
 

 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 
     Μπηηιήλε  24/03/2011 
     Αξηζκ. Πξση. 720 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΚΑΣΑΣΑΚΣΗΡΙΩΝ ΔΞΔΣΑΔΩΝ 
ΣΜΗΜΑΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2011-
2012 
 
Η Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
ζηε πλεδξίαζή  ηεο κε αξηζκό 6/16.02.2011 αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: 
 
1. ηηο δηαηάμεηο: 

i. ηνπ άξζξνπ 4 θαη 7 ηνπ Ν. 1865/89 «Μεηεγγξαθέο θνηηεηώλ θαη 
ζπνπδαζηώλ εζσηεξηθνύ-εμσηεξηθνύ θαη θαηαηάμεηο πηπρηνύρσλ ζηα 
Αλώηαηα θαη ζηα Σερλνινγηθά Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 210 η. Α΄). 

ii. ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 2454/97 «Ρύζκηζε ζεκάησλ ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 7 η. Α΄) 

iii. ηνπ εδαθίνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 28 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3027/02 
«Ρύζκηζε ζεκάησλ Οξγαληζκνύ ρνιηθώλ Κηηξίσλ, αλώηαηεο 
εθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 152 η.Α΄) 

iv. ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3282/04 «Μεηεγγξαθέο θνηηεηώλ θαη 
ζπνπδαζηώλ εζσηεξηθνύ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 208 η.Α΄) 

v. ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3255/04 «Ρύζκηζε ζεκάησλ 
όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ βαζκίδσλ» (ΦΔΚ 138 η.Α΄) 

2. ηελ ΤΑ Φ.5/122975/2004 «Μεηεγγξαθέο θνηηεηώλ θαη ζπνπδαζηώλ 
εζσηεξηθνύ» (ΦΔΚ 1687 η. Β΄) 
3. ηελ ΤΑ Φ.2/Β3/2642/1994 «Καηάηαμε πηπρηνύρσλ Σ.Δ.Ι., Κ.Α.Σ.Δ.Δ. θαη 
άιισλ αλσηέξσλ ζρνιώλ ππεξδηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ ζηα Παλεπηζηήκηα» 
όπσο ζπκπιεξώζεθε από ηελ Φ.2/Β3/64080/2002. 
4. ηελ εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΠΘ Φ.2/7999/2004 «Καηαηάμεηο ζηα Παλεπηζηήκηα» 
5. ηελ εγθύθιην ηνπ ΤΠΔΠΘ Φ.2/65129/Β3/2004 «Καηαηάμεηο πηπρηνύρσλ 
αλσηέξσλ ζρνιώλ ππεξδηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ ζηα Παλεπηζηήκηα» 
6.ηελ απόθαζε ηεο Γ.. κε αξηζκό 3/7.12.2005 
7. ηελ ππ’ αξηζκ. Φ2/63260/Β3/15-06-2007  Τ.Α. (Φ.Δ.Κ. 1069/29.06.2007 
η.Β’) «Αληηθαηάζηαζε δηαηάμεσλ ηεο ππ’αξηζκ. Φ2/121871/Β3/3.11.2005 Τ.Α.  
«Καηάηαμε πηπρηνύρσλ ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε », όπσο απηή 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. Φ2/125186/Β3/22.11.2006 Τ.Α.» 
8. ην Νόκν 3794/2009 άξζξν 25 



 
απνθάζηζε ηε δηεμαγσγή Καηαηαθηεξίσλ Δμεηάζεσλ γηα ηελ εηζαγσγή 
πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2011-2012. 
 
Η επηινγή ζα γίλεη κε εμεηάζεηο, νη νπνίεο ζα δηεμαρζνύλ κε βάζε ηα 
νξηδόκελα από ηε ζρεηηθή ππνπξγηθή απόθαζε, ζηα εμήο εμακεληαία 
καζήκαηα: 
 

1. Πεξηβαιινληηθή Υεκεία 

2. Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή 

3. Δηζαγσγή ζηελ Οηθνινγία 
 

Η εμεηαζηέα ύιε ζηα παξαπάλσ καζήκαηα νξίδεηαη όηη είλαη απηή πνπ 
ζεζπίδεη ην αλαιπηηθό Πξόγξακκα πνπδώλ θαη δηδαζθαιίαο πνπ 
αθνινπζήζεθε θαηά ην αθαδεκατθό έηνο 2010 – 2011. 
 
Σν Πξόγξακκα πνπδώλ ηωλ εηζαγνκέλωλ θαη νη θαηά πεξίπηωζε 
ξπζκίζεηο γηα ηελ θαηάηαμή ηνπο έρνπλ ωο εμήο: 
 

I. νη πηπρηνύρνη Αλώηαησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ εζσηεξηθνύ θαη 
ηζόηηκσλ Ιδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνύ νη απόθνηηνη ησλ Παξαγσγηθώλ 
ρνιώλ Αμησκαηηθώλ ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ θαη ησλ σκάησλ 
Αζθαιείαο, θαζώο θαη πηπρηνύρνη Αλώηεξσλ ρνιώλ δηεηνύο θύθινπ 
ζπνπδώλ πνπ εηζάγνληαη ζε πνζνζηό 4%, θαηαηάζζνληαη ζε εμάκελν 
ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο πνπ ζα νξίζεη ε Γεληθή 
πλέιεπζε κεηά από εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ε νπνία ζα ιάβεη 
ππόςε ηεο εάλ πξνέξρνληαη από ζπλαθή Σκήκα ή όρη. 

 
II. νη πηπρηνύρνη Σερλνινγηθώλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ πνπ εηζάγνληαη 

ζε πνζνζηό 5%, θαηαηάζζνληαη ζε εμάκελν ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο 
Πεξηβάιινληνο πνπ ζα νξίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε κεηά από εηζήγεζε 
ηεο Δπηηξνπήο θαη ε νπνία ζα ιάβεη ππόςε ηεο εάλ πξνέξρνληαη από 
ζπλαθή Σκήκα ή όρη. 

 
III. νη πηπρηνύρνη Αλώηεξσλ ρνιώλ ππεξδηεηνύο θύθινπ ζπνπδώλ πνπ 

εηζάγνληαη ζε πνζνζηό 2%, θαηαηάζζνληαη ζε εμάκελν ζπνπδώλ ηνπ 
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο πνπ ζα νξίζεη ε Γεληθή πλέιεπζε κεηά από 
εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ε νπνία ζα ιάβεη ππόςε ηεο εάλ 
πξνέξρνληαη από ζπλαθέο Σκήκα ή όρη. 

 
ε θάζε πεξίπησζε νη θαηαηαζζόκελνη απαιιάζζνληαη από ηελ εμέηαζε ησλ 
καζεκάησλ ζηα νπνία εμεηάζηεθαλ γηα ηελ θαηάηαμε ηνπο. Η Γεληθή 
πλέιεπζε κε εηζήγεζε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από 
αηηηνινγεκέλε αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη κε βάζε ηελ αλαιπηηθή 
βαζκνινγία ηνπ πξώηνπ πηπρίνπ, απνθαζίδεη γηα ηελ θαηά πεξίπησζε 
αλαγλώξηζε νξηζκέλσλ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ θαη γηα ηελ 
θαηάηαμή ηνπο ζε εμάκελν. Αληίζηνηρα απνθαζίδεη θαη ηελ ελδερόκελε ρξέσζε 
ηνπο κε καζήκαηα ησλ πξνεγνύκελσλ εμακήλσλ, ύζηεξα από ζρεηηθή 
εηζήγεζε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο. 



 
 
Α. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΚΑΣΑΣΑΞΔΩΝ 
Τπνβάιινληαη από 1-15 Ννεκβξίνπ 2011 από ηνλ ίδην ηνλ πηπρηνύρν ή λόκηκα 
εμνπζηνδνηεκέλν εθπξόζσπό ηνπ, ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 
Πεξηβάιινληνο ηα εμήο: 
 

1. Αίηεζε ελδηαθεξνκέλνπ 
2. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ (πξνθεηκέλνπ γηα πηπρηνύρνπο Α.Δ.Ι. 

εμσηεξηθνύ ζπλππνβάιιεηαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ 
ηνπο, από ην ΓΙ.Κ.Α.Σ..Α., ελώ γηα πηπρηνύρνπο Σ.Δ.Ι. εμσηεξηθνύ 
ζπλππνβάιιεηαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ηνπο από ην   
Ι.Σ.Δ.).  

 
Β. ΤΛΖ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ  

1. Πεξηβαιινληηθή Υεκεία 
Κνπτκηδήο Θ., Φπηηάλνο Κ. θαη ακαξά – Κσλζηαληίλνπ Κ. Υεκεία 
Πεξηβάιινληνο, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 1998. 
 
2. Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή   
Masters, G. Introduction to Environmental Engineering and Science, 
Second Edition, Prentice Hall, New Jersey 1998. 
 
3. Δηζαγσγή ζηελ Οηθνινγία 
Γέζπνηλα Βώθνπ, 2009. Γεληθή Οηθνινγία: Μία εηζαγσγή. University Studio 
Press. Θεζζαινλίθε 

 
Οη εμεηάζεηο ηωλ καζεκάηωλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ 01 – 20  Γεθεκβξίνπ 
2011, ζε εκεξνκελίεο πνπ ζα αλαθνηλωζνύλ από ηε Γξακκαηεία κέρξη ην 
ηέινο Ννεκβξίνπ 2011. 
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ύιε ηωλ εμεηαδνκέλωλ 
καζεκάηωλ, κπνξείηε  λα απεπζύλεζηε ζηνπο δηδάζθνληεο. 
 
Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή Μεραληθή   
ηαζηλάθεο Αζαλάζηνο 2251036257 
     
Δηζαγσγή ζηελ Οηθνινγία 
Γεκεηξαθόπνπινο Παλαγηώηεο 2251036236 
 
Πεξηβαιινληηθή Υεκεία 
Γαηίδνπ Γεσξγία 2251036277 
 
      Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 
       Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 
 
 
 
        Καζεγεηήο Γ. Υαξαιακπόπνπινο 


