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Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 

 

Το Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε έδρα τη Μυτιλήνη, οργανώνει και 
λειτουργεί για το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013, σύµφωνα µε την υπ’αριθµ. 12456/Β7 Υ.Α. 
(ΦΕΚ 471/τ.Β’/28/02/2012), τα εξής τρία (3) Προγράµµατα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) τα οποία οδηγούν στη λήψη  Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης (Master of 
Science):  
 

1. «Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιαχείριση»: Το Πρόγραµµα παρέχει γνώσεις και 
προετοιµάζει επιστήµονες και µηχανικούς για απασχόληση στον σχεδιασµό, εφαρµογή 
και αξιολόγηση ολοκληρωµένων πολιτικών και προγραµµάτων αναφορικά µε τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα και τις επιπτώσεις τους.  
Απονέµεται Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.)  στην Περιβαλλοντική 
Πολιτική και ∆ιαχείριση (Master of Science in Environmental Policy and 
Management). 
 

2. «Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική». Το Πρόγραµµα 
παρέχει εξειδικευµένες γνώσεις και προετοιµάζει µηχανικούς και επιστήµονες για 
απασχόληση στην περιβαλλοντική µηχανική και την διαχείριση οικοσυστηµάτων. 
Απονέµεται Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στην Περιβαλλοντική και 
Οικολογική Μηχανική (Master of Science in Environmental and Ecological 
Engineering).  
 

3. «Γεωργία και Περιβάλλον»: Το Πρόγραµµα, σε σύµπραξη µε τα Τµήµατα Φυτικής 
Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ανθοκοµίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ 
Ηπείρου και σε συνεργασία µε το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων, 
παρέχει γνώσεις και προετοιµάζει επιστήµονες, γεωπόνους και µηχανικούς για 
απασχόληση στην διαχείριση και επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων που 
σχετίζονται µε τη γεωργική παραγωγή. 
Απονέµεται Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στην Γεωργία και το 
Περιβάλλον (Master of Science in Agriculture and Environment). 

 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Μ.∆.Ε. είναι δύο (2) διδακτικά εξάµηνα 
(χειµερινό - εαρινό) και η θερινή περίοδος, τα οποία αναλογούν σε 12 µήνες πλήρους 
φοίτησης. 
 
Για την απόκτηση του Μ.∆.Ε. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 75 πιστωτικών µονάδων σε 
συνδυασµό µε τη συµµετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
δραστηριοτήτων του προγράµµατος, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στα προγράµµατα και 
στους κανονισµούς λειτουργίας των ανωτέρω ΠΜΣ [σύµφωνα  µε τον Ν. 3685/08 (ΦΕΚ 148, 
τ.Α., 16-07-08) και την Φ5/89656/Β3 Υ.Α (ΦΕΚ 1466, τ.Β, 13-08-07)]. Η παρακολούθηση 
όλων των δραστηριοτήτων των Προγραµµάτων Σπουδών των ΠΜΣ είναι υποχρεωτική. 
 



∆εκτοί γίνονται πτυχιούχοι ΑΕΙ, Πολυτεχνικών Σχολών και Θετικών Επιστηµών, της 
ηµεδαπής ή οµοταγών, αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι των 
αντίστοιχων τµηµάτων ΤΕΙ σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν.2916/2001. 
 
Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκοµίσουν τη βεβαίωση 
αναγνώρισης του τίτλου τους από το ∆ΟΑΤΑΠ. Υποψηφιότητα µπορούν να υποβάλουν και 
τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών 
έως την περίοδο των εγγραφών. Τέλος, µετά την αξιολόγηση των υποψηφίων, αν επιλεγεί 
δηµόσιος υπάλληλος για την παρακολούθηση του ΠΜΣ, απαιτείται και απόφαση χορήγησης 
εκπαιδευτικής άδειας από την υπηρεσία του, έως την περίοδο των εγγραφών. 

 
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς σε ερωτηµατολόγιο πολλαπλών επιλογών, επί των 
βασικών αρχών της περιβαλλοντικής επιστήµης στην Αγγλική, και θα υποβληθούν σε 
προσωπική συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Η γραπτή δοκιµασία θα 
πραγµατοποιηθεί στην Μυτιλήνη, στο κτίριο «Ξενία» του Τµήµατος Περιβάλλοντος στις 29 
Ιουνίου 2012, 10:00 π.µ. και θα ακολουθήσουν οι συνεντεύξεις.  
 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν, έως και την 8η Ιουνίου 2012 (σφραγίδα 
ταχυδροµείου ή παραλαβής από τη Γραµµατεία) στις Γραµµατείες των ΠΜΣ (Τµήµα 
Περιβάλλοντος, Λόφος Πανεπιστηµίου, 81100, Μυτιλήνη, αναφορά στο ΠΜΣ που 
υποβάλλεται η αίτηση) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση προς το ΠΜΣ 
2. Τρεις (3) φωτογραφίες 
3. Αναλυτικό Βιογραφικό σηµείωµα 
4. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώµατος και,  

• σε περίπτωση τελειόφοιτου, επικυρωµένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως 
την περίοδο των εγγραφών. 

• σε περίπτωση δηµοσίου υπαλλήλου, επικυρωµένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα 
αναφέρεται ότι θα πρέπει να προσκοµίσει απόφαση χορήγησης εκπαιδευτικής 
άδειας από την υπηρεσία του έως την περίοδο των εγγραφών. 

5. Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας  (µε ακριβή Μ.Ο.) 
6. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας,  
7. ∆ύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η µια τουλάχιστον να προέρχεται από 

καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο, η φόρµα των οποίων είναι 
καθορισµένη από τα ΠΜΣ. 

8. Επιστηµονικές ∆ηµοσιεύσεις, ∆ιακρίσεις (εάν υπάρχουν),  
9. Αποδεικτικά Επαγγελµατικής Εµπειρίας σχετική µε το ΠΜΣ που υποβάλλεται η 

αίτηση (εάν υπάρχουν). 
Η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας θα διαπιστωθεί από τη γραπτή εξέταση των υποψήφιων στο 
ερωτηµατολόγιο πολλαπλών επιλογών, επί των βασικών αρχών της περιβαλλοντικής 
επιστήµης στην Αγγλική, καθώς και από πιστοποιητικά γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (τα 
αποδεκτά πιστοποιητικά βρίσκονται αναρτηµένα στους ιστότοπους των ΠΜΣ) ή, εάν υπάρχει, 
αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Αγγλόφωνο Πανεπιστήµιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.  
 
Τέλος, ο/η υποψήφιος /α µπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύµφωνα µε την γνώµη 
του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηµατίσει πληρέστερη  άποψη. 
 

Το ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013 θα εισαχθούν σε κάθε ένα από τα ΠΜΣ του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος έως τριάντα (30) µεταπτυχιακοί φοιτητές. Προβλέπεται καταβολή διδάκτρων, 
ύψους € 2.000, τα οποία καταβάλλονται σταδιακά κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους. 
 

 
Η αίτηση των ενδιαφεροµένων υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιµο στους 
ιστότοπους των ΠΜΣ. Για την εξεταστέα ύλη στo αντικείµενο της γραπτής δοκιµασίας, και τη 
φόρµα της συστατικής επιστολής καθώς και για κάθε συµπληρωµατική πληροφορία οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στις Γραµµατείες και στους ιστότοπους των ΠΜΣ.  



 
«Περιβαλλοντική Πολιτική και ∆ιαχείριση»  
Υπεύθυνος: κ. Κοντός Θέµης 
τηλ.: 22510.36252, fax:  22510.36209 
e-mail: postgrad@env.aegean.gr , Website:  http://www2.aegean.gr/environment-postgraduate/ 
 
«Θεοφράστειο:Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική»  

Υπεύθυνη: κα. Μπρεζετού Ειρήνη 
τηλ.: 22510.36246 ,fax:  22510.36209  
e-mail: msctheofr@env.aegean.gr, Website:   http://www.aegean.gr/theofrasteio 
 
«Γεωργία και Περιβάλλον»  
Υπεύθυνος: κ. Λουτραγώτης Γιώργος.  
τηλ.: 22510.36212 & 22510.36271, fax:  22510.36263  
e-mail: mscagroenv@env.aegean.gr, Website:   http://www.aegean.gr/environment/agroenv 
 

 



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  

∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ 

ΑΚΑ∆. ΕΤΟΥΣ 2012-13 
 
Το Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου καλεί τους ενδιαφερόµενους για την 
εκπόνηση ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους µέχρι την 8η 
Ιουνίου 2012  (σφραγίδα ταχυδροµείου), µετά από επαφή τους µε µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος για την εξασφάλιση επίβλεψης της διδακτορικής τους διατριβής. 
 
Μεταξύ των επιστηµονικών πεδίων προτεραιότητας του Προγράµµατος είναι τα παρακάτω: 
 

• Ατµοσφαιρική Ρύπανση 
• Κλιµατική Αλλαγή  
• Ενέργεια και Περιβάλλον 
• Ανανεώσιµες Μορφές Ενέργειας 
• ∆ιαχείριση Οικοσυστηµάτων 
• ∆ιαχείριση Υγρών Αποβλήτων 
• ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων 
• Εφαρµογές Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης στο 

Περιβάλλον  
• Οικοτοξικολογία 
• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
• Περιβαλλοντική Πολιτική 
• Οικολογία 

 

∆εκτοί γίνονται κάτοχοι πτυχίου Ελληνικού ή ισότιµου ξένου ΑΕΙ σε γνωστικό αντικείµενο 
συναφές µε τα παραπάνω γνωστικά αντικείµενα του Τµήµατος και άριστοι γνώστες µίας 
τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή ενός υποψήφιου 
διδάκτορα είναι η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Μ.∆.Ε. ή αντίστοιχο), εκτός 
ειδικών περιπτώσεων και µόνο µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης 
του Τµήµατος. 
 
 
Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραµµατεία: 
 
1) Αίτηση του υποψηφίου για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τµήµα Περιβάλλοντος, 
2) Σχέδιο Πρότασης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής που θα περιέχει τον τίτλο του προτεινόµενου 

θέµατος της διδακτορικής διατριβής, περιγραφή του προτεινόµενου θέµατος της 
διδακτορικής διατριβής, αναφορά στο σκοπό και στην πρωτοτυπία της προτεινόµενης 
έρευνας, πρόταση µεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί, αναφορά στον τόπο υλοποίησης της 
έρευνας και στους πόρους που θα απαιτηθούν και ενδεικτική βιβλιογραφία, 

3) Ειδικό Έντυπο  συµπληρωµένο  από µέλος  ∆.Ε.Π.  του  Τµήµατος Περιβάλλοντος που 
ανήκει  στις  βαθµίδες  του  Καθηγητή,  Αναπληρωτή  Καθηγητή  και  Επίκουρου 
Καθηγητή,  στην  οποία  θα  αναφέρεται  η  πρόθεση  του  να  αναλάβει  την  επίβλεψη 
του  υποψηφίου  κατά  την  εκπόνηση  της  ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής, 

4) ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες, 
5) Επικυρωµένη φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας, 
6) Επικυρωµένο αντίγραφο Πτυχίου Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή οµοταγούς πανεπιστηµίου του 

εξωτερικού αναγνωρισµένου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή ∆ΟΑΤΑΠ, ή Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ και 
ισότιµων σχολών, 

7) Επικυρωµένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
οµοταγούς Πανεπιστηµίου του εξωτερικού αναγνωρισµένου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή 
∆ΟΑΤΑΠ, 

8) Αντίγραφα πιστοποιητικών επάρκειας ξένων γλωσσών, 
9) ∆υο συστατικές επιστολές, 



10) Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα στο οποίο συµπεριλαµβάνονται (ενδεικτικά) η 
επαγγελµατική εµπειρία, δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε 
επιστηµονικά συνέδρια συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα, πιστοποιηµένη γνώση της 
ξένης γλώσσας, κ.ο.κ. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Γραµµατεία Τµήµατος Περιβάλλοντος  
Υπεύθυνος: κ. Κοντός Θέµης 
τηλ.: 22510.36252, fax:  22510.36209 
e-mail: postgrad@env.aegean.gr , Web:   http://www3.aegean.gr/environment/ 
 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος 
Περιβάλλοντος 

 
∆ίας Χαραλαµπόπουλος 

Καθηγητής 
 


