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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-

2013 
 
 
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
στη Συνεδρίασή  της με αριθμό 7/22.02.2012 αφού έλαβε υπόψη της: 
 
1. τις διατάξεις: 
 

i. του άρθρου 4 και 7 του Ν. 1865/89 «Μετεγγραφές φοιτητών και 
σπουδαστών εσωτερικού-εξωτερικού και κατατάξεις πτυχιούχων στα 
Ανώτατα και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 210 τ. Α΄). 

ii. του άρθρου 5 του Ν. 2454/97 «Ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 7 τ. Α΄) 

iii. του εδαφίου β΄ της παραγράφου 28 του άρθρου 3 του Ν. 3027/02 
«Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 152 τ.Α΄) 

iv. της παρ. 12 του άρθρου 1 του Ν. 3282/04 «Μετεγγραφές φοιτητών και 
σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 208 τ.Α΄) 

v. της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν. 3255/04 «Ρύθμιση θεμάτων 
όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων» (ΦΕΚ 138 τ.Α΄) 

vi. του άρθρου 15 του Ν.3404/05 « Ρύθμιση θεμάτων του 
Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 260 τ.Α’) 

vii. του άρθρου 26 του Ν.3467/06 «Επιλογή στελεχών Α’/θμιας και Β’/θμιας 
Εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 128 τ.Α’)  

 
 



2. την ΥΑ Φ.5/122975/2004 «Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών 
εσωτερικού» (ΦΕΚ 1687 τ. Β΄) 
 
3. την ΥΑ Φ.2/Β3/2642/1994 «Κατάταξη πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και 
άλλων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών στα Πανεπιστήμια» 
όπως συμπληρώθηκε από την Φ.2/Β3/64080/2002. 
 
4. την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Φ.2/7999/2004 «Κατατάξεις στα Πανεπιστήμια» 
 
5. την εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ Φ.2/65129/Β3/2004 «Κατατάξεις πτυχιούχων 
ανωτέρων σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών στα Πανεπιστήμια» 
6.την απόφαση της Γ.Σ. με αριθμό 3/7.12.2005 
7,τη με αριθμ. Φ2/125186/Β3/22-11-2006 Υ.Α (ΦΕΚ 1758/2006 τ.Β’) με θέμα 
«Αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων της υπ’αριθμ. Φ2./121871/Β3/3-
11-2005 υπουργικής απόφασης – Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση – (Β’1517) 
8. την υπ’ αριθμ. Φ2/63260/Β3/15-06-2007  Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1069/29.06.2007 
τ.Β’) «Αντικατάσταση διατάξεων της υπ’αριθμ. Φ2/121871/Β3/3.11.2005 Υ.Α.  
«Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση », όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. Φ2/125186/Β3/22.11.2006 Υ.Α.» 
9. το Νόμο 3794/2009 άρθρο 25 
 
αποφάσισε τη διεξαγωγή Κατατακτηρίων Εξετάσεων για την εισαγωγή 
προπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013. 
 
Η επιλογή θα γίνει με εξετάσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν με βάση τα 
οριζόμενα από τη σχετική υπουργική απόφαση, στα εξής εξαμηνιαία 
μαθήματα: 
 

1. Περιβαλλοντική Χημεία 
2. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική 
3. Εισαγωγή στην Οικολογία 
 

Η εξεταστέα ύλη στα παραπάνω μαθήματα ορίζεται ότι είναι αυτή που 
θεσπίζει το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και διδασκαλίας που 
ακολουθήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011 – 2012. 
 
Το Πρόγραμμα Σπουδών των εισαγομένων και οι κατά περίπτωση 
ρυθμίσεις για την κατάταξή τους έχουν ως εξής: 
 

I. οι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εσωτερικού και 
ισότιμων Ιδρυμάτων του εξωτερικού οι απόφοιτοι των Παραγωγικών 
Σχολών Αξιωματικών των Ενόπλων ∆υνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας, καθώς και πτυχιούχοι Ανώτερων Σχολών διετούς κύκλου 
σπουδών που εισάγονται σε ποσοστό 4%, κατατάσσονται σε εξάμηνο 
σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος που θα ορίσει η Γενική 
Συνέλευση μετά από εισήγηση της Επιτροπής και η οποία θα λάβει 
υπόψη της εάν προέρχονται από συναφή Τμήμα ή όχι. 

 



II. οι πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που εισάγονται 
σε ποσοστό 5%, κατατάσσονται σε εξάμηνο σπουδών του Τμήματος 
Περιβάλλοντος που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση μετά από εισήγηση 
της Επιτροπής και η οποία θα λάβει υπόψη της εάν προέρχονται από 
συναφή Τμήμα ή όχι. 

 
III. οι πτυχιούχοι Ανώτερων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών που 

εισάγονται σε ποσοστό 2%, κατατάσσονται σε εξάμηνο σπουδών του 
Τμήματος Περιβάλλοντος που θα ορίσει η Γενική Συνέλευση μετά από 
εισήγηση της Επιτροπής και η οποία θα λάβει υπόψη της εάν 
προέρχονται από συναφές Τμήμα ή όχι. 

 
Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των 
μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξη τους. Η Γενική 
Συνέλευση με εισήγηση της Εξεταστικής Επιτροπής, ύστερα από 
αιτιολογημένη αίτηση των ενδιαφερομένων και με βάση την αναλυτική 
βαθμολογία του πρώτου πτυχίου, αποφασίζει για την κατά περίπτωση 
αναγνώριση ορισμένων μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών και για την 
κατάταξή τους σε εξάμηνο.  
 
Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ 
 
Υποβάλλονται από 1-15 Νοεμβρίου 2012 από τον ίδιο τον πτυχιούχο ή νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στη Γραμματεία του Τμήματος 
Περιβάλλοντος τα εξής: 
 

1. Αίτηση ενδιαφερομένου 
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (προκειμένου για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. 

εξωτερικού συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών 
τους, από το ∆ΟΑΤΑΠ., ενώ για πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. εξωτερικού 
συνυποβάλλεται βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το   
Ι.Τ.Ε.).  

 
Β. ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  
 

1. Περιβαλλοντική Χημεία 
Κουϊμτζής Θ., Φυτιάνος Κ. και Σαμαρά – Κωνσταντίνου Κ. Χημεία 
Περιβάλλοντος, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1998. 
 
2. Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική   
Masters, G. Introduction to Environmental Engineering and Science, 
Second Edition, Prentice Hall, New Jersey 1998. 
 
3. Εισαγωγή στην Οικολογία 
 ∆έσποινα Βώκου, 2009. Γενική Οικολογία: Μία εισαγωγή. University 
Studio Press. Θεσσαλονίκη 
 

Οι εξετάσεις των μαθημάτων θα πραγματοποιηθούν 01 – 20  ∆εκεμβρίου 
2012, σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία μέχρι το 
τέλος Νοεμβρίου 2012. 



 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ύλη των εξεταζομένων 
μαθημάτων, μπορείτε  να απευθύνεστε στους διδάσκοντες. 
 

 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Μηχανική   
 
Στασινάκης Αθανάσιος 2251036257 

       
Εισαγωγή στην Οικολογία 
 
∆ημητρακόπουλος Παναγιώτης 2251036236 
 
Περιβαλλοντική Χημεία 
 
Αλούπη Μαρία  2251036225 

 
    
 
      Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 
       Τμήματος Περιβάλλοντος 
 
 
        Καθηγητής ∆. Χαραλαμπόπουλος 
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