
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 99828/Β7/27-06-2014 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1852/τ.Β΄/07-07-2014) 
που αφορά στην λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Περιβάλ-
λοντος, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου με τίτλο «Επιστήμες Περιβάλλοντος».

2 Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 79266/Β7/21-05-2014 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1400/τ.Β΄/02-06-2014) 
που αφορά στην λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Περιβάλ-
λοντος, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου με τίτλο «Οικολογική Μηχανική και 
Κλιματική Αλλαγή».

3 Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 116505/Β7/23-07-2014
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2139/τ.Β΄/05-08-2014) 
που αφορά στην λειτουργία του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Περι-
βάλλοντος, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Περιβαλλοντική 
Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. απόφ. 705 (1)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 99828/Β7/27-06-2014 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1852/τ.Β΄/07-07-2014)

που αφορά στην λειτουργία του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Περιβάλ-

λοντος, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου με τίτλο «Επιστήμες Περιβάλλοντος». 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α΄)

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου 
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

- Την υπ’ αριθ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλί-
ου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ.

- Την υπ’ αριθ. Φ. 120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 
(ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το
Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

- Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/
2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 
του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012.

- Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ.Α΄, 16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄,
25-8-2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄, 
04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 
(ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

- Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του 
Ν. 4025/2011(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του 
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

- Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13 
παρ. 2,14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Κατάργηση Τμήματος, 
ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμη-
μάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου».

- Το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 σύμφωνα με το οποίο η 
τελική έγκριση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών πραγματοποιείται πλέον με απόφαση του Πρύτανη 
κάθε Ιδρύματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 9956/Ζ1/21-1-2015 έγγραφο του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών».

- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1627/27.8.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιολό-
γηση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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- Την υπ’ αριθ. 99828/Β7/27-06-2014 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 1852/τ.Β΄/07.07.2014), που αφορά στην λειτουρ-
γία του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες Περιβάλλοντος» του Τμήματος 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

- Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 3/21.10.2015) σύμφωνα 
με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 
11 της υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1852/τ.Β΄/07.07.2014).

- Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι-
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 
10/5.11.2015).

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζει:

την αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 99828/Β7/27-06-2014 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1852/τ.Β΄/07.07.2014) που 
αφορά στην λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Σχολής 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Επι-
στήμες Περιβάλλοντος» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ορ-
γανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Επιστήμες Περιβάλλοντος» (Master in Environmental 
Sciences) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών φοιτητών στις πε-
ριβαλλοντικές επιστήμες μέσω εφαρμοσμένης έρευνας.
Οι σπουδές στις επιστήμες του Περιβάλλοντος αποσκο-
πούν στην ανάλυση της σχέσης ανάμεσα στον άνθρωπο 
και στις βιολογικές, οικολογικές και φυσικοχημικές συνθή-
κες που αλληλοεπηρεάζονται. Αναλύονται οι διεργασίες 
και οι επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλ-
λον, αναζητούνται επωφελείς πολιτικές και διαχειριστικές 
προσεγγίσεις και αναπτύσσονται τεχνολογικές διεργασίες 
που αποσκοπούν στην βιώσιμη διαχείριση του περιβάλ-
λοντος.

Το Πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη από τους φοι-
τητές ενός πλαισίου (θεωρητικού ή και πειραματικού) σε 
θέματα αιχμής του περιβάλλοντος μετά από παρακολού-
θηση ειδικών σεμιναρίων. Η ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος απαιτεί:

Α) την υποβολή πρωτότυπου επιστημονικού άρθρου, 
το οποίο θα πρέπει να έχει κριθεί αξιόλογο για δημοσίευ-
ση σε εγκεκριμένο επιστημονικό περιοδικό με κριτές και 
εκτεταμένης περίληψης ή εναλλακτικά

Β) την εκπόνηση διπλωματικής διατριβής με καθαρή 
συνεισφορά στην απόκτηση νέας επιστημονικής γνώσης.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) στις «Επιστήμες Περιβάλλοντος» (Master in 
Environmental Sciences).

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Περι-
βαλλοντικών - Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και Πολυ-
τεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι άλλων τμημάτων πανε-
πιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο πρόγραμμα γίνονται δε-
κτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Η γλώσσα διδασκαλίας/ βιβλιογραφίας είναι η αγγλική /
ελληνική. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) 
που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται 
σε ενενήντα (90) και κατανέμονται ως ακολούθως:

α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μα-
θήματα του Α΄ εξαμήνου, οι οποίες αποκτούνται από την 
επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση δύο υποχρεωτικών 
μαθημάτων και ενός εκ των τριών (3) μαθημάτων επιλογής 
στα οποία αντιστοιχούν δέκα (10) πιστωτικές μονάδες στο 
καθένα.

β) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μα-
θήματα του Β΄ εξαμήνου.

γ) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την τε-
λική ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Ερ-
γασίας. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται 
και η υποστήριξή της γίνεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής 
που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος Περιβάλλοντος.

Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες Πε-
ριβάλλοντος» έχει ως ακολούθως:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Μ.
(ECTS)

Ερευνητικές Μέθοδοι 10

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Έρευνας 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (1 εκ των 3)

Ειδικά Θέματα Περιβαλλοντικής Μηχανικής και 
Επιστήμης 10

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένης Οικολογίας 10

Ειδικά Θέματα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών Περιβάλλοντος 10

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Π.Μ.
(ECTS)

Έναρξη διπλωματικής εργασίας - εκτεταμένη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση 
Επιλογή προβλήματος και σύνδεση με υπάρ-
χουσα πρακτική

15

Ανάπτυξη και Εφαρμογή πειραματικού -
θεωρητικού πλαισίου
Μεθοδολογική προετοιμασία - εντοπισμός και 
διαχείριση προβλημάτων 
Πιλοτική εφαρμογή

15

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Π.Μ. 
(ECTS)

Ολοκλήρωση Διπλωματικής Εργασίας 15

Συγγραφή επιστημονικού άρθρου 15

ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’  ανώτατο 
όριο σε 20 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Περιβάλλοντος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από 
την υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική υποδομή και 
υπηρεσίες του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 2021-
2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του 
άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του 
ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και από το ακαδη-
μαϊκό έτος 2015-2016 ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων 
και πεντακοσίων ευρώ (6,500 €) το οποίο αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Α/Α Ανάλυση Προϋπολογισμού Ποσό
(€)

1 Αμοιβές - Αποζημιώσεις Διδακτικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού 2000

2 Δαπάνες Μετακινήσεων 1000

3 Έντυπα, γραφική ύλη και αναλώσιμα 250

4 Υποτροφίες 1000

5 Προμήθεια συντήρηση εξοπλισμού -
λογισμικού 250

6
Έξοδα προβολής και διαφήμισης - Εκ-
παιδευτικές Δραστηριότητες - Δημοσι-
εύσεις

1000

7 Προμήθεια εκπαιδευτικού εντύπου και 
ηλεκτρονικού υλικού 500

8 Λοιπές Δαπάνες 500

Σύνολο 6500

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δίδα-
κτρα, καθώς και από άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές, 
έσοδα από ερευνητικά και άλλα προγράμματα, κ.λπ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 13 Μαΐου 2016

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ   

Ι

Αριθ. απόφ. 706 (2)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 79266/Β7/21-05.2014 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1400/τ.Β΄/02-06-2014)

που αφορά στην λειτουργία του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Περιβάλ-

λοντος, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου με τίτλο «Οικολογική Μηχανική και 

Κλιματική Αλλαγή».

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α΄) 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

- Την υπ’ αριθ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλί-
ου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ.

- Την υπ’ αριθ. Φ. 120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 
(ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το
Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

- Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/
2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 
του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012.
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- Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148, τ.Α΄, 16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄, 
25-8-2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄, 
04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 
(ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

- Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24 Α΄).

- Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13 
παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Κατάργηση Τμήματος,
ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμη-
μάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου».

- Το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 σύμφωνα με το οποίο η 
τελική έγκριση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών πραγματοποιείται πλέον με απόφαση του Πρύτανη 
κάθε Ιδρύματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 9956/Ζ1/21-1-2015 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Λει-
τουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1627/27.8.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιολό-
γηση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

- Την υπ’ αριθ. 79266/Β7/21-05-2014 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 1400/τ.Β΄/02.06.2014), που αφορά στην λει-
τουργία του Π.Μ.Σ. «Οικολογική Μηχανική και Κλιματική 
Αλλαγή» του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

- Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ει-
δικής Σύνθεσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 3/21.10.2015) σύμφωνα με 
το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση των άρθρων 7 και 
11 της υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1400/τ.Β΄/02.06.2014).

- Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι-
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 
10/5.11.2015).

- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού αποφασίζει:

την αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 79266/Β7/21.05.2014 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1400/τ.Β΄/02.06.2014) που 
αφορά στην λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Σχολής 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Οι-
κολογική Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή» ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου
θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ανα-

μορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Οικολογική Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή» «MSc 
in Ecological Engineering and Climatic Change» σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων σε 
θέματα Περιβαλλοντικής και Οικολογικής Μηχανικής.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει μέσα από τη 
μελέτη και γνώση των βιολογικών, οικολογικών και φυσι-
κοχημικών διεργασιών του περιβάλλοντος καθώς και των 
εφαρμογών τους στην Περιβαλλοντική και Οικολογική 
Μηχανική:

• Στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με ολοκλη-
ρωμένη αντίληψη των περιβαλλοντικών διεργασιών.

• Στην ανάπτυξη της γνώσης των φυσικών και ανθρωπο-
γενών παραμέτρων του Ελλαδικού χερσαίου και υδατικού 
περιβάλλοντος, της εγχώριας τεχνογνωσίας διαχείρισης 
πόρων και ποιότητας περιβάλλοντος και στην προώθηση 
της εφαρμογής των ανωτέρω στην αειφόρο χρήση των 
πόρων της χώρας.

• Στη συμβολή στο σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία 
οικολογικών και μηχανικών περιβαλλοντικών συστημά-
των.

• Στην ενδυνάμωση του πολλαπλού κοινωνικό-οικονο-
μικού ρόλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον ακριτικό 
χώρο όπου αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις επιταγές και 
το σκεπτικό της ίδρυσής του.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο στην «Οικολογι-
κή Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή», «MSc in Ecological 
Engineering and Climatic Change».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πε-
ριβαλλοντικών - Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και 
Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και πτυχιούχοι άλλων Τμη-
μάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών ανα-
γνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο πρόγραμμα 
γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού 
Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει δύο (3) διδακτικά 
εξάμηνα (χειμερινό - εαρινό - χειμερινό). Η παρακολού-
θηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η γλώσσα 
διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική. Για την από-
κτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης οι φοιτητές 
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υποχρεούνται να παρακολουθήσουν κατά τη διάρκεια των 
δύο πρώτων εξαμήνων σπουδών δέκα (10) μαθήματα από 
τα δεκαέξι (16) που προσφέρονται συνολικά.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενή-
ντα (90) και κατανέμονται ως ακολούθως:

α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μα-
θήματα του Α΄ εξαμήνου, οι οποίες αποκτούνται από την 
επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) εκ των 
οκτώ (8) προσφερόμενων και στα οποία αντιστοιχούν έξι 
(6) πιστωτικές μονάδες στο καθένα.

Β) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθή-
ματα του Β΄ εξαμήνου, οι οποίες αποκτούνται από την επι-
τυχή παρακολούθηση και εξέταση πέντε (5) εκ των οκτώ 
(8) προσφερόμενων μαθημάτων και στα οποία αντιστοι-
χούν έξι (6) πιστωτικές μονάδες στο καθένα.

Γ) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την εκπό-
νηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Αναλυτικά, η δομή του προγράμματος μαθημάτων έχει 
ως ακολούθως:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (5 ΕΚ ΤΩΝ 8) ECTS

Περιβαλλοντική Υδραυλική 6

Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης 6

Εφαρμοσμένη Οικολογία και Μηχανική 6

Ενεργειακή Πολιτική και Διαχείριση  - Λήψη 
Αποφάσεων 6

Σεμινάριο - Μέθοδοι Έρευνας (Personal 
Project) 6

Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματική
Αλλαγή Ι 6

Μέθοδοι Διασφάλισης Περιβαλλοντικής
Ποιότητας 6

Οικοτοξικολογία 6

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (5 ΕΚ ΤΩΝ 8) ECTS

Σχεδιασμός Μονάδων Επεξεργασίας
Αποβλήτων 6

Μέθοδοι Εκτίμησης και Τεχνολογία Μείωσης 
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 6

Περιβαλλοντική Χημεία και Ανάλυση 6

Ατμοσφαιρική Ρύπανση και Κλιματική
Αλλαγή II 6

Περιβαλλοντικά Τεχνικά Έργα (Personal 
Project) - Εκπαιδευτική Εκδρομή 6

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Σχεδιασμός 
Έργων 6

Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων 6

Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική 6

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

ΣΥΝΟΛΟ Α΄, Β΄ και Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 90
ECTS

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται έως τριάντα 
(30) μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες ετησίως.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήμα-
τος Περιβάλλοντος και άλλων Τμημάτων του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδα-
σκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί το σύνο-
λο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής του τμήματος 
Περιβάλλοντος και του Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α 
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148α) το 
65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και από το ακαδημαϊκό 
έτος 2015-2016 ανέρχεται στο ποσό των 48.750,00 € το 
οποίο αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Αμοιβές - Αποζημιώσεις
Διδακτικού, τεχνικού και
διοικητικού προσωπικού

25.000,00 €

2. Δαπάνες Μετακινήσεων 6.000,00 €

3. Αναλώσιμα/Προμήθειες 6.000,00 €

4. Υποτροφίες 3.000,00 €

5. Εξοπλισμός 6.000,00 €

6. Διάφορες Δαπάνες 2.750,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 48.750,00 €

Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από δίδακτρα των με-
ταπτυχιακών φοιτητών/τριών καθώς και από άλλες πηγές 
όπως δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες κτλ.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο πρό-
γραμμα μέχρι το ακαδ. έτος 2013-2014 θα περατώσουν τις 
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σπουδές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμε-
νης υπουργικής απόφασης.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μυτιλήνη, 13 Μαΐου 2016

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Ι

   Αριθ. απόφ. 707 (3)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 116505/Β7/

23-07-2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2139/

τ.Β΄/05-08-2014) που αφορά στην λειτουργία του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-

ματος Περιβάλλοντος, της Σχολής Περιβάλλοντος 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Περιβαλλο-

ντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984,

τ. Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστη-
μίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

- Την υπ’ αριθ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλί-
ου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ.

- Την υπ’ αριθ. Φ. 120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 
(ΑΔΑ: Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το
Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

- Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/
2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 9 
του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012.

- Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 
(ΦΕΚ 148, τ.Α΄, 16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις δι-
ατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α΄,
25-8-2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α΄, 
04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 
(ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

- Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση 
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του 
Ν. 4025/2011(ΦΕΚ 228 Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄) και του άρθρου 34, παρ. 2 του 
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).

- Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 13 
παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Το Π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 Α΄) «Κατάργηση Τμήματος, 
ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμη-
μάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου».

- Το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 σύμφωνα με το οποίο η 
τελική έγκριση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών πραγματοποιείται πλέον με απόφαση του Πρύτανη 
κάθε Ιδρύματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

- Το υπ’ αριθ. πρωτ. 9956/Ζ1/21-1-2015 έγγραφο του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών».

-  Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1627/27.8.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η αξιολό-
γηση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου.

- Την υπ’ αριθ. 116505/Β7/23-07-2014 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 2139/τ.Β΄/05.08.2014), που αφορά στην λειτουρ-
γία του Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση 
Βιοποικιλότητας» του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου.

- Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 3/21.10.2015), σύμφωνα 
με το οποίο αποφασίστηκε η τροποποίηση του άρθρου 
11 της υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2139/τ.Β΄/05.08.2014).

- Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 10/
5.11.2015).

-  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζει:

την αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 116505/Β7-23/01/2014 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2139/τ.Β΄/05-08-2014) που 
αφορά στην λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Σχολής 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Πε-
ριβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας» 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2014-2015 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική και 
Διατήρηση Βιοποικιλότητας» σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικι-
λότητας» είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων 
στην Περιβαλλοντική Πολιτική, στην Οικολογία, τη Βιο-
λογία της Διατήρησης, τα Περιβαλλοντικά/Οικολογικά 
Οικονομικά και τις λοιπές Κοινωνικές Επιστήμες του Πε-
ριβάλλοντος, κατά το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμμα 
διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων ΠΜΣ 
διεθνώς. Το περιεχόμενο και οι ειδικότερες στοχεύσεις των 
επιμέρους μαθημάτων του ΠΜΣ εξελίσσονται και εγκρί-
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νονται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος Περιβάλλοντος, κατά 
τις διαδικαστικές προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου λει-
τουργίας της, ώστε να συμβαδίζουν με την επιστημονική 
πρόοδο και τις ανάγκες βελτίωσης της επαγγελματικής 
κατάρτισης και εμπειρίας των αποφοίτων του. Το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα στοχεύει, μέσα από τη μελέτη και 
γνώση των θεμελιωδών διεργασιών του περιβάλλοντος 
στη συζευγμένη οικολογική και κοινωνική τους διάσταση:

• Στην εκπαίδευση επιστημόνων με ολοκληρωμένη αντί-
ληψη των κοινωνικών και οικολογικών διεργασιών, εν όψει 
των απαιτήσεων αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης 
και οικονομικής ανάπτυξης.

• Στην ανάπτυξη της γνώσης των βασικών και εφαρμο-
σμένων πτυχών της Πολιτικής και Οικολογικής επιστή-
μης, των φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων του 
φυσικού (χερσαίου και υδατικού) περιβάλλοντος, της οι-
κονομικής, κοινωνικής και διοικητικής τεχνογνωσίας δια-
χείρισης εμβίων και φυσικών πόρων και στην προώθηση 
σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης φορέων της οικονομίας 
προς τη βιωσιμότητα.

• Στη μελέτη, κατανόηση και αντιμετώπιση των επιπτώ-
σεων της πλανητικής αλλαγής, τόσο στις φυσικές διαστά-
σεις της -κλιματική αλλαγή, αλλαγές χρήσεων γης, απώλεια 
βιοποικιλότητας - όσον και στις κοινωνικές τοιαύτες - πα-
γκοσμιοποίηση οικονομίας, αγορές, διεθνείς και Ευρωπα-
ϊκές σχέσεις, περιβαλλοντική διακυβέρνηση- καθώς και 
των δυνατοτήτων, ευκαιριών και εμποδίων που γεννώνται 
από αυτή στο φυσικό περιβάλλον και στις ανθρώπινες 
δραστηριότητες.

• Στη ανάπτυξη σχετικής γνώσης σε πεδία όπως η περι-
βαλλοντική διαχείριση, η προστασία των οικοσυστημά-
των, η διατήρηση της υπαίθρου, η επίλυση κοινωνικών 
συγκρούσεων για τις οχλούσες δραστηριότητες καθώς 
και την ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, η ανάπτυξη και-
νοτόμων διαδικασιών εκμετάλλευσης των προϊόντων/
υπηρεσιών της φύσης.

• Στην ενδυνάμωση του πολλαπλού κοινωνικό-οικονο-
μικού ρόλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον ακριτικό 
χώρο όπου αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις επιταγές και 
το σκεπτικό της ίδρυσής του.

Τελικός σκοπός του ΠΜΣ «Περιβαλλοντική Πολιτική και 
Διατήρηση Βιοποικιλότητας» είναι:

Α. Η συνεισφορά στην ανάδειξη στελεχών και ανθρώ-
πινων πόρων υψηλού επιπέδου σε ζητήματα περιβαλλο-
ντικής διαχείρισης και πολιτικής.

Β. Η προώθηση παραγώγων της βασικής και εφαρμο-
σμένης έρευνας για το περιβάλλον και την ανάπτυξη.

Γ. Η διάχυση επιστημονικών γνώσεων και πολιτισμικών 
αξιών σε κοινωνικές ομάδες και θεσμοθετημένους οργα-
νισμούς που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικά ζητήματα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στην «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση 
Βιοποικιλότητας».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Περιβαλ-
λοντικών, Φυσικών και Κοινωνικών Επιστημών τμημάτων 

πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 
ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί 
και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα 
φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ-
σης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 90 μονάδες ECTS 
σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο 
των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρό-
γραμμα και στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενή-
ντα (90) και κατανέμονται ως ακολούθως:

α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθή-
ματα του Α΄ εξαμήνου τα οποία επιλέγουν οι φοιτητές από 
τον κατάλογο των προσφερομένων μαθημάτων.

Απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε 
έξι (6) μαθήματα που αντιστοιχούν σε πέντε (5) πιστωτικές 
μονάδες το καθένα.

β) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τα μαθή-
ματα του Β΄ εξαμήνου τα οποία επιλέγουν οι φοιτητές από 
τον κατάλογο των προσφερομένων μαθημάτων. Απαιτεί-
ται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση σε τέσσερα 
(4) μαθήματα που αντιστοιχούν σε πέντε (5) πιστωτικές 
μονάδες το καθένα καθώς και στο «Σπουδαστήριο Περι-
βαλλοντικής Διαχείρισης» το οποίο αντιστοιχεί σε δέκα 
(10) πιστωτικές μονάδες.

γ) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την εκ-
πόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η 
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται μετά την 
ολοκλήρωση των μαθημάτων του Προγράμματος Σπου-
δών Αναλυτικά, η δομή των προσφερομένων μαθημάτων 
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Περιβαλλο-
ντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας», έχει ως 
ακολούθως:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (6 ΕΚ ΤΩΝ 9) ECTS

Βιοσφαιρικές Διεργασίες 5

Οικολογία: Θεωρία 5

Οικολογία: Εφαρμογές στη Βιολογία της
Διατήρησης

5

Μέθοδοι Έρευνας στο Περιβάλλον 5

Γεωργικά Συστήματα και Περιβάλλον 5

Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική και Περιβαλ-
λοντικές Εφαρμογές ΓΣΠ

5

Διεθνής και Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντική Πο-
λιτική

5

Ενεργειακή Πολιτική και Λήψη Αποφάσεων 5
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Βιώσιμη Ανάπτυξη 5

ΣΥΝΟΛΟ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Σπουδαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (4 ΕΚ ΤΩΝ 8)

Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Κοινωνιολογία 5

Περιβαλλοντικά/Οικολογικά Οικονομικά 5

Μέθοδοι Διασφάλισης Ποιότητας Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών

5

Χρήσεις Γεωργικής Γης 5

Εκτίμηση Περιβαλλοντικού Κινδύνου 5

Περιβαλλοντική Νομοθεσία 5

Περιβαλλοντική Πολιτική 5

Ειδικά Θέματα Περ/κης Πολιτικής και Διατήρη-
σης Βιοποικιλότητας

5

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 
ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ECTS (Α΄, Β΄ και Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ) 90

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες ετησίως.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πε-
ριβάλλοντος, της Σχολής Περιβάλλοντος καθώς και άλλων 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρ. 5 του Ν. 3685/2008.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες λειτουργίας του 
ΠΜΣ θα καλύπτονται από την εκάστοτε υπάρχουσα υλι-
κοτεχνική και ηλεκτρονική υποδομή και υπηρεσίες του 
οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 2021-
2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του 
άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του 

ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και από το ακα-
δημαϊκό έτος 2015-2016 ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 
εννέα χιλιάδων ευρώ (48.750 €) το οποίο αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

α/α Ανάλυση Προϋπολογισμού Ποσό (€)

1 Αμοιβές -  αποζημιώσεις Διδακτικού, 
Τεχνικού και Διοικητικού Ποοσωπικού 25.000

2 Δαπάνες Μετακινήσεων 5.000

3 Έντυπα, γραφική ύλη και αναλώσιμα 2.000

4 Υποτροφίες 3.000

5 Έξοδα δημοσιότητας - Εκδηλώσεις - 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 3.000

6 Προμήθεια συντήρηση εξοπλισμού -
λογισμικού 5.000

7 Προμήθεια εκπαιδευτικού εντύπου 
και ηλεκτρονικού υλικού 5.000

8 Λοιπές Δαπάνες 750

Σύνολο 48.750,00

Oι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από 
δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές (δωρεές, κληροδοτή-
ματα, χορηγίες φορέων κτλ.)

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Περι-
βάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Περιβαλ-
λοντική Πολιτική και Διαχείριση» μέχρι και το ακαδ. έτος 
2013-2014 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με 
τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης.

Το κοινό ΠΜΣ του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου με το Πανεπιστήμιο Κεντρικής 
Ευρώπης (Ουγγαρία), Πανεπιστήμιο Lund (Σουηδία), 
Πανεπιστήμιο Manchester (Μεγάλη Βρετανία), Πανεπι-
στήμιο Saskatchewan (Καναδάς) και Monterey Institute 
for International Studies (ΗΠΑ) με τίτλο «Περιβαλλοντική 
επιστήμη, πολιτική και διαχείριση» θα λειτουργήσει στα 
πλαίσια του Προγράμματος Erasmus Mundus έως και την 
περάτωση των σπουδών των εισαχθέντων Ακαδ. Έτους 
2014-2015.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 13 Μαΐου 2016

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ          

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02014021905160008*


		2016-05-20T11:02:28+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




