιχες περιόδους εγγραφής/ δήλωσης μαθημάτων.  
 
Η Ηλεκτρονική Δήλωση Μαθημάτων δίνει στο φοιτητή & τη φοιτήτρια το δικαίωμα: 

 Παρακολούθησης των σχετικών μαθημάτων και εργαστηρίων 

 Παραλαβής των σημειώσεων και συγγραμμάτων για τα μαθήματα αυτά 

 Συμμετοχής στις εξετάσεις της 1ης και 2ης εξεταστικής περιόδου για τα 
εξαμηνιαία μαθήματα που επέλεξε  
 

Εκπρόθεσμη υποβολή Ηλεκτρονικής Δήλωσης Μαθημάτων δεν γίνεται δεκτή, παρά 
μόνο για ειδικούς λόγους και εφόσον υποβληθεί στη Συνέλευση σχετική αίτηση και 
εγκριθεί από αυτήν.  
 
Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν ολοκληρώσει τον προβλεπόμενο 
ελάχιστο αριθμό εξαμήνων, η προϋπόθεση για εκ νέου δήλωση μαθημάτων τα οποία 
είχαν ήδη δηλώσει σε προηγούμενα εξάμηνα αποφασίζεται από τη Συνέλευση του 
Τμήματος πριν την έναρξη δηλώσεων μαθημάτων. 
 
Αρμόδιος/α για την πληροφόρηση πάνω σε θέματα δήλωσης μαθημάτων είναι η 
Γραμματεία του Τμήματος και ο/η Σύμβουλος Σπουδών του φοιτητή & της 
φοιτήτριας, όπως ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. 
 
Τα κτίρια του Τμήματος Περιβάλλοντος διαθέτουν τον απαραίτητο σχεδιασμό και 
υποδομή για πρόσβαση σε άτομα με διαφορετικές ικανότητες, προωθώντας, σε 
συνδυασμό με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες πληροφορικής, την ισότιμη πρόσβαση 
στις ακαδημαϊκές σπουδές. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τον τρόπο εξέτασης 
φοιτητών/τριων με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, σύμφωνα με την ισχύουσα 
Νομοθεσία. Συγκεκριμένα, φοιτητές/τριες με ειδικές μαθησιακές ανάγκες δύναται να 
εξετάζονται προφορικά. ή γραπτά ή με άλλης μορφής δοκιμασία, κατά περίπτωση και 
ανάλογα με τις δυνατότητές τους, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής τους στη 
Συνέλευση του Τμήματος, συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση αρμόδιου Φορέα 
και κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τον/την διδάσκοντα/ουσα. Σε όλη τη 
διάρκεια των σπουδών τους ο/η Σύμβουλος Σπουδών είναι διαθέσιμος/η για να 
συζητούν τα προβλήματά τους και για τυχόν μεσολάβησή του/της στις Διοικητικές 
Υπηρεσίες και στις Πανεπιστημιακές Αρχές για την επίλυσή τους. 
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14. Δομή Προγράμματος Σπουδών 
 
Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ), κατ’ 
επιλογήν υποχρεωτικά (ΚΕΥ) και προαιρετικά (Π). Τα πλήρη στοιχεία των μαθημάτων 
καταχωρούνται στα σχετικά περιγράμματα (σύμφωνα με το πρότυπο της ΑΔΙΠ), τα 
οποία και είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.   
 
Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει μαθήματα / εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 
αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες ECTS.  
 
Τα μαθήματα κατανέμονται σε εξάμηνα, σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών, το οποίο καθορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος κάθε χρόνο για το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει μαθήματα / εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 30 πιστωτικές μονάδες ECTS. 
 
Η πλήρης υιοθέτηση του Ενδεικτικού Προγράμματος Σπουδών είναι σκόπιμη και 
ενδεδειγμένη. Όμως, το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών δεν δεσμεύει τους 
φοιτητές/τριες ως προς τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο 
και, κατά συνέπεια, κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να καταρτίσει κατά την κρίση του το 
ατομικό του/της πρόγραμμα μαθημάτων, με τους περιορισμούς που απορρέουν από 
την κείμενη νομοθεσία, ή από τον παρόντα Κανονισμό ή από συναφείς αποφάσεις 
της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης του Τμήματος. 
 
Τα πλήρη στοιχεία για τη δομή και το περιεχόμενο του Ενδεικτικού Προγράμματος 
Σπουδών περιλαμβάνονται στον Οδηγό Σπουδών, ο οποίος είναι διαθέσιμος στην 
ιστοσελίδα του Τμήματος.  
 
Το ΠΠΣ διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά έτη ή οκτώ εξάμηνα. Το τετραετές πρόγραμμα 
διακρίνεται σε δύο κύκλους: Ο Α΄ Κύκλος (πρώτο και δεύτερο έτος) προσφέρει στο 
φοιτητή το αναγκαίο γενικό υπόβαθρο για τη συνέχιση των σπουδών του και 
περιλαμβάνει μόνο υποχρεωτικά μαθήματα. Ο Β΄ Κύκλος (τρίτο και τέταρτο έτος) 
αποβλέπει στην ειδίκευση και εμβάθυνση προς θεματολογίες που επιλέγει ο κάθε 
φοιτητής, ενώ παράλληλα έχει στόχο να διατηρήσει μια ισορροπημένη εξέλιξη στην 
πορεία του φοιτητή προς το πτυχίο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δυνατότητας 
επιλογής προαιρετικών και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων. 
 
Στα πρώτα δύο εξάμηνα σπουδών (πρώτο έτος) οι φοιτητές δηλώνουν μόνο τα 
υποχρεωτικά μαθήματα του κάθε εξαμήνου. Στα επόμενα δύο εξάμηνα (δεύτερο 
έτος) κάθε φοιτητής δηλώνει μόνο τα υποχρεωτικά μαθήματα του αντίστοιχου 
εξαμήνου εκτός και αν χρωστάει μαθήματα από το 1ο και 2ο εξάμηνο, οπότε οφείλει 
κατά προτεραιότητα να δηλώσει αυτά τα μαθήματα και να συμπληρώσει με 
μαθήματα από το τρέχον εξάμηνο σπουδών του ώστε ο συνολικός αριθμός 
μαθημάτων να μην υπερβαίνει τα οκτώ. 
 
Κατά τον Β΄ Κύκλο Σπουδών κάθε φοιτητής δηλώνει έως έξι μαθήματα από τα 
προσφερόμενα προαιρετικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά του τρίτου και τέταρτου 
έτους. Εφόσον το επιθυμεί, ένας φοιτητής επιτρέπεται να δηλώσει έως οκτώ 
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μαθήματα σε κάθε εξάμηνο σπουδών. Ισχύει και για τα εξάμηνα του Β΄ Κύκλου 
Σπουδών η υποχρέωση να δηλωθούν κατά προτεραιότητα υποχρεωτικά μαθήματα 
του Α΄ Κύκλου Σπουδών τα οποία δεν έχει περάσει ένας φοιτητής από προηγούμενα 
εξάμηνα. 
 
15.1 Κανόνες λήψης πτυχίου 
 
α) Αριθμός μαθημάτων 
 
Για να πάρει κάποιος φοιτητής πτυχίο θα πρέπει να έχει εξετασθεί επιτυχώς σε 26 
υποχρεωτικά μαθήματα (περιλαμβανομένης της Πτυχιακής Εργασίας) και σε 22 
προαιρετικά ή κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, ήτοι συνολικά 48 μαθήματα. 
 
β) Αριθμός Διδακτικών Μονάδων και μονάδων ECTS 
 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάθε μάθημα χαρακτηρίζεται από ένα αριθμό 
Διδακτικών Μονάδων και μονάδων ECTS. Οι Διδακτικές Μονάδες υπολογίζονται από 
τον αριθμό των ωρών διαλέξεων, φροντιστηρίων ή εργαστηρίων ανά εβδομάδα. Μία 
διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε 1 ώρα διάλεξης και 1 έως 3 ώρες φροντιστηρίου ή 
εργαστηρίου ανά εβδομάδα. 
 
Οι μονάδες ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) υπολογίζονται 
με βάση το συνολικό φόρτο απασχόλησης, περιλαμβανομένου του χρόνου για 
συγγραφή εργασιών, για τη συμμετοχή σε εξετάσεις και για οποιαδήποτε άλλη 
μορφή απασχόλησης που απαιτεί η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος. Κάθε 
μονάδα (αγγλ. credit) αντιστοιχεί σε 25-30 ώρες απασχόλησης (βλ. και κατωτέρω). 
Για τη λήψη πτυχίου, εκτός από τον ελάχιστο αριθμό 48 μαθημάτων, κάθε φοιτητής 
θα πρέπει επίσης να συμπληρώσει ένα σύνολο τουλάχιστον 120 διδακτικών μονάδων 
καθώς και ένα σύνολο 240 πιστωτικών μονάδων του συστήματος ECTS. 
 
γ) Μεταβολές στο Πρόγραμμα Σπουδών 
 
Φοιτητές που έχουν περάσει επιτυχώς μαθήματα τα οποία άλλαξαν ονομασία, δεν 
έχουν δικαίωμα να τα δηλώσουν με την καινούρια τους ονομασία. Το ίδιο ισχύει και 
για μαθήματα που συγχωνεύθηκαν. Η Γραμματεία ανακοινώνει ποια μαθήματα 
άλλαξαν ονομασία ή συγχωνεύτηκαν καθώς και τη νέα τους ονομασία. 
 
Στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο υπήρξαν μεταβολές στο ΠΠΣ οι οποίες 
έχουν ως αποτέλεσμα ένας φοιτητής να έχει περάσει περισσότερα υποχρεωτικά 
μαθήματα από τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου, τότε τα 
επιπλέον υποχρεωτικά μαθήματα κατοχυρώνονται και λογίζονται σαν προαιρετικά 
μαθήματα στο πτυχίο του. 
 
Για φοιτητές που διακόπτουν τις σπουδές τους επί μακρό χρονικό διάστημα και 
επανέρχονται, ισχύει το τρέχον πρόγραμμα σπουδών. Μετά από αίτησή τους στη 
Γραμματεία του Τμήματος, η Επιτροπή ΠΠΣ εξετάζει την ισοδυναμία των μαθημάτων 
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του προγράμματος σπουδών της πρώτης εγγραφής τους τα οποία έχουν περάσει 
επιτυχώς και τα αντιστοιχεί σε μαθήματα του τρέχοντος προγράμματος. 
 
15.2 Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ 
 
Οι φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος μπορούν μέσω του προγράμματος 
Erasmus Studies να επισκεφθούν συνεργαζόμενο πανεπιστημιακό τμήμα του 
εξωτερικού για την παρακολούθηση μαθημάτων ή/και την εκπόνηση πτυχιακής 
εργασίας. Η αναγνώριση των μαθημάτων που εξετάστηκαν επιτυχώς στο εξωτερικό 
και η κατοχύρωσή τους για την απόκτηση πτυχίου γίνεται μετά από σχετική έγκριση 
της Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα με την παράγραφο 3, άρθρο 25 Ν. 2083/92. 
Οι φοιτητές μπορούν επίσης μέσω του προγράμματος Erasmus Placement να κάνουν 
πρακτική εργασία σε φορέα του εξωτερικού. Η περίοδος πρακτικής εργασίας 
αναγνωρίζεται από το Τμήμα και ανάλογα με τη διάρκεια της εργασίας αποδίδονται 
μονάδες ECTS στους συμμετέχοντες φοιτητές. Η διαδικασία επιλογής των φοιτητών 
στα προγράμματα Erasmus Studies/Placement και οι απαραίτητες προϋποθέσεις 
συμμετοχής ορίζονται από το Ίδρυμα. Για την καθοδήγηση των συμμετεχόντων 
φοιτητών και την υπογραφή των απαραίτητων εντύπων για τη μετακίνησή τους 
ορίζεται ως Τμηματικός Υπεύθυνος μέλος ΔΕΠ του Τμήματος. 
 
15.3 Προαπαιτούμενα μαθήματα 
 
Η Συνέλευση αποφασίζει για τα προαπαιτούμενα μαθήματα οποιουδήποτε 
μαθήματος του ΠΠΣ. Για να δηλώσει και να παρακολουθήσει κάποιος φοιτητής ένα 
μάθημα θα πρέπει να έχει περάσει τα προαπαιτούμενα μαθήματά του. 
 
15.4 Διατμηματικά μαθήματα 
 
Στα προαιρετικά μαθήματα περιλαμβάνονται επίσης μαθήματα των υπολοίπων 
τμημάτων και σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Λέσβο («Διατμηματικά 
Μαθήματα»). Στο πτυχίο του κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να συμπεριλάβει έως 
συνολικά έξι Διατμηματικά Μαθήματα, με μέγιστο έως πέντε από τα Τμήματα 
Επιστημών της Θάλασσας και Γεωγραφίας (αθροιστικά είτε από το ένα είτε από το 
άλλο είτε και από τα δύο αυτά τμήματα) και μέγιστο δύο από το κάθε ένα από τα 
λοιπά τμήματα του Π.Α. στη Λέσβο. Η διαθεσιμότητα των Διατμηματικών 
Μαθημάτων ορίζεται από τα οικεία τμήματα και η δήλωσή τους από τους φοιτητές 
του Τμήματος Περιβάλλοντος υπόκειται στους κανόνες (π.χ. περιορισμός αριθμού 
εγγραφομένων ή ορισμός προαπαιτούμενων μαθημάτων) που ορίζονται από το 
οικείο τμήμα του κάθε μαθήματος. 
 
16. Διδακτικά Συγγράμματα 
 
Με την ολοκλήρωση των εγγραφών σε κάθε εξάμηνο, παρέχονται στους φοιτητές και 
τις φοιτήτριες δωρεάν διδακτικά συγγράμματα για τα μαθήματα τα οποία έχουν 
δηλώσει. Η ηλεκτρονική δήλωση /επιλογή συγγράμματος/μάτων ανά μάθημα 
υποβάλλεται από τους/τις φοιτητές/ριες, σε συγκεκριμένη προθεσμία, στην 
διεύθυνση www.eudoxus.gr. Μετά το κλείσιμο της εφαρμογής από την Υπηρεσία 
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Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» του Υπουργείου, δεν είναι 
δυνατή η προμήθεια συγγραμμάτων. 
 
17. Διεξαγωγή μαθημάτων 
 
Το ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε εξαμήνου ανακοινώνεται από τη Γραμματεία το 
αργότερο τρεις μέρες πριν την έναρξη του εξαμήνου. 
 
Με απόφαση του/της διδάσκοντος/ουσας είναι δυνατό να καθοριστεί ως 
υποχρεωτική η συμμετοχή των φοιτητών/τριων σε ορισμένες ειδικές μορφές 
εκπαιδευτικού έργου, όπως εργαστήρια, πρακτικές ασκήσεις και άλλα. Ο τρόπος 
ελέγχου της συμμετοχής των φοιτητών/τριών στις περιπτώσεις αυτές, καθώς και ο 
καθορισμός τυχόν ορίου απουσιών, καθορίζονται με ευθύνη του/της 
διδάσκοντα/ουσας. 
 
Σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού εγγεγραμμένων φοιτητών/τριών σε ένα μάθημα ή 
σε περιπτώσεις ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του μαθήματος, έπειτα από 
εισήγηση του/της διδάσκοντα/ουσας και απόφαση της Συνέλευσης, το μάθημα 
μπορεί να διεξαχθεί σε επιμέρους τμήματα φοιτητών/τριών. 
 
Ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών που πρέπει να έχουν επιλέξει ένα προαιρετικό  
μάθημα προκειμένου να διδαχθεί αυτό κανονικά είναι πέντε. Ωστόσο, αν ο διδάσκων 
το επιθυμεί, η διδασκαλία ενός προαιρετικού μαθήματος μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και με λιγότερους φοιτητές. Σε αντίθετη περίπτωση δίνεται η 
δυνατότητα στους φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα να το αντικαταστήσουν στη 
δήλωσή τους με ένα άλλο. 
 
Για αναβολές προγραμματισμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών ή οποιαδήποτε άλλη 
μεταβολή ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα που ανακοινώνεται στην έναρξη του 
εξαμήνου, ενημερώνεται η Γραμματεία τουλάχιστον τρεις εργάσιμες μέρες πριν ενώ 
ταυτόχρονα ορίζεται η ημέρα και ώρα αναπλήρωσης. 
 
Σε περίπτωση που προγραμματισμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες δεν 
πραγματοποιούνται εξαιτίας έκτακτων γεγονότων ή γενικότερα λόγω ανωτέρας βίας, 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται η έγκαιρη ενημέρωση και να ενημερώνεται εγγράφως ή 
ηλεκτρονικά η Γραμματεία. Οι εκπαιδευτικές αυτές διαδικασίες αναπληρώνονται σε 
κατάλληλο χρόνο πριν τη λήξη του εξαμήνου. 
 
18. Πτυχιακή Εργασία 
 
Κατά το τελευταίο έτος σπουδών κάθε φοιτητής εκπονεί Πτυχιακή Εργασία υπό την 
επίβλεψη ενός ή περισσότερων διδασκόντων του Τμήματος Περιβάλλοντος. Το 
κείμενο της Πτυχιακής Εργασίας μπορεί να είναι γραμμένο είτε στην ελληνική είτε 
στην αγγλική γλώσσα, κατά την κρίση του επιβλέποντα. Σε κάθε περίπτωση, η 
Πτυχιακή Εργασία περιλαμβάνει τον τίτλο και περίληψη τόσο στην ελληνική όσο και 
στην αγγλική γλώσσα. Η Πτυχιακή Εργασία αξιολογείται από τριμελή Εξεταστική 
Επιτροπή, στην οποία υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η Πτυχιακή 
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Εργασία αναπτύσσεται και εξετάζεται προφορικά και δημόσια ενώπιον της 
Εξεταστικής Επιτροπής. Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής είναι ο επιβλέπων και δύο 
άλλοι διδάσκοντες του ΠΠΣ του Τμήματος Περιβάλλοντος. Ένα από τα μέλη της 
Εξεταστικής Επιτροπής, εκτός του επιβλέποντα, μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ ή άλλος 
επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους από άλλο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
ή άλλου ΑΕΙ ή από άλλο ακαδημαϊκό ή ερευνητικό ίδρυμα της Ελλάδας ή της 
αλλοδαπής. 
 
Το μάθημα της Πτυχιακής Εργασίας λογίζεται ως υποχρεωτικό μάθημα και δηλώνεται 
από τους φοιτητές κατά τις εγγραφές του 7ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου σπουδών. 
Για να καταχωρηθεί ο βαθμός στο μάθημα της Πτυχιακής Εργασίας θα πρέπει ο 
φοιτητής να έχει δηλώσει το μάθημα αυτό κατά τις εγγραφές του εξαμήνου κατά το 
οποίο πρόκειται να ολοκληρώσει και να παρουσιάσει την Πτυχιακή Εργασία. 
 
Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται ατομικά αλλά σε ειδικές περιπτώσεις, και κατόπιν 
συναίνεσης του επιβλέποντα, είναι δυνατή η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας από 
ομάδα δύο ή περισσοτέρων ατόμων. Στην περίπτωση αυτή η επίδοση κάθε φοιτητή 
μπορεί να αξιολογηθεί χωριστά, κατά την κρίση της Εξεταστικής Επιτροπής. 
 
Για να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη διαδικασία ανάθεσης των πτυχιακών εργασιών, 
δύο φορές ετησίως τα προτεινόμενα θέματα αναρτώνται από τη Γραμματεία του 
Τμήματος. Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τα 
υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ και ενημερώνονται για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της κάθε 
πτυχιακής εργασίας (στόχοι, τόπος και διάρκεια υλοποίησης, μεθοδολογία που θα 
εφαρμοστεί). Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός φοιτητές ενδιαφέρονται για 
το ίδιο θέμα, η ανάθεση του θέματος από το αρμόδιο μέλος ΔΕΠ λαμβάνει υπόψη 
του τις επιδόσεις του φοιτητή σε μαθήματα συναφή με το θέμα της εργασίας. 
 
Η Πτυχιακή Εργασία βαθμολογείται με βάση τα εξής κριτήρια: 

 Διαδικασία επίβλεψης, αυτονομία του/της φοιτητή/τριας 

 Εξοικείωση με το θέμα της εργασίας 

 Επιτυχημένη αναζήτηση και χρήση της βιβλιογραφίας 

 Εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης και επεξεργασίας δειγμάτων 
και/ή δεδομένων 

 Δυσκολία του θέματος και της φύσης της εργασίας 

 Γραπτή παρουσίαση, χρήση γλώσσας, επεξεργασία κειμένου και αναφορές 
στη βιβλιογραφία 

 Προφορική παρουσίαση και δημόσια υποστήριξη 
 
Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια πραγματοποιείται η βαθμολόγηση της εργασίας από 
την Εξεταστική Επιτροπή. Προκειμένου να γίνει αποδεκτή , μια πτυχιακή εργασία δεν 
πρέπει να έχει σημαντικά μαθηματικά σφάλματα ή μεθοδολογικές ελλείψεις. Για να 
απονεμηθεί ο βαθμός «άριστα» η προσέγγιση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα κριτική, με μεγάλο ποσοστό αυτονομίας, να εξετάζει το θέμα εις 
βάθος, με επιτυχημένη εφαρμογή των κατά περίπτωση επιστημονικών τεχνικών και 
μεθόδων και γραμμένη σε γλώσσα η οποία είναι σαφής και χωρίς λάθη. Μια 
εξαιρετική πτυχιακή εργασία είναι ένα αυτόνομα δουλεμένο και γραμμένο 
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ερευνητικό πόνημα για ένα σχετικά απαιτητικό θέμα με σωστή θεωρητική 
προσέγγιση και ακριβή παρουσίαση ή που εξετάζει το θέμα σε βάθος, με καινοτόμο 
τρόπο, ακόμη και αν το θέμα θα δεν ιδιαίτερα απαιτητικό. 
 
Αναλυτικότερη περιγραφή των κριτηρίων βαθμολόγησης βρίσκεται αναρτημένη στον 
ιστότοπο του Τμήματος. 
  
19. Εξετάσεις 
 
Ο/η υπεύθυνος/η του μαθήματος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τον 
προσδιορισμό του τρόπου ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών και φοιτητριών καθώς 
και της τελικής βαθμολογίας. Τα ακριβή χαρακτηριστικά της εξεταστικής διαδικασίας 
(αριθμός εξετάσεων, συχνότητα, τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγηση των 
επιδόσεων των φοιτητών και φοιτητριών) προσδιορίζονται από τον/τη διδάσκοντα 
/ουσα στην αρχή του εξαμήνου και περιγράφονται στο περίγραμμα του μαθήματος.  
 
Η εξεταστική διαδικασία ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή του φοιτητή & της 
φοιτήτριας στην εξεταστική περίοδο του συγκεκριμένου εξαμήνου. Σε περίπτωση 
αποτυχίας σε κάποιο μάθημα, ο φοιτητής / η φοιτήτρια μπορεί να επανεξεταστεί 
κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση 
αποτυχίας και στην επαναληπτική εξέταση κάποιου υποχρεωτικού μαθήματος, ο/η 
φοιτητής/ φοιτήτρια είναι υποχρεωμένος/η να το δηλώσει εκ νέου και να το 
παρακολουθήσει σε επόμενο εξάμηνο.  
 
Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο εξαμήνων έχουν 
τη δυνατότητα να εξετάζονται στις εξεταστικές περιόδους τον Ιανουάριο - 
Φεβρουάριο και τον Ιούνιο (όχι όμως το Σεπτέμβριο) σε όλα τα δηλωθέντα μέχρι και 
την τελευταία δήλωση μαθήματα, ανεξάρτητα αν διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό 
εξάμηνο, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 
 
Το αναλυτικό πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου ανακοινώνεται τουλάχιστον 30 
ημέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής. 
 
Αν ο/η φοιτητής/τρια αποτύχει τουλάχιστον τέσσερις φορές σε εξέταση ενός 
μαθήματος, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του/της, σε επόμενη εξεταστική περίοδο, 
κατά την οποία προσφέρεται το μάθημα. Η εξέταση πραγματοποιείται από Τριμελή 
Επιτροπή καθηγητών/τριών των Τμημάτων της Σχολής, που έχουν το ίδιο ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο με αυτό του μαθήματος και ορίζονται από τον/την 
Κοσμήτορα/ισσα. Από την Επιτροπή εξαιρείται ο/η διδάσκων/ουσα του μαθήματος. 
Η σχετική αίτηση του/της φοιτητή/τριας υποβάλλεται στη Γραμματεία της οικείας 
Σχολής, εντός του χρονικού διαστήματος ενός μηνός από την ημέρα ανακοίνωσης της 
βαθμολογίας του μαθήματος. Σημειώνεται ότι η μη προσέλευση στην εξέταση του 
μαθήματος δεν προσμετράται ως ανεπιτυχής προσπάθεια. Σε περίπτωση αποτυχίας 
και στην εν λόγω εξέταση, ο/η φοιτητής/τρια συνεχίζει τη φοίτησή του/της, και αν 
υπάρξουν και πάλι τουλάχιστον τέσσερις αποτυχίες στο ίδιο μάθημα, έχει και πάλι 
δικαίωμα εξέτασης, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία.  
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Η κατοχύρωση μαθήματος σε φοιτητές/τριες που μετεγγράφονται από άλλο 
πανεπιστήμιο ή που κατατάσσονται ως πτυχιούχοι/ες για τη λήψη και άλλου πτυχίου, 
είναι δυνατή, εφόσον αυτοί/ές έχουν διδαχθεί το ίδιο ή αντίστοιχο μάθημα στο 
Τμήμα προέλευσης και έχουν εξεταστεί σε αυτό επιτυχώς. Η κατοχύρωση γίνεται με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής, ύστερα από πρόταση του/της 
αντιστοίχου/ης διδάσκοντος/ουσας ή του τομέα του οικείου Τμήματος. Για τα εν 
λόγω μαθήματα, ως βαθμός κατοχυρώνεται εκείνος που είχε δοθεί στο Τμήμα 
προέλευσης, ενώ ως αριθμός διδακτικών και πιστωτικών μονάδων κατοχυρώνεται ο 
προβλεπόμενος στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος υποδοχής. 
 
20. Εξεταστικές περίοδοι 
 
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, του Ιουνίου και η 

επαναληπτική του Σεπτεμβρίου. Οι εξετάσεις διαρκούν έως και τέσσερις εβδομάδες. 

Η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης αυτών 

καθορίζονται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 

Οι εξεταστικές περίοδοι αφορούν στην αξιολόγηση της επίδοσης με τελική εξέταση. 
Ο βαθμός σε μαθήματα στα οποία η αξιολόγηση βασίζεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει 
σε εργασίες, ενδιάμεσες εξετάσεις ή άλλους τρόπους αξιολόγησης, υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο περίγραμμα κάθε μαθήματος. 
 
Οι πτυχιακές εργασίες παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια των τριών εξεταστικών 
περιόδων και έως δύο εβδομάδες μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου. 
 
Τα αποτελέσματα της βαθμολογίας των μαθημάτων κάθε εξαμήνου υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά ή κατατίθενται στη Γραμματεία μέσα σε μία το πολύ εβδομάδα από το 
τέλος της αντίστοιχης εξεταστικής περιόδου. 
 
Λεπτομερείς ρυθμίσεις σχετικές με τον προγραμματισμό, τη διεξαγωγή των 
εξετάσεων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα τόσο των εξεταζομένων όσο και των 
εξεταστών/τριών και την έκδοση των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει ο Ιδρυματικός 
Κανονισμός διεξαγωγής Εξετάσεων (απόφαση Συγκλήτου υπ. αριθ. 28 / 28.9.2017) 
καθώς και η ισχύουσα νομοθεσία. 
 
21. Βαθμολογία 
 
Η βαθμολογία των επιδόσεων των φοιτητών και φοιτητριών ορίζεται με βάση τη 
δεκάβαθμη κλίμακα (0 έως 10). Επιτυχής θεωρείται η εξέταση, εάν ο φοιτητής / η 
φοιτήτρια βαθμολογηθεί τουλάχιστον με το βαθμό πέντε (5). Η βαθμολογία μπορεί 
να εκφράζεται με ακέραιους ή δεκαδικούς αριθμούς. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της βαθμολογίας στο ηλεκτρονικό Φοιτητολόγιο 
(classweb) ή την κατάθεση της βαθμολογίας στη Γραμματεία υπάρχει η δυνατότητα 
διορθωτικής παρέμβασης μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από την 
οριστικοποίηση ή κατάθεση της βαθμολογίας. Μετά την παρέλευση των είκοσι 
ημερών μπορεί να επιτραπούν αλλαγές κατατεθείσης βαθμολογίας, ύστερα από 



14 
 

έγγραφη αιτιολόγηση του διδάσκοντος προς τη Γραμματεία και μετά από έγκριση 
από τον Πρόεδρο του Τμήματος.  
 
22. Βαθμός Πτυχίου  
 
Ο βαθμός πτυχίου προσδιορίζεται, εφόσον ο/η φοιτητής/ήτρια έχει συμπληρώσει 
τον ελάχιστο αριθμό διδακτικών και πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την 
λήψη πτυχίου. 
 
Για τον αριθμητικό υπολογισμό του βαθμού του πτυχίου πολλαπλασιάζεται ο βαθμός 
κάθε μαθήματος με ένα συντελεστή, ο οποίος ονομάζεται «συντελεστής βαρύτητας» 
του μαθήματος, το δε άθροισμα των επί μέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα 
των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων. Οι συντελεστές βαρύτητας 
κυμαίνονται από 1,0 έως 2,0 και προκύπτουν από τον αριθμό Διδακτικών Μονάδων 
κάθε μαθήματος ως εξής: 
 

Διδακτικές Μονάδες Βαρύτητα 

1-2 1,0 

3-4 1,5 

>4 2,0 

 
Ο βαθμός του πτυχίου προκύπτει από τον συνδυασμό εκείνο των 48 ελάχιστων 
απαιτούμενων μαθημάτων που δίνουν τον καλύτερο μέσο όρο. Όταν φοιτητής έχει 
περάσει περισσότερα από τα 48 ελάχιστα απαιτούμενα μαθήματα για τη λήψη του 
πτυχίου τότε, στην αναλυτική βαθμολογία που συνοδεύει το πτυχίο θα φαίνονται τα 
48 μαθήματα από τα οποία προέκυψε ο μέσος όρος της βαθμολογίας και, ξεχωριστά, 
ο κατάλογος των επιπλέον μαθημάτων που πέρασε με επιτυχία ο φοιτητής, αλλά δεν 
προσμετρήθηκαν για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου. 
 

 Ο γενικός βαθμός πτυχίου «Καλώς» χαρακτηρίζει τους βαθμούς από 5,00 μέχρι 
και 6,49 (συμπεριλαμβανομένου). 

 Ο γενικός βαθμός «Λίαν καλώς» χαρακτηρίζει τους βαθμούς από 6,50 μέχρι και 
8,49 (συμπεριλαμβανομένου). 

 Ο γενικός βαθμός «Άριστα» χαρακτηρίζει τους βαθμούς από 8,50 μέχρι 10. 
 
23. Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 
 
Με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων 
(ECTS), το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος περιγράφεται με την 
απόδοση πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία 
και δραστηριότητες που το συνθέτουν.  
 
Η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα 
σπουδών του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δυνατή. Οι 
πιστωτικές μονάδες αποδίδονται με βάση το φόρτο εργασίας που απαιτείται να 
καταβάλει κάθε φοιτητής & φοιτήτρια για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους 
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του προγράμματος (την επιτυχή ολοκλήρωση προγραμματισμένων εκπαιδευτικών 
διαδικασιών με συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα). 
 
24. Απονομή Πτυχίου 
 
Η απονομή των πτυχίων γίνεται στο πλαίσιο ειδικής τελετής, η οποία αποκαλείται 
“καθομολόγηση των πτυχιούχων”, και οργανώνεται μετά τη λήξη των εξεταστικών 
περιόδων. Η “καθομολόγηση” είναι επίσημη πράξη-δήλωση με την οποία ο/η 
απόφοιτος/η παρέχει, αυτοπροσώπως τη διαβεβαίωση για την προσήλωσή του/της 
στην επιστήμη και στις αρχές που διδάχθηκε στο Ίδρυμα.  
 
Η καθομολόγηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη χορήγηση του έγγραφου 
πτυχιακού τίτλου. Η συμμετοχή σε αυτήν προϋποθέτει την υποβολή σχετικής αίτησης 
εκ μέρους του/της φοιτητή/τριας, καθώς και βεβαιώσεων από τις υπηρεσίες του 
Ιδρύματος, όπως η Βιβλιοθήκη, η Φοιτητική Μέριμνα, κ.ά., ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η 
έχει τακτοποιήσει όλες τις τυχόν εκκρεμότητες που έχει έναντι αυτών. Μετά την 
ολοκλήρωση των σπουδών και μέχρι την καθομολόγηση, ο/η απόφοιτος μπορεί να 
λάβει την ειδική Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών καθώς και τη Βεβαίωση 
Αναλυτικής Βαθμολογίας που εκδίδονται από τη Γραμματεία, ύστερα από αίτησή 
του/της, για κάθε νόμιμη χρήση. 
 
25. Αξιολόγηση μαθήματος/διδάσκοντα-σας 
 
Οι διαδικασίες αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων/ουσών από τους 
φοιτητές/τριες ορίζονται στο πλαίσιο λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου. 
 
26. Σύμβουλος Σπουδών 
 
Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών παρέχει στο/στη φοιτητή/τρια την αναγκαία 
συμπαράσταση για να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των σπουδών του/της στο 
πανεπιστήμιο. Η συμπαράσταση αυτή εκδηλώνεται με τη συνεργασία σε θέματα που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη των ενδιαφερόντων του/της φοιτητή/τριας, ώστε η 
επιστημονική και επαγγελματική του/της εξειδίκευση να προσαρμόζεται βαθμιαία 
στην προσωπικότητά του/της και τις υποκειμενικές και αντικειμενικές δυνατότητές 
του/της και αντίστροφα. 
 
Ως Σύμβουλος Σπουδών κάθε φοιτητή/τριας ορίζεται στην αρχή του Α’ εξαμήνου 

φοίτησής του/της ένα από τα μέλη του Δ.Ε.Π. του Τμήματος από τη Συνέλευση. 

27. Πρακτική Άσκηση 
 
Η Θερινή Πρακτική Άσκηση (ΘΠΑ) θεωρείται ως επιπλέον μάθημα που μπορούν να 
δηλώσουν οι φοιτητές κατά τις εγγραφές στα μαθήματα των εαρινών εξαμήνων. Η 
ΘΠΑ πραγματοποιείται κατά τους θερινούς μήνες αλλά εφόσον συντρέχουν ειδικοί 
λόγοι και μετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να 
πραγματοποιηθεί και κατά τη διάρκεια των εξαμήνων. 
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Δικαίωμα συμμετοχής στη ΘΠΑ έχουν όλοι οι φοιτητές/τριες που έχουν εξεταστεί 
επιτυχώς σε 20 μαθήματα. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για 
συμμετοχή στη ΘΠΑ καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η βαθμολογία 
για το μάθημα της ΘΠΑ κατοχυρώνεται μία φορά για κάθε φοιτητή. Αυτό δεν 
απαγορεύει στον φοιτητή να συμμετάσχει περισσότερες από μια φορές σε ΘΠΑ, 
εφόσον το επιθυμεί. 
 
28. Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
 
Τα μαθήματα που προσφέρονται από το ΠΠΣ και υπολογίζονται για την απόκτηση 
πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών σημειώνονται με 
ειδικό σύμβολο στον κατάλογο μαθημάτων του ΠΠΣ και στο αναλυτικό περίγραμμα 
του κάθε μαθήματος που είναι αναρτημένο στο ιστότοπο του ΠΠΣ. 
 
29. Υποτροφίες - Βραβεία 
 
Κάθε χρόνο προκηρύσσεται μεγάλος αριθμός υποτροφιών για όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα σπουδών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Στις προκηρύξεις 
αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των υποτροφιών. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να βρουν σχετικές 
πληροφορίες στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου (www.aegean.gr/υποτροφίες) ή να 
απευθυθούν στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας και στο Γραφείο Διασύνδεσης, 
προκειμένου να ενημερωθούν για τα κριτήρια χορήγησης των υποτροφιών και τη 
διαδικασία υποβολής σχετικών αιτήσεων. 
 
30. Συστατικές Επιστολές 
 
Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να ζητήσουν συστατικές επιστολές απευθείας 
από έναν/μία ή περισσότερους/ες διδάσκοντες/ουσες της επιλογής τους. Η θετική 
ανταπόκριση σε σχετικό αίτημα αποτελεί δικαίωμα του διδάσκοντος/ουσας. Το 
κείμενο της συστατικής επιστολής εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του 
συντάκτη/τριά της και είναι αυστηρώς απόρρητο. Σε κάθε περίπτωση, ο 
φοιτητής/φοιτήτρια που ενδιαφέρεται να λάβει συστατική επιστολή, οφείλει να 
εφοδιάσει τον/τη διδάσκοντα/ουσα με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, έντυπα και 
να τον/την πληροφορήσει για το σκοπό που θα υπηρετήσουν οι αιτούμενες 
συστάσεις, για τις διευθύνσεις των παραληπτών/τριων κ.λπ. 
 
31. Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
 
Η Συνέλευση του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών (Επιτροπή ΠΠΣ) από μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος με ετήσια θητεία. 
Η Επιτροπή ΠΠΣ συγκροτείται από τον Συντονιστή Σπουδών, από έναν εκπρόσωπο 
από κάθε Τομέα, που είναι μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος. 
Αρμοδιότητες της Επιτροπής ΠΠΣ είναι:  
 

http://www.aegean.gr/υποτροφίες
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α) να εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο 
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ώστε να βελτιωθεί ή να εκσυγχρονισθεί το 
επίπεδο των σπουδών. 
 
β) να αναλαμβάνει την υποδοχή και την ενημέρωση των αλλοδαπών φοιτητών που 
επισκέπτονται το Τμήμα Περιβάλλοντος στα πλαίσια εγκεκριμένων 
διαπανεπιστημιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεργασίας. 
   
γ) να μεσολαβεί για την επίλυση αντίστοιχων θεμάτων σπουδών, όσο αφορά στους 
φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος που επισκέπτονται τμήματα του εξωτερικού 
στα πλαίσια εγκεκριμένων διαπανεπιστημιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
συνεργασίας. Η Επιτροπή ΠΠΣ εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για το ποια 
μαθήματα του Τμήματος του εξωτερικού μπορούν να κατοχυρωθούν στο πτυχίο του 
φοιτητή. Για το σκοπό αυτό προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία, όπως οι τίτλοι και το αντικείμενο των μαθημάτων, οι διδακτικές μονάδες, ο 
χρόνος φοίτησης, η επιτυχής παρακολούθηση των μαθημάτων και η βαθμολογία 
τους. 
 
32. Ειδικοί κανονισμοί  
 
Οι ειδικοί κανονισμοί που διέπουν και περιγράφουν τη λειτουργία του Τμήματος 
αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Τμήματος 
 
Τήρηση και αναθεώρηση του παρόντος Κανονισμού 
 
Ο παρών Κανονισμός μπορεί να συμπληρωθεί, τροποποιηθεί ή αναθεωρηθεί με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. 
 


