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Αγαπεηνί θνηηεηέο/θνηηήηξηεο 
 
Δθ κέξνπο ησλ Καζεγεηψλ, ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο 
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, ζαο θαισζνξίδσ ζην Σκήκα, ζαο ζπγραίξσ γηα ηελ 
επηηπρία ζαο θαη ζαο εχρνκαη νιφςπρα λα έρεηε κηα γφληκε, δεκηνπξγηθή θαη ζπγρξφλσο επράξηζηε 
πεξίνδν ζπνπδψλ γεκάηε ζπλαξπαζηηθέο εκπεηξίεο. 
 
Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ έρεη ηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο ζηφρνπο: 
1.  Σελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ζε έλα ζεκαληηθφ εχξνο γλσζηηθψλ 
αληηθεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επηζηήκε ηνπ κεραληθνχ θαη ηνπ δηαρεηξηζηή πεξηβάιινληνο. Αλάκεζα 
ζε απηά ηα αληηθείκελα πεξηιακβάλνληαη: ε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, νη ήπηεο θαη αλαλεψζηκεο 
κνξθέο ελέξγεηαο θαη νη ηερλνινγίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπο, ε δηαρείξηζε πγξψλ 
θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, ε δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάινληνο, ε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο, ηερλνινγίεο 
ειέγρνπ ηεο αέξηαο ξχπαλζεο, θιπ. Σα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ 
Καζεγεηέο θαη εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ πςεινχ επηπέδνπ κε δηαθξίζεηο, νη νπνίνη δίλνπλ ηνλ θαιχηεξν 
εαπηφ ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ. 
2.  Σε δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη ππνζηήξημε πςεινχ επηπέδνπ έξεπλαο 
3. Σελ επέθηαζε θαη ζχλδεζε ησλ παξερφκελσλ γλψζεσλ θαη εθπαίδεπζεο κε ηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία θαη δξαζηεξηφηεηα  
 
Σν Σκήκα, ην 2013, εληάρζεθε ζηελ Πνιπηερληθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ κεηά απφ κηα 
πεξίνδν δηαξθψλ αιιαγψλ Παλεπηζηεκίσλ (1998-2010: Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 2010-2013: 
Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Διιάδαο), σζηφζν, θαηάθεξε λα δηαηεξήζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη ηελ πςειή ηνπ 
ζέζε φζνλ αθνξά ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. 
 
Με ηνλ παξφληα Οδεγφ πνπδψλ κπνξείηε λα απνθηήζεηε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην Πξφγξακκα 
πνπδψλ, γηα ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, γηα ηελ χλζεζε, ηε Γνκή, ηε Λεηηνπξγία, θαη ην 
πληνληζκφ ηνπ Σκήκαηνο, θαζψο επίζεο λα βξείηε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ζεκαληηθά θνηηεηηθά 
ζέκαηα φπσο ε ζηέγαζε, ε ζίηηζε, ε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη άιιεο πιεξνθνξίεο. 
 
Σειεηψλνληαο, ζα ήζεια λα ηνλίζσ φηη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληειεζηέο επηηπρίαο ηνπ Σκήκαηνο είλαη 
ην θιίκα ζπλεξγαζίαο, αθαδεκατθήο αλάπηπμεο θαη ππνζηήξημεο πνπ έρεη αλαπηπρζεί αλάκεζα ζηνπο 
Καζεγεηέο, ην Δξγαζηεξηαθφ θαη Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ θαη ηνπο θνηηεηέο καο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζα 
ήζεια λα ζαο δηαβεβαηψζσ φηη ζα είκαζηε θνληά ζαο ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ πνπδψλ ζαο, λα 
ζπδεηήζνπκε θαη λα βνεζήζνπκε ζηελ επίιπζε νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο.  
 

Καη πάιη ζαο θαισζνξίδνπκε θαη ζαο επρφκαζηε Καιέο πνπδέο 
 
 
 
 
 
 

H Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο   
 

Καζεγήηξηα Παλαγηψηα Μηραιαθάθνπ 
 

 
 
 
 
 

ΠΡΟΛΟΓΟ ΔΚΓΟΖ 
 
 



  

 

 

- ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - 

 

 4 

Σν ηζηνξηθό ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ 
 
Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ζεζκνζεηήζεθε ην 1998 (Π.Γ. 96/98) θαη άξρηζε 
λα ιεηηνπξγεί ζηελ πφιε ηνπ Αγξηλίνπ ην αθαδεκατθφ έηνο 1998-1999 σο ηκήκα ηεο ρνιήο Γηαρείξηζεο 
Φπζηθψλ Πφξσλ & Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ. Ζ ίδξπζε θαη αξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ 
Σκήκαηνο έγηλε κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο 
Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ.) ηνπ Β΄ Κ.Π.. Με ην λφκν 3794/2009 άξζξν 40, παξ. Β1 
ηδξχζεθε ην απηφλνκν Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Διιάδαο θαη ην Σκήκα εληάρζεθε ζ‟απηφ. Με ην Π.Γ. 89/2013 
(ΦΔΚ 130, η. Α), θαηαξγήζεθε ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Διιάδαο θαη ην Σκήκα εληάρζεθε ζηελ Πνιπηερληθή 
ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (Π.Γ. 97/2013, ΦΔΚ 134 η. Α).  
 
ην πξψην έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ εγγξάθεθαλ 67 
θνηηεηέο. ήκεξα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ελεξγψλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη 
Φπζηθψλ Πφξσλ αλέξρεηαη ζηνπο 900. Γηα ηα πξψηα 18 έηε ζπνπδψλ ν αξηζκφο ησλ πξνπηπρηαθψλ 
θνηηεηψλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζην Σκήκα αλέξρεηαη ζηνπο 2144, απφ ηνπο φπνηνπο  έρνπλ απνθνηηήζεη  
κέρξη ζήκεξα 661. ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα ζην Σκήκα έρνπλ εγγξαθεί ζπλνιηθά 197 ππνςήθηνη 
δηδάθηνξεο απφ ηνπο νπνίνπο κέρξη ζήκεξα έρνπλ ιάβεη ην δηδαθηνξηθφ ηνπο δίπισκα 70 ππνςήθηνη. Σν 
Σκήκα, σο επηζπεχδσλ Σκήκα ηνπ Γηαπαλεπηζηεκηαθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αεηθνξηθή 
Γηαρείξηζε Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ» (2003-2013) έρεη απνλείκεη 158 κεηαπηπρηαθνχο θαη 6 
δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ.    
 
Απφ ην 1999 ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ αλαπηχζζεηαη δπλακηθά. Σν Σκήκα 
έρεη ζήκεξα δεθανθηψ (18) θαζεγεηέο, πνπ θαιχπηνπλ κε ην δηδαθηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ηνπο έξγν, φιν ην 
θάζκα ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πεξηβάιινληνο. O εηήζηνο ξπζκφο παξαγσγήο εξεπλεηηθνχ έξγνπ 
απμήζεθε απφ 2,60 δεκνζηεχζεηο αλά θαζεγεηή ην έηνο 2000, ζε 3,59 δεκνζηεχζεηο αλά θαζεγεηή ην έηνο 
2012. Σνλ Απξίιην ηνπ 2012 ην Σκήκα ΓΠΦΠ αμηνινγήζεθε θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012, θνηλνπνηήζεθε 
αξκνδίσο απφ ηελ Α.ΓΗ.Π. (Αξρή ΓΗαζθάιηζεο Πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε) ε 
Έθζεζε Δμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ.   
 
ηφρνο ηνπ Σκήκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα πξνπηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο 
εθπαίδεπζεο ζηελ επηζηήκε θαη ζηηο ηερλνινγίεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ 
παξαθνινπζνχλ θαη αληαπνθξίλνληαη ηφζν ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηελ ελ ιφγσ επηζηεκνληθή πεξηνρή, φζν 
θαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο κειέηεο ησλ πξνβιεκάησλ πξνζηαζίαο θαη ζρεδηαζκνχ δηαρείξηζεο 
πεξηνρψλ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, κε αεηθνξηθή νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε. Σα πξνζθεξφκελα 
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο-αλάγθεο ησλ επηζηεκφλσλ πνπ ζα 
απνηειέζνπλ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην κέιινλ.  
 
Σν Σκήκα ζηεγάδεηαη ζε ηξία θηίξηα ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 6000 η.κ. ηελ θηηξηαθή ππνδνκή ηνπ Σκήκαηνο 
πεξηιακβάλνληαη έμη (6) αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, 90 ζέζεσλ ε θαζεκία θαη νθηψ (8) εξγαζηήξηα ζπλνιηθνχ 
εκβαδνχ 580 η.κ. Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη ηξείο αίζνπζεο Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ζε δχν απφ ηα 
θηίξηα, κε 30 ζέζεηο εξγαζίαο ε θαζεκία, κηα Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ εκβαδνχ 87 η.κ., έλα λεφηεπθην 
Ακθηζέαηξν 220 ζέζεσλ ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 293 η.κ., έλα θπιηθείν εκβαδνχ 118 η.κ. θαη ε θεληξηθή 
Βηβιηνζήθε εκβαδνχ 167 η.κ. κε 24 ζέζεηο κειέηεο, πεξίπνπ 80 επηζηεκνληθά πεξηνδηθά δηαθφξσλ 
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαη 8500 ηφκνπο βηβιίσλ. 
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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 
 
Οη δηνηθεηηθέο αξρέο ηνπ Σκήκαηνο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2016-2017 απαξηίδνληαη απφ ηνπο εμήο: 
 

Πξόεδξνο Σκήκαηνο: 
Μηραιαθάθνπ Παλαγηψηα, Καζεγήηξηα 
 

Αλαπιεξσηήο Πξόεδξνο Σκήκαηνο 
Παπαδάθε Μαξία, Καζεγήηξηα 
 

Γξακκαηέαο Σκήκαηνο 
ηάκνο Δπάγγεινο 
ΠΔ Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ 

 
πλέιεπζε Σκήκαηνο 
Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ζπγθξνηείηαη απφ ηα κέιε πνπ θαηέρνπλ νξγαληθή ζέζε ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο 
Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ θαη απνηειείηαη απφ ηα εμήο κέιε: 
 

Σαθηηθά Μέιε 
- Γεκφπνπινο Παλαγηψηεο,  
- Μαηζφπνπινο Γεκήηξηνο,  
- Μηραιαθάθνπ Παλαγηψηα,  
- Παπαδάθε Μαξία, 
- Παπαδάθεο Δπάγγεινο,  
- Εαραξίαο Ηεξφζενο,  
- Καξακάλεο Γεκήηξηνο,  
- Καηή Βαζηιηθή,  
- Κνπηειηέξεο Φξαγθίζθνο,  
- Αθξάηνο Υξήζηνο,  
- Βιαζηφο Γεκήηξηνο,  
- Κεραγηάο Γεψξγηνο,  
- Κνχηζηαο Νηθφιανο, 
- Μαθξίδεο νθνθιήο, 
- Παλίηζα Μαξία,  
- Σεθεξιεθνπνχινπ Αζαλαζία,    
- Σζηάκεο Γεψξγηνο,  
- Φσηηάδε Αγγειηθή,  

Καζεγεηήο 
Καζεγεηήο 
Καζεγήηξηα 
Καζεγήηξηα 
Καζεγεηήο 
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο  
Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα  
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 
Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

 
Σν Σκήκα δηνηθείηαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, ε ζχλζεζε ηεο νπνίαο είλαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.4009/2011, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 
4076/2012. ηε πλέιεπζε κεηέρνπλ νη θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο, έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ πξνπηπρηαθψλ 
θνηηεηψλ, έλαο (1) εθπξφζσπνο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, έλα κέινο (1) ΔΔΓΗΠ θαη έλα (1) κέινο 
ΔΣΔΠ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο ζπγθαιεί ηε πλέιεπζε, πξνεδξεχεη ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη πξνΐζηαηαη 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σκήκαηνο. Ο Γξακκαηέαο ηνπ Σκήκαηνο ζπλεπηθνπξείηαη απφ ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ 
θαη έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο. 

 
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 
ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο είλαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, ε πξνψζεζε φισλ ησλ 
δηνηθεηηθψλ - ιεηηνπξγηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην θνηηεηή/θνηηήηξηα ηνπ Σκήκαηνο, ζε ζηελή ζχλδεζε κε 
ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο, θαη ζρεηίδνληαη κε: 
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-   ηηο εγγξαθέο ησλ θνηηεηψλ,  
-   ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ,  
-   ηηο αηηήζεηο κεηεγγξαθψλ,  
-   ηε δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ θνηηεηηθψλ δαλείσλ,  
-   ηε δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ ππνηξνθηψλ,  
-   ηελ αλαθνίλσζε ησλ εκεξνκεληψλ ησλ εμεηάζεσλ,  
-   ηελ έθδνζε Πηζηνπνηεηηθψλ πνπδψλ θιπ. 
 
ηνλ πίλαθα ησλ γεληθψλ αλαθνηλψζεσλ ηεο Γξακκαηείαο, αλαξηψληαη αλαθνηλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο 
θνηηεηέο, νη αλαθνηλψζεηο βαζκνινγίαο, ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο, ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ησλ εμεηάζεσλ, νη αλαθνηλψζεηο ππνηξνθηψλ θιπ. 
Ζ Γξακκαηεία επηθνηλσλεί κε ηνπο θνηηεηέο ζε ζπγθεθξηκέλεο εκέξεο θαη ψξεο πνπ αλαθνηλψλνληαη ζην 
ζρεηηθφ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ. 

 
Γξακκαηέαο Σκήκαηνο 
 ηάκνο Δπάγγεινο, (Π.Δ.) Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ 
      
 

Γηνηθεηηθή Τπνζηήξημε 
Γιοικηηικό Προζφπικό 
Υξήζηνπ Δπζηαζία, (Γ.Δ. Κιάδνο Παξαζθεπαζηψλ) 
Απγέξεο Νηθφιανο, (Γ.Δ.) 

 

Δηδηθό Σερληθό Δξγαζηεξηαθό Πξνζσπηθό (Δ.Σ.Δ.Π.) 
Γειεγηάλλε Παλαγηψηα, (Γ.Δ.) 

 
 

Δπηηξνπέο ηνπ Σκήκαηνο 
  

1) Οηθνλνκηθόο ππεύζπλνο: 
1.  Φσηηάδε Αγγειηθή, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 
2.     Σεθεξιεθνπνχινπ Αζαλαζία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα (Αλαπι. κέινο) 
 

2) Δπηηξνπή παξαιαβήο 

1. Κεραγηάο Γεψξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο (Σαθη. κέινο - Πξφεδξνο) 
2. Σζηάκεο Γεψξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο (Σαθη. κέινο) 
3. Σεθεξιεθνπνχινπ Αζαλαζία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα (Σαθη. κέινο) 
4. Παπαδάθεο Δπάγγεινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο (Αλαπι. κέινο) 
5. Κνχηζηαο Νηθφιανο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο (Αλαπι. κέινο) 
 

3) Δπηηξνπή Φνηηεηηθώλ Θεκάησλ:  
1.     Μαηζφπνπινο Γεκήηξηνο, Καζεγεηήο 
 

4) Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθώλ Θεκάησλ: 
1. Παπαδάθε Μαξία, Καζεγήηξηα 
2. Εαραξίαο Ηεξφζενο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 
3. Κνχηζηαο Νηθφιανο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
4. Κνπηειηέξεο Φξαγθίζθνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

 

        5) Δπηηξνπή Κηηξίσλ: 
1.     Παπαδάθε Μαξία, Καζεγήηξηα  
2.     Καξακάλεο Γεκήηξηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

 
6) Δπηηξνπή Δθδειώζεσλ & Πξάζηλνπ Παλεπηζηεκίνπ: 
1.     Αθξάηνο Υξήζηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
2.     Παλίηζα Μαξία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα (Αλαπι. κέινο) 
 



 

 
- ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - 7 

  

7) Δπηηξνπή Οδεγνύ πνπδώλ: 
1.  Γεψξγηνο Κεραγηάο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
 

      8) Οκάδα Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο (ΟΜΔΑ): 
1.    Γεκφπνπινο Παλαγηψηεο, Καζεγεηήο 
2.    Εαραξίαο Ηεξφζενο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

       3.    Καξακάλεο Γεκήηξηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 
 

       Δπηηξνπή Τπνζηήξημεο ΟΜ.Δ.Α 
 
1. Αθξαηνο Υξήζηνο,            Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
2. Παληηζα Μαξία,                Δπίθνπξνο Καζεγεηξηα 
3. Σζηάκεο Γεψξγηνο,           Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

 

      9) Δπηηξνπή Γηδαθηηθήο θαη Δξεπλεηηθήο Αμηνιόγεζεο: 
1.    Σζηάκεο Γεψξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
2.    Παλίηζα Μαξία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 
3.    Καηή Βαζηιηθή, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα 

 
10) Δπηηξνπή Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο: 
1.    Εαραξίαο Ηεξφζενο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 
2.    Σζηάκεο Γεψξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

 
         11) Δπηηξνπή Δηήζηαο Απνγξαθηθήο Έθζεζεο Αμηνιόγεζεο: 

1.    Καξακάλεο Γεκήηξηνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

      
         12) Δπηηξνπή ERASMUS: 
          1.    Κεραγηάο Γεψξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
          2.    Σζηάκεο Γεψξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο (Αλαπι. κέινο) 
 
         13) Δπηηξνπή θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο: 
          1.   Κνπηειηέξεο Φξαγθίζθνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

           
         14) Πξόγξακκα Πξαθηηθήο Άζθεζεο: 
          1.    Κεραγηάο Γεψξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
 
         15) Δπηηξνπή επαθήο κε Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ: 
          1.    Βιαζηφο Γεκήηξηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 
          2.    Παλίηζα Μαξία, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 
 
 

    Καζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο: 
1. Γεκόπνπινο Παλαγηώηεο 

Καζεγεηήο Βνηαληθήο θαη Οηθνινγίαο 
2. Μαηζόπνπινο Γεκήηξηνο 

Καζεγεηήο Βηνινγίαο-Κπηηαξηθήο Βηνινγίαο 
3. Μηραιαθάθνπ Παλαγηώηα  

Καζεγήηξηα Φπζηθήο Πεξηβάιινληνο 
4. Μπνύξηδεο Κσλζηαληίλνο 

Καζεγεηήο Μνξηαθήο Βηνινγίαο, Γελεηηθήο θαη Βηνρεκείαο (κε αλαζηνιή θαζεθφλησλ απφ 1/9/2012) 
5. Παπαδάθε Μαξία 

Καζεγήηξηα Υεκείαο Πεξηβάιινληνο 
6. Παπαδάθεο Δπάγγεινο  

Καζεγεηήο Φπζηθψλ θαη Υεκηθψλ Γηεξγαζηψλ Πεξηβάιινληνο, Αλζεθηηθφηεηα & Βησζηκφηεηα 
Καηαζθεπψλ 
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7. Εαραξίαο Ηεξόζενο 
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πεξηβαιινληηθήο Γεσινγίαο θαη Τδαηηθψλ Πφξσλ 

8. Καξακάλεο Γεκήηξηνο 
          Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δλαιιαθηηθψλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 

9. Καηή Βαζηιηθή  
Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Γηαηήξεζεο θαη Γηαρείξηζεο Βηνπνηθηιφηεηαο 

10. Κνπηειηέξεο Φξαγθίζθνο 
          Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μαζεκαηηθήο Πξνζνκνίσζεο Πεξηβαιινληηθψλ πζηεκάησλ 

11. Αθξάηνο Υξήζηνο 
          Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Τδαηηθψλ Πφξσλ κε Έκθαζε ζηε Γηαρείξηζε ησλ Τγξνηφπσλ 

12.  Βιαζηόο Γεκήηξηνο 
          Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πεξηβαιινληηθήο Μεηαιιαμηγέλεζεο 

13. Κεραγηάο Γεώξγηνο 
Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Τδάηηλσλ Οηθνζπζηεκάησλ 

14. Κνύηζηαο Νηθόιανο 
          Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πεξηβαιινληηθήο Πιεξνθνξηθήο,Σειεπηζθφπεζεο & Γεσγξαθηθψλ  
          πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ 

15. Παλίηζα Μαξία 
          Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Υισξίδαο θαη Φπηνγεσγξαθίαο 

16. Μαθξίδεο νθνθιήο 
          Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σερλνινγίαο Μεηαιιηθψλ Τιηθψλ γηα Δλεξγεηαθέο Δθαξκνγέο 

17. Σζηάκεο Γεώξγηνο  
        Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πεξηβαιινληηθήο Μηθξνβηνινγίαο 
18. Φσηηάδε Αγγειηθή  

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο θαη Κιηκαηηθψλ Αιιαγψλ 
19. Σεθεξιεθνπνύινπ Αζαλαζία  

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο κε έκθαζε ζηηο Βηνινγηθέο Γηεξγαζίεο Πφζηκνπ 
Νεξνχ θαη Τγξψλ Απνβιήησλ 
 

 

 

Δξγαζηεξηαθό Γηδαθηηθό Πξνζσπηθό (Δ.ΓΗ.Π.) 
Γαιάλε Αγγειηθή ΔΓΗΠ - Υεκείαο 
Γηνλπζνπνύινπ Δπιακπία ΔΓΗΠ - Βηνινγίαο 

 
 
 

Δηδηθό Σερληθό Δξγαζηεξηαθό Πξνζσπηθό (Δ.Σ.Δ.Π.) 
Γειεγηάλλε Παλαγηώηα, (Γ.Δ.) 
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ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ ΣΟΤ 
ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

Καζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο 

 

ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΓΗΟΝ. ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

 

Καζεγεηήο  

Βνηαληθήο θαη Οηθνινγίαο 

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/42   

    
Πηπρίν: Σκήκα Βηνινγίαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, (1987) 

Γηδαθηνξηθό: 

 

 

Σκήκα Βηνινγίαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, Σνκέαο Βηνινγίαο 

Φπηψλ κε ζέκα: «Υισξηδηθή θαη Φπηνθνηλσληνινγηθή έξεπλα ηνπ Όξνπο Κπιιήλε - 

Οηθνινγηθή Πξνζέγγηζε», (1993) 

Δξεπλεηηθά 

Δλδηαθέξνληα: 

 

 

 

Αλάιπζε, πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε επίπεδν εηδψλ θαη 

θπηνθνηλνηήησλ. Υαξηνγξάθεζε βιάζηεζεο-ηχπσλ νηθνηφπσλ ζε πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο. Παξαθνινχζεζε (monitoring) εηδψλ θαη θπηνθνηλνηήησλ-ηχπσλ νηθνηφπσλ. 

Οηθνινγηθή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ. 

Οηθνινγηθή εθηίκεζε πνηφηεηαο παξαπνηάκησλ δαζψλ κε ηε ρξήζε βηνινγηθψλ δεηθηψλ. 

Γηδαζθόκελα 

 καζήκαηα: 

Οηθνινγία & Πξνζηαζία ηεο θχζεο, Οηθνινγηθή Υαξηνγξάθεζε, Παξαθνινχζεζε 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη νηθνζπζηεκάησλ, Βηνγεσγξαθία 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 KARADIMOU E, TSIRIPIDIS I, KALLIMANIS AS, RAUS T, DIMOPOULOS P. 2015.  Functional 

diversity reveals complex assembly processes on sea-born volcanic islands (Santorini 

archipelago, Greece). Journal of Vegetation Science 26: 501-512.. 

 ILIADOU E, KALLIMANIS AS, DIMOPOULOS P, PANITSA M. 2014. Comparing the two Greek 

Archipelagos plant species diversity and endemism patterns highlight the importance of 

isolation and precipitation as biodiversity drivers. Journal of Biological Research 21: 16 

(doi: 10.1186/2241-5793-21-16). 

 XYSTRAKIS F, KALLIMANIS AS, DIMOPOULOS P, HALLEY JM, KOUTSIAS N. 2014. 

Precipitation dominates fire occurrence in Greece (1900-2010): its dual role in fuel build-

up and dryness. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 14: 21-32. 

 TOMASELLI MV, DIMOPOULOS P, MARANGI C, KALLIMANIS AS, ADAMO M, TARANTINO C, 

PANITSA M, TERZI M, VERONICO G, LOVERGINE F, ΔΣ AL. 2013. Translating Land 

cover/Land use Classifications to Habitat Taxonomies for Landscape Monitoring: A 

Mediterranean Assessment. Landscape Ecology 28: 905–930.  

 KALLIMANIS AS, MAZARIS AD, TSAKANIKAS D, DIMOPOULOS P, PANTIS JD & SGARDELIS S. 

2012. Efficient biodiversity monitoring: which taxonomic level to study? Ecological 

Indicators 15: 100-104. 
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ΜΑΣΘΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 

Καζεγεηήο  

Βηνινγίαο - Κπηηαξηθήο Βηνινγίαο 

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/52 

Πξνζσπηθή ηζηνζειίδα: http://users.upatras.gr/~dmatthop  

 
Πηπρίν: Σκήκα Βηνινγίαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ (1972) 

Γηδαθηνξηθό: 

 

 

Department of Cell Biology, School of Sciences, University of Glasgow, U.K. (Αγγιία) κε 

ζέκα: «Interactions of Embryonic with Neoplastic Cells» (Αιιειεπηδξάζεηο εκβξπτθψλ θαη 

λενπιαζκαηηθψλ θπηηάξσλ), (1976) 

Δξεπλεηηθά  

Δλδηαθέξνληα: 

 

 

 

Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ αιιά θαη ζην πεξηβάιινλ δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ 

αλζξσπνγελνχο ή κε πξνέιεπζεο, φπσο θπηνθάξκαθα, δηάθνξα ρεκηθά θαη ε 

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. πγρξφλσο αζρνιείηαη κε ηε κειέηε ζεκάησλ πνπ 

άπηνληαη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Ζζηθήο. 

Γηδαζθόκελα 

καζήκαηα:  

Γεληθή Βηνινγία, Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή, Βηνρεκεία - Βηνηερλνινγία 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 TSEKOS CH Α, MATTHOPOULOS D P. 2014. Bioethics, Environmental Ethics and 

Education. Amer. J. Life Sci., 2: 1-4.  

 DAMATI A, VLASTOS D, PHILIPPOPOULOS AI, MATTHOPOULOS DP. 2014. Inorganic Tin 

Compounds do not Induce Micronuclei in Human Lymphocytes in the Absence of 

Metabolic Activation. Drug Chem. Toxic., 34: 213-220.  

 STIVAKTAKIS P, VLASTOS D, GIANNAKOPOULOS E & MATTHOPOULOS DP. 2010. 

Differential Micronuclei Induction in Human Lymphocyte Cultures by Imidacloprid in the 

Presence of Potassium Nitrate. TheScientificWorldJOURNAL, 10: 80-89. 

 DEMSIA G, VLASTOS D, GOUMENOU M & MATTHOPOULOS D. 2007. Assessment of 

Imidacloprid and Metalaxyl genotoxicity on cultured human lymphocytes and rat bone 

marrow. Mut. Res. Genet. Toxicol. Environ. Mutagen., 634: 32-39. 

 HATZI V, TERZOUDI GI, PARASKEVOPOULOU C, MAKROPOULOS V, MATTHOPOULOS DP & 

PANTELIAS GE. 2006. The use of premature chromosome condensation to study in 

interphase cells the influence of environmental factors on human genetic material. 

TheScientificWorldJOURNAL, 6: 1174-1190. 

 VLASTOS D, STIVAKTAKIS P & MATTHOPOULOS DP 2006. Pesticide exposure and 

genotoxicity correlations within a Greek-farmer‟s group. Intern. J. Environ. Anal. Chem., 

86: 215-223. 

 DEMSIA G, VLASTOS D & MATTHOPOULOS D. 2004. Effect of 910-MHz electromagnetic 

field on rat bone marrow. TheScientificWorldJOURNAL, 4(S2), 48-54. 
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ΜΗΥΑΛΑΚΑΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ 

 

Καζεγήηξηα  

Φπζηθήο Πεξηβάιινληνο  

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/53  
Πηπρίν: Σκήκα Φπζηθήο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, (1986) 

Γηδαθηνξηθό: 

 

 

Σκήκα Φπζηθήο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Αζελψλ, Σνκέαο  

Φπζηθήο Δθαξκνγψλ κε ζέκα: «πκβνιή ζηελ κεηαθνξά ζεξκφηεηαο θαη κάδαο ζην 

έδαθνο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ελαιιαθηψλ  ζεξκφηεηαο εδάθνπο – αέξα», (1995) 

Δξεπλεηηθά 

Δλδηαθέξνληα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φπζηθή Πεξηβάιινληνο. Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο – Γηαρείξηζε αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ θαη εηδηθά ειηαθήο ελέξγεηαο. Δθαξκνγέο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε θηήξηα θαη 

ζεξκνθήπηα κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Μεηαθνξά ζεξκφηεηαο θαη κάδαο 

θαηά ηελ ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ παζεηηθνχ δξνζηζκνχ ή ζέξκαλζεο θηεξίσλ. Φπζηθή 

ηεο αηκφζθαηξαο. Κιηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη. Μνληέια ηερλεηήο λνεκνζχλεο, ρξήζε 

λεπξσληθψλ δηθηχσλ θαη αζαθνχο ινγηθήο γηα ηελ πξφβιεςε ρξνλνζεηξψλ 

ζεξκνθξαζίαο, ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη άιισλ θιηκαηνινγηθψλ παξακέηξσλ. Αζηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη κνληέια πξφβιεςεο θαηλνκέλνπ ζεξκηθήο λεζίδαο ζε αζηηθέο 

πεξηνρέο. Ζιηαθή αθηηλνβνιία θαη κνληέια πξφβιεςήο ηεο. Ρνέο ζεξκφηεηαο ζην 

αηκνζθαηξηθφ νξηαθφ ζηξψκα. Γηαρείξηζε πεξηβάιινληνο θαη ελέξγεηαο, Δμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο ζηα θηήξηα. Βηνθιηκαηηθφο-Δλεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο θηεξίσλ. Φπζηθή 

θηεξίσλ. Φπζηθφο θαη  λπρηεξηλφο αεξηζκφο θηεξίσλ. Οηθνινγηθφ απνηχπσκα, 

εθηίκεζε νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο ζαλ δείθηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

Γηδαζθόκελα 

 Μαζήκαηα: 

Φπζηθή Πεξηβάιινληνο Η, Φπζηθή Πεξηβάιινληνο ΗΗ, Μεηεσξνινγία-Κιηκαηνινγία, 

Δλεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο θηηξίσλ 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 SANTAMOURIS M, PARAVANTIS J, FOUNDA D, KOLOKOTSA D, MIHALAKAKOU G, 

PAPADOPOYLOS A, et al. 2013. Financial crisis and energy consumption: A household 

survey in Greece.(in press). 

 VARDOULAKIS E, KARAMANIS D, ASSIMAKOPOULOS MN, MIHALAKAKOU G. 2011. Solar 

cooling with aluminium piilared clays. Solar En. Materials & Solar Cells 95: 263-270. 

 SPALA A, BAGIORGAS HS, ASSIMAKOPOULOS MN, KALAVROUZIOTIS J, MATTHOPOULOS 

D & MIHALAKAKOU G. 2008. On the green roof system. Selection, state of the art and 

energy potential investigation of a system installed in an office building in Athens, 

Greece. Renewable Energy, 33: 173-177. 
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ΜΠΟΤΡΣΕΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ  

 

Καζεγεηήο  

Μνξηαθήο Βηνινγίαο, Γελεηηθήο θαη Βηνρεκείαο 

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/54 
 

Πηπρίν: Σκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, (1988) 

Γηδαθηνξηθό: 

 

 

Σκήκα Βηνινγίαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ,  Σνκέαο Γελεηηθήο  

Βηνινγίαο Κπηηάξνπ θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα: «Βηνρεκηθή θαη γελεηηθή αλάιπζε ηεο 

αιθαιηθήο θσζθαηάζεο θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο Ceratitis capitata», (1993) 

Δξεπλεηηθά  

Δλδηαθέξνληα:

   

πκβησηηθά βαθηήξηα, έληνκα θαη αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. Μειέηε ηεο γελεηηθήο 

πνηθηιφηεηαο πξνθαξπσηηθψλ θαη επθαξπσηηθψλ νξγαληζκψλ θαη γνληδησκαηηθή θαη 

κεηαγνληδησκαηηθή κε έκθαζε ζηα ζπκβησηηθά βαθηήξηα θαη ηα έληνκα. Μηθξννξγαληζκνί 

θαη εθαξκνγέο κε έκθαζε ζηα ζπκβησηηθά βαθηήξηα εληφκσλ. Γελεηηθέο κέζνδνη 

θαηαπνιέκεζεο επηβιαβψλ εληφκσλ. 

Γηδαζθόκελα 

 καζήκαηα: 

(κε αλαζηνιή θαζεθφλησλ απφ 1-09-2012) 
 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 INTERNATIONAL GLOSSINA GENOME INITIATIVE 2014. Genome Sequence of the Tsetse 

Fly (Glossina morsitans): Vector of African Trypanosomiasis. Science 344(6182):380-6. 

 BRELSFOARD C., TSIAMIS G.,  FALCHETTO M., GOMULSKI L., TELLERIA E., ALAM U., 

NTOUNTOUMIS E., SWAIN M., MALACRIDA A., BOURTZIS K., AKSOY S. 2014. Wolbachia 

symbiont genome sequence and extensive chromosomal insertions described from the 

tsetse fly Glossina morsitans. PLoS Neglected Tropical Diseases 8(4):e2728.  

 AUGUSTINOS A.A., ASIMAKOPOULOU A.K., MORAITI C.A., MAVRAGANI-TSIPIDOU P., 

PAPADOPOULOS N.T., BOURTZIS K. 2014. Microsatellite and Wolbachia analysis in 

Rhagoletis cerasi natural populations: extended structuring and multiple infections. 

Ecology and Evolution DOI: 10.1002/ece3.553. 

 SIOZIOS S., IOANNIDIS P., KLASSON L., ANDERSSON S.G.E., BRAIG H.R., BOURTZIS K. 

2013. The diversity and evolution of Wolbachia ankyrin repeat domain genes. PLoS ONE 

8(2): e55390. 

 ELLEGAARD K.M., KLASSON L., NÄSLUND K., BOURTZIS K., ANDERSSON S.G.E. 2013. 

Comparative Genomics of Wolbachia and the Bacterial Species Concept. PLoS Genetics 

9(4): e1003381. 

 Doudoumis V., Alam U., Aksoy E., Abd-Alla A., Tsiamis G., Brelsfoard C., Aksoy S.,  

Bourtzis K. 2013. Tsetse-Wolbachia Symbiosis: comes of age and has great potential for 

pest and disease control. J.Invertebrate Pathology 112 Suppl: S94-103. 
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ΠΑΠΑΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 

 

Καζεγήηξηα  

Υεκείαο Πεξηβάιινληνο 

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/56 
 

Πηπρίν: Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, (1985) 

Γηδαθηνξηθό: Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο κε ζέκα 

«Απφιπηε Μέζνδνο Μέηξεζεο Ημψδνπο Τγξψλ»,  (1992) 

Δξεπλεηηθά  

Δλδηαθέξνληα: 

 

   

Αζθάιεηα ρεκηθψλ δηεξγαζηψλ θαη αληηδξαζηήξσλ πνπ κπνξνχλ λα ράζνπλ ηνλ 

ζεξκηθφ έιεγρν. Μειέηε θηλεηηθήο ζχλζεησλ βηνκεραληθψλ αληηδξάζεσλ. Αλάιπζε 

επηθηλδπλφηεηαο δηεξγαζηψλ. Θεξκηδνκεηξία. ρεδηαζκφο ρεκηθψλ αληηδξαζηήξσλ. 

Γηεξγαζίεο απνηθνδφκεζεο ξχπσλ κε ρξήζε πξνρσξεκέλσλ Ομεηδσηηθψλ 

Σερλνινγηψλ (θσηoθαηάιπζε, ππέξερνη) θαη θσηνιπηηθά. 

Γηδαζθόκελα 

 καζήκαηα: 

Πεξηβαιινληηθή Υεκεία - Γεσρεκεία, Φπζηθνρεκεία, Ηζνδχγηα κάδαο & ελέξγεηαο, 

Καηαιπηηθέο δηεξγαζίεο, αζθάιεηα & πεξηβάιινλ, Έιεγρνο ξχπαλζεο πεξηβάιινληνο, 

Σερληθέο πεξηβαιινληηθήο θαηάιπζεο 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 ADAMOPOULOU T, PAPADAKI MI, KOUNALAKIS M, VASQUEZ-CARRETO V, PINEDA –

SOLANO A, WANG Q & MANNAN MS. 2013. Thermal decomposition of hydroxylamine: 

Isoperibolic calorimetric measurements at different conditions. Journal of Hazardous 

Materials, 254- 255: 382- 389. 

 SAENZ LR, CARRETO-VAZQUEZ VH, ROGERS WJ, PAPADAKI M, MANNAN MS. 2012. 

Thermal decomposition of 2-methylpyridine N-oxide: Effect of temperature and 

influence of phosphotungstic acid as the catalyst. Catal. Commun., 12(14): 1370-1373. 

 TRIANTAFYLLIDIS V, HELA D, PAPADAKI M, BILALIS D, KONSTANTINOU I. 2012. 

Evaluation of mobility and dissipation of mefenoxam and pendimethalin by application 

of CSTR model and field experiments using bare and tobacco tilled soil columns. 

Water, Air and Soil Pollution, (in press). 

 SKOUTELIS CG, VLASTOS D, KORTSINIDOU MC, THEODORIDIS IT & PAPADAKI MI. 2011. 

Induction of micronuclei by 2-hydroxypyridine in water and elimination of solution 

genotoxicity by UVC (254 nm) photolysis. J. Hazardous Materials, 197: 137-143. 

 VLASTOS D, SKOUTELIS CG, THEODORIDIS IT, STAPLETON DR & PAPADAKI MI. 2010. 

Genotoxicity study of photolytically treated 2-chloropyridine aqueous solutions. Journal 

of Hazardous Materials, 117: 892-898. 

 STAPLETON DR, KONSTANTINOU I, MANTZAVINOS D, HELA DG & PAPADAKI M. 2010. 

On the kinetics and mechanisms of photolytic/TiO2-photocatalytic degradation"of 

substituted pyridines in aqueous solutions. Applied Catalysis B: Env., 95: 100–109. 
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ΠΑΠΑΓΑΚΖ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ 

 

Καζεγεηήο 

Φπζηθώλ θαη Υεκηθώλ Γηεξγαζηώλ Πεξηβάιινληνο, 

Αλζεθηηθόηεηα & Βησζηκόηεηα Καηαζθεπώλ 

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/57 
 

Πηπρίν: Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ (1986) 

Γηδαθηνξηθό: Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ κε ζέκα: «Μειέηε ησλ Φπζηθν-

ρεκηθψλ Γηεξγαζηψλ Δλαλζξάθσζεο ηνπ θιεξπκέλνππ Σζηκεληνπνιηνχ θαη ησλ 

Δπηπηψζεσλ ζηελ Αλζεθηηθφηεηα ζε Γηάξθεηα ηνπ Οπιηζκέλνπ θπξνδέκαηνο» (1990) 

Δξεπλεηηθά  

Δλδηαθέξνληα: 

 

   

Φςζικοσημικέρ Γιεπγαζίερ και Πεπιβάλλον: Πεηξακαηηθή κειέηε θαη καζεκαηηθή 

πξνζνκνίσζε θπζηθνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ (κε-θαηαιπηηθέο αληηδξάζεηο αεξίνπ – 

ζηεξενχ, ηφλησλ – ζηεξενχ θαη ζηεξενχ – ζηεξενχ, θαηαιπηηθέο αληηδξάζεηο αεξίσλ, 

δηάρπζε, μήξαλζε, ζπκπχθλσζε ζε πνξψδε κέζα, θιπ.). Αλαθχθισζε θαη αμηνπνίεζε 

πγξψλ θαη ζηεξεψλ παξαπξντφλησλ. Σερλννηθνλνκηθή θαη ελεξγεηαθή αλάιπζε. 

Βιώζιμη Ανάπηςξη Γομημένος Πεπιβάλλονηορ: Σερλνινγία θαη αλζεθηηθφηεηα 

ζθπξνδέκαηνο ζε δηάξθεηα. Αλάιπζε θχθινπ δσήο θαηαζθεπψλ. Δπίδξαζε 

πεξηβάιινληνο ζηηο θαηαζθεπέο. Πξνζηαζία θαη απνθαηάζηαζε δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

θαηαζθεπψλ. Υξήζε βηνκεραληθψλ παξαπξντφλησλ (ηέθξεο, ζθσξίεο, θιπ.) θαη βηψζηκε 

αλάπηπμε ηνπ ηνκέα δφκεζεο.  

Γηδαζθόκελα 

 καζήκαηα: 

Φαηλφκελα κεηαθνξάο, Φπζηθέο δηεξγαζίεο, Μειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ - 

Δηδηθέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, Σερλννηθνλνκηθή κειέηε 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 BADOGIANNIS E, AGGELI Δ, PAPADAKIS VG, TSIVILIS S. 2015. Evaluation of chloride-

penetration resistance of metakaolin concrete by means of a diffusion – binding model 

and of the k-value concept. Cement and Concrete Composites, 63: 1-7. 

 BHATNAGAR A, KACZALA F, HOGLAND W, MARQUES M, PARASKEVA CA, PAPADAKIS 

VG, SILLANPÄÄ M. 2014. Valorization of solid waste products from olive oil industry as 

potential adsorbents for water pollution control - A review. Environmental Science and 

Pollution Research, 21(1): 268-298. 

 DEMIS S, EFSTATHIOU MP, PAPADAKIS VG. 2014. Computer-aided modelling of 

concrete service life. Cement and Concrete Composites, 47: 9-18. 

 ANTIOHOS SK, PAPADAKIS VG, TSIMAS S. 2014. Rice husk ash effectiveness in 

cement and concrete as a function of reactive silica and fineness. Cement and 

Concrete Research, 61-62: 20-27. 

 ZAGKLIS DP, ARVANITI EC, PAPADAKIS VG, PARASKEVA CA. 2013. Sustainability 

analysis and benchmarking of olive mill wastewater treatment methods. Journal of 

Chemical Technology & Biotechnology, 88: 742-750. 
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ΕΑΥΑΡΗΑ ΗΔΡΟΘΔΟ 

 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Πεξηβαιινληηθήο Γεσινγίαο θαη Τδαηηθώλ Πόξσλ 

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/43 
 

Πηπρίν: Σκήκα Γεσινγίαο,  Παλεπηζηήκην Παηξψλ, (1987) 

Γηδαθηνξηθό: 

 

Σκήκα Γεσινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ κε ζέκα: "Τδξνδπλακηθή ιηκλψλ. Δθαξκνγή 

ζηε Λίκλε Σξηρσλίδα", (1992) 

Δξεπλεηηθά 

Δλδηαθέξνληα: 

 

 

Τδξνδπλακηθή παξάθηησλ πεξηνρψλ, ιηκλψλ θαη ηακηεπηήξσλ, ξχπαλζε εζσηεξηθψλ 

πδάησλ, απνθαηάζηαζε εζσηεξηθψλ θαη παξάθηησλ πδάησλ, πξνζνκνίσζε ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ηεο ξχπαλζεο ησλ εζσηεξηθψλ πδάησλ κε αξηζκεηηθά νκνηψκαηα, 

δείθηεο ηαμηλφκεζεο πνηφηεηαο εζσηεξηθψλ πδάησλ, δηαρεηξηζηηθά νκνηψκαηα ζε 

πδξνινγηθέο ιεθάλεο, δεκηνπξγία εξγαιείσλ δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ, βηψζηκε 

δηαρείξηζε πδαηηθνχ δπλακηθνχ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ. 

Γηδαζθόκελα 

καζήκαηα: 

Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία, Τδαηηθνί πφξνη – Σερληθή πδξνινγία, Παξάθηηα 

Χθεαλνγξαθία, Έιεγρνο ξχπαλζεο πεξηβάιινληνο, Ληκλνινγία 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο:  

 

 ZAMPARAS M, DROSOS M, GEORGIOU Y, DELIGIANNAKIS Y, & ZACHARIAS I. 2013. A novel 

bentonite-humic acid composite material bephos™ for removal of phosphate and 

ammonium from eutrophic waters. Chem. Eng. Journal, 225: 43-51. 

 THOMATOU A, ZACHARIAS I, HELA D, & KONSTANTINOU I. 2013. Determination and risk 

assessment of pesticide residues in lake Amvrakia (W. Greece) after agricultural land 

use changes in the lake's drainage basin. Int. J. Env. Anal. Chem., 93(7): 780-799. 

 GIANNI A, KEHAYIAS G & ZACHARIAS I. 2011. Geomorphology modification and its 

impact to anoxic lagoons. Ecological Engineering, 37(11): 1869-1877. 

 KOUNTOURA K & ZACHARIAS I. 2011. Temporal and spatial distribution of hypoxic 

/seasonal anoxic zone in Amvrakikos Gulf, Western Greece. Est. Coast.Shelf Sc., 94(2): 

123-128. 

 THOMATOU A, ZACHARIAS I, HELA D & KONSTANTINOU I. 2011. Passive sampling of 

selected pesticides in aquatic environment using polar organic chemical integrative 

samplers. Environmental Science and Pollution Research, 18(7): 1222-1233. 

 ZACHARIAS I & ZAMPARAS M. 2010. Mediterranean temporary ponds. A disappearing 

ecosystem. Biodiversity and Conservation, 19(14): 3827-3834. 
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ΚΑΡΑΜΑΝΖ ΓΖΜΖΣΡΖ  

 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Δλαιιαθηηθώλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/46  
Πηπρίν:  Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (1990) 

Γηδαθηνξηθό:  Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ κε ζέκα: «Μειέηε ηεο δέζκεπζεο ξαδηελεξγψλ 

ξχπσλ απφ ππνζηπισκέλα θπιιφκνξθα αξγηινππξηηηθά πιηθά» (1997) 

Δξεπλεηηθά 
Δλδηαθέξνλη

α
: 

 
 

Δλαιιαθηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, Δλεξγεηαθά πιηθά, πζηήκαηα ππνβνεζνχκελα απφ 

επηηαρπληή γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη κεηαζηνηρείσζε ππξεληθψλ απνβιήησλ, 

Φσηνβνιηατθά θχηηαξα θαη ειηαθή ελέξγεηα, Αηνιηθφ δπλακηθφ θαη αηνιηθή ελέξγεηα, 

Τδάηηλνη πφξνη, Δθαξκνγέο θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ θαη ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 

Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηήξηα, Gamma cells, Μεηξνινγία αθηηλνβνιηψλ, 

Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο παξαγσγήο θαη ρξήζεο ελέξγεηαο  

Γηδαζθόκελα  
Μαζήκαηα: 

Φπζηθή Πεξηβάιινληνο Η, Πεξηβάιινλ & Δλέξγεηα, Μειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ - 

Δηδηθέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, Δθαξκνγέο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο θαη Οξζνινγηθή Υξήζε ηεο 

Δπηιεγκέλεο 
Γεκνζηεύζεηο

: 

 OKTE N & KARAMANIS D. 2013. A novel photoresponsive ZnO-flyash nanocomposite for 

environmental and energy applications. Applied Catal. B: Env., 142-143: 538-552. 

 VARDOULAKIS E, KARAMANIS D, ASSIMAKOPOULOS MN & MIHALAKAKOU G. 2011. Solar 

cooling with aluminium piilared clays. Solar Energy Materials & Solar Cells 95: 263-270. 

 KARAMANIS D, TSABARIS C, STAMOULIS K & GEORGOPOULOS D. 2011. Wind energy 

resources in the Ionian Sea. Renewable Energy, 36: 815-822. 

 KARAMANIS D, IOANNIDES K & STAMOULIS K. 2009. Environmental assessment of natural 

radionuclides and heavy metals in waters discharged from a major lignite-fired power 

plant. Fuel, 88: 2046-2052. 

 KARAMANIS D & ASSIMAKOPOULOS PA. 2007. Efficiency of aluminium pillared 

montmorillonites on the removal of copper and cesium from aqueous solutions. Water 

Research, 41: 1896-1906. 

 KARAMANIS D, PETIT M, ANDRIAMONJE S, BARREAU G, BERCION M, BILLEBAUD A, BLANK B, 

CZAJKOWSKI S, DEL MORAL R, GIOVINAZZO G, LACOSTE V, MARCHAND C, PERROT L, 

PRAVIKOFF M & THOMAS JC. 2001. Neutron radiative capture cross section of 
232

Th in the 

energy range from 0.06 to 2 MeV. Nucl. Sci. Eng., 139: 282-293. 

 KARAMANIS D, ASLANOGLOU XA, ASSIMAKOPOULOS PA, GANGAS NH, PAKOU AA & 

PAPAYANAKOS N. 1997. An aluminium pillared montmorillonite with fast uptake of strontium 

and caesium from aqueous solutions. Clays & Clay Minerals, 45: 709-717.  
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ΚΑΣΖ ΒΑΗΛΗΚΖ 

 

Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα  

Γηαηήξεζεο θαη Γηαρείξηζεο Βηνπνηθηιόηεηαο 

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/47 

 

Πηπρίν: Σκήκα Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, (1996) 

Γηδαθηνξηθό:  Methodological Approach on Assessing and Optimizing the Conservation of Biodiversity: 

a case study in Dadia reserve (Greece)". Σνκέαο Οηθνινγίαο θαη Βηνγεσγξαθίαο. Σκήκα 

Βηνινγίαο, Université Catholique de Louvain, Βέιγην, (2001) 

Δξεπλεηηθά 

Δλδηαθέξνληα:  

• Μέζνδνη αμηνιφγεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

• Αλαγλψξηζε δεηθηψλ βηνπνηθηιφηεηαο 

• Πξφηππα θαηαλνκήο θαη ξπζκηζηηθνί κεραληζκνί βηνπνηθηιφηεηαο 

• ρεδηαζκφο δηθηχσλ θαη δηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

• Καηαλνκή, νηθνινγία, πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε δστθψλ νκάδσλ: πεηαινχδεο, 

νξζφπηεξα, ζηξνπζηφκνξθα πνπιηά, εξπεηνπαλίδα, νπιεθφξα ζειαζηηθά 

Γηδαζθόκελα 

 καζήκαηα:  

Γηαηήξεζε & Γηαρείξηζε Βηνπνηθηιφηεηαο, Γηαρείξηζε Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, 

Παξαθνινχζεζε βηνπνηθηιφηεηαο & Οηθνζπζηεκάησλ, Γηαρείξηζε Παλίδαο 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 VASILAKIS DP, WHITFIELD PH.D, SCHINDLER S, POIRAZIDIS SK, KATI V. 2016. 

Reconciling endangered species conservation with wind farm development: 

cinereous vultures in the Balkans. Biological Conservation, 196: 10-17.  

 SLANCAROVA J, BARTONOVA A, ZAPLETAL M, KOTILINEK M, FRIC Z, MICEVSKI N, KATI V, 

BESHKOV S, KONVICKA M. 2016. Life History Traits Reflect Changes in Mediterranean 

Butterfly Communities due to Forest Encroachment. PLoS ONE 11(3): e0152026.  

 ZAKKAK S, RADOVIC A, NIKOLOV SC, SHUMKA S, KAKALIS L, KATI V. 2015. Assessing the 

effect of agricultural land abandonment on bird communities in the Balkan Peninsula. 

Journal of Environmental Management, 164:171-179. 

 KATI V, HOVARDAS T, DIETERICH M, IBISCH PL, MIHOK B, SELVA N. 2015. The Challenge 

of Implementing the European Network of Protected Areas Natura 2000 

Conservation Biology, 29 (1): 260-270. 

 SCHINDLER S, VON WEHRDEN H, POIRAZIDIS K, HOCHACHKA WM, WRBKA T, KATI V. 

2015. Performance of methods to select landscape metrics for modeling species 

richness. Ecological Modeling, 295: 107-112. 

 RADOVIĆ A., PERĈEC TADIĆ M, DENAC D, KATI V, JELASKA S, KOTROŠAN D. 2015. 

Modeling the spatial distribution of the White Stork (Ciconia ciconia) breeding 

populations in the Southeast Europe. 2015. Bird Study, 62 (1):106-114. 
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ΚΟΤΣΔΛΗΔΡΖ Α. ΦΡΑΓΚΗΚΟ  

 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Μαζεκαηηθήο Πξνζνκνίσζεο Πεξηβαιινληηθώλ πζηεκάησλ 

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/49 

 
Πηπρίν:  Σκήκα Μαζεκαηηθψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, (1989) 

Γηδαθηνξηθό:  Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ κε ζέκα: “Μειέηε ησλ Φαηλνκέλσλ 

Μεηαθνξάο Μάδαο πξνο κήλνο Πξνζξνθνχλησλ ηεξεψλ θαηξνεηδψλ σκαηηδίσλ 

απφ Κηλνχκελν ππφ πλζήθεο Έξπνπζαο Ρνήο Νεπηψλεην Ρεπζηφ“, (1995) 

Δξεπλεηηθά 
Δλδηαθέξνληα: 
 
 

Φαηλφκελα κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο θαη κάδαο ζε πνξψδε κέζα. Μαθξν- θαη κεζνζθνπηθή 

πξνζνκνίσζε ξνήο ξεπζηψλ ζε πνξψδε κέζα. Κνθθψδε κέζα ζθαηξηθψλ θαη 

ζθαηξνεηδψλ θφθθσλ. Ηζνηξνπηθέο θαη αληζνηξνπηθέο ηδηφηεηεο ησλ κέζσλ. 

Μνληεινπνίεζε θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ δηεξγαζηψλ ζε πνξψδε κέζα. Μεηαθνξά 

ζεξκφηεηαο ζε θπςέιεο θαπζίκνπ. Θεξκνδπλακηθή αλάιπζε θπςειψλ θαπζίκνπ. 

Μεηαθνξά ελέξγεηαο θαη δεκηνπξγία/θαηαζηξνθή εμέξγεηαο ζε ζπζηήκαηα θπςειψλ 

θαπζίκνπ. πλδπαζκέλε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ ή θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 

Μνληεινπνίεζε ξνήο ζε πεξηβαιινληηθέο εθαξκνγέο. Μνληεινπνίεζε πνιπθαζηθήο 

ξνήο ζε κείγκαηα. Πξνζνκνίσζε θπςειψλ θαπζίκνπ. 

Γηδαζθόκελα  
Μαζήκαηα: 

Μαζεκαηηθά Η, Μαζεκαηηθά ΗΗ - Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο, Αξηζκεηηθή αλάιπζε, ηαηηζηηθή 

Δπηιεγκέλεο 
Γεκνζηεύζεηο: 

 COUTELIERIS FA & DELGADO JMPQ. 2012. Transport Processes in Porous Media. 

Springer, ISBN 978-3-642-27910-2. 

 PRODROMIDIS G. & COUTELIERIS FA. 2011. Simulations of economical and technical 

feasibility of battery and flywheel hybrid energy storage systems in autonomous projects. 

Renewable Energy, 39: 149-153. 

 COUTELIERIS FA. 2011. Modeling of adsorption-reaction-desorption in granular media. 

Separation Purification Techn, 81: 279-285. 

 COUTELIERIS FA. 2010. Modeling of flow and mass transport in granular porous 

media. Cent. Eur. J. Phys., 1-7. 

 PRODROMIDIS G. & COUTELIERIS FA. 2010. Simulation and optimization of a stand-

alone power plant based on renewable energy sources. Int. Journal of Hydrogen Energy, 

35: 10599-10603. 

 VAKOUFTSI E. MARNELLOS G.E., ATHANASIOU C. & COUTELIERIS F. 2010. CFD modeling 

of a biogas fuelled SOFC. Solid State Ionics, 192: 458-463.   
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ΑΚΡΑΣΟ ΥΡΖΣΟ 

 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  

Γηαρείξηζεο Τδαηηθώλ Πόξσλ θαη Τγξώλ Απνβιήησλ 

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/38 

 
Πηπρίν: Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο, (2002) 

Γηδαθηνξηθό: Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο κε ζέκα: 

«Βειηηζηνπνίεζε Παξακέηξσλ ρεδηαζκνχ Σερλεηψλ Τγξνβηφηνπσλ Τπφγεηαο Ρνήο 

κε Υξήζε Πηινηηθψλ Μνλάδσλ», (2006) 

Δξεπλεηηθά  

Δλδηαθέξνληα: 

 

Απνθεληξσκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ. Γηαρείξηζε αγξνην-

βηνκεραληθψλ θαη βηνκεραληθψλ πγξψλ απφβιεησλ. Σερλεηνί πγξνβηφηνπνη γηα ηελ 

επεμεξγαζία πγξψλ απνβιήησλ θαη ηιχνο. Μεηξήζεηο πεδίνπ ζε εζσηεξηθά θαη 

παξάθηηα πδαηηθά ζπζηήκαηα (πδξαπιηθή, πνηφηεηα λεξνχ). Αλάπηπμε καζεκαηηθψλ 

κνληέισλ γηα επηθαλεηαθά, ππφγεηα θαη παξάθηηα λεξά.  

Γηδαζθόκελα 

 καζήκαηα: 

Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, Ρεπζηνκεραληθή - Τδξαπιηθή, Τδαηηθνί πφξνη - 

Σερληθή πδξνινγία, Γηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ, Φπζηθά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο 

πγξψλ απνβιήησλ 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 SULTANA M-Y, AKMMB, MICHAILIDES MK, AKRATOS CS, TEKERLEKOPOULOU AG, 

PAVLOU S, VAYENAS DV. 2015. Integrated Cr(VI) removal using constructed wetlands 

and composting. Journal of Hazardous Materials 281: 106-113.  

  MICHAILIDES MK, TEKERLEKOPOULOU AG, AKRATOS CS, COLES S, PAVLOU S, 

VAYENAS DV. 2015. Molasses as an efficient low cost carbon source for biological 

Cr(VI) removal. Journal of Hazardous Materials 281: 95-105.  

 CHOWDHURY AKMMB, MICHAILIDES MK, AKRATOS CS, TEKERLEKOPOULOU AG, 

PAVLOU S, VAYENAS DV. 2014. Composting of three phase olive mill solid waste using 

different bulking agents. Int. Biodeterioration and Biodegradation, 91: 66-73.  

 SULTANA M, CHOWDHURY AKMMB, MICHAILIDES MK, AKRATOS CS, 

TEKERLEKOPOULOU AG, VAYENAS DV. 2014. Integrated Cr(VI) removal using 

constructed wetlands and composting. Journal of Hazardous Materials (accepted).  

 STEFANAKIS AI, AKRATOS CS, TSIHRINTZIS VA. 2014. Vertical flow constructed 

wetlands: Eco-engineering systems for wastewater and sludge treatment, first ed. 

Elsevier, Burlington, USA. 

 MICHAILIDES MK, SULTANA MY, TEKERLEKOPOULOU AG, AKRATOS CS, VAYENAS DV. 

2013. Biological Cr(VI) removal using bio-filters and constructed wetlands, Wat. Sci. 

Tech. 68, pp. 2228-2233.  

 CHOWDHURY AKMMB, AKRATOS CS, VAYENAS DV, PAVLOU S. 2013. Olive mill waste 

composting: a review. Intern. Biodeterioration & Biodegradation, 85: 108-119.  

http://www.env.uoi.gr/akratos.html
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ΒΛΑΣΟ ΓΖΜΖΣΡΖ 

 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  

Πεξηβαιινληηθήο Μεηαιιαμηγέλεζεο  

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/40  
Πηπρίν: Σκήκα Βηνινγίαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, (1989) 

Γηδαθηνξηθό: Σκήκα Βηνινγίαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ κε ζέκα: 

«Γελεηηθέο επηδξάζεηο ηεο δηπδξνρισξηθήο ζεηηξηδίλεο (Cetirizine dihydrochloride) ζε 

θαιιηέξγεηεο αλζξψπηλσλ ιεκθνθπηηάξσλ in vitro», (1997) 

Δξεπλεηηθά  

Δλδηαθέξνληα: 

  

Έιεγρνο ηεο γελεηηθήο δξάζεο θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ παξαγφλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζε in vitro θαη in vivo ζπλζήθεο. Έιεγρνο θαη εθηίκεζε ηεο γελνηνμηθήο δξάζεο 

πεξηβαιινληηθψλ ξππαληψλ θαζψο θαη ξχπσλ πνπ πθίζηαληαη δηεξγαζίεο 

απνηθνδφκεζεο κε ρξήζε πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ θαη κεζφδσλ. Δθηίκεζε 

αληηκεηαιιαμηγφλνπ θαη αληηγελνηνμηθήο δξάζεο θπηηθψλ ζπζηαηηθψλ-εθρπιηζκάησλ. 

Γηδαζθόκελα 

 καζήκαηα: 

Γελεηηθή, Πεξηβαιινληηθή Σνμηθνινγία & Μεηαιιαμηγέλεζε, Δμέιημε 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 VLASTOS D, ANTONOPOULOU M & KONSTANTINOU IΚ. 2016. Evaluation of toxicity and 

genotoxicity of 2-Chlorophenol on bacteria, fish and human cells. Sci. Total Environ., 

551-552: 649-655. 

 ANTONOPOULOU M, VLASTOS D & KONSTANTINOU I. 2015. Photocatalytic degradation 

of pentachlorophenol by N-F-TiO2: Identification of intermediates, mechanism involved, 

genotoxicity and ecotoxicity evaluation. Photoch. Photobio. Sci., 14: 520-527. 

 VLASTOS D, MADEMTZOGLOU D, DROSOPOULOU E, EFTHIMIOU I, CHARTOMATSIDOU T, 

PANDELIDOU C, ASTYRAKAKI M, CHALATSI E & MAVRAGANI-TSIPIDOU P. 2013. Evaluation 

of the genotoxic and antigenotoxic effects of Chios mastic water by the in vitro 

micronucleus test on human lymphocytes and the in vivo wing somatic test on 

Drosophila. PLoS ONE 8(7): e69494. doi:10.1371/journal.pone.0069494  

 TOUFEXI E, TSARPALI V, EFTHIMIOU I, VIDALI MS, VLASTOS D & DAILIANIS S. 2013. 

Environmental and human risk assessment of landfill leachate: an integrated approach 

with the use of cytotoxic and genotoxic stress indices in mussel and human cells. J. 

Hazard. Mater., 260: 593-601. 

 VLASTOS D, MOSHOU H & EPEOGLOU K. 2010. Evaluation of genotoxic effects of 

semicarbazide on cultured human lymphocytes and rat bone marrow. Food Chem. 

Toxicol., 48: 209-214.  

 DEMSIA G, VLASTOS D, GOUMENOU M & MATTHOPOULOS DP. 2007. Assessment of 

Imidacloprid and Metalaxyl genotoxicity on cultured human lymphocytes and rat bone 

marrow. Mutat. Res., 634: 32-39.   
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ΚΔΥΑΓΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  

Τδάηηλσλ Οηθνζπζηεκάησλ 

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/48 
 

Πηπρίν: Σκήκα Βηνινγίαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, (1990) 

Γηδαθηνξηθό:  Σκήκα Βηνινγίαο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Παηξψλ κε ζέκα: 

«πκβνιή ζηε κειέηε ηεο Βηνινγίαο θαη Οηθνινγίαο ησλ Υαηηνγλάζσλ ησλ Διιεληθψλ 

ζαιαζζψλ», (1996) 

Δξεπλεηηθά 

Δλδηαθέξνληα:  

Βηνινγία θαη νηθνινγία πιαγθηνληθψλ θπξίσο νξγαληζκψλ ζε ζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη 

ζε εζσηεξηθά χδαηα ηεο Διιάδαο θαη κειέηε ησλ αβηνηηθψλ παξαγφλησλ. Γηαηξνθή 

δσνπιαγθηνθάγσλ ςαξηψλ. Φαηλφκελα θσηνηαθηηζκνχ πδξφβησλ νξγαληζκψλ ζην 

πεδίν θαη ζε εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο. Παξαγσγή βηνληίδει απφ κηθξνθχθε.   

Γηδαζθόκελα 

 καζήκαηα:  

Οηθνινγία & Γπλακηθή πιεζπζκψλ, Τδάηηλα Οηθνζπζηήκαηα & Γηαρείξηζή ηνπο, 

Ληκλνινγία, Πξαθηηθή Άζθεζε 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 KEHAYIAS G, BOULIOPOULOS D, CHIOTIS N, KOUTRA P. 2016. A photovoltaic-battery-

LED lamp raft design for purse seine fishery: application in a large Mediterranean lake. 

Fisheries Research, 177: 18-23. 

 KEHAYIAS G. 2015. Spatial and temporal variation of Branchiostoma lanceolatum 

larvae (Cephalochordata) in a hypoxic bay. Biologia, 70(9): 1234-1244. 

 SPIROPOULOU I, KARAMANIS D, KEHAYIAS G. 2015. Offshore wind farms development 

in relation to environmental protected areas. Sustainable Cities & Society, 14: 305-312. 

 ECONOMOU CH.N, MARINAKIS N, MOUSTAKA-GOUNI M, KEHAYIAS G, AGGELIS G, 

VAYENAS D.V. 2015. Lipid production by the filamentous cyanobacterium Limnothrix sp. 

growing on a synthetic wastewater in suspended and attached growth photobioreactor 

systems. Annals of Microbiology, 65(4): 1941-1948. 

 KEHAYIAS G, APOSPORIS M. 2014. Zooplankton variation in relation to hydrology in 

an enclosed hypoxic bay (Amvrakikos Gulf, Greece). Medit. Mar.Sci. 15/3: 554-568. 

 CHALKIA E, KEHAYIAS G. 2013. Zooplankton and environmental factors of a 

recovering eutrophic lake (Lysimachia Lake, Western Greece). Biologia 68/3: 459-469. 

 GIANNI Α, ZAMPARAS Μ, PAPADAS Η, KEHAYIAS G, DELIGIANNAKIS Y, ZACHARIAS I. 2013. 

Monitoring and modeling of metal concentration distributions in anoxic basins: Aitoliko 

lagoon-Greece. Aquatic Geochemistry, 19(1): 77-95. 

 KEHAYIAS G, RAMFOS A, NTZIALAS P, IOANNOU S, BISOUKI P, KYRTZOGLOU E, GIANNI 

A, ZACHARIAS I. 2013. Zooplankton variation in a deep and anoxic Mediterranean 

lagoon. Medit. Mar.Sci., 14(1): 179-192. 
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ΚΟΤΣΗΑ Υ. ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  

Πεξηβαιινληηθήο Πιεξνθνξηθήο, Σειεπηζθόπεζεο θαη 

Γεσγξαθηθώλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ 

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/50 
 

Πηπρίν: Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, (1993) 

Γηδαθηνξηθό: 

 

 

Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο, ρνιή Γεσηερληθψλ Δπηζηεκψλ, 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζ/ληθεο κε ζέκα: «Ζ Γνξπθνξηθή Σειεπηζθφπεζε θαη ηα 

Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ ζηε Φαζκαηηθή Αμηνιφγεζε θαη Υαξηνγξάθεζε 

ησλ θακέλσλ εθηάζεσλ ζηα Μεζνγεηαθά Οηθνζπζηήκαηα», (2001) 

Δξεπλεηηθά 

Δλδηαθέξνληα 

 

 

 

 

Σειεπηζθφπεζε, πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Μέζνδνη Υσξηθήο 

Αλάιπζεο κε πεδίν εθαξκνγήο ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, θαη ηελ 

νηθνινγία ηνπίνπ. Δθαξκνζκέλεο πνιπδηάζηαηεο ζηαηηζηηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο 

δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ Γεσζηαηηζηηθή θαη αλάιπζε ζεκεηαθψλ ρσξηθψλ πξνηχπσλ κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ρσξν-ρξνληθή αλάιπζε ησλ εζηηψλ έλαξμεο ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ. Μνληεινπνίεζε δεδνκέλσλ ζε ζπλζήθεο ρσξηθήο αβεβαηφηεηαο. 

Γηδαζθόκελα 

 καζήκαηα: 

(ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα απφ 01.07.2016 έσο 30.09.2017) 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 KOUTSIAS N, ARIANOUTSOU M, KALLIMANIS AS, MALLINIS G, HALLEY JM, DIMOPOULOS P. 

2012. Where did the fires burn in Peloponnisos, Greece the summer of 2007? Evidence 

for a synergy of fuel and weather. Agricultural and Forest Meteorology, 156: 41-53. 

 MALLINIS N, KOUTSIAS N, TSAKIRI-STRATI M, KARTERIS M. 2008. Object-based 

classification of a Quickbird high spatial resolution imagery for delineating forest 

vegetation polygons in a Mediterranean test site. ISPRS Journal of Photogrammetry and 

Remote Sensing, 63(2): 237-250. 

 KOUTSIAS N, KARTERIS M, CHUVIECO E. 2000. The use of intensity-hue-saturation 

transformation of Landsat-5 Thematic Mapper data for burned area mapping. 

Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 66(7): 829-839. 

 KOUTSIAS N, KARTERIS M. 1998. Logistic regression modeling of multitemporal 

Thematic Mapper data for burned area mapping. International Journal of Remote 

Sensing, 19(18): 3499-3514. 

  

http://www.env.uoi.gr/koutsias.html
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ΟΦΟΚΛΖ ΜΑΚΡΗΓΖ 

 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  

Σερλνινγίαο Μεηαιιηθώλ Τιηθώλ γηα Δλεξγεηαθέο Δθαξκνγέο 

Ηζηόηνπνο:  www.h2matters.weebly.com  
Πηπρίν: Σκήκα Φπζηθήο, ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, 1999 

Μεηαπηπρηαθό: Γηαηκεκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα Πνιπηερληθήο ρνιήο, Aξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο κε ηίηιν: “Γηεξγαζίεο θαη Σερλνινγία Πξνεγκέλσλ 

Τιηθψλ”, 2002 

Γηδαθηνξηθό:  Tκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο κε ζέκα: «χλζεζε θαη κειέηε δνκηθψλ θαη καγλεηηθψλ 

ηδηνηήησλ λέσλ δηακεηαιιηθψλ ελψζεσλ ζπάληαο γαίαο - κεηαβαηηθψλ κεηάιισλ γηα 

εθαξκνγέο κνλίκσλ καγλεηψλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο», 2004 

Γηδαζθόκελα 

 καζήκαηα:  

Πιεξνθνξηθή, Φπζηθή Πεξηβάιινληνο ΗΗ, Φαηλφκελα κεηαθνξάο, Μειέηεο 

πεξηβαινληηθψλ επηπηψζεσλ-Δηδηθέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο, Πεξηβάιινλ & Τιηθά 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 GKANAS, E.I., MAKRIDIS, S.S. 2016. Thermal Management of a MgH2 cylindrical tank 

including the thermal coupling with an operating SOFC during the dehydrogenation 

process. International Journal of Hydrogen Energy, 41(13):5693-5708. 

 GKANAS, E.I., BAKOUROS, Y.L., MAKRIDIS, S.S. 2015. "Substitutionability" of the 

Critical Raw Materials in Energy Applications: A Short Review and Perspectives. 

Mater. Sci. Eng. Adv. Res 1 (3):1-9. 

 GKANAS, E.I., STERIOTIS, Σ., STUBOS, Α.Κ., MYLER, P., MAKRIDIS, S.S. . 2015. A 

Complete Transport Validated Model on a Zeolite Membrane for Carbon Dioxide 

Permeance and Capture. Applied Thermal Engineering, 74: 36-46.  

 KOULTOUKIS, E.D., GKANAS, E.I., MAKRIDIS, S.S., CHRISTODOULOU, C.N., FRUCHARD, 

D., STUBOS, A.K. 2014. High Temperature Activated AB2 Nanopowders for metal 

HydrideHydrogen Compression. International Journal of Energy Research, 

38(4):477-486. 

 KOULTOUKIS, E.D., MAKRIDIS, S.S., PAVLIDOU, E., RANGO, P. DE, STUBOS, A.K. 2014. 

Investigation of ZrFe2-type materials for metal hydride hydrogen compressor 

systems by substituting Fe with Cr or V. International Journal of Hydrogen Energy, 

39(36): 21380-21385. 

 MAKRIDIS, S.S. GKANAS, E.I., PANAGAKOS, G., KIKKINIDES, E.S., STUBOS, A.K., 

WAGENER, P., BARCIKOWSKI, S. 2013. Polymer-Stable Magnesium Nanocomposites 

Prepared by Laser Ablation for Efficient Hydrogen Storage. International Journal of 

Hydrogen Energy, 38(26): 11530-11535. 
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ΠΑΝΗΣΑ ΜΑΡΗΑ 

 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα  

Υισξίδαο θαη Φπηνγεσγξαθίαο 

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/55 

 
Πηπρίν: Σκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ, (1989) 

Γηδαθηνξηθό: Σκήκα Βηνινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξψλ κε ζέκα: «πκβνιή ζηε γλψζε ηεο ρισξίδαο 

θαη ηεο βιάζηεζεο ησλ λεζίδσλ ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ», (1997) 

Δξεπλεηηθά  

Δλδηαθέξνληα: 

 

Διιεληθή ρισξίδα θαη βιάζηεζε. Σχπνη νηθνηφπσλ. Οηθνινγία θπηψλ. Γνκή, δπλακηθή, 

δηαηήξεζε-αλαβάζκηζε θαη δηαρείξηζε λεζησηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Αμηνιφγεζε θαη 

δηαρείξηζε ζηνηρείσλ ηνπ Διιεληθνχ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο. Μεζνγεηαθά 

νηθνζπζηήκαηα. Δθαξκνγή αξηζκεηηθψλ κεζφδσλ επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ. Μειέηε 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα. 

Γηδαζθόκελα 

 καζήκαηα: 

Γηαρείξηζε ρισξίδαο & ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ, Οηθνινγία & πξνζηαζία ηεο θχζεο, 

Γηαρείξηζε & απνθαηάζηαζε ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ, Παξαθνινχζεζε 

βηνπνηθηιφηεηαο & νηθνζπζηεκάησλ, Βηνγεσγξαθία 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 TRIGAS P, PANITSA M, TSIFTSIS S. 2013. Elevational Gradient of Vascular Plant 

Species Richness and Endemism in Crete - The Effect of Post-Isolation Mountain Uplift 

on a Continental Island System. PLOS ONE, 8(3): e59425. doi:10.1371. 

 TOMASELLI V, DIMOPOULOS P, MARANGI C, KALLIMANIS AS, ADAMO M, TARANTINO C, 

PANITSA M, TERZI M, VERONICA G, LOVERGINE F, NAGENDRA H, LUCAS R, MÜCHER S, 

BLONDA P. 2013. Translating Land cover / Land use Classifications to Habitat 

Taxonomies for Landscape Monitoring: A Mediterranean Assessment. Landscape 

Ecology, 28: 905–930 

 SFENTHOURAKIS S, PANITSA M. 2012. From plots to islands: species diversity at 

different scales. Journal of Biogeography, 39 (4): 750–759. 

 DIMOPOULOS P, TSIRIPIDIS I, BERGMEIER E, FOTIADIS G, THEODOROPOULOS K, RAUS T, 

PANITSA M, KALLIMANIS AS, SÝKORA KV, MUCINA L. 2012. Towards the Hellenic National 

Vegetation Database: VegHellas. Plant Sociology, 49 (2): 81-87. 

 PANITSA M, KOUTSIAS N, TSIRIPIDIS I, ZOTOS A, DIMOPOULOS P. 2011. Species-based 

versus habitat-based evaluation for conservation status assessment of habitat types in 

the East Aegean islands (Greece). Journal for Nature Conservation, 19: 269-275. 

 PANITSA M, TRIGAS P, IATROU G, SFENTHOURAKIS S. 2010. Factors affecting plant 

species richness and endemism on land-bridge islands – an example from the East 

Aegean archipelago. Acta Oecologica - International Journal of Ecology, 36: 431-437. 
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ΣΔΚΔΡΛΔΚΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΗΑ 

 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

Πεξηβαιινληηθήο Μεραληθήο κε έκθαζε ζηηο Βηνινγηθέο Γηεξγαζίεο 

Πόζηκνπ Νεξνύ θαη Τγξώλ Απνβιήησλ 

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/58 
 

Πηπρίν: Σκήκα Υεκηθψλ Μεραληθψλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (1997)   

Γηδαθηνξηθό: Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ κε 

ζέκα: «Μειέηε ησλ κεραληζκψλ βηνινγηθήο απνκάθξπλζεο ξχπσλ απφ ην πφζηκν λεξφ 

κε ηε ρξήζε πνξσδψλ κέζσλ», (2006) 

Δξεπλεηηθά  

Δλδηαθέξνληα: 

Σερλνινγίεο επεμεξγαζίαο πφζηκνπ λεξνχ θαη πγξψλ/ηνμηθψλ απνβιήησλ κε ρξήζε 

θπζηθνρεκηθψλ θαη θπξίσο βηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ, ζηνρεχνληαο ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

απφδνζήο ηνπο. Έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ βηνινγηθήο απνκάθξπλζεο ξχπσλ απφ ην 

λεξφ (ακκσλία, ζίδεξνο, καγγάλην),  βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο βηνκεραληθψλ απνβιήησλ 

(ηπξνθνκείνπ, ειαηνηξηβείνπ, βξψζηκεο ειηάο, νηλνπνηείνπ, εμαζζελνχο ρξσκίνπ) θαζψο 

θαη κνληεινπνίεζε ησλ δηεξγαζηψλ γηα ηνλ νξζνινγηθφ ζρεδηαζκφ νηθνλνκηθψλ θαη 

απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο πφζηκνπ λεξνχ θαη πγξψλ απνβιήησλ.  

Γηδαζθόκελα 

 Μαζήκαηα: 

Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, Ρεπζηνκεραληθή - Τδξαπιηθή, Γηαρείξηζε Τγξψλ 

Απνβιήησλ, Υεκηθέο & Βηνρεκηθέο Γηεξγαζίεο, Γηαρείξηζε Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 KARANASIOS KA, VASILIADOU  IA, TEKERLEKOPOULOU AG, AKRATOS CS, PAVLOU S, 

VAYENAS DV. 2016. Effect of C/N ratio and support material on heterotrophic 

denitrification of potable water in bio-filters using sugar as carbon source. Int. Biodeterior. 

Biodegradation, 111: 62-73. 

 TATOULIS TI, ZAPANTIOTIS S, FRONTISTIS Z, AKRATOS CS, TEKERLEKOPOULOU AG, 

PAVLOU S, MANTZAVINOS D, VAYENAS DV. 2016. A hybrid system comprising an aerobic 

biological process and electrochemical oxidation for the treatment of black table olive 

processing wastewaters. Int. Biodeterior. Biodegradation, 109: 104-112. 

 TSOLCHA ON, TEKERLEKOPOULOU AG, AKRATOS CS, BELLOU S, AGGELIS G, KATSIAPI M, 

MOUSTAKA-GOUNI M, VAYENAS DV. 2015. Treatment of second cheese whey effluents 

using a Choricystis-based system with simultaneous lipid production. J. Chem. Technol. 

Biotechnol., Article in Press. 

 TATOULIS TI, TEKERLEKOPOULOU AG, AKRATOS CS, PAVLOU S and VAYENAS DV. 2015. 

Aerobic Biological Treatment of Second Cheese Whey in Suspended and Attached 

Growth Reactors. J. Chem. Technol. Biotechnol., DOI 10.1002/jctb.4515. 

 MICHAILIDES MK, TEKERLEKOPOULOU AG, AKRATOS CS, COLES S, PAVLOU S, VAYENAS 

DV. 2015. Molasses as an efficient low cost carbon source for biological Cr(VI) removal. 

Journal of Hazardous Materials, 281: 95-105.  
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ΣΗΑΜΖ  ΓΔΩΡΓΗΟ 

 

Δπίθνπξνο Καζεγεηήο  

Πεξηβαιινληηθήο Μηθξνβηνινγίαο 

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/59 

   
Πηπρίν: Σκήκα Φπηηθήο Παξαγσγήο, Σ.Δ.Η. Θεζζαινλίθεο, (1991) 

Γηδαθηνξηθό: 

 

 

Σκήκα Βηνινγίαο, Wye College, Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ, Δξγαζηήξην Μνξηαθήο 

Βηνινγίαο κε ζέκα “Αλάιπζε ελφο γνληδίνπ ππεχζπλνπ γηα ηελ κε-παζνγέλεηα απφ ην 

βαθηήξην ην νπνίν θαζνξίδεη εμεηδίθεπζε ζε επίπεδν πνηθηιίαο σο πξνο ην θπηφ 

Phaseolus vulgaris L.”, (1998). 

Δξεπλεηηθά 

Δλδηαθέξνληα 

 

 

 

(1). Μειέηε αιιειεπηδξάζεσλ βαθηεξίσλ – μεληζηψλ: θαηαλφεζε θαη θπινγελεηηθή 

εμέιημε ησλ γνλίδησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο /αλζεθηηθφηεηαο ζε 

θπηηαξηθφ επίπεδν, κειέηε ζπκβησηηθψλ βαθηεξίσλ ζε έληνκα γεσξγηθνχ θαη 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. (2). Μειέηε κηθξνβηαθψλ θνηλνηήησλ ζε αθξαία 

πεξηβάιινληα (αιπθέο, αλνμηθέο ιηκλνζάιαζζεο, απφβιεηα ειαηνηξηβείσλ, ζεξκέο πεγέο 

θ.α.): ραξηνγξάθεζε θαη κειέηε αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ ησλ κηθξνβηαθψλ θνηλνηήησλ, 

επίδξαζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ζηελ αλάπηπμή ηνπο, ηαπηνπνίεζε παζνγφλσλ 

κηθξννξγαληζκψλ, ραξαθηεξηζκφο λέσλ εηδψλ βαθηεξηψλ θαη αξραίσλ. (3). 

Γνληδησκαηηθή – Μεηαγνληδησκαηηθή – Γνληδησκαηηθή ηνπ Δλφο Κπηηάξνπ (Single Cell 

Genomics). Μειέηε ηεο κηθξνβηαθήο «καχξεο χιεο» (microbial dark matter). (4). 

Αλάπηπμε ηερλνινγηψλ γηα: (α) ηνλ ραξαθηεξηζκφ θαη ηαπηνπνίεζε ζπκβησηηθψλ 

κηθξννξγαληζκψλ (SymChip) θαη (β) ην ραξαθηεξηζκφ ησλ κεηαβνιηθψλ κνλνπαηηψλ θαη 

γνληδίσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε απνδφκεζε θπηνθαξκάθσλ (PesticideChip). 

Γηδαζθόκελα 

 καζήκαηα: 

Πεξηβαιινληηθή Μηθξνβηνινγία, Μνξηαθή Bηνινγία, Βηνρεκεία - Βηνηερλνινγία, 

Γνληδησκαηηθή - Μεηαγνληδησκαηηθή 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 RINKE C, SCHWIENTEK P, SCZYRBA A, IVANOVA N, ANDERSON I, CHENG J-F, MALFATTI S, 

DARLING A, SWAN BK, HEDLUND BP, TSIAMIS G, ET AL. 2013. Insights into the Phylogeny 

and Coding Potential of Microbial Dark Matter. Nature 499 (7459), 431–437. 

 INTERNATIONAL GLOSSINA GENOME INITIATIVE. 2014. Genome sequence of the tsetse 

fly (G. morsitans): vector of African trypanosomiasis. Science, 344 (6182), 380–386.  

 NIKOLAKI S, TSIAMIS G. 2013. Microbial diversity in the era of omic technologies. 

BioMed Research International, 958719. DOI:10.1155/2013/958719 
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ΦΩΣΗΑΓΖ  ΑΓΓΔΛΗΚΖ 

 

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο θαη Κιηκαηηθώλ Αιιαγώλ 

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/people/profiles/id/60 
 

Πηπρίν: Σκήκα Φπζηθήο, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ (1993) 

Γηδαθηνξηθό:  Παλεπηζηήκην Paul Sabatier – Toulouse ΗΗΗ, Toulouse-France, κε ζέκα: «Αληαιιαγέο ησλ 

νμεηδίσλ ηνπ Αδψηνπ θαη ηνπ Ηζνπξελίνπ κεηαμχ βηφζθαηξαο θαη Αηκφζθαηξαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ (πξφγξακκα ESCOMPTE)», (2003) 

Δξεπλεηηθά 

Δλδηαθέξνληα:  

Κιηκαηνινγηθή κειέηε ηνπ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ αθηηλνβνιίαο ζε πιαλεηηθή θαη ηνπηθή 

θιίκαθα. Δπίδξαζε ησλ λεθψλ θαη ησλ αεξνιπκάησλ ζην πιαλεηηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην. 

Δπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ ζην ελεξγεηαθφ θαη πδξνινγηθφ ηζνδχγην, θιηκαηηθή αιιαγή. 

Αληαιιαγέο ελέξγεηαο (αηζζεηήο θαη ιαλζάλνπζαο) θαη κάδαο (ρεκηθψλ ελψζεσλ) κεηαμχ 

Βηφζθαηξαο θαη Αηκφζθαηξαο, νξηαθφ ζηξψκα. 

Γηδαζθόκελα 

 καζήκαηα:  

Φπζηθή Πεξηβάιινληνο ΗΗ, Μεηεσξνινγία-Κιηκαηνινγία, Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, 

Φαηλφκελν Θεξκνθεπίνπ – Κιηκαηηθέο αιιαγέο 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 PYRINA M, HATZIANASTASSIOU N, MATSOUKAS C, FOTIADI A, PAPADIMAS CD, PAVLAKIS K, 

VARDAVAS I, 2015. Cloud effects on the solar and thermal radiation budgets of the 

Mediterranean basin, Atmos. Res., 152, 14-28. 

 VARDOULAKIS E, KARAMANIS D, FOTIADI A, MIHALAKAKOU G, 2013. The urban heat 

island effect in a small Mediterranean city of high summer temperatures and cooling 

energy demands, Sol. Energy, 94, 128-144. 

 HATZIANASTASSIOU N, ΜATSOUKAS C, DRAKAKIS E, STACKHOUSE PW, KOEPKE P, 

FOTIADI A, PAVLAKIS KG, AND VARDAVAS I, 2007. The direct effect of aerosols on solar 

radiation based on satellite observations, reanalysis datasets, and spectral aerosol 

optical properties from Global Aerosol Data Set (GADS). Atmos. Chem. Phys., 7, 2585-

2599. 

 FOTIADI A, DRAKAKIS E, HATZIANASTASSIOU N, C. MATSOUKAS, PAVLAKIS KG, 

HATZIDIMITRIOU D, GERASOPOULOS E, MIHALOPOULOS N & VARDAVAS I. 2006. Aerosol 

physical and optical properties in the Eastern Mediterranean Basin, Crete, from Aerosol 

Robotic Network Data. Atmos. Chem. Phys., 6, 5399-5413. 

 HATZIANASTASSIOU N, ΜATSOUKAS C, FOTIADI A, PAVLAKIS K, DRAKAKIS E,  

HATZIDIMITRIOU D & VARDAVAS I. 2005. Global distribution of Earth‟s surface shortwave 

radiation budget. Atmos. Chem. Phys., 5, 2847-2867. 
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ΓΑΛΑΝΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 

 

Δ.ΓΗ.Π. - ΥΖΜΔΗΑ 

 

Ηζηόηνπνο:  www.env.upatras.gr/files/pages/galani_cv_gr.pdf 
 

Πηπρίν: Σκήκα Υεκείαο , ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, (1990) 

Γηδαθηνξηθό: Δξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπζηνινγίαο, Ηαηξηθήο ρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ κε 

ζέκα: «Ζ επίδξαζε ζηελ εξπζξνθπηηαξηθή δηαθίλεζε ηνπ ςεπδαξγχξνπ, (Zn), βηνινγηθά 

δξαζηηθψλ παξαγφλησλ», (1996) 

Δξεπλεηηθά  

Δλδηαθέξνληα: 

Δθαξκνγέο Δλφξγαλεο Αλάιπζεο ζε Πεξηβαιινληηθά θαη Βηνινγηθά ζπζηήκαηα, Ηαηξηθή 

Υεκεία, Πεξηβαιινληηθή Υεκεία 

Γηδαζθόκελα 

 Μαζήκαηα / 

Δξγαζηήξηα: 

 πλδηδαζθαιία Θεσξίαο Μαζεκάησλ: Πεξηβαιινληηθή Υεκεία – Γεσρεκεία, 

Οξγαληθή Υεκεία. Υπεύθςνη Μαθημάηων Καθηγήηπια Μαπία Παπαδάκη 

 Δξγαζηήξηα: Πεξηβαιινληηθή Υεκεία – Γεσρεκεία,  Φπζηθνρεκεία, Oξγαληθή Υεκεία 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 GALANI V, ALEXIOU GA, MILIARAS G, DIMITRIADIS E, TRIANTAFYLLOU E, GALANI A, 

GOUSSIA A, KANAVAROS P, TRANGA T. 2015. Expression of Stem Cell Marker Nestin and 

MicroRNA-21 in Meningiomas. Turkish Neurosurgery, 25(4): 574-577. 

 KOVALA-DEMERTZI D, SKRZYPEK D, SZYMANSKA B, GALANI A, DEMERTZIS MA. 2005. 

EPR spectroscopic study of a dinuclear copper (II) complex of tolfenamic acid. 

Inorganica Chimica Acta, 358: 186-190. 

 KOVALA-DEMERTZI D, GALANI A, DEMERTZIS MA, SKOULIKA S & KOTOGLOU C. 2004. 

Binuclear copper (II) complexes of tolfenamic: synthesis, crystal structure, spectroscopy 

and superoxide dismutase activity” Journal of Inorganic Biochemistry 98: 358-364. 

 DOKOROU V, KOVALA-DEMERTZI D, JASINSKY JP, GALANI A, DEMERTZIS MA. 2004. 

Synthesis, Spectroscopic Studies and Crystal Structures of Phenylorganotin Derivatives 

with [Bis (2,6-dimethylphenyl)amino]benzoicacid. Novel Antituberculosis Agents. 

Helvetica Chimica Acta, 87: 1940-1950. 

 GALANI A, KOVALA-DEMERTZI A, KOURKOUMELIS N, KOUTSODIMOU A, DOKOROU V, 

CIUNIK Z, RUSSO U & DEMERTZIS MA. 2004. Organotin adducts of indomethacin: 

synthesis, crystal structures and spectral characterization of the first organotin 

complexes of Indomethacin. Polyhedron, 23: 2021-2030. 

 GALANI A, DEMERTZIS MA, KUBICKI M & KOVALA-DEMERTZI D. 2003. Organotin-Drug 

Interactions. Organotin Adducts of Lornoxicam, Synthesis and Characterization of the 

First Complexes of Lornoxicam. Eur. J. Inorg. Chem., 1761-1767. 
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ΓΗΟΝΤΟΠΟΤΛΟΤ ΔΤΛΑΜΠΗΑ 

 

Δ.ΓΗ.Π. – ΒΗΟΛΟΓΗΑ 

 

Ηζηόηνπνο: www.env.upatras.gr/files/pages/dionyssopoulou_cv_gr.pdf 

 

Πηπρίν: Σκήκα Βηνινγίαο , ρνιή Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, (2001) 

Γηδαθηνξηθό: Σκήκα Ηαηξηθήο, ρνιή Δπηζηεκψλ Τγείαο,, Παλεπηζηήκην Κξήηεο κε ζέκα: «Ζ επίδξαζε 

ηεο L-θαξληηίλεο ζηελ παζνγέλεηα ηεο ελδνκεηξίσζεο», (2007) 

Δξεπλεηηθά  

Δλδηαθέξνληα: 

Μηθξνβηαθή πνηθηιφηεηα, πκβησηηθά Βαθηήξηα θαη Βηνηερλνινγηθέο Δθαξκνγέο, 

Πεξηβαιινληηθή πγεία, Αλνζνινγία αλαπαξαγσγήο θαη θαξθίλνπ, Κπηηαξηθή 

δηαθνξνπνίεζε.  

Γηδαζθόκελα 

 Δξγαζηήξηα: 

Γελεηηθή,  Πεξηβαιινληηθή Μηθξνβηνινγία, Μνξηαθή Βηνινγία, Βηνρεκεία-Bηνηερλνινγία, 

Τδάηηλα Οηθνζπζηήκαηα & Γηαρείξηζή ηνπο. 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 AUGUSTINOS AA, SANTOS-GARCIA D, DIONYSSOPOULOU E, MARIN A, MOREIRA M, 

PAPAPANAGIOTOU A, SCARVELAKIS M, DOUDOUMIS V, RAMOS S, FRANQUINHO AM, BORGES 

P, KHADEM M, LATORRE A, TSIAMIS G, BOURTZIS K. 2011. Detection and characterization 

of Wolbachia infections in natural populations of aphids: is the hidden diversity fully 

unraveled? PLos One, 6(12): e28695  

 PAPADIMITRIOU L, MORIANOS I, MICHAILIDOU V, DIONYSSOPOULOU E, VASSILIADIS S, 

ATHANASSAKIS I. 2008. Characterization of intracellular HLA-DR, DM and DO profile in 

K562 and HL-60 leukemic cells. Mol Immunol. 45: 3965-73.  

 RANELLA A, VASSILIADIS S, MASTORA C, VALENTINA M, DIONYSSOPOULOU E, 

ATHANASSAKIS I. 2005. Constitutive intracellular expression of human leukocyte antigen 

(HLA)-DO and HLA-DR but not HLA-DM in trophoblast cells. Human Immunology  66:43-

55. 

 DIONYSSOPOULOU E., VASSILIADIS S., EVANGELIOU A., KOUMANTAKIS E.E., 

ATHANASSAKIS I. 2005. Constitutive or induced elevated levels of L – carnitine correlates 

with the cytokine and cellular profile of endometriosis. Journal of Reproductive 

Immunology  65 :159-70. 

 MAMOULAKIS D, GALANAKIS E, DIONYSSOPOULOU E, EVANGELIOU A, SBYRAKIS S. 

2004. Carnitine deficiency in children and adolescents with type 1 diabetes. J Diabetes 

Complications. 18:271-4. 

 ATHANASSAKIS I, DIONYSSOPOULOU E, PAPANIKOU S, EVANGELIOU A, VASSILIADIS S. 

2003 Early events of the exogenously provided L-Carnitine in murine macrophages, T- 

and B-lymphocytes: modulation of prostaglandin E1 and E2 production in response to 

arachidonic acid. J Nutr Biochem. 14:350-7. 
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Πξνζσπηθό Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Ανξίζηνπ Υξόλνπ (Η.Γ.Α.Υ.) 
-  Παηεληαιάθε Αξγπξή, Π.Δ. Φπζηθψλ (κε άδεηα άλεπ απνδνρψλ απφ 1-09-2012) 
 
 

 
ΠΑΣΔΝΣΑΛΑΚΖ ΑΡΓΤΡΖ 

 

Τπάιιεινο ΗΓΑΥ ΠΔ ΦΤΗΚΩΝ 

 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ:  0030 26410 74111    E-mail:  apatent@upatras.gr 

 
Πηπρίν: Σκήκα Φπζηθήο , Παλεπηζηήκην Κξήηεο, (1987) 

Δξεπλεηηθά  

Δλδηαθέξνληα: 

 

Σερληθέο Υαξαθηεξηζκνχ: SEM (Scanning Electron Microscopy), TEM (Transmission 

Electron Microscopy), EDX (Energy Dispersive X-Ray system), XRD (X-Ray Diffraction), 

AFM (Atomic Force Microscopy), Οπηηθή Μηθξνζθνπία. Mηθξναπφζεζε δηειεθξηθψλ 

πιηθψλ θαη κεηάιισλ ζε δηαθνξεηηθά ππνζηξψκαηα ρξεζηκνπνηψληαο "ultrashort laser 

pulses". Δγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία Μεηεσξνινγηθνχ ηαζκνχ  

Γηδαζθόκελα 

Δξγαζηήξηα: 

(άδεηα άλεπ απνδνρψλ απφ 1-09-2012 θαη γηα 3 έηε) 

Δπηιεγκέλεο 

Γεκνζηεύζεηο: 

 BAGIORGAS HS, ASSIMAKOPOULOS MN, PATENTALAKI A, KONOFAOS N, MATTHOPOULOS 

D, MIHALAKAKOU G. 2007. The design, installation and operation of a fully computerized, 

automatic weather station for high quality meteorological measurements,  Fresenius 

Environmental Bulletin, 16(8): 948-962. 

 MAILIS S, ZERGIOTI I, KOUNDOURAKIS G, IKIADES A, PATENTALAKI A, PAPAKONSTANTINOU 

P, VAINOS NA, FOTAKIS C. 1999. Etching and printing of diffractive optical microstructures 

by femtosecond excimer laser. Appl. Opt., 38: 2301-2308. 

 JELINEK M, DOSTA'IOVA T, FOTAKIS C, STUDNICKA V, JASTRABIK L, HAVRANEK V, GRIVAS 

C, HNATOWICS V, KALEC J, PATENTALAKI A, PERINA V, PASPICHAL M. 1996. Laser 

Deposition and Analysis of Biocompatible Ceramic Films- Experiences and Overview. 

Laser Physics, 6: 144-149. 

 TSETSEKOU A, ZAMBETAKIS TH, STOURNARAS CJ, PATENTALAKI A,  HONTZOPOULOS E. 

1992. Excimer laser treatment of aluminum nitride. 9
th
 International Symposium on Gas 

Flow and Chemical Lasers, Crete, Greece. SPIE Proc., 1810: 615. 

 PATENTALAKI A, ANDROULIDAKI M, KIRIAKIDIS G. 1990. Compositional and structural 

analysis of RF-sputtered hydrogenated a:SixGe1-x alloys. Appl. Sci., 176: 331, NATO 

ASI Series. 
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ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΩΝ (2016-2017) 
(Απφθαζε πλέιεπζεο ζπλεδξία αξηζκ. 231 /8/6/2016) 

 
 

Τπνρξεσηηθά καζήκαηα 
 

 Έηνο Δμάκελν - Σίηινο καζήκαηνο      

 
1ν

 

έηνο 
Α' Δμάκελν ΘΔΩΡΗΑ ΦΡ/ΔΡΓ. ECTS Γ.Μ. ΓΗΓΑΚΩΝ 

1 ΠΤ.110 Μαζεκαηηθά  2 2 5 4 Κνπηειηέξεο 

2 ΠΤ.120 Πιεξνθνξηθή 2 2 5 4 Μαθξίδεο 

3 ΠΤ.130 Φπζηθή Πεξηβάιινληνο Η 4  5 3 
Μηραιαθάθνπ-

Καξακάλεο 

4 ΠΤ.140 Πεξηβαιινληηθή Υεκεία - Γεσρεκεία 3 3 5 4 
Παπαδάθε - 

Γαιάλε 

5 ΠΤ.150 Γεληθή Βηνινγία 3 3 5 4 Μαηζφπνπινο 

6 ΠΤ.160 Αγγιηθή νξνινγία Η 3  5 2 - 

  ύλνιν (27 ώξεο) 17 10 30 21  

        

  Β' Δμάκελν ΘΔΩΡΗΑ ΦΡ/ΔΡΓ. ECTS Γ.Μ. ΓΗΓΑΚΩΝ 

7 ΠΤ.210 Μαζεκαηηθά II – Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο 2 2 5 4 Κνπηειηέξεο 

8 ΠΤ.220 Γελεηηθή 3 3 5 4 Βιαζηφο 

9 ΠΤ.230 Φπζηθή Πεξηβάιινληνο ΗΗ 3  5 3 
Μηραιαθάθνπ – 

Φσηηάδε - 
Μαθξίδεο 

10 ΠΤ.240 Οξγαληθή Υεκεία 3 3 5 4 
Παπαδάθε - 

Γαιάλε 

11 ΠΤ.250 Ηζνδχγηα κάδαο θαη ελέξγεηαο 3 3 5 4 Παπαδάθε 

12 ΠΤ.260 Αγγιηθή νξνινγία ΗΗ 3  5 2 - 

  ύλνιν (28 ώξεο) 17 11 30 21  

        

 
2ν

 

έηνο 
Γ' Δμάκελν ΘΔΩΡΗΑ ΦΡ/ΔΡΓ. ECTS Γ.Μ. ΓΗΓΑΚΩΝ 

13 ΠΤ.310 Πεξηβαιινληηθή Μηθξνβηνινγία 3 3 5 4 Σζηάκεο 

14 ΠΤ.320 Φπζηθνρεκεία 3 3 5 4 Παπαδάθε 

15 ΠΤ.330 Μεηεσξνινγία-Κιηκαηνινγία 4  5 3 
Φσηηάδε- 

Μηραιαθάθνπ 

16 ΠΤ.340 
Γηαρείξηζε ρισξίδαο & Υεξζαίσλ 

Οηθνζπζηεκάησλ 
3 3 5 4 Παλίηζα 

17 ΠΤ.350 Φαηλφκελα κεηαθνξάο 3 3 5 4 
Παπαδάθεο - 

Μαθξίδεο 

18 ΠΤ.360 Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία 3 3 5 4 
Εαραξίαο – Παλ. 

ππφηξνθνο 

  ύλνιν (34 ώξεο) 19 15 30 23  
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  Γ' Δμάκελν ΘΔΩΡΗΑ ΦΡ/ΔΡΓ. ECTS Γ.Μ. ΓΗΓΑΚΩΝ 

19 ΠΤ.410 ηαηηζηηθή 3 3 5 4 Κνπηειηέξεο 

20 ΠΤ.420 Οηθνινγία & Πξνζηαζία ηεο θχζεο 3 3 5 4 
Γεκφπνπινο – 

Παλίηζα 

21 ΠΤ.430 Μνξηαθή Βηνινγία 3 3 5 4 Σζηάκεο 

22 ΠΤ.440 Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ 3  5 3 
Σεθεξιεθνπνχινπ-

Αθξάηνο 

23 ΠΤ.450 Αξηζκεηηθή αλάιπζε 2 2 5 4 Κνπηειηέξεο 

24 ΠΤ.460 Ρεπζηνκεραληθή - Τδξαπιηθή 3 2 5 4 
Αθξάηνο – 

Σεθεξιεθνπνχινπ 

  ύλνιν (30 ώξεο) 17 13 30 23  

        

 
3ν

  

έηνο 
Δ' Δμάκελν ΘΔΩΡΗΑ ΦΡ/ΔΡΓ. ECTS Γ.Μ. ΓΗΓΑΚΩΝ 

25 ΠΤ.510 Οηθνινγία & Γπλακηθή πιεζπζκψλ 3  5 3 Κεραγηάο 

26 ΠΤ.520 Φπζηθέο δηεξγαζίεο 2 1 5 4 Παπαδάθεο 

27 ΠΤ.530 
Τδάηηλα Οηθνζπζηήκαηα & Γηαρείξηζή 

ηνπο 
3 2 5 4 Κεραγηάο 

28 ΠΤ.540 
Πεξηβαιινληηθή ηνμηθνινγία & 

Μεηαιιαμηγέλεζε 
3 3 5 4 Βιαζηφο 

29 ΠΤ.550 GIS & Μέζνδνη ρσξηθήο αλάιπζεο 3 3 5 4 Γελ πξνζθέξεηαη 

30 ΠΤ.560 Τδαηηθνί πφξνη-Σερληθή πδξνινγία 3   5 4 Αθξάηνο-Εαραξίαο 

  ύλνιν (26 ώξεο) 17 9 30 23  

        

  Σ' Δμάκελν ΘΔΩΡΗΑ ΦΡ/ΔΡΓ. ECTS Γ.Μ. ΓΗΓΑΚΩΝ 

31 ΠΤ.610 Παξάθηηα Χθεαλνγξαθία 3 3 5 4 Εαραξίαο 

32 ΠΤ.620 Πεξηβάιινλ & Δλέξγεηα 3 3 5 4 Καξακάλεο 

33 ΠΤ.630 Σειεπηζθφπεζε 3 3 5 4 Γελ πξνζθέξεηαη 

 
34 

ΠΤ.640 Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε 3  5 3 Φσηηάδε 

35 ΠΤ.650 Βηνρεκεία - Βηνηερλνινγία 3 3 5 4 
Μαηζφπνπινο-

Σζηάκεο 

36 ΠΤ.660 
Γηαρείξηζε & Απνθαηάζηαζε ρεξζαίσλ 

νηθνζπζηεκάησλ  
3 3 5 4 Παλίηζα 

  ύλνιν (33 ώξεο) 18 15 30 23  

  
 

      

 
4ν 

έηνο 
Ε' Δμάκελν ΘΔΩΡΗΑ ΦΡ/ΔΡΓ. ECTS Γ.Μ. ΓΗΓΑΚΩΝ 

37 ΠΤ.710 Γηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ 3 4 6 4 
Σεθεξιεθνπνχινπ-

Αθξάηνο 
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 Έηνο Δμάκελν - Σίηινο καζήκαηνο      

38 ΠΤ.730 Οηθνινγηθή ραξηνγξάθεζε 3 3 6 4 Γεκφπνπινο 

39 ΠΤ.740 Υεκηθέο & Βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο 2 2 6 4 Σεθεξιεθνπνχινπ 

40 ΠΤ.750 
Καηαιπηηθέο δηεξγαζίεο, αζθάιεηα & 

πεξηβάιινλ 
3 3 6 4 Παπαδάθε 

41 ΠΤ.760 Έιεγρνο ξχπαλζεο πεξηβάιινληνο 3 3 6 3 
Παπαδάθε - 

Εαραξίαο 

  ύλνιν (29 ώξεο) 14 15 30 19  

        

  Ζ' Δμάκελν ΘΔΩΡΗΑ ΦΡ/ΔΡΓ. ECTS Γ.Μ. ΓΗΓΑΚΩΝ 

42 ΠΤ.810 
Μειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

- Δηδηθέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο 
3 3 5 4 

Παπαδάθεο-  
Καξακάλεο - 

Μαθξίδεο 

43 ΠΤ.820 Πεξηβάιινλ & Τιηθά 3 2 5 3 Μαθξίδεο 

44 ΠΤ.830 Σερλννηθνλνκηθή κειέηε 3 3 5 4 Παπαδάθεο 

45  Μάζεκα επηινγήο 1 3  5 3  

46  Μάζεκα επηινγήο 2 3  5 3  

47  Μάζεκα επηινγήο 3 3  5 3  

  ύλνιν (23 ώξεο) 15 8 30 20  

        

 5o Θ' Δμάκελν ΘΔΩΡΗΑ ΦΡ/ΔΡΓ. ECTS Γ.Μ. ΓΗΓΑΚΩΝ 

 ΠΤ.810 
Μειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

- Δηδηθέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο 
3  5 4 

Παπαδάθεο-  
Καξακάλεο - 

Μαθξίδεο 

48 
ΠΤ.920 

 
Γηαηήξεζε & Γηαρείξηζε 

Βηνπνηθηιφηεηαο 
3 3 6 4 Καηή 

49 
ΠΤ.820 

 
Σερληθέο πεξηβαιινληηθήο θαηάιπζεο 3  6 4 Παπαδάθε 

50  Μάζεκα επηινγήο 4 3  6 3  

51  Μάζεκα επηινγήο 5 3  6 3  

52  Μάζεκα επηινγήο 6 3  6 3  

53  Μάζεκα επηινγήο 7 3  6 3  

  ύλνιν (24 ώξεο) 21 3 30 24  

        

  Η'  Δμάκελν ΘΔΩΡΗΑ ΦΡ/ΔΡΓ. ECTS Γ.Μ. ΓΗΓΑΚΩΝ 

54  Γηπισκαηηθή Δξγαζία   30 30  

        

  ΤΝΟΛΟ 155 99 300 227  
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Μαζήκαηα επηινγήο 
 

  ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ  Δμάκελν ΘΔΩΡΗΑ ΦΡ/ΔΡΓ. ECTS Γ.Μ. ΓΗΓΑΚΩΝ 

55 ΠΔ.Υ10 
Δθαξκνγέο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ 

Δλέξγεηαο 
3  6 3 Καξακάλεο 

56 ΠΔ.Υ20 
Παξαθνινχζεζε βηνπνηθηιφηεηαο & 

Οηθνζπζηεκάησλ 
3  6 3 

Γεκφπνπινο – 
Καηή – Παλίηζα - 
Μεηαδηδάθηνξαο 

57 ΠΔ.Υ30 
Φαηλφκελν Θεξκνθεπίνπ - Κιηκαηηθέο 

αιιαγέο 
3  6 3 Φσηηάδε 

58 ΠΔ.Υ40 Γνληδησκαηηθή - Μεηαγνληδησκαηηθή 3  6 3 
Σζηάκεο - 

Μεηαδηδάθηνξαο 

59 ΠΔ.Υ50 Γηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ 3  6 3 Σεθεξιεθνπνχινπ 

60 ΠΔ.Υ60 
Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο & Οξζνινγηθή 

ρξήζε ηεο 
3  6 3 

Καξακάλεο - 
Μεηαδηδάθηνξαο 

 

 
 

  ΔΑΡΗΝΟ  Δμάκελν ΘΔΩΡΗΑ ΦΡ/ΔΡΓ. ECTS Γ.Μ. ΓΗΓΑΚΩΝ 

61 ΠΔ.Δ10 Γηαρείξηζε Παλίδαο 3 3 5 4 
Καηή - 

Μεηαδηδάθηνξαο 

62 ΠΔ.Δ20 Βηνγεσγξαθία 3 2 5 4 
Παλίηζα-

Γεκφπνπινο 

63 ΠΔ.Δ30 
Γηαρείξηζε Πξνζηαηεπφκελσλ 

Πεξηνρψλ 
3 1 5 4 Καηή 

64 ΠΔ.Δ40 Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή 3  5 3 Μαηζφπνπινο 

65 ΠΔ.Δ50 
Φπζηθά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο 

πγξψλ απνβιήησλ 
3  5 3 Αθξάηνο 

66 ΠΔ.Δ60 Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο Κηηξίσλ 3  5 3 Μηραιαθάθνπ 

67 ΠΔ.Δ70 Δμέιημε 3  5 3 Βιαζηφο 

68 ΠΔ.Δ80 Ληκλνινγία 3  5 3 
Κεραγηάο - 
Εαραξίαο 

69 ΠΔ.Δ90 Σερλνινγία πφζηκνπ λεξνχ 3  5 3 Μεηαδηδάθηνξαο 

70 ΠΔ.Δ100 Πξαθηηθή Άζθεζε - - 5 3 Κεραγηάο 

 ύλνιν 16  ΜΑΘΖΜΑΣΑ  ΔΠΗΛΟΓΖ      

 
 
Λακβάλνληαο ππφςε: (α) ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, (β) ηελ αληίζηνηρε νδεγία ηεο ΔΔ ζηελ νπνία βαζίζηεθε 
ν λνκνζέηεο θαη (γ) ηελ θαηαλνκή καζεκάησλ ηνπ λένπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ΣΓΠΦΠ ηζρχνπλ ηα 
εμήο: 
 
1. Πηπρηαθή (Γηπισκαηηθή) εξγαζία αληηζηνηρεί ζε 30 ECTS 
2. Γήισζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα γίλεηαη κφλν αλ έρνπλ θαηνρπξσζεί καζήκαηα πνπ λα αληηζηνηρνχλ 
ζηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ πηζησηηθψλ κνλάδσλ ζηα πξψηα 8 εμάκελα (8 εμάκελα x 30 ECTS = 240 ECTS x 
2/3 = 160 ECTS ~27 καζήκαηα)  
3. Γπλαηφηεηα δήισζεο καζεκάησλ ζε θάζε εμάκελν ζπλνιηθά 42 ECTS φπνπ ππνρξεσηηθά πξψηα ζα 
δειψλνληαη ηα νθεηιφκελα καζήκαηα ησλ παιαηφηεξσλ εμακήλσλ θαη νη αληίζηνηρεο πηζησηηθέο κνλάδεο 
ηνπο. 
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ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 
 
1.  Σν παξψλ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηζρχεη γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ εηζήρζεθαλ ζην Σκήκα απφ ην 
αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 θαη έπεηηα. 
2.  Οη θνηηεηέο πνπ εηζήρζεζαλ έσο θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2012-2013 αθνινπζνχλ ην παιαηφ πξφγξακκα 
ζπνπδψλ (ππάξρεη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2013-1014). 
3. Σα καζεκαηα "GIS” θαη Μέζνδνη ρσξηθήο αλάιπζεο" θαη “Tειεπηζθφπεζε" ιφγσ εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ηνπ 
δηδάζθνληα δελ ζα δηδαρζνχλ ην αθαδεκατθν έηνο 2016-17. Όζνη θνηηεηέο ηα έρνπλ δηδαρζεί θαη δελ έρνπλ 
επηηπρή εμέηαζε κπνξνχλ λα ηα δειψζνπλ γηα λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο εμεηάζεηο. Όζνη θνηηεηέο ηνπ 3νπ έηνπο 
δελ ρξσζηνχλ καζήκαηα παιαηφηεξσλ εηψλ θαη γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηε δήισζή ηνπο κπνξνχλ λα 
δειψζνπλ 1 κάζεκα απν ην 4ν έηνο ζπνπδψλ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ καζεκάησλ.  
 
 

 
 
 

 

ΔΠΔΞΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΚΩΓΗΚΟΤ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 
 
 

1. ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

Π.ρ. ΠΤ.210 

Σν γξάκκα Π ζεκαίλεη: Πεξηβάιινλ 

Σν γξάκκα Τ ζεκαίλεη: Τπνρξεσηηθφ 

Σν πξψην λνχκεξν ζεκαίλεη ην εμάκελν (ζην παξάδεηγκα: δεχηεξν εμάκελν) 

Σν ηειεπηαίν δηςήθην λνχκεξν (ζην παξάδεηγκα: 10) δειψλεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ καζήκαηνο 

ηνπ εμακήλνπ  

 

2. ΔΠΗΛΔΓΟΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

Π.ρ. ΠΔ.Υ10, ΠΔ.Δ30 

Σν γξάκκα Π ζεκαίλεη: Πεξηβάιινλ 

Σν γξάκκα Δ ζεκαίλεη: Δπηιεγφκελν 

ηε ζπλέρεηα ηα γξάκκαηα Υ θαη Δ ππνδειψλνπλ ην Υεηκεξηλφ ή Δαξηλφ εμάκελν αληίζηηρα ζην 

νπνίν δηδάζθεηαη ην κάζεκα 

Σν δηςήθην λνχκεξν (π.ρ.: 10, 30) δειψλεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηνπ καζήκαηνο επηινγήο. 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΓΗΓΑΚΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ 
 

 
Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα 

 

Δμάκελν Α΄ 
 

1. (ΠΤ. 110)  Μαζεκαηηθά 

Πεξηερόκελα: 1. Θεσξία Πηλάθσλ. 2. Οξίδνπζεο. 3. Γξακκηθά ζπζηήκαηα: δηπιά νινθιεξψκαηα. 4. 
Γξακκηθά ζπζηήκαηα: ηξηπιά νινθιεξψκαηα. 5. Απαινηθή Gauss. 6. Ηδηνηηκέο θαη ηδηνδηαλχζκαηα. 7. 
Σειεζηέο. 8. Γηαλχζκαηα θαη ζπζηήκαηα ζπληεηαγκέλσλ ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν. 9. πλαξηήζεηο κηαο 
κεηαβιεηήο: φξηα θαη ζπλέρεηα. 10. Παξάγσγνη. 11. Οινθιεξψκαηα. 12. Σερληθέο νινθιήξσζεο. 13. 
Δθαξκνγέο ησλ νινθιεξσκάησλ. 
Γηδάζθσλ:  Κνπηειηέξεο Φξαγθίζθνο 

 

2. (ΠΤ. 120)  Πιεξνθνξηθή 

Πεξηερόκελα: 1. Μηθξφ ηζηνξηθφ ηεο εμέιημεο ησλ ππνινγηζηψλ. Γεληθά πεξί πξνγξακκαηηζκνχ. Γηαηί 
ρξεηάδεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο. Γηαηί επηιέγεηαη ε γιψζζα Fortran Σν πιηθφ (hardware). Σν ινγηζκηθφ 
(software). 2. Ζ ινγηθή ηνπ ππνινγηζηή. 3. Καηάζηξσζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αιγφξηζκνη. 4. Αιγφξηζκνη. 
Γηαγξάκκαηα ξνήο. Φεπδνθψδηθαο. 5. Γηαγξάκκαηα ξνήο. Φεπδνθψδηθαο. 6. Δμνηθείσζε κε ην πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο. 7. Αιθάβεην, ζχληαμε, πξνηάζεηο θαη εθθξάζεηο, ηχπνη δεδνκέλσλ, δειψζεηο ηειεζηέο, 
πξνηεξαηφηεηα ησλ πξάμεσλ, αξηζκεηηθέο εθθξάζεηο, εγγελείο ζπλαξηήζεηο, ινγηθέο εθθξάζεηο, 
αιθαξηζκεηηθέο εθθξάζεηο, ιάζε πνπ γίλνληαη ζπρλά. 8. Δθηέιεζε ππφ ζπλζήθε, εθηέιεζε θαηά πεξίπησζε, 
ζπλδπαζκφο δνκψλ επηινγήο. 9. Δπαλάιεςε ππφ ζπλζήθε, επαλάιεςε κε αξίζκεζε, αέλαε επαλάιεςε. 
10. πλδπαζκφο δνκψλ, δηαθιαδψζεηο, πξνβιήκαηα ειέγρνπ ξνήο. 11. πζθεπέο θαη ινγηθέο κνλάδεο, 
κεηαθνξά δεδνκέλσλ, κνξθνπνίεζε δεδνκέλσλ. 12. Υεηξηζκφο αξρείσλ. 13. Δίδε πηλάθσλ, δήισζε 
πηλάθσλ, δίλνληαο ηηκέο ζε πίλαθεο, πξάμεηο κε πίλαθεο, εγγελείο ζπλαξηήζεηο ρεηξηζκνχ πηλάθσλ. 
Γηδάζθνληεο:  Μαθξίδεο νθνθιήο 

 
3. (ΠΤ. 130)  Φπζηθή Πεξηβάιινληνο Η  
Πεξηερόκελα: 1. Ζ ελέξγεηα ζηε θχζε. 2. Ζιηαθή Αθηηλνβνιία-Νφκνη αθηηλνβνιίαο-δηάδνζε κνλνρξσκαηηθήο 
αθηηλνβνιίαο κέζα ζηελ αηκφζθαηξα-ζεσξία ζθεδάζεσο. 3. Γήηλε αθηηλνβνιία-Δλεξγεηαθά ηζνδχγηα ζηελ 
επηθάλεηα ηεο γεο, ηεο αηκφζθαηξαο, ηνπ πιαλήηε. 4. Φαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ. 5. Φαηλφκελν αζηηθήο 
ζεξκηθήο λεζίδαο-Αζηηθή ραξάδξα. 6. Δπεκβάζεηο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αζηηθήο ζεξκηθήο λεζίδαο 
Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 7. Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ θηεξηαθφ ηνκέα-παζεηηθφο δξνζηζκφο 
θηεξίσλ. 8. Παζεηηθή ζέξκαλζε. 9. Παξεκβάζεηο ζηνλ θσηηζκφ-θπζηθφο θσηηζκφο. 10. Μνληέια 
πξνζνκνίσζεο θηεξηαθνχ πεξηβάιινληνο. 11. Πνηφηεηα αέξα εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 12. Φπρξά πιηθά. 
13. Μειέηε επίδξαζεο ηνπ πξαζίλνπ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο ζεξκηθήο λεζίδαο. 
Γηδάζθνληεο:  Μηραιαθάθνπ Παλαγηώηα, Καξακάλεο Γεκήηξηνο 
 
4. (ΠΤ. 140)  Πεξηβαιινληηθή Υεκεία - Γεσρεκεία 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγή – Βαζηθέο έλλνηεο. χζηαζε ηεο Ύιεο. Γνκή θαη ηδηφηεηεο ηνπ αηφκνπ – 
Κβαληηθνί αξηζκνί. Πεξηνδηθφ ζχζηεκα. 2. Υεκηθή ηζνξξνπία – Νφκνη ζεξκνρεκείαο θαη ζεξκνδπλακηθά 
ζπζηήκαηα. Νφκνη  θαη ηδηφηεηεο ηεο χιεο – Ηζνξξνπία θάζεσλ. 3. Δίδε ρεκηθψλ δεζκψλ – Γηακνξηαθέο 
δπλάκεηο. 4. Ηδηφηεηεο δηαιπκάησλ θαη Γηλφκελν Γηαιπηφηεηαο - Κνιινεηδή. 5. Ομέα-Βάζεηο. Ηνληηθή ηζνξξνπία 
– Ρπζκηζηηθά δηαιχκαηα – Γείθηεο - pH. 6. Υεκηθή θηλεηηθή – Νφκνο ηαρχηεηαο. 7. χκπινθεο ελψζεηο. 
Ομείδσζε θαη αλαγσγή – βαζηθέο έλλνηεο. 8. Βαζηθέο αξρέο γεσρεκείαο, γεσρεκηθφ πεξηβάιινλ, γεσρεκηθή 
δηαζπνξά, θηλεηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. Γεσρεκηθή θαηαλνκή, πξσηνγελήο δηαζπνξά. 9. Γεπηεξνγελήο 
γεσρεκηθή δηαζπνξά, κνξθέο δεπηεξνγελνχο δηαζπνξάο, γεσρεκηθέο αλσκαιίεο. Βηνγεσρεκηθή 
δηαζθφπεζε, πξφζιεςε κεηάιισλ απφ ηα θπηά, γεσβνηαληθνί δείθηεο. 10. Γεσρεκηθή δηαζθφπεζε ζηνλ 
εληνπηζκφ πεηξειαίσλ. Αλάιπζε ζεκάησλ πεξηβαιινληηθήο γεσρεκείαο. 11. πγθεληξψζεηο κεηάιισλ ζηνπο 
νξγαληζκνχο, ηνμηθφηεηα κεηάιισλ. Απειεπζέξσζε κεηάιισλ ζην πεξηβάιινλ (λεξφ θαη έδαθνο). 12. 
Κχθινο ηνπ πδξαξγχξνπ θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηνλ άλζξσπν, θχθινο ηνπ κνιχβδνπ, θχθινο ηνπ θαδκίνπ, 
θχθινο ηνπ ρξσκίνπ, ηνπ αξζεληθνχ. 13.  Πξνζδηνξηζκφο ησλ επηπέδσλ ξχπαλζεο θαη πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο απφ κέηαιια, ηχρε ησλ κεηάιισλ ζην πεξηβάιινλ.  
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Γηδάζθνληεο:  Παπαδάθε Μαξία,  Γαιάλε Αγγειηθή 
 
5.   (ΠΤ. 150)  Γεληθή βηνινγία 

Πεξηερόκελα: 1. Πεξί Εσήο. Φχζε, Πξνέιεπζε, Οξγάλσζε Εσήο. Πεξί Κπηηάξνπ Πξνθαξπσηηθφ, 
Δπθαξπσηηθφ Κχηηαξν. 2. Πεξί Μεκβξαλσδψλ πζηεκάησλ. Γνκή θαη ηδηφηεηεο. Γηαπεξαηφηεηα 
Κπηηαξνπιαζκαηηθήο Μεκβξάλεο. 3. Μηηνρφλδξην. Υισξνπιάζηεο 4. Κπηηαξνζθειεηφο. Βιεθαξίδεο, 
καζηίγηα, βαζηθά ζσκάηηα, θεληξίδηα, κηθξνζσιήλεο, κπντλίδηα, κηθξντλίδηα. 5. Ππξήλαο 6. Βηνρεκηθέο 
δηεξγαζίεο θπηηάξσλ.  Γηαδηθαζία αληηγξαθήο ηνπ DNA. Γηαδηθαζία κεηαγξαθήο ηνπ DNA. Γηαδηθαζία 
κεηάθξαζεο ηνπ RNA. Πξσηετλνζχλζεζε. Γελεηηθφο θψδηθαο. 7. Πεξί Γελεηηθήο. Γηαδηθαζία κεηαβίβαζεο ησλ 
γελεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο απνγφλνπο. 8. Μεληειηζκφο. Νφκνη ηνπ Mendel. Πξνεθηάζεηο ηνπ 
Μεληειηζκνχ. 9. Πεξί εμέιημεο. Δμέιημε νξγαληζκψλ. 10. Πεξί Φπηψλ. 11. Πεξί Εψσλ. 12. Πεξί Ηψλ. DNA Ηνί. 
RNA Ηνί. Βαθηεξηνθάγνη. 13. Δηδηθά ζέκαηα βηνινγίαο. 
Γηδάζθσλ:  Μαηζόπνπινο Γεκήηξηνο 

 

6. (ΠΤ. 160)  Αγγιηθή νξνινγία Η 

Πεξηερόκελα: Ζ χιε πεξηιακβάλεη α) Βαζηθή πεξηγξαθή ηεο γξακκαηηθήο θαη ζχληαμεο ηεο αγγιηθήο 
γιψζζαο, β) Γνκή παξαγξάθνπ, γ) Δίδε γξαςίκαηνο κε έκθαζε ζηε δνκή ηεο αθαδεκατθήο εξγαζίαο ζε 
ζχγθξηζε κε ηε δνκή ηνπ report, δ) Αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο πνπ απνηειεί βάζε γηα ηε 
ζσζηή επεμεξγαζία άξζξσλ θαη άιισλ θεηκέλσλ κε εηδηθφ πεξηερφκελν. 

Γηδάζθνπζα:  Καηζάξα Οπξαλία (ζε άδεηα) 

 
 
 

Δμάκελν Β΄ 
 

1.  (ΠΤ. 210)  Μαζεκαηηθά ΗΗ – Γηαθνξηθέο εμηζώζεηο 

Πεξηερόκελα: 1. πλαξηήζεηο πνιιψλ κεηαβιεηψλ. 2. Μεξηθέο παξάγσγνη. 3. Γηπιά νινθιεξψκαηα. 4. 
Σξηπιά νινθιεξψκαηα. 5. Δπηθακπχιηα νινθιεξψκαηα. 6. Γηαλπζκαηηθεο ζπλαξηήζεηο. 7. Αθνινπζίεο. 
εηξέο θαη δπλακνζεηξέο. 8. πλήζεηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο. πλήζεηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο πξψηεο ηάμεο: 
Υσξηδφκελεο κεηαβιεηέο. 9. πλήζεηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο πξψηεο ηάμεο: εμίζσζε Bernulli, γξακκηθέο 
εμηζψζεηο. 10. Γξακκηθέο ζπλήζεηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο αλψηεξεο ηάμεο κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο. 11. 
Γξακκηθέο ζπλήζεηο δηαθνξηθέο εμηζψζεηο αλψηεξεο ηάμεο κε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο. 12. πζηήκαηα 
δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ. 13. Πξνβιήκαηα αξρηθψλ θαη ζπλνξηαθψλ ηηκψλ. 
Γηδάζθσλ:  Κνπηειηέξεο Φξαγθίζθνο 

 
2. (ΠΤ. 220)  Γελεηηθή  

Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγή ζηε Γελεηηθή - Ζ θχζε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ. 2. DNA, γνλίδηα θαη ρξσκνζψκαηα - 
Σν γνληδίσκα ησλ δηαθφξσλ νξγαληζκψλ - Γνκή  θαη νξγάλσζε επθαξπσηηθνχ γνληδηψκαηνο. 3. Κπηηαξηθφο 
θχθινο – Μίησζε. 4. Μείσζε, Γακεηνγέλεζε, Ζ ζπκβνιή ηεο κίησζεο θαη ηεο κείσζεο ζηελ αχμεζε ηεο 
γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο. 5. Γηαδηθαζία κεηαβίβαζεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο ζηνπο νξγαληζκνχο – Αληηγξαθή 
γελεηηθήο πιεξνθνξίαο. 6. Μεηαγξαθή ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο - Γηαθνξέο κεηαμχ πξνθαξπσηηθήο θαη 
επθαξπσηηθήο κεηαγξαθήο. 7. Γελεηηθφο θψδηθαο – Μεηάθξαζε ηεο γελεηηθήο πιεξνθνξίαο – 
Πξσηετλνζχλζεζε. 8. Μεληειηζκφο: Πεηξάκαηα Mendel, Μνλνυβξηδηζκφο. 9. Γηυβξηδηζκφο, Γηαζηαπξψζεηο 
ειέγρνπ, Γελεαινγηθά δέλδξα. 10. Υξσκνζσκαηηθή βάζε ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο: Φπιεηηθά ρξσκνζψκαηα, 
Φπινζχλδεηε θιεξνλνκηθφηεηα, Παξαιιαγέο ηεο θπινζχλδεζεο, Αλάιπζε θπινζχλδεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
ζηνλ άλζξσπν θαη ζε άιια είδε. 11. Πξνεθηάζεηο κεληειηζκνχ: πλππεξνρή, Πνιιαπιά αιιειφκνξθα, 
Θαλαηνγφλα γνλίδηα, Πιεηνηξνπηζκφο, Αιιειεπίδξαζε γνληδίσλ, Δπηζηαηηθά γνλίδηα, Πξνζζεηηθά γνλίδηα, 
Βηνρεκηθή εμήγεζε ηεο επίζηαζεο, Γηεηζδπηηθφηεηα, Δθθξαζηηθφηεηα,  Γνληδηαθή έθθξαζε θαη πεξηβάιινλ. 
12. χλδεζε – Γηαζθειηζκφο. 
Γηδάζθσλ:  Βιαζηόο Γεκήηξηνο 

 
3. (ΠΤ. 230)  Φπζηθή Πεξηβάιινληνο ΗΗ 
Πεξηερόκελα: Ζ γε θαη ε αηκφζθαηξά ηεο-Γνκή θαη ζχζηαζε ηεο αηκφζθαηξαο-Γηαίξεζε ηεο αηκφζθαηξαο 
Θεξκφηεηα θαη νη αξρέο ηεο Θεξκνδπλακηθήο. Θεξκνδπλακηθή ηεο αηκφζθαηξαο. Κίλεζε ζηελ αηκφζθαηξα-
Γπλακηθή ηεο αηκφζθαηξαο. Μεηξήζεηο αηκνζθαηξηθψλ παξακέηξσλ. Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε - θιηκαηηθή 
αιιαγή. ηξψκα φδνληνο. 
Γηδάζθνληεο:  Μηραιαθάθνπ Παλαγηώηα, Φσηηάδε Αγγειηθή, Μαθξίδεο νθνθιήο 
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4. (ΠΤ. 240)  Οξγαληθή ρεκεία 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγή. χζηαζε νξγαληθψλ ελψζεσλ. 2. Γνκή θαη δεζκνί. 3. Ολνκαηνινγία νξγαληθψλ 
ελψζεσλ, πληνληζκφο, Δπαγσγηθφ θαη πδπγηαθφ θαηλφκελν. 4. Ηζνκέξεηα, ηεξενηζνκέξεηα, Δλαληηνκέξεηα, 
Γηαζηεξενκέξεηα. 5. Οκφινγεο ζεηξέο, Κνξεζκέλνη, Αθφξεζηνη θαη Αξσκαηηθνί Τδξνγνλάλζξαθεο. 6. 
Αιθνφιεο, Ομέα, Αιδεπδεο. 7. Kεηφλεο, Αηζέξεο, Δζηέξεο. 8. Αξσκαηηθέο ελψζεηο πνπ πεξηέρνπλ νκάδεο Ν, 
S, Φαηλφιεο. 9. Πνιπαξσκαηηθνί Τδξνγνλάλζξαθεο. 10. Μεραληζκνί νξγαληθψλ αληηδξάζεσλ, ππξελφθηια 
θαη ειεθηξνληφθηια αληηδξαζηήξηα (Μεραληζκνί SN1, SN2, E1 θαη Δ2). 11. Βηνκφξηα – Ακηλνμέα, Πξσηεΐλεο, 
πεπηίδηα, ιηπίδηα. 12. Αληηδξάζεηο θαη κεηαζρεκαηηζκνί ησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ θαη ξχπσλ ζε θπζηθά 
ππνζηξψκαηα. 13. Aληηδξάζεηο πδξφιπζεο, θσηφιπζεο, νμεηδναλαγσγήο, ειεπζέξσλ ξηδψλ. 

Γηδάζθνπζα:  Παπαδάθε Μαξία, Γαιάλε Αγγειηθή 
 
5. (ΠΤ. 250)  Ηζνδύγηα Μάδαο & Δλέξγεηαο  
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγή ζηνπο Σερληθνχο Τπνινγηζκνχο: Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο. πγθέληξσζε, 
ζεξκνθξαζία, πίεζε. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ελψζεσλ θαη κεηγκάησλ. 2. Υεκηθέο εμηζψζεηο θαη 
ζηνηρεηνκεηξία. Δπηζθφπεζε δηαγξακκάησλ ξνήο απιψλ βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ. 3,4. Ηζνδχγηα Μάδαο: Ζ 
ζεκαζία ησλ ηζνδπγίσλ κάδαο ζηελ πεξηβαιινληηθή κεραληθή. Ηζνδχγηα κάδαο ζε κφληκε θαηάζηαζε θαη 
επίιπζή ηνπο κε αιγεβξηθέο κεζφδνπο. 5. Ηζνδχγηα κάδαο ρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ ζε απιέο θπζηθέο δηεξγαζίεο 
θαη ζε απινχο ρεκηθνχο αληηδξαζηήξεο. 6. Ηζνδχγηα κάδαο κε ζπκπχθλσζε θαη εμάηκηζε. Φαηλφκελα θάζεσλ.  
7. Ηζνδχγηα Δλέξγεηαο:  Έλλνηεο θαη κνλάδεο. Δηδηθή ζεξκφηεηα. 8. Μεηαβνιέο ελζαιπίαο ρσξίο αιιαγή 
θάζεο. Μεηαβνιέο ελζαιπίαο γηα αιιαγέο θάζεσλ. 9. Σν γεληθφ ηζνδχγην ελέξγεηαο. 10. Θεξκνηνληζκφο 
αληηδξάζεσλ. 11. πλδπαζκφο Ηζνδπγίσλ Μάδαο θαη Δλέξγεηαο. 12. Σαπηφρξνλε ρξήζε ηζνδπγίσλ κάδαο θαη 
ελέξγεηαο ζε κφληκε θαηάζηαζε. 13. Ηζνδχγηα ελέξγεηαο κε ρξήζε πηλάθσλ λεξνχ/αηκνχ.. 
Γηδάζθνπζα:  Παπαδάθε  Μαξία 
 
6. (ΠΤ. 260)  Αγγιηθή νξνινγία ΗΗ 
Πεξηερόκελα: Ζ δηδαζθφκελε χιε πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ησλ γισζζηθψλ ηθαλνηήησλ πνπ αθνξνχλ 
άκεζα ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ζ δηδαζθαιία επηθεληξψλεηαη ζηε παξαηήξεζε ηεο νξνινγίαο „ελ 
ρξήζεη‟ φπνπ δίλνληαη ζηνπο θνηηεηέο επθαηξίεο γηα επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα ηνπο νδεγνχλ 
ζηελ ελεξγή παξαγσγή απηήο ηεο νξνινγίαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο 
ζρεηίδνληαη κε ηε γιψζζα/ιεμηιφγην θαη ηε γεληθφηεξε νξγάλσζε ηνπ ιφγνπ, ηελ αλάπηπμε θαηαλφεζεο θαη 
εξκελείαο. 
Γηδάζθνπζα:  Καηζάξα Οπξαλία (ζε άδεηα) 

 
 
 

Δμάκελν Γ΄ 
 

1. (ΠΤ. 310)  Πεξηβαιινληηθή Μηθξνβηνινγία 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο - Μαθξνκφξηα κηθξννξγαληζκψλ. 2. Μηθξνζθνπία θαη θπηηαξηθή 
κνξθνινγία. Κπηηαξηθέο κεκβξάλεο θαη θπηηαξηθά ηνηρψκαηα. 3. Κίλεζε κηθξννξγαληζκψλ. Γνκέο επηθάλεηαο 
θαη έγθιεηζηα πξνθαξπσηψλ. 4. Θξέςε θαη εξγαζηεξηαθέο θαιιηέξγεηεο. 5. Μεηαβνιηζκφο κηθξννξγαληζκψλ. 
6. Μηθξνβηαθή αχμεζε (ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή πξνζέγγηζε). Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ζηε κηθξνβηαθή 
αχμεζε. 7. Γνληδίσκα, γνλίδηα θαη γνληδηαθή έθθξαζε. χλζεζε θαη επεμεξγαζία ηνπ RNA. Πξσηετλνζχλζεζε. 
8. Ρχζκηζε ηεο γνληδηαθήο έθθξαζεο. 9. Μηθξνβηαθή εμέιημε θαη ζπζηεκαηηθή. 10. Αξρέο Μηθξνβηαθήο 
Οηθνινγίαο (αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ κηθξνβηαθψλ πιεζπζκψλ - ελδνπιεζπζκηαθέο αιιειεπηδξάζεηο, 
αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ κηθξννξγαληζκψλ θαη θπηψλ – δψσλ). 11. Υαξαθηεξηζκφο κηθξνβηαθψλ πιεζπζκψλ 
θαη θνηλνηήησλ κε κεζφδνπο θιαζηθήο κηθξνβηνινγίαο θαη κνξηαθήο κηθξνβηαθήο νηθνινγίαο. 12. Mεραληζκνί 
κεηαθνξάο θαη αληαιιαγήο γελεηηθνχ πιηθνχ. Mεηαζεηά ζηνηρεία. Πιαζκίδηα. 13. Ηνί θαη ηφζσκα, ηηθφο 
πνιιαπιαζηαζκφο, ηηθή πνηθηιφηεηα. Μνλνθχηηαξνη επθαξπσηηθνί νξγαληζκνί. Μχθεηεο. 
Γηδάζθσλ:  Σζηάκεο Γεώξγηνο 
 
2. (ΠΤ. 320)  Φπζηθνρεκεία 
Πεξηερόκελα: 1. Γηακνξηαθέο δπλάκεηο. Κηλεηηθή ζεσξία αξαηψλ αεξίσλ. Ηδαληθά αέξηα. Πξαγκαηηθά αέξηα: 
θαηαζηαηηθή εμίζσζε virial, θαηαζηαηηθή εμίζσζε van der Waals θαη πξνβιέςεηο ηεο γηα ηελ ηζνξξνπία 
θάζεσλ θαη θξηζηκφηεηα. πληειεζηήο Joule-Thomson. 2. Τγξά: ηάζε αηκψλ, ημψδεο, επηθαλεηαθή ηάζε,  
ηξηρνεηδή θαηλφκελα. 3. ηεξεά: Κξπζηαιιηθά ζπζηήκαηα θαη πιέγκαηα. Άκνξθα ζηεξεά. Θεξκνρσξεηηθφηεηεο 
ζηεξεψλ. 4. Νφκνη ηεο Θεξκνδπλακηθήο. Πξψηνο Θεξκνδπλακηθφο Νφκνο. 5. Ο Γεχηεξνο Θεξκνδπλακηθφο 
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λφκνο ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Τπνινγηζκνί εληξνπηθψλ κεηαβνιψλ. Θεξκνδπλακηθή αλάιπζε απιψλ θχθισλ 
νπζηψλ. Τπνινγηζκφο ζεξκνδπλακηθψλ ηδηνηήησλ. 6. Αξρέο ιεηηνπξγίαο ζεξκηθψλ θαη ςπθηηθψλ θχθισλ. 
Κχθινο Carnot. 7.  Θεξκνρεκεία. Θεξκφηεηεο αληίδξαζεο. Πξφηππεο θαηαζηάζεηο. 8. Μεηαβνιέο θαηάζηαζεο. 
Σν Υεκηθφ δπλακηθφ. Νφκνο ησλ θάζεσλ. πζηήκαηα ελφο ζπζηαηηθνχ. πζηήκαηα δχν ζπζηαηηθψλ. 
Γηαγξάκκαηα θάζεσλ ζηεξενχ-πγξνχ δπαδηθψλ ζπζηεκάησλ. πζηήκαηα ηξηψλ ζπζηαηηθψλ. 9. Φπζηθά 
ζπζηήκαηα: Μεξηθέο γξακκνκνξηαθέο ηδηφηεηεο. Ηδαληθά θαη πξαγκαηηθά δηαιχκαηα. Πηεηηθφηεηα. Πξνζζεηηθέο 
ηδηφηεηεο (ειάηησζε ηεο ηάζεο ησλ αηκψλ, αλχςσζε ηνπ ζεκείνπ δέζεσο, ηαπείλσζε ηνπ ζεκείνπ πήμεσο, 
ψζκσζε). Ηζνξξνπίεο αηκψλ-πγξνχ, αδεφηξνπα. Μεξηθψο αλακίμηκα πγξά. 10. Υεκηθή θηλεηηθή. Σάμε 
αληίδξαζεο. 11. Φαηλφκελα ηνληηθήο ηζρχνο. πληειεζηέο ελεξγφηεηαο. Θεσξία Debye Huckel. Πξνζεγγηζηηθέο 
ιχζεηο. Δθαξκνγέο ζε πεξηβαιινληηθά ζπζηήκαηα. 12. Ομεηδναλαγσγή. Βαζηθέο αξρέο. Πξφηππα δπλακηθά. 
Γπλακηθά δηαιχκαηνο.  Γπλακηθά ειεθηξνδίσλ. Tν ειεθηξηθφ δπλακηθφ ζε δηεπηθάλεηεο. Πξφηππα ειεθηξφδηα. 
13. Hιεθηξνρεκηθά ζηνηρεία.  Πξφηππα δπλακηθά ειεθηξνδίσλ.  Θεξκνδπλακηθά δεδνκέλα απφ κεηξήζεηο ΖΔΓ 
ζηνηρείσλ. Aπιέο εθαξκνγέο κεηξήζεσλ HEΓ. 
Γηδάζθνπζα:  Παπαδάθε Μαξία 
 
3.          (Π.Τ.330)  Μεηεσξνινγία - Κιηκαηνινγία 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγή ζηε κεηεσξνινγία. Γνκή θαη δηαίξεζε ηεο αηκφζθαηξαο. 2. Ζιηαθή Αθηηλνβνιία. 
Νφκνη ηεο αθηηλνβνιίαο. Τπέξπζξε αθηηλνβνιία. Δλεξγεηαθά ηζνδχγηα ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο θαη ηεο 
αηκφζθαηξαο. 3. Θεξκνθξαζία ηνπ αέξα. Μεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα. Θεξκνθξαζηαθέο 
αλαζηξνθέο. Θεξκνθξαζία εδάθνπο. Θεξκνθξαζία πδάησλ, σθεαλψλ θαη ζαιαζζψλ. 4. Αηκνζθαηξηθή Πίεζε. 
Μεηαβνιέο ηεο αηκνζθαηξηθήο πίεζεο. Ηζνβαξείο θακπχιεο. Βαξνβαζκίδα. Άλεκνο. Άλεκνο βαξνβαζκίδαο. 
Γεσζηξνθηθφο άλεκνο. Άλεκνο ηξηβήο. 5. Τγξαζία. Δμάηκηζε. Δμαηκηζνδηαπλνή. Νέθε. Τδαηψδε θαηαθξεκλ-
ίζκαηα. 6. Θεξκνδπλακηθή ηεο αηκφζθαηξαο. Καηαζηαηηθή Δμίζσζε. Πξψηνο Θεξκνδπλακηθφο Νφκνο. 
Θεξκνδπλακηθέο Μεηαβνιέο ζηελ Αηκφζθαηξα (Ηζνβαξείο θαη Αδηαβαηηθέο Μεηαβνιέο). 7. Καηαθφξπθε 
ζεξκνβαζκίδα ηεο Αηκφζθαηξαο. Δπζηάζεηα θαη Αζηάζεηα ζηελ Αηκφζθαηξα. 8. Αέξηεο κάδεο. Μέησπα. 
Βαξνκεηξηθά πζηήκαηα. 9. Γεληθή Κπθινθνξία ηεο Αηκφζθαηξαο. 10. Κιίκα. Κιηκαηηθέο θαηαηάμεηο. Κιηκαηηθνί 
δείθηεο. 11. Καηάηαμε ησλ θιηκάησλ ηεο Γεο θαηά Koppen. 12. Σν θιηκαηηθφ πιαίζην ηεο Διιάδαο. 13. 
Κπκάλζεηο – Φαηλφκελα ηειεζχλδεζεο. Κχκαλζε ηνπ Βνξείνπ Αηιαληηθνχ (ΝΑΟ). Νφηηα Κχκαλζε (El Nino). 
Γηδάζθνληεο:  Φσηηάδε Αγγειηθή, Μηραιαθάθνπ Παλαγηώηα  
 
4. (ΠΤ.340)  Γηαρείξηζε ρισξίδαο & Υεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ 
Πεξηερόκελα: 1. Βαζηθή γλψζε νηθνινγηθήο ζπνπδαηφηεηαο θπηηθψλ εηδψλ, πξνζηαηεπφκελα είδε θαη είδε 
δείθηεο. 2. Βαζηθέο κέζνδνη θαηαγξαθήο, αμηνιφγεζεο, πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ρισξίδαο κε έκθαζε ζηα 
ζπάληα θαη πξνζηαηεπφκελα είδε. 3. Βηνινγηθή πνηθηιφηεηα. Γπκλφζπεξκα, Αγγεηφζπεξκα, Δμέιημε 
αγγεηνζπέξκσλ. 4. Μνξθνινγία θαη ζηνηρεία ζπζηεκαηηθήο θαηάηαμεο. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά νηθνγελεηψλ θαη 
γελψλ γπκλνζπέξκσλ. Γεσγξαθηθή εμάπισζε θαη ζεκαληηθά είδε. 5-8. Μνξθνινγία θαη ζηνηρεία 
ζπζηεκαηηθήο θαηάηαμεο. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά νηθνγελεηψλ θαη γελψλ ζπεξκαηνθχησλ - αγγεηφζπεξκα. 
Γεσγξαθηθή εμάπισζε θαη ζεκαληηθά είδε. 9. Φπηηθά είδε ησλ Παξαξηεκάησλ ΗΗ, IV & V ηεο Οδεγίαο 
92/43/ΔΟΚ. πάληα, απεηινχκελα θαη πξνζηαηεπφκελα είδε. Απεηιέο θαη ζεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο. 10. 
πιινγή πεξηβαιινληηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζχλδεζε κε εζληθέο θαη δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ. Μέζνδνη 
δεηγκαηνιεςίαο ζην πεδίν. 11. Δμσηεξηθνί νηθνινγηθνί παξάγνληεο θαη αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Ζ δπλακηθή ησλ 
θπηνθνηλνηήησλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 12. Δπηπηψζεηο αλζξσπνγελψλ επεκβάζεσλ ζηελ απηνθπή 
ρισξίδα. Παξαθνινχζεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ πιεζπζκψλ ζεκαληηθψλ εηδψλ. Αξρέο 
νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ησλ πιεζπζκψλ ζεκαληηθψλ θπηηθψλ εηδψλ. 13. Μειέηε 
πεξηπηψζεσλ δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζεο απεηινχκελσλ εηδψλ ρισξίδαο ζε Δπξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 
Γηδάζθνπζα:  Παλίηζα Μαξία 
 
5.  (ΠΤ.350)  Φαηλόκελα Μεηαθνξάο 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγή: Μεηαθνξά κάδαο & ζεξκφηεηαο. Μεραληζκνί κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο. 
Πξνβιήκαηα θαη εξσηήκαηα. 2. Αγσγή ζεξκφηεηαο: Γεληθέο έλλνηεο. Ο λφκνο Fourier γηα ηελ αγσγή 
ζεξκφηεηαο. Πξνζδηνξηζκφο ηεο ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο. Δθαξκνγέο. 3. πλαγσγή ζεξκφηεηαο: Γεληθέο 
έλλνηεο. Ο λφκνο ςχμεο ηνπ Newton. Δθαξκνγέο. 4. Μεηαθνξά ζεξκφηεηαο κε αθηηλνβνιία: Γεληθέο έλλνηεο. Ο 
λφκνο Stefan – Boltzmann. Ο λφκνο Kirchhoff. Δλαιιαγή αθηηλνβνιίαο κεηαμχ ζηεξεψλ ζσκάησλ. 
Δθαξκνγέο. 5. Ηζνδχγην δηαηήξεζεο ελέξγεηαο: Οιηθφο ξπζκφο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο. Γεληθεπκέλεο 
δηαθνξηθέο εμηζψζεηο. πλήζεηο αξρηθέο θαη νξηαθέο ζπλζήθεο. Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο Fourier. 6. Δθαξκνγέο: 
Μφληκε κνλνδηάζηαηε αγσγή ζε επίπεδν ηνίρσκα. Μφληκε κνλνδηάζηαηε αγσγή ζε πνιπζηνηβαδηθφ επίπεδν 
ηνίρσκα. Μφληκε κνλνδηάζηαηε αγσγή ζε θπιηλδξηθφ ηνίρσκα. Μφληκε κνλνδηάζηαηε αγσγή ζε 
πνιπζηνηβαδηθφ θπιηλδξηθφ ηνίρσκα. Δλεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε. 7. Δθαξκνγέο: Δλαιιάθηεο. Πξνεθηεηακέλεο 
επηθάλεηεο. Πηεξχγηα. Παξαγσγή ζεξκφηεηαο. Μεηαβαηηθή αγσγή ζεξκφηεηαο. Υνλδξηθή αλάιπζε. 8. 
Δθαξκνγέο: Μεηαβαηηθή κνλνδηάζηαηε αγσγή ζε εκηάπεηξε πιάθα ηεο νπνίαο ε ζεξκνθξαζία επηθάλεηαο 
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αιιάδεη μαθληθά. Μεηαβαηηθή κνλνδηάζηαηε αγσγή ζε εκηάπεηξε πιάθα κε ζηαζεξή παξνρή ζεξκφηεηαο ζηελ 
επηθάλεηα. Μεηαβαηηθή κνλνδηάζηαηε αγσγή ζε πιάθα ηεο νπνίαο νη ζεξκνθξαζίεο ησλ δχν επηθαλεηψλ 
αιιάδνπλ μαθληθά. 9. Μεηαθνξά κάδαο: Δηζαγσγή. Γηαθνξηθέο εμηζψζεηο κεηαθνξάο κάδαο. 10. Μνξηαθή 
δηάρπζε – Νφκνη Fick: Νφκνη Fick. Ηζνκνξηαθή αληηδηάρπζε αεξίσλ. Γηάρπζε ελφο αεξίνπ ζπζηαηηθνχ. 
Πξνζδηνξηζκφο δηαρπηφηεηαο. 11. Δθαξκνγέο: Γηάρπζε κέζσ ζηάζηκνπ αεξίνπ κεκβξάλεο. Κειί ηνπ Arnold. 
Απνξξφθεζε αεξίνπ ζε πγξφ. 12. Δθαξκνγέο Γηάρπζε θαη νκνγελήο ρεκηθή αληίδξαζε. Γηάρπζε θαη 
εηεξνγελήο ρεκηθή αληίδξαζε. 13. Δθαξκνγέο: Αέξηα ξχπαλζε. Ρχπαλζε πδάηηλσλ απνδεθηψλ θαη 
ζαιαζζψλ. Ρχπαλζε εδάθνπο. 
Γηδάζθσλ:  Παπαδάθεο Δπάγγεινο, Μαθξίδεο νθνθιήο 
 
6.   (ΠΤ. 360)  Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία  
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγή ζηε Γεσινγία. 2. Οξπθηά θαη πεηξψκαηα. 3. Ζ κέηξεζε ηνπ γεσινγηθνχ 
ρξφλνπ. 4. Γεσινγηθνί ράξηεο. 5. Απνζάζξσζε θαη βαξπηηθέο θηλήζεηο. 6. Γηάβξσζε θαη ην λεξφ ζηελ 
επηθάλεηα ηεο γεο θαη θάησ απφ απηή. 7.  Γεσηξήζεηο. 8. Πιεκκχξεο. 9. Καηνιηζζήζεηο. 10. εηζκνί. 11. 
Παγεηψλεο θαη άλεκνη. 12. Ληζνζθαηξηθέο πιάθεο (Δλεξγφο θίλεζε, Κίλεζε ζην παξειζφλ, απνθιίλνπζεο θαη 
ζπγθιίλνπζεο ιηζνζθαηξηθέο πιάθεο). 13. Ληζνζθαηξηθέο πιάθεο ζηελ Διιάδα (Σν Διιεληθφ ηφμν). 
Γηδάζθσλ:   Εαραξίαο Ηεξόζενο, Παλεπηζηεκηαθόο ππόηξνθνο 

 
 
 

Δμάκελν Γ΄ 
 

1. (ΠΤ. 410)  ηαηηζηηθή 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγή ζηε ζηαηηζηηθή επηζηήκε θαη κεζνδνινγία. Δθηηκεηέο θαη εθηηκήζεηο: Πιεζπζκφο 
θαη δείγκα. 2. Βαζηθέο παξάκεηξνη: Παξάκεηξνη θεληξηθήο ηάζεο, Παξάκεηξνη δηαζπνξάο, Όξηα 
εκπηζηνζχλεο, Παξάκεηξνη ζρήκαηνο. 3. Δπηζθφπεζε δεδνκέλσλ: Γξαθήκαηα (π.ρ. Ηζηνγξάκκαηα, 
Θεθνγξάκκαηα). 4. Μεηαζρεκαηηζκνί δεδνκέλσλ. Θεσξία ζηαηηζηηθνχ ειέγρνπ: 5. Πεηξακαηηθά ζρέδηα, 
ηαηηζηηθφο έιεγρνο (Μεδεληθέο ππνζέζεηο, θάικαηα απφθαζεο: θάικαηα Σχπνπ Η θαη Σχπνπ ΗΗ, Ηζρχο 
δνθηκαζηψλ). 6. ηαηηζηηθέο δνθηκαζίεο: Μεζνδνινγηθνί πεξηνξηζκνί (Αλεμαξηεζία θαηαγξαθψλ, 
Ηζνδπγηζκέλεο θαη κε δείγκαηνιεςίεο, Οκνηνγέλεηα (ηζφηεηα) δηαθπκάλζεσλ). 7. χγθξηζε κέζνπ κε αξηζκφ, 
χγθξηζε δχν κέζσλ (Γνθηκαζία-t), Μνλνδηάζηαηε Αλάιπζε Γηαθχκαλζεο. 8. πζρεηηζκέλεο δεηγκαηνιεςίεο 
(Γνθηκαζία-t γηα δεχγε θαηαγξαθψλ). 9. πζρέηηζε θαη παιηλδξφκεζε: πλδηαθχκαλζε θαη ζπζρέηηζε, 
Γηκεηαβιεηή θαλνληθή θαηαλνκή. 10. πληειεζηήο ζπζρέηηζεο, Δθηηκήζεηο θαη εθηηκεηέο ζπζρεηίζεσλ. 11. 
Έιεγρνο ζεκαληηθφηεηαο, Πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο. 12. Πξνζαξκνγή απινχ γξακκηθνχ κνληέινπ ζηα 
δεδνκέλα: Μέζνδνο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο, Μέζνδνο ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, Πξνζαξκνγή επζείαο. 13. 
Υξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε δεδνκέλσλ. 
Γηδάζθνληεο:  Κνπηειηέξεο Φξαγθίζθνο 
 
2.  (ΠΤ.420)  Οηθνινγία & Πξνζηαζία ηεο θύζεο 
Πεξηερόκελα: 1. Βαζηθέο έλλνηεο. Βηνινγηθά ζπζηήκαηα θαη ζπζηήκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ νηθνινγία. 
Δηζαγσγή ζηελ Οηθνινγία Φπηψλ θαη Οηθνινγία βιάζηεζεο. 2. πζηαηηθά ησλ νηθνζπζηεκάησλ -Βηνηηθνί & 
Αβηνηηθνί παξάγνληεο. Οηθνινγηθέο ππξακίδεο. Παξαγσγηθφηεηα. Αλάιπζε νηθζπζηεκάησλ θαη νηθνινγηθά 
κνληέια.3. Κιίκα-Βηνθιίκα. Οη παξάγνληεο Φσο, Θεξκνθξαζία, Νεξφ, Αλεκνο. Δπίδξαζε ηνπ αλέκνπ ζηε 
δνκή θαη ζην πεξηβάιινλ ησλ θπηψλ. 4. Πξνζαξκνγέο ησλ θπηψλ ζε αθξαίεο ζπλζήθεο. 5. Δδαθνο, εδαθηθνί 
νξγαληζκνί, εδαθηθφ λεξφ θαη εδαθηθά δηαιχκαηα. Θξεπηηθά ζηνηρεία ζην έδαθνο θαη ζηα θπηά. Θξεπηηθά 
ζηνηρεία θαη θπηνθνηλφηεηεο. Φπηηθά είδε ησλ αιαηνχρσλ εδαθψλ. ρέζεηο θπηνθνηλνηήησλ-εδάθνπο. 6. 
Δηζαγσγή ζηηο κεζφδνπο πεξηγξαθήο ηεο βιάζηεζεο. έλλνηα ηεο θπηνθνηλφηεηαο. Γνκή βιάζηεζεο, Μνλάδεο 
ηαμηλφκεζεο θαη πζηήκαηα. 7. Ζ έλλνηα ηεο δηάπιαζεο. πζηήκαηα δνκηθήο ηαμηλφκεζεο Dansereau θαη 
Kuchler. Σν ζχζηεκα δνκηθψλ δηαπιάζεσλ ηνπ Fosberg. δνκηθν-Οηθνινγηθφ πζηεκα Γηαπιάζεσλ ηεο 
Unesco. Μεηάβαζε ζηελ εξκελεία ηεο ρισξηδηθήο θαη ηεο δνκηθήο κνλάδαο. 8. Ζ θχζε θαη ηα πξνβιήκαηα 
ησλ ρισξηδηθψλ δεδνκέλσλ. Quadrat:Ζ δεηγκαηνιεπηηθή επηθάλεηα γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ εηδψλ. Δπηινγή 
ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο. Γεηγκαηνιεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. 9. Σχπνη θνηλνηήησλ κε βάζε ηελ θπξηαξρία εηδψλ. 
Έλλνηα ηεο θπηνθνηλσλίαο. Φπηνθνηλσληνινγηθέο ζρνιέο θπηνθνηλσλίαο θαηά Braun-Blanquet. 10. 
πληειεζηέο νκνηφηεηαο θπηνθνηλνηήησλ. Γείθηεο νκνηφηεηαο Jaccard θαη Sorensen. ρέζεηο νκνηφηεηαο κε 
βάζε ηηο πνζφηεηεο ησλ εηδψλ. Σηκέο θαησθιίνπ γηα ηελ ηαμηλφκεζε ησλ θπηνθνηλσληψλ. Καηάηαμε εηδψλ. 
11. Έλλνηα ηνπ νξφθνπ βιάζηεζεο. Βηνθιηκαηηθά θαζνξηδφκελε ή Εσληθή βιάζηεζε. Δδαθηθά εμαξηψκελε ή 
Αδσληθή βιάζηεζε. 12. Σχπνη νηθνηφπσλ ηνπ Annex Η ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ. Καηαγξαθή, εθηίκεζε, 
αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή Οδεγία. 13. Απεηινχκελνη - θηλδπλεχνληεο ηχπνη 
νηθνηφπσλ. Πηέζεηο-απεηιέο. Πξσηφθνιια παξαθνινχζεζεο. 
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Γηδάζθνληεο:  Γεκόπνπινο Παλαγηώηεο, Παλίηζα Μαξία 
 
3.  (ΠΤ.430)  Μνξηαθή βηνινγία 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο – Σo DNA σο γελεηηθφ πιηθφ – Γελεηηθφο θψδηθαο θαη κεηαιιάμεηο. 2. 
Γνλίδην – Δμψληα – Δζψληα – Οξγάλσζε επθαξπσηηθψλ γνληδίσλ. 3. Απφ ην DNA ζηηο πξσηεΐλεο. 4. 
Γνληδηαθή ξχζκηζε ζε επθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο Η. 5. Γνληδηαθή ξχζκηζε ζε επθαξπσηηθνχο νξγαληζκνχο ΗΗ. 
6. Σερλνινγίεο εληνπηζκνχ γνληδίσλ. 7. Δξγαιεία ηεο ηερλνινγίαο ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA Η. 8. Δξγαιεία 
ηεο ηερλνινγίαο ηνπ αλαζπλδπαζκέλνπ DNA ΗΗ. 9. Θεκειηψδεηο αξρέο αιιεινχρηζεο DNA. 10. Νέεο 
ηερλνινγίεο αιιεινχρηζεο (ππξναιιεινχρηζε). 11. Αλάιπζε γνληδησκάησλ. 12. Λεηηνπξγηθή γνληδησκαηηθή. 
13. Γελεηηθά απνηππψκαηα θαη εθαξκνγέο. 
Γηδάζθσλ:  Σζηάκεο Γεώξγηνο 
 
4. (ΠΤ.440)  Γηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγηθφ κάζεκα. 2. Υαξαθηεξηζκφο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 3. Υψξνη Αλεμέιεγθηεο 
Γηάζεζεο Απνξξηκκάησλ. 4. Υψξνη Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ. 5. Γηαρείξηζε βηναεξίνπ θαη 
ζηξαγγηζκάησλ. 6. ηαζκνί Μεηαθφξησζεο Απνξξηκκάησλ. 7. Κνκπνζηνπνίεζε Αζηηθψλ ηεξεψλ 
Απνβιήησλ. 8. Αλαθχθισζε - Δλαιιαθηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 9. Θεξκηθέο 
κέζνδνη επεμεξγαζίαο ζηεξεψλ απνβιήησλ. 10. Γηαρείξηζε επηθίλδπλσλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. 11. Υψξνη 
Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ. 12. Οινθιεξσκέλα πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ. 13. 
Αλάιπζε θφζηνπο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ.  
Γηδάζθνληεο:  Σεθεξιεθνπνύινπ Αζαλαζία, Αθξάηνο Υξήζηνο 
 
5. (ΠΤ. 450)  Αξηζκεηηθή αλάιπζε 
Πεξηερόκελα: 1. Βαζηθέο έλλνηεο, δηαθξηηνπνίεζε. 2. Απφιπην θαη ζρεηηθφ ζθάικα, δηάδνζε ζθαικάησλ. 3. 
Αξηζκεηηθή παξαγψγηζε (πξνο-ηα-πίζσ, πξνο-ηα-εκπξφο θαη θεληξηθέο δηαθνξέο). 4-5. Αξηζκεηηθή 
νινθιήξσζε (κέζνδνο παξαιιεινγξάκκνπ, κέζνδνο ηξαπεδίνπ, ηχπνο Simpson). 6-7. Δπίιπζε αιγεβξηθψλ 
εμηζψζεσλ (κέζνδνο δαδνρηθψλ βεκάησλ, κέζνδνο δηρνηφκεζεο, κέζνδνο Newton - Raphson). 8-9. Δπίιπζε 
γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ (κέζνδνο Gauss, κέζνδνο Jacobi, κέζνδνο Gauss-Seidel). 10. Παξεκβνιή / 
Παξέθηαζε (κέζνδνο Taylor, κέζνδνο Lagrangre). 11. Δπίιπζε ζπλήζσλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ (κέζνδνο 
Euler, κέζνδνο Runge – Kutta, ππνβηβαζκφο ηάμεο, πεπεξαζκέλεο δηαθνξέο). 12. Δπίιπζε ζπλήζσλ 
δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ (πεπεξαζκέλεο δηαθνξέο). 13. Δηδηθά ζέκαηα αξηζκεηηθήο αλάιπζεο (ηπραίνη αξηζκνί, 
κέζνδνο Monte Carlo, επίιπζε ζπζηεκάησλ κε γξακκηθψλ εμηζψζεσλ). 
Γηδάζθσλ:  Κνπηειηέξεο Φξαγθίζθνο 
 
6. (ΠΤ. 460)  Ρεπζηνκεραληθή - Τδξαπιηθή 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγή - Βαζηθέο έλλνηεο ξεπζηνκεραληθήο. Πξνζέγγηζε ζπλερνχο κέζνπ. Ημψδεο 
ξεπζηνχ. 2. ηαηηθή θαη δπλακηθή θφξηηζε πνπ αζθεί ε ξνή. Τδξνζηαηηθή. 3. Φαηλφκελα ηεο ξνήο ησλ 
ξεπζηψλ. ηξσηή θαη ηπξβψδεο θίλεζε. 4. Κηλεκαηηθή: Πξνζέγγηζε Lagrange, πξνζέγγηζε Euler. Θεψξεκα 
κεηαθνξάο Reynolds, εμίζσζε ζπλέρεηαο, ξντθή ζπλάξηεζε. 5. Γπλακηθή Ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζε απεηξνζηφ 
φγθν ξεπζηνχ. Δμηζψζεηο Navier Stokes. 6. Βαζηθέο Ρνέο. Δθαξκνγέο ηεο εμίζσζεο Navier Stokes. 
Αδηάζηαηε κνξθή ησλ εμηζψζεσλ N.S. 7. Δμίζσζεηο Δuler, Bernoulli, Darcy. 8. Σπξβψδεο Ρνή 
Υαξαθηεξηζηηθά ηπξβψδνπο ξνήο. Οξηαθή ζηνηβάδα. Ζ έλλνηα ηεο νξηαθήο ζηνηβάδαο. Δμηζψζεηο ηεο νξηαθήο 
ζηνηβάδαο. Καηαλνκή ηαρπηήησλ ζηελ νξηαθή ζηνηβάδα. 9. Ρνή ζε θιεηζηνχο αγσγνχο: Γξακκηθέο θαη ηνπηθέο 
απψιεηεο. 10. πζηήκαηα αγσγψλ ππφ πίεζε.  11. Σαμηλφκεζε ξνψλ ζε αλνηθηνχο αγσγνχο. 12. Τδξαπιηθφ 
άικα. 13. Με κφληκε ξνή ζε αλνηθηνχο αγσγνχο Τδξαπιηθή ζπκπεξηθνξά κεησπηθψλ θαη πιεπξηθψλ 
ππεξρεηιηζηψλ. 
Γηδάζθνληεο:  Σεθεξιεθνπνύινπ Αζαλαζία, Αθξάηνο Υξήζηνο 

 
 
 

Δμάκελν Δ΄ 
 
1.  (ΠΤ.510)  Οηθνινγία & Γπλακηθή πιεζπζκώλ 
θνπόο: Σν κάζεκα δηδάζθεηαη ζην Γ‟ έηνο έρνληαο σο βαζηθφ ζηφρν ηελ θαηαλφεζε απφ ηνπο θνηηεηέο ησλ 
κεραληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ νη δσηθνί νξγαληζκνί κεηαμχ ηνπο θαη κε ην πεξηβάιινλ. 
Οη βαζηθέο γλψζεηο Οηθνινγίαο πνπ δίλνληαη έρνπλ ηελ θαηεχζπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηε δηαρείξηζε ησλ 
βηνινγηθψλ πφξσλ.  
Πεξηερόκελα: Γεληθνί νηθνινγηθνί φξνη. Οη βαζηθνί αβηνηηθνί παξάγνληεο θαη νη επηδξάζεηο ηνπο. Πξνζαξκνγέο 
νξγαληζκψλ ζην αβηνηηθφ πεξηβάιινλ: λφκνη ειαρίζηνπ θαη αλνρήο, ζεξκηθέο πξνζαξκνγέο νξγαληζκψλ, 
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πξνζαξκνγέο ζε πδάηηλεο αληημνφηεηεο, ιήζαξγνο, κεηαλάζηεπζε, βηνινγηθνί ξπζκνί, νηθφηππνη. Πιεζπζκνί: 
κέγεζνο θαη ππθλφηεηα, πξφηππα θαηαλνκήο ζην ρψξν, ειηθηαθή νξγάλσζε, επηβίσζε θαη γνληκφηεηα, αχμεζε 
πιεζπζκψλ, δηαρείξηζε πιεζπζκψλ. Δλδν- θαη δηαπιεζπζκηαθφο αληαγσληζκφο. Οηθνινγηθφο ζψθνο. Θήξεπζε. 
Ρχζκηζε αθζνλίαο πιεζπζκψλ: πιεζπζκηαθέο δηαθπκάλζεηο, εζνινγηθή ξχζκηζε. Οηθνινγηθέο κέζνδνη: 
εθηίκεζε κεγέζνπο θαη απφιπηεο ππθλφηεηαο πιεζπζκψλ, ζρεδηαζκφο δεηγκαηνιεςηψλ, πξφηππα θαηαλνκήο, 
ηερληθέο αλάιπζεο πιεζπζκψλ. 
Γηδάζθσλ:  Κεραγηάο  Γεώξγηνο  
 
2. (ΠΤ.520)  Φπζηθέο Γηεξγαζίεο  
θνπόο: Απηφ ην κάζεκα είλαη ε θπζηθή ζπλέρεηα ηεο εηζαγσγήο ζηα θαηλφκελα κεηαθνξάο θαη αθνξά ζηελ 
εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηηο θχξηεο εθαξκνγέο ηνπο. Σν κάζεκα απνζθνπεί ζην λα θαηαλνήζνπλ νη θνηηεηέο 
ηηο βαζηθέο θπζηθέο δηεξγαζίεο κεηαθνξάο κάδαο θαη ζεξκφηεηαο, ζχγρξνλεο θαη παξαδνζηαθέο, ε γλψζε ησλ 
νπνίσλ είλαη απαξαίηεηε ηφζν ζηελ θαηαλφεζε φζν θαη ζηελ κειέηε εγθαηαζηάζεσλ δηαρείξηζεο θαη 
θαζαξηζκνχ πγξψλ απνβιήησλ, ζηελ απνγχκλσζε αεξίσλ ξεπκάησλ απφ ξχπνπο θαη ηνμηθέο νπζίεο θαη ζε 
κηθξφηεξε έθηαζε ζε ζέκαηα θαζαξηζκνχ κνιπζκέλσλ εδαθψλ.    
Πεξηερόκελα: Δηζαγσγή ζηνπο δηαρσξηζκνχο: Μεραληθνί δηαρσξηζκνί, δηεξγαζίεο κεηαθνξάο κάδαο, άκεζεο 
θαη έκκεζεο δηεξγαζίεο, ε έλλνηα ηνπ ζρεδηαζκνχ. Mεραληθνί δηαρσξηζκνί -Γηήζεζε: Φίιηξα πιαθνχληα. Πηψζε 
πίεζεο ζηνλ πιαθνχληα. Αζπλερή θίιηξα πίεζεο. Αζπλερή θίιηξα θελνχ. πλερή θίιηξα θελνχ. Φίιηξα πίεζεο 
πεξηζηξνθηθνχ ηπκπάλνπ. Φπγνθεληξηθνί δηαρσξηζκνί. Γηεζεηηθά κέζα. Απνξξφθεζε, Απνγχκλσζε: Αξρέο 
απνξξφθεζεο. πληειεζηέο κεηαθνξάο κάδαο. Πχξγνη κε πιεξσηηθά πιηθά, ηπραία θαη δηαηεηαγκέλα. Πχξγνη κε 
βαζκίδεο. Δπαθή κεηαμχ πγξνχ θαη αεξίνπ θαη'αληηξξνή θαη νκνξξνή. Ηζνδχγηα κάδαο. Απνξξφθεζε πνιιψλ 
ζπζηαηηθψλ. Απνξξφθεζε κε ρεκηθή αληίδξαζε. Γηαρσξηζκνί κε κεκβξάλεο: Πνξψδεηο κεκβξάλεο, κεκβξάλεο 
πνιπκεξψλ. Γνκή ηεο κεκβξάλεο. Καζαξφηεηα πξντφληνο θαη απφδνζε. Δθαξκνγέο. Γηαρσξηζκφο αεξίσλ. 
Γηαρσξηζκφο πγξψλ. Μεκβξάλεο γηα ηελ εθρχιηζε πγξνχ-πγξνχ. Ξήξαλζε: Αξρέο μήξαλζεο. Δίδε μεξαληήξσλ. 
Μεηαθνξά ζεξκφηεηαο ζηνπο μεξαληήξεο. Τπνινγηζκφο ζεξκηθνχ θαζήθνληνο μεξαληήξα. Μνλάδεο κεηαθνξάο 
ζεξκφηεηαο. Τγξαζία ηζνξξνπίαο θαη ειεχζεξε πγξαζία. Τπνινγηζκφο ρξφλνπ μήξαλζεο κε ζηαζεξέο 
ζπλζήθεο. Ξήξαλζε κε ςχμε. Πξνζξφθεζε: Πξνζξνθεηηθά πιηθά θαη δηεξγαζίεο πξνζξφθεζεο. Πξνζξνθεηηθέο 
ζπζθεπέο ζηαζεξνπνηεκέλεο θιίλεο. Ηζνξξνπία θαη ηζφζεξκεο πξνζξφθεζεο. Ηνλαληαιιαγή. Υξσκαηνγξαθία.  
Δλαιιάθηεο ζεξκφηεηαο: Γεληθφο ζρεδηαζκφο ζπζθεπψλ αληαιιαγήο ζεξκφηεηαο. Δλαιιάθηεο θειχθνπο απιψλ. 
Βαζκφο απφδνζεο πηεξπγίνπ. πκππθλσηέο θαη εμαηκηζηήξεο. Μεηαθνξά ζεξκφηεηαο ζε θιίλεο κε πιεξσηηθφ 
πιηθφ. 
Γηδάζθσλ:  Παπαδάθεο Δπάγγεινο 
 
3.  (ΠΤ.530)  Τδάηηλα νηθνζπζηήκαηα & Γηαρείξηζή ηνπο 
Πεξηερόκελα: 1.  Δηζαγσγή: ην λεξφ θαη ε ζεκαζία ηνπ, πξνέιεπζε, θαηαλνκή, ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ. 2.  Σν 
αβηνηηθφ πεξηβάιινλ: θσο, ζεξκνθξαζία, αιαηφηεηα θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. 3.  πγθέληξσζε νμπγφλνπ, 
ππθλφηεηα, pH, πδξνζηαηηθή πίεζε. 4.  Οη θηλήζεηο ησλ πδάηηλσλ καδψλ. Μέηξεζε θπζηθνρεκηθψλ παξακέηξσλ 
ηνπ λεξνχ. 5.  Σν βηνηηθφ πεξηβάιινλ: θπηνπιαγθηφ θαη δσνπιαγθηφ. 6.  Πξφζιεςε ηξνθήο, θαηαθφξπθε 
θαηαλνκή, κεηαλαζηεχζεηο. 7.  Βέλζνο, ηχπνη ππνζηξσκάησλ, αλαπλνή θαη δηαηξνθή βελζηθψλ  νξγαληζκψλ.  
8. Δθινγή ππνζηξψκαηνο, κέζνδνη ζπιινγήο. 9. Νεθηφλ, ηχπνη νξγαληζκψλ, δηαηήξεζε ηεο σζκσηηθήο 
ηζνξξνπίαο. 10. Μεραληζκνί αηψξεζεο θαη πιεχζεο. Ζ δσή ζε κεγάια βάζε. 11. Παξαγσγηθφηεηα πδάηηλσλ 
νηθνζπζηεκάησλ. 12. Ρχπαλζε πδάηηλσλ νηθνζπζηεκάησλ. 13. Γηαρείξηζε πδάηηλσλ βηνινγηθψλ πφξσλ. 
Γηδάζθσλ:   Κεραγηάο  Γεώξγηνο  
 
4.          (ΠΤ.540)  Πεξηβαιινληηθή Σνμηθνινγία & Μεηαιιαμηγέλεζε  
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγή ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη ηζηνξηθά ζηνηρεία. 2. Δπηπηψζεηο αθηηλνβνιίαο θαη 
ρεκηθψλ γελνηνμηθψλ-κεηαιιαμηγφλσλ παξαγφλησλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ άλζξσπν. 3. Αλαζθφπεζε 
βαζηθψλ γλψζεσλ ηεο δνκήο ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ θαη ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο ζε κνξηαθφ, θπηηαξηθφ, 
νξγαληζκηθφ θαη πιεζπζκηαθφ επίπεδν. 4. Καηεγνξηνπνίεζε κεηαιιάμεσλ. Φπζηθή επαγσγή κεηαιιάμεσλ. 
Μεραληζκνί επηδηφξζσζεο. 5. Υεκηθνί, θπζηθνί, βηνινγηθνί παξάγνληεο θαη κεηαιιάμεηο. 6. Γελνηνμηθφηεηα - 
Μεηαιιαμηγέλεζε θαη θαξθηλνγέλεζε. 7. πζηήκαηα έιεγρνπ θαη πξνζδηνξηζκνχ γελνηνμηθψλ επηδξάζεσλ ζε 
in vitro ζπλζήθεο. 8. πζηήκαηα έιεγρνπ θαη πξνζδηνξηζκνχ γελνηνμηθψλ επηδξάζεσλ ζε  in vivo ζπλζήθεο. 
9. ηξαηεγηθέο πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ γελνηνμηθψλ παξαγφλησλ ζηνλ αέξα, ζην 
λεξφ, ζην έδαθνο θαη ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ. 10. Δπαγγεικαηηθή έθζεζε θαη γελνηνμηθέο επηδξάζεηο ζηνλ 
άλζξσπν.  11. Αληηκεηαιιαμηγφλνη θαη αληηγελνηνμηθνί παξάγνληεο. 12. Γελνηνμηθφηεηα - Μεηαιιαμηγέλεζε ζε 
ζπλδπαζκφ κε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο λέσλ πιηθψλ (π.ρ. Πξνεγκέλεο Oμεηδσηηθέο Mέζνδνη 
Aπνξξχπαλζεο, Nαλνηερλνινγία). 13. Γηεζλείο νξγαληζκνί θαη βάζεηο δεδνκέλσλ ζρεηηθέο κε γελεηηθή 
ηνμηθνινγία θαη κεηαιιαμηγέλεζε. 
Γηδάζθσλ:   Βιαζηόο Γεκήηξηνο 
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5.          (Π.Τ.550)  GIS & Μέζνδνη ρσξηθήο αλάιπζεο 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο. Οξηζκφο ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. πληζηψζεο 
ζπζηεκάησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ. Υσξηθέο θαη κε-ρσξηθέο αλαιχζεηο δεδνκέλσλ. Ζ έλλνηα ηεο 
θιίκαθαο. Ζ παξάκεηξνο ρξφλνο ζηα ΓΠ. 2. Δηζαγσγή ζηελ ηνπνγξαθία. 3. Υαξαθηεξηζηηθά θαη κνξθέο 
δεδνκέλσλ. Σχπνη ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. εκεηαθά, γξακκηθά, επηθαλεηαθά δεδνκέλα. Γηαβάζκηζε 
γεσγξαθηθψλ θαηλνκέλσλ. Γηαθξηηά, ζεηξηαθά, ζπλερή θαηλφκελα. Απφδνζε ρσξηθψλ κεηξήζεσλ. 
Ολνκαζηηθή βαζκίδα, ηαθηηθή ή ηεξαξρηθή βαζκίδα, βαζκίδα δηαζηήκαηνο, βαζκίδα ιφγνπ ή αλαινγηψλ. 4. 
Απφθηεζε θαη εηζαγσγή δεδνκέλσλ. Γνκή, νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ρσξηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ. Υσξηθέο 
αλαθξίβεηεο δεδνκέλσλ. 5. Γνκέο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Γνκή δηαλχζκαηνο θαη θαλάβνπ. 6. Υσξηθέο 
αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο. Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ. Μνληεινπνίεζε. 7. Φεθηαθά κνληέια 
εδάθνπο. 8. Δηζαγσγή ζηε ραξηνγξαθία. Πξνβνιέο, ζπζηήκαηα αλαθνξάο. 9. Παγθφζκην δνξπθνξηθφ 
ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζέζεο. 10. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο ζηηο κεζφδνπο ρσξηθήο αλάιπζεο. Οπηηθνπνίεζε, 
δηεξεχλεζε θαη κνληεινπνίεζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Σπραία, ζπζζσξεπκέλα θαη θαλνληθά ζεκεηαθά ρσξηθά 
πξφηππα. 11. Γηεξεχλεζε ζεκεηαθψλ ρσξηθψλ πξνηχπσλ. Ζ κέζνδνο ησλ πιεζηέζηεξσλ γεηηνληθψλ 
απνζηάζεσλ. Ζ ζπλάξηεζε Κ ηνπ Ripley. Υσξν-ρξνληθή ζπζζψξεπζε ζεκεηαθψλ παξαηεξήζεσλ. 12. 
Αλάιπζε ζπλερφκελσλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Υσξηθή απηνζπζρέηηζε. Ζκηβαξηνγξάκκαηα. πζρεηνγξάκκαηα. 
Οπηηθνπνίεζε θαη δηεξεχλεζε ζπλερφκελσλ ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. 13. Μέζνδνη ρσξηθήο παξεκβνιήο. 
Kriging. Γεσγξαθηθά ζηαζκηζκέλε παιηλδξφκεζε. 
Γηδάζθσλ:   Γελ πξνζθέξεηαη 
 
6. (ΠΤ.560)  Τδαηηθνί πόξνη – Σερληθή πδξνινγία 
Πεξηερόκελα: 1. Τδξνινγηθφο θχθινο. 2. ηνηρεία γεσκνξθνινγίαο. Υάξαμε πδξνινγηθήο ιεθάλεο, ραξαθηε-
ξηζηηθά πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ. 3. Αηκνζθαηξηθά θαηαθξεκλίζκαηα, ππνινγηζκφο κέζεο βξνρφπησζεο ζε 
ιεθάλε απνξξνήο. 4. Δμάηκηζε θαη δηαπλνή. 5. Γηήζεζε θαη εδαθηθή πγξαζία. 6. Πεξίζζεπκα βξνρήο. 7. 
Δπηθαλεηαθή απνξξνή. 8. Μνλαδηαίν θαη άκεζν πδξνγξάθεκα. 9. Πιεκκπξηθέο απνξξνέο, δηφδεπζε 
πιεκκπξάο (Μέζνδνο Muskingum θαη Puls). 10. Σακηεπηήξεο. 11. ηεξενπαξνρέο. 12. Πνηφηεηα 
επηθαλεηαθψλ πδάησλ. 13. Δηζαγσγή ζηε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ. 
Γηδάζθνληεο:   Αθξάηνο Υξήζηνο, Εαραξίαο Ηεξόζενο 

 
 
 

Δμάκελν Σ΄ 
 

1. (ΠΤ.610)  Παξάθηηα σθεαλνγξαθία 
Πεξηερόκελα: 1. Ζ απαξρή θαη ην παξειζφλ ηεο γεο. 2. Ο πιαλήηεο σθεαλφο. 3. Ληζνζθαηξηθέο πιάθεο θαη 
σθεάληνο ππζκέλαο. 4. Υεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ. 5. Φπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζαιάζζηνπ λεξνχ. 6. 
Θαιάζζηα ξεχκαηα. 7. Κπθινθνξία ξεπκάησλ παγθφζκηνπ σθεαλνχ. 8. Παιίξξνηεο. 9. Αθηέο θαη παξάθηηα 
πεξηβάιινληα. 10. Φπζηθέο δηεξγαζίεο ζηνλ παξάθηην ρψξν. 11. Θαιάζζηα ξχπαλζε. 12. Μαζεκαηηθά 
κνληέια. 13. ηαηηζηηθή αλάιπζε σθεαλνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. 

Γηδάζθσλ:   Εαραξίαο Ηεξόζενο  
 
8. (ΠΤ.620)  Πεξηβάιινλ & Δλέξγεηα 
Πεξηερόκελα:  1. Δηζαγσγή (θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ζελάξηα αχμεζεο 
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, αλαγθαηφηεηα αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ πεγψλ). 2. Βαζηθέο έλλνηεο (ελέξγεηα θαη 
κνξθέο, ελεξγεηαθέο κεηαηξνπέο θαη ζεξκνδπλακηθνί λφκνη). 3. Πεγέο Δλέξγεηαο (Γεληθά πεξί ζπκβαηηθψλ θαη 
ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, ελεξγεηαθφ ηζνδχγην, ζπκκεηνρή ελεξγεηαθψλ πεγψλ παγθνζκίσο θαη ζηελ 
Διιάδα). 4. πκβαηηθέο πεγέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο (άλζξαθαο, ιηγλίηεο, πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην). 
5. Ππξεληθή ελέξγεηα θαη πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο (ζράζε θαη ζχληεμε). 6. Ζιηαθή Αθηηλνβνιία (Μνληέια, 
κεηξήζεηο, εθηίκεζε, νξηδφληην θαη θεθιηκέλν επίπεδν). 7. Ζιηαθή Δλέξγεηα (παζεηηθά θαη ελεξγεηηθά 
ζπζηήκαηα, βηνθιηκαηηθφ θηίξην). 8. Ζιηαθή Δλέξγεηα (θσηνβνιηατθά ζηνηρεία, πιηθά εθκεηάιιεπζεο ειηαθήο 
ελέξγεηαο). 9. Αηνιηθφ Γπλακηθφ (Υξνλνζεηξά, Καηαλνκή Weibull). 10. Αηνιηθή Δλέξγεηα θαη ηερλνινγία 
αλεκνγελλεηξηψλ (πξνζδηνξηζκφο, παξάθηηα, πεξηγξαθή Α/Γ, αλάιπζε θχθινπ δσήο). 11. Δλέξγεηα ηνπ 
λεξνχ (πδξαπιηθή, σθεαλψλ, θπκάησλ). 12. Δλέξγεηα βηνκάδαο θαη γεσζεξκηθή ελέξγεηα. 13. Δλέξγεηα 
πδξνγφλνπ (θπςέιεο πδξνγφλνπ, κεκβξάλεο αληαιιαγήο πξσηνλίσλ, ζπζηνηρίεο πδξνγφλνπ) θαη  πξνεγκέλα 
πβξηδηθά ζπζηήκαηα (ζπζηήκαηα ππνβνεζνχκελα απφ επηηαρπληή, γάκκα θχηηαξα). 
Γηδάζθνληεο:   Καξακάλεο Γεκήηξηνο 
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3. (ΠΤ.630)  Σειεπηζθόπεζε 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο. Βαζηθέο αξρέο. Ηζηνξηθή αλαδξνκή. Ζιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. 
Βαζηθέο αξρέο αεξνθσηνγξαθίαο θαη ηειεπηζθφπεζεο. Ζ έλλνηα ηεο θιίκαθαο. 2. Γνξπθνξηθά ζπζηήκαηα 
θαηαγξαθήο. Δλεξγεηηθά παζεηηθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο. Υαξαθηεξηζηηθά δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ. 
Υσξηθή, ξαδηνκεηξηθή, θαζκαηηθή θαη ρξνληθή δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα. Φαζκαηηθέο ππνγξαθέο. Φαζκαηηθή 
απφθξηζε ζπληζησζψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Φαζκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά βιάζηεζεο, εδάθνπο, πδάηηλσλ 
καδψλ. 3. Ραδηνκεηξηθή θαη αηκνζθαηξηθή πξνζαξκνγή δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ. 4. Γεσκεηξηθή 
πξνζαξκνγή δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ. Οξζναλαγσγή. 5. Φαζκαηηθή ελίζρπζε δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ.  6. 
Υσξηθή ελίζρπζε δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ. 7. Πνιπθαζκαηηθνί κεηαζρεκαηηζκνί. Γείθηεο βιάζηεζεο. 8. 
Πνιπκεηαβιεηέο ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ. 9. Κιαζζηθή θσηνεξκελεία. Φεθηαθή 
ηαμηλφκεζε. ηξαηεγηθή ηαμηλφκεζεο. Μέζνδνη ηαμηλφκεζεο. 10. Αιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο. Δθηίκεζε αθξίβεηαο 
ηαμηλφκεζεο. 11. Δηζαγσγή ζηε θσηνγξακκεηξία. Γεκηνπξγία ςεθηαθνχ κνληέινπ εδάθνπο. 12. 
Τπεξθαζκαηηθά ζπζηήκαηα. Θεξκηθά ζπζηήκαηα. Δλεξγεηηθά ζπζηήκαηα κηθξνθπκάησλ. 13. Πξνρσξεκέλα 
ζέκαηα επεμεξγαζίαο δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ.. 
Γηδάζθσλ:   Γελ πξνζθέξεηαη 
 
4.  (ΠΤ.640)  Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγή, Φπζηθή θαη ξππαζκέλε αηκφζθαηξα, ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο 
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ρσξηθέο θαη ρξνληθέο θιίκαθεο ηεο αέξηαο ξχπαλζεο. 2. Πεγέο ηεο αηκνζθαηξηθήο 
ξχπαλζεο, ηαμηλφκεζε ησλ αέξησλ ξχπσλ (πξσηνγελείο-δεπηεξνγελείο, θπζηθήο πξνέιεπζεο – 
αλζξσπνγελείο ξχπνη), κνλάδεο κέηξεζεο, ρξφλνο εκηδσήο. 3. Οη θπξηφηεξνη αηκνζθαηξηθνί ξχπνη: πεγέο, 
θαηαβφζξεο, ηδηφηεηεο, ρεκηθέο αληηδξάζεηο, επηπηψζεηο ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, ζεζκνζεηεκέλα 
φξηα, βηνγεσρεκηθνί θχθινη. Οη ελψζεηο ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ αδψηνπ. 4. Οη θπξηφηεξνη αηκνζθαηξηθνί ξχπνη: 
πεγέο, θαηαβφζξεο, ηδηφηεηεο, ρεκηθέο αληηδξάζεηο, επηπηψζεηο ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ, 
ζεζκνζεηεκέλα φξηα, βηνγεσρεκηθνί θχθινη. Οη ελψζεηο ηνπ ζείνπ, αινγνλνχρεο ελψζεηο, βαξέα κέηαιια. 5. 
Αησξνχκελα ζσκαηίδηα. 6. Κχξηα πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο: θσηνρεκηθή ξχπαλζε, θαηλφκελν 
ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηξχπα ηνπ φδνληνο. 7. Όμηλε βξνρή. 8. Σερληθέο αλάιπζεο θαη κέηξεζεο ησλ αέξησλ 
ξχπσλ. 9. Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε θαη Μεηεσξνινγία, επζηάζεηα θαη αζηάζεηα ηεο αηκφζθαηξαο, νξηαθφ 
ζηξψκα, ηπξβψδεο δηάρπζε, νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε κεηαθνξά θαη δηαζπνξά ησλ ξχπσλ, θπζηθνί 
κεραληζκνί απνκάθξπλζεο ησλ ξχπσλ απφ ηελ αηκφζθαηξα. 10. Μνληέια κεηαθνξάο θαη δηαζπνξάο ξχπσλ, 
πξνζεγγίζεηο θαηά Euler θαη θαηά Lagrange, κνληέιν ζπζάλνπ ηνπ Gauss, ελεξγφ χςνο εθπνκπήο. 11. 
Σερλνινγίεο αληηκεηψπηζεο εθπνκπψλ αέξησλ ξχπσλ: έιεγρνο θηλεηψλ πεγψλ ξχπαλζεο (θαηαιπηηθφο 
κεηαηξνπέαο), έιεγρνο ζηαηηθψλ πεγψλ ξχπαλζεο (πζθεπέο απνξξφθεζεο, πξνζξφθεζεο, ζπκππθλσηέο). 
12. Σερλνινγίεο αληηκεηψπηζεο ζσκαηηδηαθψλ ξχπσλ: κεραληθνί ζπιιέθηεο, θίιηξα. 13. Δλαιιαθηηθέο 
αληηξππαληηθέο ηερλνινγίεο. 
Γηδάζθνπζα:   Φσηηάδε Αγγειηθή 
 
5. (ΠΤ.650)  Βηνρεκεία - Βηνηερλνινγία 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο – Βηνρεκηθή εμέιημε. 2. Γνκή θαη ιεηηνπξγία πξσηετλψλ. 3. Απνκφλσζε 
θαη κειέηε πξσηετλψλ. 4. Έλδπκα – Κηλεηηθή ελδχκσλ. 5. Γιπθφιπζε θαη γιπθνλενγέλεζε. 6. Ο θχθινο ηνπ 
θηηξηθνχ νμένο. Αλαπλεπζηηθή αιπζίδα – Ομεηδσηηθή Φσζθνξπιίσζε. 7. Φσηνζχλζεζε. 8. Μηθξννξγαληζκνί 
θαη βηναληηδξαζηήξεο. 9. Βηνκεραληθνί κηθξννξγαληζκνί θαη πξντφληα. 10. Βηνινγηθή παξαγσγή θαη δηαρείξηζε 
ελέξγεηαο (ειεθηξηζκφο, αιθνφιε, βηναέξην, Ζ2 θιπ). 11. Βηναηζζεηήξεο: ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη 
εθαξκνγέο. 12. Φπηνεμπγίαλζε. Μεηαγνληδησκαηηθή θαη Βηνηερλνινγία. 13. Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη 
κηθξννξγαληζκνί θαη αζθάιεηα. 
Γηδάζθνληεο:   Μαηζόπνπινο Γεκήηξηνο, Σζηάκεο Γεώξγηνο 

 
 
6. (ΠΤ.660)  Γηαρείξηζε & Απνθαηάζηαζε ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ 
Πεξηερόκελα: 1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, δνκή θαη ιεηηνπξγίεο ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ. 2. Υεξζαία 
νηθνζπζηήκαηα, Καηαλνκή ζε παγθφζκην, Δπξσπατθφ θαη Δζληθφ επίπεδν. 3. πγθξηηηθή Οηθνινγία 
Οηθνζπζηεκάησλ. Βαζηθέο έλλνηεο. 4. πζηήκαηα ηαμηλφκεζεο, αλαγλψξηζεο θαη εξκελείαο δαζηθψλ ηχπσλ 
ζηελ Δπξψπε. εκαζία ησλ δαζψλ ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Διιάδαο. Οη δαζηθνί ηχπνη νηθνηφπσλ ηεο Οδεγίαο 
92/43/ΔΟΚ. 5. Οηθνινγία, θπζηνγλσκία θαη δνκή ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ Δχθξαηεο Δπξψπεο. 
Παξνχζα δηαρείξηζε θαη δπλακηθή. εκεξηλέο θαη δπλεηηθέο απεηιέο. Πξνυπνζέζεηο δηαηήξεζεο. 6. Οηθνινγία, 
θπζηνγλσκία, δνκή θαη ρισξηδηθή ζχλζεζε ησλ κεζνγεηαθψλ δαζψλ θπιινβφισλ θαη ζθιεξνθχιισλ. 
Παξνχζα δηαρείξηζε θαη δπλακηθή. εκεξηλέο θαη δπλεηηθέο απεηιέο. Πξνυπνζέζεηο δηαηήξεζεο. 7. Οηθνινγία, 
θπζηνγλσκία θαη δνκή ησλ νξεηλψλ θσλνθφξσλ. Παξνχζα δηαρείξηζε θαη δπλακηθή. εκεξηλέο θαη δπλεηηθέο 
απεηιέο. Πξνυπνζέζεηο δηαηήξεζεο. 8. Οηθνινγία, θπζηνγλσκία θαη δνκή ησλ ζακλσδψλ νηθνζπζηεκάησλ. 
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Παξνχζα δηαρείξηζε θαη δπλακηθή. εκεξηλέο θαη δπλεηηθέο απεηιέο. Πξνυπνζέζεηο δηαηήξεζεο. 9. Οηθνινγία, 
θπζηνγλσκία θαη δνκή ησλ λεζησηηθψλ θαη ησλ βξαρσδψλ νηθνζπζηεκάησλ. Παξνχζα δηαρείξηζε θαη 
δπλακηθή. εκεξηλέο θαη δπλεηηθέο απεηιέο. Πξνυπνζέζεηο δηαηήξεζεο. 10. Αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο θαη 
εμέιημε ησλ νηθνζπζηεκάησλ (ππξθαγηέο, εξεκνπνίεζε θιπ.). 11. Μέζνδνη νηθνινγηθήο αμηνιφγεζεο. 
Οηθνινγηθή αμηνιφγεζε πεξηνρψλ. 12. Αξρέο νηθνινγηθήο δηαηήξεζεο. Οινθιεξσκέλε δηαρείξηζε θαη 
δηαρείξηζε κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηχπσλ νηθνηφπσλ. 13. Παξαδείγκαηα δηαρείξηζεο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. 
Γηαρείξηζε νηθνζπζηεκάησλ ζηελ Διιάδα. Σερληθέο απνθαηάζηαζεο. Μειέηεο πεξηπηψζεσλ. 
Γηδάζθνπζα:  Παλίηζα Μαξία 

 
 
 

Δμάκελν Ε΄ 
 

1.  (ΠΤ.710)  Γηαρείξηζε πγξώλ απνβιήησλ 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγηθφ κάζεκα. 2. Παξνρή πγξψλ απνβιήησλ. 3. Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πγξψλ 
απνβιήησλ. 4. Γίθηπα απνρέηεπζεο. 5. Πξνεπεμεξγαζία αζηηθψλ πγξψλ απνβιήησλ. 6. Πξσηνβάζκηα 
επεμεξγαζία. 7. ηνηρεία κηθξνβηνινγίαο θαη θηλεηηθήο κηθξνβηαθήο αλάπηπμεο. 8. Γεπηεξνβάζκηα 
επεμεξγαζία - Βηνινγηθέο δηεξγαζίεο ζε αηψξεκα. 9. Δηεξνγελείο δηεξγαζίεο - Τβξηδηθά ζπζηήκαηα. 10. 
Αθαίξεζε αδψηνπ θαη θσζθφξνπ. 11. Απνιχκαλζε. 12. Γηαρείξηζε ηιχνο. 13. Αμηνπνίεζε - Γηάζεζε πγξψλ 
απνβιήησλ.  
Γηδάζθνληεο:  Σεθεξιεθνπνύινπ Αζαλαζία, Αθξάηνο Υξήζηνο 
 
2. (ΠΤ.730)  Οηθνινγηθή Υαξηνγξάθεζε 
Πεξηερόκελα: 1. Δπηζηήκε Υαξηνγξάθεζεο - Θεκαηηθή ραξηνγξάθεζε - Οηθνινγηθή ραξηνγξάθεζε θαη 
ραξηνγξάθεζε βιάζηεζεο/νηθνηφπσλ. 2. Με βηνθνηλνηηθνί ηχπνη ραξηνγξάθεζεο. 3. Υσξνινγηθή 
ραξηνγξάθεζε. 4. Υαξηνγξάθεζε βιάζηεζεο: 5. Κιίκαθεο-νξζνθσηνγξαθίεο θαη θσηνεξκελεία. 6. ηάδηα 
κεζνδνινγηθήο πινπνίεζεο ραξηνγξάθεζεο. 7. Ζ έξεπλα ζην πεδίν γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη πεξηγξαθή ηεο 
βιάζηεζεο. 8. Απφ ην εξγαζηήξην ζην πεδίν γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ραξηνγξάθεζεο. 9. Υαξηνγξάθεζε 
ηεο δπλεηηθήο θπζηθήο βιάζηεζεο θαη ηεο δπλεηηθήο βιάζηεζεο αληηθαηάζηαζεο. 10. Υαξηνγξάθεζε ηεο 
δπλακηθήο ηεο βιάζηεζεο. 11. Αμηνιφγεζε θαη ραξηνγξάθεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηεο βιάζηεζεο. 
12. Δθαξκνζκέλε ραξηνγξάθεζε βιάζηεζεο κε παξαδείγκαηα ραξηψλ βιάζηεζεο-ηχπσλ νηθνηφπσλ. 13. 
Δηζαγσγή ζηελ νηθνινγηθή ραξηνγξάθεζε θαη ηε ραξηνγξάθεζε ηεο βιάζηεζεο κε ρξήζε G.Η.S.    
Γηδάζθσλ:   Γεκόπνπινο Παλαγηώηεο 
 
4.  (ΠΤ.740)  Υεκηθέο & Βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο 
Πεξηερόκελα: 1. Θεξκνδπλακηθή ησλ ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ: Θεξκνηνληζκφο ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ θαη 
αδηαβαηηθή ζεξκνθξαζία. 2. Υεκηθή ηζνξξνπία ζε ζχζηεκα κηα ή πνιιψλ αληηδξάζεσλ. 3. Κηλεηηθή ησλ 
ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ: Αλάιπζε εμηζψζεσλ ξπζκνχ. 4. Αλάιπζε ζπζηεκάησλ αληηδξάζεσλ: Δθιεθηηθφηεηα. 
Απφδνζε. 5. Αληηδξαζηήξεο αζπλερνχο ιεηηνπξγίαο (ζρεδηαζηηθέο εμηζψζεηο-ηζνζεξκνθξαζηαθή ιεηηνπξγία-
Με ηζνζεξκνθξαζηαθή ιεηηνπξγία). 6. Αληηδξαζηήξεο εκβνιηθήο ξνήο(ζρεδηαζηηθέο εμηζψζεηο-
ηζνζεξκνθξαζηαθή ιεηηνπξγία-Με ηζνζεξκνθξαζηαθή ιεηηνπξγία). 7. Αληηδξαζηήξεο ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο θαη 
πιήξνπο αλάκημε (ζρεδηαζηηθέο εμηζψζεηο-ηζνζεξκνθξαζηαθή ιεηηνπξγία-Με ηζνζεξκνθξαζηαθή ιεηηνπξγία, 
επζηάζεηα ελφο CSTR). 8. πλερήο αληηδξαζηήξαο κε αλαθχθισζε. 9. πλδπαζκνί αληηδξαζηήξσλ 
(δηαθφξσλ ηχπσλ θαη κεγεζψλ). 10. Αληηδξάζεηο αεξίνπ-ζηεξενχ, Αληηδξάζεηο ξεπζηνχ- ξεπζηνχ. 11. 
Αληηδξάζεηο ζε ηξηθαζηθά ζπζηήκαηα, Αληηδξαζηήξεο απνξξφθεζεο. 12. Δηεξνγελείο Καηαιπηηθέο 
Γηεξγαζίεο. 13. Απνηειεζκαηηθφηεηα θαηαιπηψλ. Απελεξγνπνίεζε θαηαιπηψλ. 
Γηδάζθνπζα:   Σεθεξιεθνπνύινπ Αζαλαζία 
 
5. (ΠΤ.750)  Καηαιπηηθέο δηεξγαζίεο, αζθάιεηα & πεξηβάιινλ 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγή ζηελ Καηάιπζε, Θεσξίεο θαηαιπηηθψλ Γηεξγαζηψλ. 2. Γξαζηηθφηεηα, 
Δθιεθηηθφηεηα, ηαζεξφηεηα, Δπηθαλεηαθά θαηλφκελα. 3. Πξνζξφθεζε. Υαξαθηεξηζκφο επηθαλεηψλ. 4. 
Οκνγελήο Καηάιπζε, Δηεξνγελήο Καηάιπζε, Φσηνθαηάιπζε (UV/ Fenton, UV/εκηαγψγηκα νμείδηα θ.α.). 5. 
Καηαιχηεο νκνγελψλ θαη εηεξνγελψλ δηεξγαζηψλ. 6. Απελεξγνπνίεζε θαηαιπηψλ. 7. Γειεηήξηα, Κηλεηηθή 
θαηαιπηηθψλ αληηδξάζεσλ. 8. Σερληθέο κειέηεο κεραληζκψλ θαηαιπηηθψλ αληηδξάζεσλ, Δηεξνγελείο ρεκηθνί 
αληηδξαζηήξεο. 9. Καηαιπηηθνί θαη κε θαηαιπηηθνί αληηδξαζηήξεο. Ηζνζεξκνθξαζηαθνί θαη κε 
ηζνζεξκνθξαζηαθνί αληηδξαζηήξεο. 10. Πξνζνκνίσζε εηεξνγελψλ αληηδξαζηήξσλ. Αληηδξαζηήξεο πνπ 
ράλνπλ ην ζεξκηθφ έιεγρν (runaway reactions). 11. Πεξηβαιινληηθέο Δθαξκνγέο: Καηαιπηηθέο Σερλνινγίεο-
Καηάιπζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε πγξήο θαη αέξηαο ξχπαλζεο (θαηαιπηηθφο κεηαηξνπέαο αεξίσλ ΝΟx, HC, 
CO, SO2, θσηνθαηαιπηηθή νμείδσζε νξγαληθψλ ξχπσλ θ.α. ). 12. Καηάιπζε θαη Πξάζηλε Υεκηθή Σερλνινγία 
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(κείσζε απνβιήησλ θαη επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ. 13. Eθαξκνγέο ζηελ ζχλζεζε νξγαληθψλ ελψζεσλ, 
παξαγσγή θαζαξήο ελέξγεηαο, Ζ2 θαη ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ. 
Γηδάζθνληεο:   Παπαδάθε Μαξία 

 
 

Δμάκελν  Ζ΄ 
 

1. (ΠΤ.810)   Μειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ – Δηδηθέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγή: Βαζηθέο έλλνηεο ζηελ εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Θεζκηθφ πιαίζην 
θαη θαηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Πξνκειέηεο θαη Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. 
Γηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο. 2. Πεξηερφκελα Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ: 
Δηζαγσγηθά ζηνηρεία θαη νκάδα κειέηεο. Πηπρίν κειεηεηή. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε πεξηβάιινληνο. 
Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 3. Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (θάζεηο θαηαζθεπήο 
θαη ιεηηνπξγίαο): Μέηξεζε θαη δηάδνζε ζνξχβνπ απφ ζεκεηαθέο θαη γξακκηθέο πεγέο. Γηαζπνξά αέξησλ 
αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ. Τδξφζθαηξα θαη πδαηηθή ξχπαλζε. Καηείζδπζε εδαθηθψλ ξχπσλ κέζα απφ ηνπο 
εδαθηθνχο νξίδνληεο θαη ηζφζεξκεο πξνζξφθεζεο. Βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο. Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο. 
Γεληθά ζηνηρεία. 4. Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηα κε βηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Δθηίκεζε επηπηψζεσλ ζην 
θιίκα θαη ην βηνθιίκα. Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηα κνξθνινγηθά θαη ηνπηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε γεσινγία, ηα ηεθηνληθά θαη εδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. 5. Δθηίκεζε ησλ 
επηπηψζεσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ: Θεζκνζεηεκέλα θξηηήξηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε. Φπζηθά 
ελδηαηηήκαηα. Φέξνπζα ηθαλφηεηα νηθνζπζηήκαηνο. Πνζνηηθά κεγέζε. 6. Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην 
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ: Υξήζεηο γεο. Γνκεκέλν πεξηβάιινλ. Ηζηνξηθφ & πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. 
Κνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Πνζνηηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο επηπηψζεσλ. 7. Δθηίκεζε ησλ 
επηπηψζεσλ ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ: Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αηκφζθαηξα.  Δθηίκεζε ησλ 
επηπηψζεσλ απφ ζφξπβν, δνλήζεηο θαη αθηηλνβνιίεο. Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηα λεξά. 8. 
Πεξηβαιινληηθή δήισζε & Πεξηβαιινληηθνί φξνη: Γνκή θαη αλάιπζε. πλνπηηθή κήηξα επηπηψζεσλ. 
Πξνηεηλφκελα κέηξα ειέγρνπ ησλ επηπηψζεσλ. Παξαθνινχζεζε ησλ επηπηψζεσλ. Απφθαζε 
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ. 9. Αλάιπζε πξαγκαηηθψλ ΜΠΔ: ΜΠΔ νδνπνηίαο/ πδαηνθαιιηέξγεηαο. 10. Αλάιπζε 
πξαγκαηηθψλ ΜΠΔ: ΜΠΔ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. 11. Δηδηθέο Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο:  Γνκή θαη 
αλάιπζε. ΔΠΜ θαη ρξήζε Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. 12. Δκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ ζηελ Διιάδα. Κξηηηθή ζεψξεζε. ηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε. 13. 
χγρξνλα ζέκαηα. Αλάιπζε θχθινπ δσήο. Οηθνινγηθφ ζήκα πξντφληνο. πζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο. 
Γηδάζθνληεο:   Παπαδάθεο Δπάγγεινο, Καξακάλεο  Γεκήηξηνο, Μαθξίδεο νθνθιήο 
 
2. (ΠΤ.820)  Πεξηβάιινλ & Τιηθά   
Πεξηερόκελα: 1. Βαζηθέο αξρέο ηεο επηζηήκεο ησλ πιηθψλ. 2, Φπζηθή ζηεξενχ ζψκαηνο. 3. Θεξκηθέο-
Μεραληθέο ηδηφηεηεο. 4. Φπζηθνρεκεία επηθαλεηψλ. 5. Πνξψδε πιηθά. 6. Πξνζξφθεζε (ρακεινχ θφζηνπο 
πξνζξνθεηηθά πιηθά, κηθξνπνξψδε κεζνπνξψδε πιηθά). 7. Δπίδξαζε ξχπαλζεο ζηα πιηθά (δνκηθά πιηθά, 
πνιηηηζκηθά πιηθά, πιηθά εδάθνπο). 8. Δπίδξαζε αθηηλνβνιίαο ζηα πιηθά (δνκηθά πιηθά, πνιηηηζκηθά πιηθά, 
πιηθά εδάθνπο). 9. Δθαξκνγέο πιηθψλ ζε πεξηβαιινληηθέο ηερλνινγίεο. Απνζήθεπζε πδξνγφλνπ ζε πνξψδε 
πιηθά. 10. Μέζνδνο ηεο κνξηαθήο απνηχπσζεο. 11. Καηάιπζε θαπζαεξίσλ, ηξηαδηθνί θαηαιπηέο. 12. 
Δθιεθηηθή θαηαιπηηθή αλαγσγή. Αμηνιφγεζε κεζφδσλ. 13. Δλεξγεηαθά πιηθά (εκηαγσγνί, θσηνθαιπηηθά 
πιηθά). 
Γηδάζθσλ:   Μαθξίδεο νθνθιήο 
 
3. (ΠΤ.830)  Σερλννηθνλνκηθή κειέηε 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγή: Σερλννηθνλνκηθέο κειέηεο.  ρεδηαζκφο & Σερλννηθνλνκηθή κειέηε. Μειέηε 
ζθνπηκφηεηαο. Πξνκειέηε. Κιαδηθή αλάιπζε. Αλαιπηηθφο ζρεδηαζκφο. Σειηθφο ζρεδηαζκφο. ρεδηαζκφο θαη 
πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνχ. Μεηαζρεδηαζηηθά ζηάδηα. Δπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. 2. ρεδηαζκφο: Γηάγξακκα 
ξνήο. Ηεξαξρηθή πξνζέγγηζε ζην ζρεδηαζκφ. Γηαδνρηθά επίπεδα ζρεδηαζκνχ. Πεξηζψξηα θέξδνπο. 
πληνκεπκέλεο ιχζεηο. χγρξνλεο ηάζεηο ζην ζρεδηαζκφ. 3. Γεληθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ: Γεδνκέλα εηζφδνπ. 
Λνηπά γεληθά ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ βηνκεραληψλ. Έιεγρνο θαη ξχζκηζε δηεξγαζηψλ. Λεηηνπξγηθφηεηα 
κνλάδαο. Βνεζεηηθέο παξνρέο. Απνζήθεπζε. Τπεξεζίεο. Πξνδηαγξαθέο εμνπιηζκνχ.  Καηαζθεπαζηηθά 
πιηθά. 4. ηνηρεία Λνγηζηηθήο: Δλεξγεηηθφ. Παζεηηθφ. Ηζνινγηζκφο. Έζνδα. Έμνδα. Απνηειέζκαηα ρξήζεσο. 
Γείθηεο παξαγσγηθφηεηαο. Απφζβεζε. 5. Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο επέλδπζεο: Παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ην θφζηνο. Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο πάγηαο επέλδπζεο. Γαπάλεο εθθίλεζεο. Γείθηεο θφζηνπο. 
6. Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο επέλδπζεο: Πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο ιεηηνπξγίαο. Λεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη 
έζνδα. Αλάιπζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Αλάιπζε λεθξνχ ζεκείνπ. 7. Γηαρξνληθή αμία ρξήκαηνο: Σφθνο. 
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Παξνχζα θαη κειινληηθή αμία. Πεξηνδηθέο ρξεκαηνξνέο. Γηελεθήο αληηθαηάζηαζε-θεθαινπνηεκέλν θφζηνο. 
Απνπιεξσκή δαλεηαθνχ θεθαιαίνπ. 8. Αμηνιφγεζε επελδχζεσλ: Οηθνλνκηθά θξηηήξηα. Απνδνηηθφηεηα 
επέλδπζεο. Ρπζκφο επηζηξνθήο αξρηθήο επέλδπζεο. Υξφλνο απνπιεξσκήο. 9. Αμηνιφγεζε επελδχζεσλ: 
Καζαξά παξνχζα αμία. Δζσηεξηθφο βαζκφο απφδνζεο. Κεθαιαηνπνηεκέλν θφζηνο. χγθξηζε ελαιιαθηηθψλ 
επελδχζεσλ. Αλάιπζε επαηζζεζίαο & επηθηλδπλφηεηαο. 10. Οηθνλνκηθά πεξηβάιινληνο: Βαζηθέο αξρέο 
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο. Αλάιπζε θνηλσληθνχ θφζηνπο-νθέινπο. 
Δπηζθφπεζε ζηελ νηθνλνκηθή ειέγρνπ ηεο ξχπαλζεο. 11. Δθαξκνγή: Πξνκειέηε παξαγσγήο θαη 
εθκεηάιιεπζεο δνκηθήο ηπηάκελεο ηέθξαο. 12. Δθαξκνγή: Πξνκειέηε αμηνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο 
αγξνηηθψλ ππνιεηκκάησλ. 13. Δθαξκνγή: Σερλννηθνλνκηθή κειέηε πιήξνπο αμηνπνίεζεο πγξψλ απνβιήησλ 
ειαηνηξηβείσλ. 
Γηδάζθσλ:   Παπαδάθεο Δπάγγεινο 

 
 
 

Δμάκελν Θ΄ 
 

1. (ΠΤ.810)   Μειέηεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ – Δηδηθέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγή: Βαζηθέο έλλνηεο ζηελ εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Θεζκηθφ πιαίζην 
θαη θαηάηαμε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Πξνκειέηεο θαη Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. 
Γηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο. 2. Πεξηερφκελα Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ: 
Δηζαγσγηθά ζηνηρεία θαη νκάδα κειέηεο. Πηπρίν κειεηεηή. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε πεξηβάιινληνο. 
Πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. 3. Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (θάζεηο θαηαζθεπήο 
θαη ιεηηνπξγίαο): Μέηξεζε θαη δηάδνζε ζνξχβνπ απφ ζεκεηαθέο θαη γξακκηθέο πεγέο. Γηαζπνξά αέξησλ 
αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ. Τδξφζθαηξα θαη πδαηηθή ξχπαλζε. Καηείζδπζε εδαθηθψλ ξχπσλ κέζα απφ ηνπο 
εδαθηθνχο νξίδνληεο θαη ηζφζεξκεο πξνζξφθεζεο. Βέιηηζηεο δηαζέζηκεο ηερληθέο. Δλαιιαθηηθέο ιχζεηο. 
Γεληθά ζηνηρεία. 4. Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηα κε βηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά: Δθηίκεζε επηπηψζεσλ ζην 
θιίκα θαη ην βηνθιίκα. Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηα κνξθνινγηθά θαη ηνπηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. 
Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηε γεσινγία, ηα ηεθηνληθά θαη εδαθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά. 5. Δθηίκεζε ησλ 
επηπηψζεσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ: Θεζκνζεηεκέλα θξηηήξηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε. Φπζηθά 
ελδηαηηήκαηα. Φέξνπζα ηθαλφηεηα νηθνζπζηήκαηνο. Πνζνηηθά κεγέζε. 6. Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζην 
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ: Υξήζεηο γεο. Γνκεκέλν πεξηβάιινλ. Ηζηνξηθφ & πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. 
Κνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Πνζνηηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο επηπηψζεσλ. 7. Δθηίκεζε ησλ 
επηπηψζεσλ ζην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ: Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ αηκφζθαηξα.  Δθηίκεζε ησλ 
επηπηψζεσλ απφ ζφξπβν, δνλήζεηο θαη αθηηλνβνιίεο. Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ζηα λεξά. 8. 
Πεξηβαιινληηθή δήισζε & Πεξηβαιινληηθνί φξνη: Γνκή θαη αλάιπζε. πλνπηηθή κήηξα επηπηψζεσλ. 
Πξνηεηλφκελα κέηξα ειέγρνπ ησλ επηπηψζεσλ. Παξαθνινχζεζε ησλ επηπηψζεσλ. Απφθαζε 
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ. 9. Αλάιπζε πξαγκαηηθψλ ΜΠΔ: ΜΠΔ νδνπνηίαο/ πδαηνθαιιηέξγεηαο. 10. Αλάιπζε 
πξαγκαηηθψλ ΜΠΔ: ΜΠΔ παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ. 11. Δηδηθέο Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο:  Γνκή θαη 
αλάιπζε. ΔΠΜ θαη ρξήζε Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. 12. Δκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ κειεηψλ ζηελ Διιάδα. Κξηηηθή ζεψξεζε. ηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε. 13. 
χγρξνλα ζέκαηα. Αλάιπζε θχθινπ δσήο. Οηθνινγηθφ ζήκα πξντφληνο. πζηήκαηα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο. 
Γηδάζθνληεο:   Παπαδάθεο Δπάγγεινο, Καξακάλεο  Γεκήηξηνο, Μαθξίδεο νθνθιήο 

 
2. (ΠΤ.920)  Γηαηήξεζε & Γηαρείξηζε βηνπνηθηιόηεηαο 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγή ζηε βηνπνηθηιφηεηα: θνηλσληθή-πνιηηηθή-νηθνλνκηθή βαξχηεηα. 2. Οξηζκφο θαη 
κέηξεζε βηνπνηθηιφηεηαο. 3. Ζ βηνπνηθηιφηεηα ζηνλ εμειηθηηθφ ρξφλν. 4. Υαξηνγξάθεζε βηνπνηθηιφηεηαο – 
πξφηππα θαηαλνκήο. 5. Μεραληζκνί ξχζκηζεο ησλ πξνηχπσλ βηνπνηθηιφηεηαο. 6. Αμία βηνπνηθηιφηεηαο. 7. 
Απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο Η. 8. Απψιεηα βηνπνηθηιφηεηαο ΗΗ. 9. Γηαηήξεζε βηνπνηθηιφηεηαο  ζηελ πξάμε Η. 10. 
Γηαηήξεζε βηνπνηθηιφηεηαο  ζηελ πξάμε ΗΗ. 11. Ζ χκβαζε γηα ηε Βηνπνηθηιφηεηα. 12. Δπξσπατθή πνιηηηθή 
θαη Βηνπνηθηιφηεηα. 13. Βηνπνηθηιφηεηα ηεο Διιάδαο. 
Γηδάζθνπζα:   Καηή Βαζηιηθή 

 
3. (ΠΤ.930)  Σερληθέο Πεξηβαιινληηθήο Καηάιπζεο 
θνπόο: Σν κάζεκα έρεη ζηφρν ηελ εθπαίδεπζε ζε βαζηθέο αξρέο ηεο θαηάιπζεο θαη ζηελ αλάπηπμε θαη 
εθαξκνγή θαηαιπηηθψλ ζπζηεκάησλ ζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο αληηξχπαλζεο θαη ηερλνινγίεο πξνζηαζίαο 
πεξηβάιινληνο 
Πεξηερόκελα: Δηζαγσγή ζηελ Καηάιπζε, Θεσξίεο θαηαιπηηθψλ Γηεξγαζηψλ, Δθιεθηηθφηεηα, ηαζεξφηεηα, 
Δπηθαλεηαθά θαηλφκελα, Πξνζξφθεζε. Υαξαθηεξηζκφο επηθαλεηψλ, Οκνγελήο Καηάιπζε, Δηεξνγελήο 
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Καηάιπζε, Φσηνθαηάιπζε (UV/ Fenton, UV/εκηαγψγηκα νμείδηα θ.α.), Καηαιχηεο νκνγελψλ θαη εηεξνγελψλ 
δηεξγαζηψλ, Απελεξγνπνίεζε θαηαιπηψλ, Κηλεηηθή θαηαιπηηθψλ αληηδξάζεσλ, Σερληθέο κειέηεο κεραληζκψλ 
θαηαιπηηθψλ αληηδξάζεσλ, Καηαιπηηθνί αληηδξαζηήξεο. Πεξηβαιινληηθέο Δθαξκνγέο: Καηάιπζε ζε θπζηθά 
ζπζηήκαηα (αέξαο, λεξφ, θαη έδαθνο), Καηαιπηηθέο Σερλνινγίεο-Καηάιπζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε πγξήο θαη 
αέξηαο ξχπαλζεο (θαηαιπηηθφο κεηαηξνπέαο αεξίσλ ΝΟx, HC, CO, SO2, θσηνθαηαιπηηθή νμείδσζε νξγαληθψλ 
ξχπσλ θ.α. ), Καηάιπζε θαη Πξάζηλε Υεκηθή Σερλνινγία (κείσζε απνβιήησλ θαη επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ, 
εθαξκνγέο ζηελ ζχλζεζε νξγαληθψλ ελψζεσλ, παξαγσγή θαζαξήο ελέξγεηαο, Ζ2 θαη ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ 
Γηδάζθνληεο:  Παπαδάθε Μαξία 

 
 
 
 
 
 

Μαζήκαηα Δπηινγήο 
 

ΥΔΗΜΔΡΗΝΟ Δμάκελν 
 
1. (ΠΔ.Υ10)  Δθαξκνγέο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 
θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ησλ δηαθφξσλ 
κνξθψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο.  
Πεξηερόκελα: Δπαλάιεςε βαζηθψλ ελλνηψλ θαη αξρψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, Παξνπζίαζε ινγηζκηθνχ 
πνιχ-παξακεηξηθήο αλάιπζεο εθαξκνγψλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, Αηνιηθέο κεραλέο θαη κέηξεζε 
αηνιηθνχ δπλακηθνχ; εθαξκνγέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, Δθαξκνγέο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηε 
ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία,  Φσηνβνιηατθή παξαγσγή ελέξγεηαο ζε απηφλνκα ζπζηήκαηα, 
Παξαγσγή βηναεξίνπ απφ βηνκάδα, Αλάιπζε ιεηηνπξγίαο κηθξήο πδξνειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο, Αμηνπνίεζε 
γεσζεξκηθψλ πεδίσλ ρακειήο θαη πςειήο ελζαιπίαο, Ζιεθηξνρεκηθέο θπςειίδεο θαη παξαγσγή πδξνγφλνπ, 
Πηινηηθέο εθαξκνγέο ΑΠΔ ζηελ Διιάδα, Δλεξγεηαθή πνιηηηθή θαη λνκνζεζία αλάπηπμεο εθαξκνγψλ 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 
Γηδάζθνληεο:  Καξακάλεο Γεκήηξηνο 
 
2. (ΠΔ.Υ20)  Παξαθνινύζεζε Βηνπνηθηιόηεηαο & Οηθνζπζηεκάησλ 
θνπόο: Ζ παξνρή ζηνπο θνηηεηέο ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε εηδψλ θαη ηχπσλ 
νηθνηφπσλ ζε πεξηνρέο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, θαη ζε άιιεο νηθνινγηθά αμηφινγεο πεξηνρέο, κέζσ ηεο αλάιπζεο 
ζχγρξνλσλ κεζφδσλ επηζηεκνληθήο παξαθνινχζεζεο ζην πιαίζην Δπξσπατθψλ Οδεγηψλ, ζηελ θαηεχζπλζε 
αλίρλεπζεο ησλ κεηαβνιψλ ζηα νηθνζπζηήκαηα, ζηνπο νηθνηφπνπο θαη ηα είδε, θαη εληνπηζκνχ ηεο επηηπρίαο 
εθαξκνγήο δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε, ηελ απνθαηάζηαζε θαη ηελ αλαβάζκηζε πεξηνρψλ θαη 
ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπο. 
Πεξηερόκελα: Οξηζκνί-πεξηερφκελν ησλ ελλνηψλ Αμηνιφγεζε θαη Παξαθνινχζεζε. Οδεγία 92/43/ΔΟΚ, δίθηπν 
Natura 2000, Σχπνη νηθνηφπσλ θαη Δίδε Οδεγίαο. Βαζηθέο αξρέο θαη άμνλεο παξαθνινχζεζεο νηθνηφπσλ θαη 
εηδψλ ηεο Οδεγίαο 92/43. Δπζχλε δηαηήξεζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ απφ ηα Κξάηε-Μέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο. Μέζνδνη παξαθνινχζεζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη πξνηεηλφκελεο κέζνδνη γηα είδε θαη ηχπνπο 
νηθνηφπσλ ηεο Διιάδαο. Οηθνινγηθή βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε: πιεζπζκνί, θαηαλνκή θαη αθζνλία, ε ζπαληφηεηα 
θαη ε ζχλζεζε ησλ εηδψλ, ν πινχηνο θαη ε πνηθηιφηεηα, ε επηθάλεηα θαη ν πινχηνο ζε είδε, θνηλφηεηεο θαη δνκή. 
ρήκα αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ηχπσλ νηθνηφπσλ θαη εηδψλ ηεο Οδεγίαο 92/43/ΔΟΚ. 
Απνζήθεπζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ παξαθνινχζεζεο, αξρέο νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο, ζεκαζία ησλ 
θπηηθψλ εηδψλ θαη ησλ θνηλνηήησλ βιάζηεζεο ζηε δηαρείξηζε ησλ ηχπσλ νηθνηφπσλ. Μειέηεο πεξηπηψζεσλ 
(case studies). 
Γηδάζθνληεο:  Γεκόπνπινο Παλαγηώηεο, Καηή Βαζηιηθή, Παλίηζα Μαξία, Μεηαδηδάθηνξαο 
 
3. (ΠΔ.Υ30)  Φαηλόκελν Θεξκνθεπίνπ - Κιηκαηηθέο αιιαγέο 
Πεξηερόκελα: Δηζαγσγή: νξηζκφο ηνπ θιίκαηνο, πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο Γε – Αηκφζθαηξα. Φαηλφκελν ηνπ 
Θεξκνθεπίνπ: ειηαθή θαη γήηλε αθηηλνβνιία, ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηνπ Πιαλήηε, θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 
αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ (CO2, CH4, O3, N2O, H2O). Κιηκαηηθέο Μεηαβνιέο: κεηαβνιέο ηνπ θιίκαηνο θαηά ην 
παξειζφλ, θπζηθέο αηηίεο κεηαβνιήο ηνπ θιίκαηνο, αλζξσπνγελήο κεηαβνιή ηνπ θιίκαηνο (αιιαγή ηεο ρεκηθήο 
ζχζηαζεο ηεο αηκφζθαηξαο, αιιαγή ηεο αλαθιαζηηθφηεηαο ηεο επηθάλεηαο), εληζρπκέλν θαηλφκελν ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ, παγθφζκηα ζέξκαλζε, παξαηεξνχκελεο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο (ζεξκνθξαζία, βξνρφπησζε, 
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παγνθάιπςε, κέζε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο, μεξαζία, αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα). ελάξηα θιηκαηηθψλ κεηαβνιψλ 
γηα ην κέιινλ: θιηκαηηθά κνληέια, θιηκαηηθέο αιιαγέο ζην κέιινλ αλά πεξηνρή, επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ 
θιίκαηνο ζηε βηφζθαηξα (πδάηηλνη πφξνη, νηθνζπζηήκαηα, βηνπνηθηιφηεηα, γεσξγία, ρξήζεηο γεο, αλζξψπηλε 
πγεία, νηθνλνκία). Μέηξα θαη πνιηηηθέο πεξηνξηζκνχ ησλ θιηκαηηθψλ κεηαβνιψλ: κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ, πξσηφθνιιν Κπφην, έθζεζε Stern, θαζαξή ελέξγεηα, δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, δηαρείξηζε 
πδάηηλσλ πφξσλ, βηψζηκε αλάπηπμε. 
Γηδάζθνπζα:  Φσηηάδε Αγγειηθή  
 
4. (ΠΤ.Υ40)  Γνληδησκαηηθή - Μεηαγνληδησκαηηθή 
Πεξηερόκελα: Δηζαγσγηθέο έλλνηεο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Γνληδησκαηηθή θαη Μεηαγνληδσκαηηθή. Γνληδίσκα 
επθαξπσηηθνχ νξγαληζκνχ, πξνθαξπσηηθνχ νξγαληζκνχ, ηψλ θαη κεηαζεηψλ ζηνηρείσλ. Δηζαγσγή ζηα -Omics 
(Genomics, Metagenomics, Transcriptomics, Proteomics, Metabolomics). Υαξηνγξάθεζε θαη αιιεινχρηζε 
γνληδησκάησλ. χγρξνλεο ηερληθέο αιιεινχρηζεο: αξρέο θαη εθαξκνγέο. Γνληδησκαηηθή εμέιημε - Φπινγελεηηθή 
αλάιπζε γνληδησκάησλ. Μεηαγνληδησκαηηθή αλάιπζε πεξηβαιινληηθψλ δεηγκάησλ. Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαη 
βηνπιεξνθνξηθή αλάιπζε. ρεδηαζκφο ελφο επηηπρεκέλνπ κεηαγνληδησκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γνληδησκαηηθή θαη 
Μεηαγνληδσκαηηθή αλάιπζε κηθξννξγαληζκψλ απφ ζηαζκνχο δηαρείξηζεο νηθηαθψλ απνβιήησλ. Γνληδησκαηηθή 
θαη Μεηαγνληδσκαηηθή αλάιπζε κηθξννξγαληζκψλ βηναπνηθνδφκεζεο. Γνληδησκαηηθή θαη Μεηαγνληδσκαηηθή 
αλάιπζε: Διιεληθά Πξνγξάκκαηα. 
Γηδάζθσλ: Σζηάκεο Γεώξγηνο, Μεηαδηδάθηνξαο 
 
5. (ΠΔ.Υ50)  Γηαρείξηζε Δπηθίλδπλσλ Απνβιήησλ 
Πεξηερόκελα: Παξνπζίαζε ησλ αξρψλ ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο πνπ απνηεινχλ ηελ βάζε ηεο 
νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ. Θέκαηα ηνπ καζήκαηνο απνηεινχλ: Δηζαγσγή, επεηζφδηα 
θαθνδηαρείξηζεο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, Δπξσπατθή, Διιεληθή θαη Ακεξηθαληθή Ννκνζεζία, Καηεγνξίεο 
επηθηλδχλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ, Υαξαθηεξηζκφο επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, Παξαγσγή επηθηλδχλσλ απνβιήησλ 
ζηελ Διιάδα, Δγθαηαζηάζεηο γηα δηαρείξηζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, Υεκηθή αζπκβαηφηεηα θαη απνζήθεπζε 
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, Πεξηβαιινληηθέο αληηδξάζεηο πδξνιχζεσο επηθηλδχλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ, 
Πεξηβαιινληηθέο αληηδξάζεηο νμεηδναλαγσγή επηθηλδχλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ, ηαζεξνπνίεζε-ζηεξενπνίεζε 
επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, Υεκηθή νμείδσζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, Θεξκηθή επεμεξγαζία επηθηλδχλσλ 
απνβιήησλ, Δδαθηθή δηάζεζε επηθηλδχλσλ απνβιήησλ, Δθηίκεζε θηλδχλνπ. 
Γηδάζθνπζα:  Σεθεξιεθνπνύινπ Αζαλαζία 
 
 

6. (ΠΔ.Υ60)  Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο θαη Οξζνινγηθή Υξήζε ηεο 
θνπόο: θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ κε ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο ζηελ 
θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Δηδηθφηεξα πεξηγξάθνληαη νη ηξφπνη πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαηάιιειεο 
ελέξγεηαο γηα θάζε ρξήζε θαη κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ηεο αιιά θαη ηεο νξζνινγηθήο ηεο ρξήζεο.  
Πεξηερόκελα: Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπο λφκνπο ηεο ζεξκνδπλακηθήο, Μέζνδνη αιιαγήο ηεο 
αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο κε ζθνπφ ελεξγεηαθά νθέιε, Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ζηελ Παξαγσγή-Μεηαθνξά 
ηεο Δλέξγεηαο, Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ζηελ Βηνκεραλία, Δμνηθνλφκεζε Δλέξγεηαο ζηηο Μεηαθνξέο, 
Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ Κηηξηαθφ Σνκέα, Βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο, ζεξκηθή πξνζηαζία θειχθνπο, 
ειηαζκφο, παζεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, θπζηθφο δξνζηζκφο, θπζηθφο θαη ηερληθφο θσηηζκφο, Οξζνινγηθή 
ρξήζε ελέξγεηαο, Δμνπιηζκφο. 
Γηδάζθνπζα:  Καξακάλεο Γεκήηξηνο, Μεηαδηδάθηνξαο 
 
 

 

 
ΔΑΡΗΝΟ Δμάκελν 

 
1.  (ΠΔ.Δ10)  Γηαρείξηζε Παλίδαο 
θνπόο:  Γίλεηαη ε βαζηθή γλψζε ηεο αλαγλψξηζεο, νηθνινγίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο παλίδαο ησλ ζπνλδπισηψλ 
ηεο Διιάδαο  κεζφδσλ θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο ηεο παλίδαο ηεο Διιάδαο. 
Πεξηερόκελα:   Δηζαγσγή ζηελ νκάδα ησλ ζπνλδπισηψλ (εκθάληζε, ζπζηεκαηηθή θαηάηαμε, ραξαθηεξηζηηθά, 
γεληθά ζηνηρεία νηθνινγίαο). Παξνπζίαζε ησλ εηδψλ ακθηβίσλ, εξπεηψλ,  πνπιηψλ θαη ρεηξνπηέξσλ ηεο Διιάδαο: 
αλαγλψξηζε εηδψλ ζην πεδίν, ζηνηρεία βηνινγίαο θαη νηθνινγίαο. Μέζνδνη δεηγκαηνιεςίαο ζην πεδίν.Βαζηθέο 
απεηιέο θαη ζεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο. Δπηπηψζεηο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο πιεζπζκνχο ηεο 
άγξηαο παλίδαο θαη δηαρεηξηζηηθά κέηξα γηα ηελ εμάιεηςή ηνπο. Παξαδείγκαηα δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζεο 
απεηινχκελσλ εηδψλ παλίδαο. 
Γηδάζθνπζα:  Καηή Βαζηιηθή, Μεηαδηδάθηνξαο 
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2.  (ΠΔ.Δ20)  Βηνγεσγξαθία 
θνπόο: Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο αξρέο ηεο βηνγεσγξαθίαο πνπ αθνξά ηε δπλακηθή εμάπισζεο ησλ εηδψλ ζε 
ρσξηθή θαη ρξνληθή θιίκαθα. Σα βηνγεσγξαθηθά πξφηππα αληαλαθινχλ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ 
επηθξαηνχζαλ ζην παξειζφλ αιιά θαη ηηο παξνχζεο θαη απηφ είλαη ην θιεηδί γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ξεαιηζηηθήο 
εηθφλαο ησλ πηζαλψλ επηδξάζεσλ ησλ κειινληηθψλ πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ, θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αξρψλ ηεο 
Βηνγεσγξαθίαο ηεο Γηαηήξεζεο.  
Πεξηερόκελα: Παιαηνβηνγεσγξαθία. Φπινγεσγξαθία θαη δηαθνξνπνίεζε.  Οηθνινγηθή βηνγεσγξαθία: ζρεηίδεηαη 
κε νηθνινγηθέο δηαδηθαζίεο ζε κηθξέο ρσξηθέο θαη ρξνληθέο θιίκαθεο. Ηζηνξηθή βηνγεσγξαθία: ζρεηίδεηαη κε 
δηαδηθαζίεο εμέιημεο θαη κεηαλάζηεπζεο ζε κεζν-καθξν ρσξηθέο-ρξνληθέο θιίκαθεο. Νεζησηηθή Βηνγεσγξαθία. 
Βηνγεσγξαθία ηεο δηαηήξεζεο. 
Γηδάζθνπζα:  Παλίηζα Μαξία 
 
3.  (ΠΔ.Δ30)  Γηαρείξηζε Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ 
θνπόο: θνπφο ε επαθή ησλ θνηηεηψλ κε ηα πξνβιήκαηα δηαρείξηζεο ησλ Δζληθψλ Πάξθσλ επί ηφπνπ θαη ε 
βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ επάλδξσζε ησλ  Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ηεο πνπ ζπζηάζεθαλ ζηα 
πιαίζηα ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 92/43 θαη ηνπ δηθηχνπ Φχζεο 2000 κε έκπεηξν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ 
απνδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ καζήκαηνο. 
Γηδάζθνπζα:  Καηή Βαζηιηθή 

 
 

4.  (ΠΔ.Δ40)  Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή 
Πεξηερόκελα: Δηζαγσγή ζηελ έλλνηα ηεο Ζζηθήο. Ζ Ζζηθή ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσλίαο. Ζ Ζζηθή ζηα πιαίζηα ηεο 
πγείαο. Ζ Ζζηθή ζηα πιαίζηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε. Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ ζηελ 
πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε. Μέζνδνη πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Γηεζλείο ζπλεξγαζίεο ζηελ πεξηβαιινληηθή 
εθπαίδεπζε. Παξνπζίαζε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ απφ νκάδεο θνηηεηψλ. 
Γηδάζθσλ:  Μαηζόπνπινο Γεκήηξηνο 
 
5. (ΠΔ. Δ50)  Φπζηθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Τγξώλ Απνβιήησλ 
Πεξηερόκελα: Φπζηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο απνβιήησλ, ζρεδηαζκφο αλαεξφβησλ, επακθνηεξηδνπζψλ ιηκλψλ 
ζηαζεξνπνηήζεο, ζρεδηαζκφο ηερλεηψλ πγξνβηνηφπσλ επηθαλεηαθήο θαη ππφγεηαο ξνήο, παξνπζίαζε 
ελδηαθεξνπζψλ πεξηπηψζεσλ. 
Γηδάζθσλ:  Αθξάηνο Υξήζηνο 
 
6. (ΠΔ.Δ60)  Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηηξίσλ 
Πεξηερόκελα:  Δηζαγσγηθφ κάζεκα ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, ηνηρεία 
θπζηθήο θηηξίνπ,  Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην θηίξην, ρξήζε κεζφδσλ παζεηηθήο ζέξκαλζεο θηηξίσλ, ρξήζε 
κεζφδσλ παζεηηθνχ δξνζηζκνχ θηηξίσλ, Βειηίσζε ηνπ θσηηζκνχ-Υξήζε κεζφδσλ θπζηθνχ θσηηζκνχ, Βειηίσζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο HVAC, Πνηφηεηα αέξα ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ, Παξνπζίαζε εθαξκνγψλ 
Γηδάζθνπζα:  Μηραιαθάθνπ Παλαγηώηα 
 
7. (ΠΔ.Δ70)  Δμέιημε 
Πεξηερόκελα: 1. Δηζαγσγή ζε βαζηθέο εμειηθηηθέο έλλνηεο. 2. Σπραίεο Γελεηηθέο αιιαγέο ζηνπο πιεζπζκνχο-
Μνξηαθή θαη νπδέηεξε εμέιημε. 3. Πιεζπζκηαθή γελεηηθή – Δμέιημε θαη Φπζηθή Δπηινγή. 4. Δμέιημε ηεο αλάπηπμεο. 
5. Γνληδησκαηηθή εμέιημε. 6. Δμειηθηηθή αλάπηπμε ηνπ θχινπ. 7. Δίδνο- Δηδνγέλεζε. 8. Φπινγελεηηθέο ζρέζεηο θαη 
κνξηαθή θπινγέλεηα. 9. Οηθνινγηθέο, Βηνγεσγξαθηθέο θαη ζπλεμειηθηηθέο αιιειεπηδξάζεηο εηδψλ. 10. Ηζηνξία 
Δμέιημεο θαη απνιηζψκαηα. 11. πνπδαηφηεξα εμειηθηηθά γεγνλφηα. 12. Καηαγσγή αλζξψπηλνπ είδνπο. 13. 
Κνηλσληθέο θαη θηινζνθηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο εμειηθηηθήο ζεσξίαο. 
Γηδάζθσλ:   Βιαζηόο Γεκήηξηνο 
 
8. (ΠΔ.Δ80)  Ληκλνινγία 
Πεξηερόκελα: Πξνέιεπζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ ιηκλψλ. Γνκή ησλ ιηκλψλ (κνξθνινγία, δψλσζε). Ηζνδχγην 
ζεξκφηεηαο ζηηο ιίκλεο. Φπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο ιηκλαίνπ λεξνχ. Υεκηθέο παξάκεηξνη ιηκλαίνπ λεξνχ. 
Τδξνδπλακηθή ιηκλψλ. Σχπνη θαη ραξαθηεξηζηηθά νηθνζπζηεκάησλ εζσηεξηθψλ πδάησλ. Τδξφβηνη νξγαληζκνί: 
πιαγθηφ, λεθηφ, βέλζνο. Ληκλαίεο βηνθνηλσλίεο. Γηαρείξηζε ιηκλαίσλ βηνινγηθψλ πφξσλ. Απνθαηάζηαζε ιηκλψλ. 
Γηδάζθνληεο:   Κεραγηάο Γεώξγηνο, Εαραξίαο Ηεξόζενο 
 
9. (ΠΔ.Δ90)  Σερλνινγία πόζηκνπ λεξνύ  
Πεξηερόκελα: ηφρνη ηεο παξνρήο πφζηκνπ λεξνχ - ρεδηαζκφο Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ Ύδξεπζεο, 
Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά λεξνχ, Απαηηήζεηο ζην πφζηκν λεξφ, Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε θαη ρεκηθέο ελψζεηο 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ, Βαζηθέο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο ηζνξξνπίαο "Αζβέζηην - Αλζξαθηθφ νμχ", 
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Σερληθέο ξχζκηζεο ηνπ pH – Μέζνδνη απνκάθξπλζεο ηνπ αλζξαθηθνχ νμένο, Φπζηθέο δηεξγαζίεο, Αθαίξεζε 
ζθιεξφηεηαο απφ ην λεξφ κε θαηαθξήκληζε, Απνιχκαλζε, Γηήζεζε. 
Γηδάζθσλ:  Μεηαδηδάθηνξαο 
 
10. (ΠΔ.Δ100)  Πξαθηηθή Άζθεζε 
Πεξηερόκελα: Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε έρεη δηάξθεηα 2 κελψλ (Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο) θαη κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη 
ζε κεγάιε πνηθηιία θνξέσλ φπσο Γεκφζηνη Φνξείο Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ, Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα, Βηνκεραλίεο, 
Ηδησηηθέο Δηαηξείεο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο, Με Κπβεξλεηηθέο Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο, θ.ά.   
Τπεύζπλνο πξνγξάκκαηνο:  Κεραγηάο Γεώξγηνο 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΔΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 
 
Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο αξρίδεη ηελ 1

ε
 επηεκβξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31

ε
 Απγνχζηνπ ηνπ 

επφκελνπ έηνπο θαη δηαξζξψλεηαη ζε δχν εμάκελα. Κάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ δεθαηξείο (13) 
πιήξεηο εβδνκάδεο γηα δηδαζθαιία θαη αληίζηνηρν αξηζκφ εβδνκάδσλ γηα εμεηάζεηο. ε θάζε εμάκελν 
δηδάζθνληαη ην πνιχ έμη ππνρξεσηηθά καζήκαηα γηα θαζέλα απφ ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζπλήζσο ηξεηο (3) 
ψξεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηξεηο (3) ψξεο εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ή θξνληηζηεξίσλ ηελ εβδνκάδα, 
ρσξίο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο σξψλ δηδαζθαιίαο λα ππεξβαίλεη ζπλήζσο ηηο πέληε (5) εβδνκαδηαίσο. Σα 
καζήκαηα επηινγήο πεξηιακβάλνληαη ζην Πξφγξακκα πνπδψλ θαη έρνπλ σο ζηφρν ηελ εμεηδίθεπζε ησλ 
θνηηεηψλ ζηελ θαηεχζπλζε πνπ έρνπλ επηιέμεη θαη παξαθνινπζνχλ.  
 
Οη εκεξνκελίεο έλαξμεο θαη ιήμεο ησλ καζεκάησλ ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ εμακήλνπ ηνπ δηδαθηηθνχ 
έηνπο 2016-2017, θαζψο θαη νη εκεξνκελίεο ησλ αληίζηνηρσλ εμεηάζεσλ θαζνξίζηεθαλ κε ηελ ππ‟αξηζ. 
89/09.06.2016 ζπλεδξίαζε ηεο πγθιήηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ 
Λεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ (ΦΔΚ 1062, /14.7.2004 η. Β‟),ηνπ αξζξνπ 33 ηνπ λ. 4009/2011θαη 
ηνπ αξζξνπ 37 ηνπ ΠΓ/ηνο 160/2008 (Πξφηππνο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ησλ ΑΔΗ, φπσο απηνο εμαθνινπζεί 
λα ηζρχεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άζξνπ 80, παξ. 22 (α) ηνπ λ. 4009 σο εμήο: 
 

- Δμεηάζεηο πεξηφδνπ επηεκβξίνπ:                    29.08.2016 - 23.09.2016 
- Έλαξμε καζεκάησλ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ:             03.10.2016 
- Λήμε καζεκάησλ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ:                             13.01.2017 
- Δμεηάζεηο ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ:                    23.01.2017 - 10.02.2017 
- Έλαξμε καζεκάησλ εαξηλνχ εμακήλνπ:                             20.02.2017 
- Λήμε καζεκάησλ εαξηλνχ εμακήλνπ:                             02.06.2017  
- Δμεηάζεηο εαξηλνχ εμακήλνπ:                                     12.06.2017 - 30.06.2017 

 
 
 

Γηάξθεηα πνπδώλ 
 
Απφ ηα δέθα ζπλνιηθά Δμάκελα ηα πέληε (1

ν
, 3

ν
, 5

ν
, 7

ν
 θαη 9

ν
) είλαη ηα Υεηκεξηλά θαη ηα άιια πέληε (2

ν
, 4

ν
, 6

ν
, 

8
ν
 θαη 10

ν
) είλαη ηα Δαξηλά. 

 
Ζ αιιεινπρία ησλ καζεκάησλ, κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ αλαθέξζεθαλ, πξνυπνζέηεη ηελ θαλνληθή 
ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ θαη ηε ιήςε ηνπ 
Γίπισκαηφο ηνπ κέζα ζε πέληε ρξφληα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην Σκήκα. 
 
Σα πξνγξάκκαηα απηά απνηεινχλ ηα πξφηππα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη δείρλνπλ ην ζχλνιν ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνηηεηή. 
 
Ζ αλψηαηε δηάξθεηα θνίηεζεο ζηηο πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ 
εμακήλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιήςε ηνπ Γηπιψκαηνο, ζχκθσλα κε ην ελδεηθηηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ 
ηνπ Σκήκαηνο, πξνζαπμαλφκελν θαηά ηέζζεξα εμάκελα (Άξζξν 33, παξ.11α Ν.4009/2011). 
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Παξαθνινύζεζε καζεκάησλ 
 
Σφζν ηα ππνρξεσηηθά, φζν θαη ηα θαη΄ επηινγήλ καζήκαηα θαηαλέκνληαη ζηα 10 εμάκελα ζπνπδψλ κε ηελ 
έλλνηα λα ζπκβνπιεχζνπλ ην θνηηεηή σο πξνο ηε ζεηξά πνπ ζα ήηαλ ζθνπηκφηεξν λα ηα παξαθνινπζήζεη. 
 
Ο θνηηεηήο πξνζέξρεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ζηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ζε εκεξνκελίεο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ Κνζκεηεία ή ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο θαη δειψλεη ηα καζήκαηα πνπ 
επηιέγεη. Αλ δελ εγγξαθεί γηα δχν ζπλερφκελα εμάκελα, δηαγξάθεηαη απηνδηθαίσο απφ ην Σκήκα. Γηα ηε 
δηαγξαθή εθδίδεηαη δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Κνζκήηνξα. 
 
Οη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ ηελ θαηεχζπλζε πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ. Ζ δήισζε 
απηή γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ 7

νπ
 εμακήλνπ ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ θνηηεηή κε δηθαίσκα αιιαγήο ηεο 

θαηεχζπλζεο, κέρξη ηε δήισζε ησλ καζεκάησλ ηνπ 7
νπ

 εμακήλνπ θαη κφλν γηα κηα θνξά. Ζ θαηεχζπλζε 
αλαγξάθεηαη ζην Γίπισκα. 
 
Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ζεκηλαξίσλ, εξγαζηεξίσλ, θξνληηζηεξηαθψλ καζεκάησλ, θιηληθψλ θαη δηδαθηηθψλ 
αζθήζεσλ, θαζψο θαη αζθήζεσλ ζηελ χπαηζξν είλαη δπλαηφλ λα είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο/ηξηεο, 
κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο, χζηεξα απφ εηζεγήζεηο ησλ νηθείσλ Σνκέσλ. 
Παξεθθιίζεηο επηηξέπνληαη, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζπνπδαίνη ιφγνη. 
 
ηα καζήκαηα πνπ δηεμάγνληαη κε ηε κνξθή ηνπ ζεκηλαξίνπ ν δηδάζθσλ δχλαηαη λα πξνζδηνξίζεη 
εμεηδηθεπκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ θνηηεηψλ (είδνο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, παξνπζία θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ 
καζήκαηνο, εηζεγήζεηο). 
 
Καηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ελδεηθηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ θαηαλνκή ησλ καζεκάησλ ζηα 
εμάκελα ιακβάλεηαη πξφλνηα, ελφςεη ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ θάζε Σκήκαηνο, ψζηε ε ζπλνιηθή απαζρφιεζε 
ησλ θνηηεηψλ/ηξηψλ ζε παξαδφζεηο θαη θξνληηζηήξηα λα κελ ππεξβαίλνπλ ηηο είθνζη ηέζζεξηο ψξεο 
εβδνκαδηαίσο ή ηηο ηξηάληα δχν ψξεο ζε παξαδφζεηο, εξγαζηήξηα, θξνληηζηήξηα θαη αζθήζεηο. 
 
ηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο καζήκαηνο πξαγκαηνπνηνχληαη αζθήζεηο (ζηα εξγαζηήξηα ή  ζηελ χπαηζξν) θαη 
εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο. ρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο: 
-  Οη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη, γηα ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ζηελ πξψηε εβδνκάδα κεηά 
ηελ αξγία ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη γηα ην εαξηλφ εμάκελν ζηελ πξνηειεπηαία εβδνκάδα ηνπ Μαΐνπ.   
-  Οη γεληθέο εθδξνκέο ζα απνηεινχλ κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη ρσξίο 
φκσο λα πεξηιακβάλνπλ δηδαθηηθέο κνλάδεο, 
-  Σε δηνξγάλσζε ησλ γεληθψλ εθδξνκψλ ζα επηκειείηαη ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Σκήκαηνο ζηελ νπνία ζα 
δειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηελ αξρή θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο. 
 
Οη παξαπάλσ πξνγξακκαηηζκφο δελ παξεκπνδίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε άιισλ επηκέξνπο εθδξνκψλ απφ 
ηα εξγαζηήξηα γηα ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ. 

 
 
Έιεγρνο ησλ γλώζεσλ  
 
Οη εμεηάζεηο δηελεξγνχληαη απνθιεηζηηθά κεηά ην πέξαο ηνπ ρεηκεξηλνχ θαη ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ γηα ηα 
καζήκαηα πνπ δηδάρζεθαλ ζηα εμάκελα απηά, αληίζηνηρα. Ο θνηηεηήο δηθαηνχηαη λα εμεηαζηεί ζηα καζήκαηα 
θαη ησλ δχν εμακήλσλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ.Δηδηθφηεξα: 
-  Καηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ηαλνπαξίνπ- Φεβξνπαξίνπ ν θνηηεηήο κπνξεί λα εμεηαζζεί ζηα καζήκαηα 
ησλ ρεηκεξηλψλ εμακήλσλ, εθφζνλ ηα έρεη δειψζεη 
- Καηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ηνπλίνπ ν θνηηεηήο κπνξεί λα εμεηαζζεί ζηα καζήκαηα ησλ εαξηλψλ 

εμακήλσλ, επίζεο εθφζνλ ηα έρεη δειψζεη. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνπο επί πηπρίσ θνηηεηέο. 
- Καηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ ν θνηηεηήο κπνξεί λα εμεηαζηεί ζηα δεισζέληα καζήκαηα 

θαη ησλ δχν εμακήλσλ (ρεηκεξηλνχ θαη εαξηλνχ).  
Οη θνηηεηέο πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ην 5

ν
 έηνο ζπνπδψλ ηνπο ζηηο 31-8-2015 θαη πξνγελέζηεξα, ζεσξνχληαη 

επί πηπρίσ θαη κπνξνχλ λα εμεηάδνληαη ζε φια ηα καζήκαηα πνπ νθείινπλ, εθφζνλ ηα έρνπλ δειψζεη έζησ 
θαη κία θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.   
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Ζ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο γίλεηαη κε βάζε ηελ ηειηθή εμέηαζε, γξαπηή ή θαη πξνθνξηθή, κεηά ηε ιήμε ηνπ 
εμακήλνπ. Ο δηδάζθσλ δηθαηνχηαη λα απαιιάμεη θνηηεηέο/ηξηεο απφ ηελ ηειηθή εμέηαζε, εθφζνλ έρεη 
πξνεγεζεί επαξθήο δηαδνρηθφο έιεγρνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ 
δηαηαξάζζεηαη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο. 
 
Ζ ηειηθή βαζκνινγία θάζε καζήκαηνο πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ηεο επίδνζεο ζηε ζεσξία θαη ζηελ 
εξγαζηεξηαθή ή θξνληηζηεξηαθή άζθεζε. Ζ βαζκνινγία δίλεηαη κε ηνπο πξψηνπο 10 αξηζκνχο θαη ην κεδέλ. 
Βάζε επηηπρίαο απνηειεί ν βαζκφο πέληε (5). 
 
Σα απνηειέζκαηα ησλ εμεηάζεσλ αλαθνηλψλνληαη απφ ην δηδάζθνληα ή ηε δηδάζθνπζα θαη απνζηέιινληαη 
ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ην πνιχ κέζα ζε ηξεηο εβδνκάδεο απφ ηελ εμέηαζε ηνπ καζήκαηνο. ε 
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη γηα εχινγν ρξφλν κε απφθαζε ηεο Γ.. ηνπ Σνκέα. ε 
πεξίπησζε πνπ θαη‟ επαλάιεςηλ ζεκεηψλεηαη ππέξβαζε ηνπ αλσηέξσ νξίνπ απφ δηδάζθνληα/δηδάζθνπζα ν 
Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο αλαθνηλψλεη ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο ζηε Γ.. ηνπ Σκήκαηνο. 
 
Αλ ν θνηηεηήο απνηχρεη πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο θνξέο ζε έλα κάζεκα, κε απφθαζε ηνπ Κνζκήηνξα ή ηεο 
Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο εμεηάδεηαη, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, απφ ηξηκειή επηηξνπή θαζεγεηψλ ηεο 
ζρνιήο ή ηνπ Σκήκαηνο, νη νπνίνη έρνπλ ην ίδην ή ζπλαθέο γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη νξίδνληαη απφ ηνλ 
Κνζκήηνξα ή ηε Γ.. Απφ ηελ επηηξνπή εμαηξείηαη ν ππεχζπλνο ηεο εμέηαζεο δηδάζθσλ. ε πεξίπησζε 
απνηπρίαο, ν θνηηεηήο ζπλερίδεη ή φρη ηε θνίηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ ηδξχκαηνο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο 
επαλαιήςεσλ ηεο εμέηαζεο ζε έλα κάζεκα.  Γηφξζσζε βαζκνχ επηηξέπεηαη, εθφζνλ έρεη εκθηινρσξήζεη 
πξνθαλήο παξαδξνκή ή αζξνηζηηθφ ζθάικα, χζηεξα απφ έγγξαθν ηνπ αξκνδίνπ δηδάζθνληνο θαη απφθαζε 
ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο ή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Σκήκαηνο. 
 

 
Γηπισκαηηθή Δξγαζία 
 
Οη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα εθπνλήζνπλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Σν ζέκα ηεο εξγαζίαο απηήο ν θνηηεηήο 
έρεη δηθαίσκα λα ην επηιέμεη κεηά ην 8

ν
 εμάκελν ζπνπδψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε λα ζπκθσλεί ν επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο, πνπ πξνηείλεηαη απφ ην θνηηεηή θαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Σκήκαηνο. 

 
 
 

Δζφηερικός Κανονιζμός Δκπόνηζης Γιπλφμαηικής Δργαζίας 
 

Α.     ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 
 
1. Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ππνρξενχληαη λα εθπνλήζνπλ 
Γηπισκαηηθή Δξγαζία (ΓΔ). Ζ ΓΔ εθπνλείηαη ηππηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έλαηνπ θαη δέθαηνπ εμακήλνπ ησλ 
ζπνπδψλ θαη απαηηεί ηελ νπζηαζηηθή απαζρφιεζε ηνπ θνηηεηή ηνπιάρηζηνλ γηα έλα θαλνληθφ εμάκελν 
ζπνπδψλ. Ζ εξγαζία απηή είλαη επηζηεκνληθή θαη κπνξεί λα είλαη εξεπλεηηθή, πεξηιακβάλνληαο εθηέιεζε 
πεηξακάησλ ζε εξγαζηεξηαθνχο ή ππαίζξηνπο ρψξνπο ηνπ ηδξχκαηνο, ή αθφκα θαη ζε ρψξνπο άιισλ 
θνξέσλ, ή κπνξεί λα είλαη κία εκπεξηζηαησκέλε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 
Σκήκαηνο. Ζ ηειηθή βαζκνινγία ηεο ΓΔ ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ηειηθνχ βαζκνχ ηνπ Γηπιψκαηνο. 
Ηζνδπλακεί κε νθηψ (8) εμακεληαία καζήκαηα θαη παξέρεη ηξηάληα (30) δηδαθηηθέο κνλάδεο κε ζπληειεζηή 
βαξχηεηαο 12 (8x1.5).  
  
Β.     ΑΝΑΘΔΖ  ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ  ΔΡΓΑΗΑ  
 
     1. Κάζε θαζεγεηήο ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζην Σκήκα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ζέκαηα ΓΔ γηα ην ηξέρνλ 
αθαδεκατθφ έηνο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ε δήηεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνηηεηψλ. Σν θάζε ζέκα κπνξεί 
λα ην αλαιάβεη έλαο ή κέρξη δχν θνηηεηέο έπεηηα απφ αηηηνιφγεζε ηνπ επηβιέπνληα.  
Ο επηβιέπσλ ζα πξέπεη λα πξνηείλεη επηπιένλ 2 θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο ή άιισλ Σκεκάησλ κε ζπλαθέο 
πξνο ην ζέκα γλσζηηθφ αληηθείκελν, έηζη ψζηε λα ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο εμεηαζηηθή επηηξνπή. 
ε πεξηπηψζεηο δηεπηζηεκνληθψλ ζεκάησλ, πνπ αθνξνχλ δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο, 
είλαη δπλαηή ε ζπλεπίβιεςε ΓΔ απφ 2 θαζεγεηέο, έπεηηα απφ ζρεηηθή αηηηνιφγεζε.  
     2. Σα ζέκαηα ησλ ΓΔ θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο παξνπζηάδνληαη απφ ηνπο θαζεγεηέο ηνπ Σκήκαηνο ζε 
θαζνξηζκέλε εκεξνκελία κεηά ην ηέινο ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ Φεβξνπαξίνπ. Ζ δηαδηθαζία απηή 
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πξαγκαηνπνηείηαη ζε κία εκέξα θαη απεπζχλεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνηηεηέο ηνπ 4
νπ

 έηνπο. Σα 
πξνηεηλφκελα ζέκαηα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ζχληνκε αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
θνηηεηή, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ΓΔ. Δπίζεο, ζηηο πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ε 
ζθνπηκφηεηα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ΓΔ, φπσο θαη ν κέγηζηνο αξηζκφο αηφκσλ, πνπ κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ 
ην θάζε ζέκα (κε αλψηεξν φξην ηνπο 2 θνηηεηέο γηα θάζε ζέκα).  
     3. Σα πξνηεηλφκελα ζέκαηα, θαζψο θαη ηα κέιε ησλ εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ, εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή 
πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο φρη αξγφηεξα απφ ην ηέινο Μαΐνπ. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο νθείιεη λα 
αλαθνηλψλεη ηα εγθεθξηκέλα ζέκαηα θαη ηα νλφκαηα ηνπ επηβιέπνληνο θαη ησλ κειψλ ηεο εμεηαζηηθήο 
επηηξνπήο, έσο ηηο 15 Ηνπλίνπ. 
     4. Οη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα έιζνπλ ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο επηβιέπνληεο ησλ πξνηεηλνκέλσλ 
ζεκάησλ γηα λα επηιέμνπλ ην ζέκα ηεο ΓΔ ηνπο. Οη δειψζεηο ησλ ζεκάησλ ησλ ΓΔ απφ ηνπο θνηηεηέο (ζέκα-
επηβιέπσλ θαζεγεηήο) πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο φρη αξγφηεξα απφ ην ηέινο 
επηεκβξίνπ. 
     5. ηελ πεξίπησζε πνπ έλαο θνηηεηήο δελ ππνβάιιεη αίηεζε γηα ΓΔ κέρξη ην ηέινο επηεκβξίνπ, δελ ζα 
έρεη δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ΓΔ γηα ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο, εθηφο εάλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, 
ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηθαιεζηεί ν θνηηεηήο ζε πιήξσο ηεθκεξησκέλε αίηεζή ηνπ πξνο ηε Γ. . ηνπ 
Σκήκαηνο, ε νπνία κπνξεί λα αλαζέζεη θαη εθπξφζεζκα ΠΔ. 
     6. Αιιαγή ζέκαηνο ΓΔ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο γίλεηαη κεηά απφ επαξθψο αηηηνινγεκέλε αίηεζε ηνπ 
θνηηεηή, ηελ νπνία ζπλππνγξάθνπλ ν επηβιέπσλ θαη ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα δχν κέιε ηεο εμεηαζηηθήο 
επηηξνπήο θαη εγθξίλεηαη απν ην Σκήκα. 
 
Γ.     ΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ 
  
     1. Ζ ΓΔ εθπνλείηαη ζην 9

ν
 θαη 10

ν
 εμάκελν, ελψ ην ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ εθπφλεζή ηεο είλαη 

έλα αθαδεκατθφ εμάκελν. Ζ εθπφλεζε ηεο ΓΔ πξέπεη λα γίλεηαη κε ζπλερή, εληαηηθφ θαη νξγαλσκέλν ηξφπν, 
ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θνηηεηή θαη ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή 
θαζψο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ εξγαζηεξίσλ. 
     2. Χο ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΔ ππνινγίδεηαη ε πεξίνδνο απφ ηελ εθάζηνηε έλαξμε ηνπ 
ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ κέρξη ηελ 1

ε
 Ηνπλίνπ ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο. Σν ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα είλαη ην 

ειάρηζην επηηξεπφκελν θαη κπνξεί λα επεθηαζεί απηνδίθαηα κέρξη ηελ 30
ε
 επηεκβξίνπ εάλ νη δεδνκέλεο 

ζπλζήθεο, θαηά ηελ θξίζε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή ην απαηηήζνπλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ 
απνηειέζκαηνο. 
     3. Μεηά ηελ 1

ε
 Οθησβξίνπ ε εθπφλεζε ηεο ΓΔ ζπλερίδεηαη κφλν κεηά απφ ηεθκεξησκέλε εηζήγεζε ηνπ 

επηβιέπνληνο πξνο ην Σκήκα θαη ζχκθσλε γλψκε ηνπιάρηζηνλ ελφο εθ ησλ δχν άιισλ κειψλ ηεο 
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. ηελ εηζήγεζε απηή αλαθέξεηαη θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα παξάηαζεο, ην νπνίν είλαη 
δεζκεπηηθφ. 
     4. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εηζήγεζε ηνπ επηβιέπνληνο δελ ππνβιεζεί, ε ΓΔ ζεσξείηαη πεξαησκέλε 
αλεπηηπρψο θαη ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη εθ λένπ λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ΓΔ ηνπ λένπ 
αθαδεκατθνχ έηνπο. Ζ αλεπηηπρήο εθπφλεζε ΓΔ αλαθνηλψλεηαη ζηε Γ. . ηνπ Σκήκαηνο κε ζρεηηθή έθζεζε 
πνπ αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο ηεο απνηπρίαο θαη ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη έλα κέινο ηεο 
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. 
 
Γ.     ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ  &  ΠΑΡΟΤΗΑΖ  ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ  ΔΡΓΑΗΑ 
   
     1. Ζ ΓΔ ζεσξείηαη πεξαησκέλε φηαλ κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ επηβιέπνληα εθηππσζεί θαη 
παξαδνζεί ζηνλ επηβιέπνληα ζε πέληε αληίηππα (έλα γηα θάζε κέινο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, έλα γηα ηε 
βηβιηνζήθε ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη έλα γηα ηε βηβιηνζήθε ηνπ Σκήκαηνο). 
     2. Οη θνηηεηέο ζα κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ηηο ΓΔ ηνπο κφλν αθνχ πξνζθνκίζνπλ ζηνλ επηβιέπνληα 
βεβαίσζε απφ ηε γξακκαηεία φηη δελ νθείινπλ θαλέλα κάζεκα. 
     3. Γηα λα έρεη ην δηθαίσκα ηεο παξνπζίαζεο ηεο ΓΔ έλαο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ην θείκελν ην 
αξγφηεξν 15 εκέξεο πξηλ ην πέξαο ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ ζηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. 
     4. Οη παξνπζηάζεηο ησλ ΓΔ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη δεκφζηα ζε ρψξν ηνπ Ηδξχκαηνο ηελ πξψηε 
εβδνκάδα κεηά ην πέξαο ησλ εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ ηνπ επηεκβξίνπ, Φεβξνπαξίνπ θαη Ηνπλίνπ θάζε 
αθαδεκατθνχ έηνπο. Γηα ηε δηαζθάιηζε χπαξμεο θαη ηήξεζεο εληαίσλ θξηηεξίσλ βαζκνινγίαο θαη 
επηζηεκνληθνχ επηπέδνπ ησλ ΓΔ, νη παξνπζηάζεηο φισλ ησλ ΓΔ θαιφ ζα είλαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ 
ίδηα εκέξα, αθνινπζψληαο έλα πξφγξακκα παξνπζηάζεσλ κε ηε κνξθή εκεξίδαο.   
     5. Οη επηβιέπνληεο ησλ ΓΔ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψλνπλ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα κε e-mail, ηελ 
εθάζηνηε επηηξνπή θαζεγεηψλ πνπ ζα ζπληνλίδεη ηηο παξνπζηάζεηο ησλ ΓΔ, γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ 
ηνπο πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ηηο ΓΔ ηνπο ψζηε λα είλαη εθηθηή ε νξηζηηθνπνίεζε ηεο(-σλ) εκεξνκελίαο(-ληψλ) 
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παξνπζίαζεο. 
     6. Ζ Γξακκαηεία ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εθάζηνηε επηηξνπή θαζεγεηψλ πνπ ζα ζπληνλίδεη ηηο 
παξνπζηάζεηο ησλ ΓΔ, ππνρξενχηαη λα αλαξηά ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ην πξφγξακκα ησλ 
παξνπζηάζεσλ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θνηηεηή, ην ζέκα, ν επηβιέπνληαο, ε 
εκεξνκελία θαη ε ψξα παξνπζίαζεο. 
 
Δ.     ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ  ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ  ΔΡΓΑΗΑ 
  
     1. Ζ βαζκνιφγεζε ηεο ΓΔ γίλεηαη ζε ζπκθσλία ησλ ηξηψλ κειψλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο (επηβιέπσλ 
θαζεγεηήο θαη δχν κέιε). ε εμαηξεηηθή πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ επηβιέπνληα λα παξεπξεζεί ζην Σκήκα 
ηελ ρξνληθή πεξίνδν παξνπζίαζεο ηεο ΓΔ, ε βαζκνιφγεζή ηεο ζα γίλεηαη απφ ηα δχν κέιε ηεο εμεηαζηηθήο 
επηηξνπήο. 
     2. Ο βαζκφο ηεο ΓΔ πξνθχπηεη απφ ηελ αμηνιφγεζε δχν παξακέηξσλ: 1) ην παξαδνηέν θείκελν ζε 
πνζνζηφ 80 % θαη 2) ηελ παξνπζίαζε/εμέηαζε ζε πνζνζηφ 20 %. Ο κέγηζηνο βαζκφο ηεο ζα είλαη ην 10 
(100%). 
 
α)   Παξαδνηέν θείκελν  
Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο ζε ζπλεξγαζία κε ηα άιια δχν κέιε ηεο επηηξνπήο ζα αμηνινγήζεη ην πεξηερφκελν 
ηεο ΓΔ θαη ζα ηελ βαζκνινγήζεη κε κέγηζην ην 80%. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ παξαδνηένπ έξγνπ ζα δηεμαρζεί 
ειέγρνληαο:  

 ηελ επίδνζε θαη ελ γέλεη ζπλεξγαζία ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο 
κε ηνλ θπξίσο επηβιέπνληα θαζεγεηή  

 ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο (απαίηεζε εθκάζεζεο εηδηθψλ γλψζεσλ, ρξήζε νξγάλσλ, πξνγξακκαηηζκφο 
θιπ.)  

 ηνλ βαζκφ επεμεξγαζίαο ησλ ζηνηρείσλ  

 ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ  
 

β)   Παξνπζίαζε - εμέηαζε  
Γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο ΓΔ απαηηείηαη, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, ε βεβαίσζε επηηπρνχο νινθιήξσζεο 
φισλ ησλ καζεκάησλ. Γηα ηελ παξάδνζε ηεο ΠΔ ζηελ επηηξνπή δελ απαηηείηαη ε παξαπάλσ βεβαίσζε.  
Καηά ηελ δεκφζηα παξνπζίαζε - εμέηαζε, ν πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο αλαπηχζζεη ηε ΓΔ ηνπ, εληφο είθνζη (20) 
ιεπηψλ (15 ιεπηά παξνπζίαζε θαη 5 ιεπηά εξσηήζεηο) δεκφζηα ελψπηνλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία 
θξίλεη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο, ηελ επρέξεηα επεμεγήζεσλ/απαληήζεσλ θαη ηε γεληθή γλψζε ηνπ ζέκαηνο. 
 
     3. Ζ ηειηθή βαζκνινγία ηεο ΓΔ θαηαηίζεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο 
ην αξγφηεξν κέζα ζε ηξεηο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκφζηαο παξνπζίαζήο ηεο.  
 
 
Σ.     ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 
   
     Ζ ΓΔ απνηειεί πξντφλ ζπλεξγαζίαο ηνπ/ησλ θνηηεηή/ηψλ θαη ηνπ θαζεγεηή πνπ επηβιέπεη ηελ εθπφλεζή 
ηεο ζην Σκήκα Γ.Π.Φ.Π. Σα θπζηθά απηά πξφζσπα έρνπλ θαη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ζηε δεκνζίεπζε 
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. ηηο δεκνζηεχζεηο απηέο 
ηεξείηαη ε επηζηεκνληθή δενληνινγία. 
 
 
Ε.     ΜΟΡΦΖ  ΚΔΗΜΔΝΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ  ΔΡΓΑΗΑ 

 
     1. ηα πιαίζηα ηεο θαηάζεζεο ηεο ΓΔ ν πξνπηπρηαθφο θνηηεηήο εηνηκάδεη θαη παξαδίδεη ζηε Γξακκαηεία 
ηνπ Σκήκαηνο ηα παξαθάησ:  
1. Σεχρνο ΓΔ ζε 5 αληίηππα 
2. Ζιεθηξνληθή κνξθή ηεο ΓΔ (ζε 1 CD) 
3. Παξνπζίαζε ηεο ΓΔ (ζε ειεθηξνληθή κνξθή - αξρείν ppt).  
     2. Σν ηεχρνο ηεο ΓΔ απνηειείηαη γεληθά απφ ηα παξαθάησ κέξε:  

 Δμψθπιιν (ζα πξέπεη λα είλαη θνηλφ ζε φιεο ηηο ΓΔ θαη ζε απηφ ζα αλαθέξνληαη ηα: Παλεπηζηήκην, 
Σκήκα, Σίηινο ΓΔ, ΓΔ, Ολνκαηεπψλπκν θνηηεηή, Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο, Σξηκειήο, Αγξίλην, Έηνο). 

 Πξφινγνο (Αθηεξψζεηο – Δπραξηζηίεο) 
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 Πεξηερφκελα 

 Πεξίιεςε (πεξίπνπ 1 ζειίδα ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ν ζθνπφο ηεο ΓΔ, ε δνπιεηά πνπ έγηλε 
θαηά ηελ εθπφλεζή ηεο, ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ). Ζ πεξίιεςε ζα αλαξηάηαη κε ηε 
κνξθή pdf ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο 

 Κεθ. 1 Δηζαγσγή - Θεσξεηηθφ πιαίζην θαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε – θνπφο ΓΔ 

 Κεθ. 2 Μεζνδνινγία 

 Κεθ. 3 Απνηειέζκαηα  

 Κεθ. 4 πδήηεζε – πκπεξάζκαηα 

 Παξαξηήκαηα (δεδνκέλα κεηξήζεσλ, ράξηεο, πξνγξάκκαηα Ζ/Τ, θ.α.)  

 Βηβιηνγξαθία  
     3. Γηα ηελ αλαγξαθή ησλ αλαθνξψλ κέζα ζην θείκελν θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο, πξνηείλεηαη λα 
ρξεζηκνπνηείηαη ην παξαθάησ πξφηππν:  
ην θείκελν ηεο ΓΔ, ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο αλαθνξάο ζπγγξαθέαο - ρξνληά π.ρ. (Helander, 2000). Αλ 
είλαη δχν νη ζπγγξαθείο (Pedersen & Pedersen, 2007) θαη αλ είλαη πεξηζζφηεξνη ησλ δχν (Heck et al., 2001). 
Αλ γίλεηαη ηαπηφρξνλε αλαθνξά ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία αλαθνξέο, ηφηε ζην θείκελν παξνπζηάδνληαη κε 
ρξνλνινγηθή ζεηξά σο εμήο: (Heck et al., 2001; Kajitvichyanukul & Suntronvipart, 2006; Pedersen & 
Pedersen, 2006; Pedersen et al., 2007). Ζ αλαθνξά κέζα ζην θείκελν ζε επξήκαηα ζπγθεθξηκέλνπ εξεπλεηή 
ή εξεπλεηψλ παξνπζηάδεηαη σο εμήο: «…νη Lee et al. (2005) παξνπζίαζαλ έλαλ θαηαιχηε …».  
Όιεο νη αλαθνξέο ηνπ θεηκέλνπ αλαγξάθνληαη ζην ηέινο ηεο ΓΔ (ζην θεθάιαην Βηβιηνγξαθία) κε αιθαβεηηθή 
ζεηξά αλάινγα κε ηελ πεγή. Πξψηα ζα παξαηίζεηαη ε μελφγισζζε βηβιηνγξαθία θαη ζηελ ζπλέρεηα ε 
ειιεληθή βηβιηνγξαθία. 
 
 
Πξαθηηθή Άζθεζε 
 
Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε (ΠΑ) ησλ θνηηεηψλ κπνξεη λα δεισζεί ζην 4

ν
 έηνο ζπνπδψλ σο κάζεκα επηινγήο κε 

ηξεηο (3) δηδαθηηθέο κνλάδεο. Ζ Πξαθηηθή Άζθεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεγάιε πνηθηιία θνξέσλ 
φπσο Γεκφζηνη Φνξείο Μειεηψλ θαη Δξεπλψλ, Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα, Βηνκεραλίεο, Ηδησηηθέο Δηαηξείεο 
Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο, Με Κπβεξλεηηθέο Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο, θ.ά.   
Όιεο νη δηαδηθαζίεο ππνβνιήο αηηήζεσλ, επηινγήο θνηηεηψλ θαη ειέγρνπ γίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο 
Πξαθηηθήο Άζθεζεο.  
Σα ρξνληθά δηαζηήκαηα (δίκελα) πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ΠΑ είλαη ζπλήζσο δχν: Μάξηηνο–Απξίιηνο θαη 
Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο. Σελ επίβιεςε ηνπ θάζε θνηηεηή πξνβιέπεηαη λα αλαιακβάλεη θάπνηνο θαζεγεηήο ηνπ 
Σκήκαηνο σο Αθαδεκατθφο Δπφπηεο, ν νπνίνο ζα είλαη θαη απηφο πνπ ζα επηβεβαηψζεη ηελ επηηπρή 
νινθιήξσζε ηεο ΠΑ. Μέζα ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρεη θάζε Αθαδεκατθφο Δπφπηεο είλαη ν πεξηνδηθφο 
έιεγρνο ηεο πνξείαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ΠΑ ηνπ θνηηεηή. Ο έιεγρνο απηφο πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη κε 
ηειεθσληθή επαθή ηνπ Αθαδεκατθνχ Δπφπηε κε ηνλ ππεχζπλν ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο ηνπ θνηηεηή. Μεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο δίκελεο απαζρφιεζεο ζην θνξέα ηεο ΠΑ, ν θάζε θνηηεηήο παξαδίδεη ζηνλ Αθαδεκατθφ 
Δπφπηε ηνπ ην «Ζκεξνιφγην εξγαζηψλ αζθνχκελνπ θνηηεηή» ζην νπνίν αλαγξάθνληαη αλά εκέξα νη 
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θνηηεηή, θαζψο θαη έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα έρεη ζπκπιεξσζεί απφ ην θνξέα 
πινπνίεζεο ηεο ΠΑ. Σειηθά, ν θάζε Αθαδεκατθφο Δπφπηεο ζπληάζζεη θαη ππνβάιεη πξνο ηελ Δπηηξνπή ηεο 
ΠΑ ηελ Έθζεζε Αμηνιφγεζεο ηνπ θνηηεηή, έηζη ψζηε ν θνηηεηήο λα κπνξεί λα θαηνρπξψζεη ην κάζεκα ηεο 
ΠΑ, αιιά θαη λα πάξεη ηελ απνδεκίσζή ηνπ. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα βξνπλ νη θνηηεηέο ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. 
  

 
Βαζκόο- Κηήζε Γηπιώκαηνο 
 
Σν Γίπισκα πηζηνπνηεί ηελ επηηπρή απνπεξάησζε ησλ ζπνπδψλ  θαη αλαγξάθεη βαζκφ κε αθξίβεηα πξψηνπ 
δεθαδηθνχ ςεθίνπ. Ο βαζκφο ηνπο θιηκαθψλεηαη ζε: άξηζηα απφ 8,5 έσο 10. Λίαλ θαιψο απφ 6,5 έσο 8,5 (κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ). Καιψο απφ 5 έσο 6,5 (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ). 
 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ηνπ Γηπιψκαηνο πνιιαπιαζηάδεηαη ν βαζκφο θάζε καζήκαηνο επί έλα 
ζπληειεζηή, ν νπνίνο νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ καζήκαηνο, θαη ην άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο 
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γηλνκέλσλ δηαηξείηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο φισλ απηψλ ησλ καζεκάησλ. Οη 
ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θπκαίλνληαη απφ 1,0 έσο 2,0 θαη ππνινγίδνληαη σο εμήο: α) Μαζήκαηα κε 1 ή 2 
δηδαθηηθέο κνλάδεο έρνπλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1,0 β) καζήκαηα κε 3 ή 4 δηδαθηηθέο κνλάδεο έρνπλ 
ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1,5  θαη γ) καζήκαηα κε πεξηζζφηεξεο απφ 4 δηδαθηηθέο κνλάδεο έρνπλ ζπληειεζηή 
βαξχηεηαο 2,0. Ζ Γηπισκαηηθή Δξγαζία έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο 12. ηε δηακφξθσζε ηνπ βαζκνχ ηνπ 
Γηπιψκαηνο δελ ιακβάλεηαη ππφςε ε Πξαθηηθή Άζθεζε. Σέινο πξνθεηκέλνπ λα απνλεκεζεί Γίπισκα ζε 
έλαλ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, ζα πξέπεη λα έρεη 
ζπκπιεξψζεη ηνπο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 
- λα έρεη παξαθνινπζήζεη φια ηα ππνρξεσηηθά θαη ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα επηινγήο, 
- λα έρεη ζπληάμεη θαη λα εμεηαζζεί επηηπρψο ζηε Γηπισκαηηθή Δξγαζία. 
- λα έρεη ζπκπιεξψζεη ηνλ ειάρηζην αξηζκφ δηδαθηηθψλ κνλάδσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιήςε Γηπιψκαηνο.  
 
Ο θνηηεηήο/ηξηα δηθαηνχηαη λα εμεηαζζεί ζε δχν επηπιένλ επηιεγφκελα καζήκαηα, ν βαζκφο ησλ νπνίσλ ζα 
αληηθαζηζηά ρακειφηεξνπο βαζκνχο άιισλ επηιεγφκελσλ καζεκάησλ. 
 
Χο ρξφλνο θηήζεο ηνπ Γηπιψκαηνο θάζε θνηηεηή/θνηηήηξηαο ζεσξείηαη ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ν 
αξκφδηνο εμεηαζηήο ηνπ ηειεπηαίνπ απαηηνχκελνπ γηα ηε ιήςε Γηπιψκαηνο καζήκαηνο ηεο εμεηαζηηθήο 
πεξηφδνπ (ζχκθσλα κε ην επίζεκν πξφγξακκα) βεβαηψλεη φηη ν θνηηεηήο/ηξηα εμεηάζηεθε επηηπρψο ζην 
κάζεκα απηφ. ην Σκήκα ΓΠΦΠ ν ηειεπηαίνο βαζκφο είλαη απηφο ηεο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο. 
 
Φνηηεηήο/ηξηα πνπ νινθιήξσζε επηηπρψο ηηο ζπνπδέο, ψζηε λα ιάβεη Γίπισκα ή δίπισκα, νξθίδεηαη 
ελψπηνλ ηνπ Πξχηαλε, ηνπ Κνζκήηνξα θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Σκήκαηνο. Ζ νξθσκνζία δελ απνηειεί 
ζπζηαηηθφ ηχπν ηεο επηηπρνχο απνπεξάησζεο ησλ ζπνπδψλ, είλαη φκσο αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηε 
ρνξήγεζε ηνπ έγγξαθνπ πηπρηαθνχ ηίηινπ. Πξηλ απφ ηελ νξθσκνζία είλαη δπλαηφλ λα παξέρεηαη  ηνπο 
απνθνίηνπο ζρεηηθή βεβαίσζε γηα ηελ επηηπρή πεξάησζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. Ζ νξθσκνζία γίλεηαη ζε 
ηειεηή, κε απαξαίηεηε ηελ παξνπζία ησλ απνθνίησλ, ζην ηέινο ησλ εμεηάζεσλ Φεβξνπαξίνπ, Ηνπλίνπ θαη 
επηεκβξίνπ, ζε εκεξνκελίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ Κνζκήηνξα ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο Πξνέδξνπο ησλ 
Σκεκάησλ. 
 

 
 
 

ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 
 

ίηηζε 
 
χκθσλα κε ηελ αξηζκ. Φ.5/65835/Β3/18-6-2012 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε «Καζνξηζκφο φξσλ, 
πξνυπνζέζεσλ θαη δηαδηθαζίαο γηα ηελ παξνρή ζίηηζεο ζηνπο θνηηεηέο ησλ Α.Δ.Η.», δηθαηνχρνη δσξεάλ 
ζίηηζεο είλαη: 
Α) Οη ελεξγνί θνηηεηέο ησλ Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ηνπ πξψηνπ, δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ, φπσο 
απηνί νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 4009/2011 (Α 195), εθφζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη Γηπιψκαηνο, 
κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ αληίζηνηρα. Γειαδή νη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο, νη κεηαπηπρηαθνί θαη νη 
ππνςήθηνη δηδάθηνξεο. 
Β.i) Οη εγγεγξακκέλνη σο θηινμελνχκελνη θνηηεηέο ζε ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ άιια 
ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ ή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο, φπσο νξίδνληαη 
ζην άξζξν 36 παξ. 2(α) θαη (β) ηνπ λ.4009/2011. 
ii) Οη εγγεγξακκέλνη σο θηινμελνχκελνη θνηηεηέο ζε ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ νκνηαγή 
Ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο ζην πιαίζην εθπαηδεπηηθψλ ή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο, φπσο 
νξίδνληαη ζην άξζξν 36 παξ. 2(α) θαη (β) ηνπλ.4009/2011. 
Γ) Οη θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνζσξηλά απφ έλα ΑΔΗ ζε άιιν ηεο εκεδαπήο, ζχκθσλα κε ηνλ 
Οξγαληζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο πξνέιεπζεο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 36 παξ. 2(ε) ηνπ λ. 4009/2011 
Γ) Οη αιινδαπνί ππφηξνθνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ , Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ πνπ 
πξαγκαηνπνηνχλ πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο ζε ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 
επφκελεο παξαγξάθνπ, εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ (β)ii θαη (δ). 
Οη πξνυπνζέζεηο δσξεάλ ζηηηδνκέλσλ θνηηεηψλ έρνπλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα, ηα νπνία ζα 
αλαθνηλσζνχλ απφ ην Γξαθείν Φνηηεηηθήο κέξηκλαο. 
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Αθαδεκατθή ηαπηόηεηα 
 
Οη πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο φισλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ ηεο 
ρψξαο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ ειεθηξνληθά αίηεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο αθαδεκατθήο ηνπο ηαπηφηεηαο ζηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://academicid.minedu.gov.gr 
 
Δηδηθά γηα ηνπο πξσηνεηείο θνηηεηέο, ε αίηεζε ππνβάιιεηαη έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο εγγξαθήο ηνπο 
θαη αθνχ παξαιάβνπλ ηνπο θσδηθνχο πξφζβαζεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ νηθείνπ ΑΔΗ. Ζ λέα 
ηαπηφηεηα ζα ηζρχεη γηα φζα έηε πθίζηαηαη ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα θαη ζα θαιχπηεη πνιιαπιέο ρξήζεηο, πέξαλ 
ηνπ θνηηεηηθνχ εηζεηεξίνπ (πάζν). ηελ πεξίπησζε πνπ ν θνηηεηήο είλαη δηθαηνχρνο θνηηεηηθνχ εηζηηεξίνπ, 
ζηελ αθαδεκατθή ηαπηφηεηα ζα αλαγξάθεηαη ε αθξηβήο πεξίνδνο ηζρχνο ηνπ δηθαηψκαηνο θνηηεηηθνχ 
εηζηηεξίνπ, ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε θάξηα ζα επέρεη ζέζε απιήο ηαπηφηεηαο.  
 
Οη αηηήζεηο ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ έθδνζε αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο ζε εγθξίλνληαη ειεθηξνληθά απφ ηνπο ήδε 
εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο ειεθηξνληθήο ππεξεζίαο απφθηεζεο δειηίνπ εηδηθνχ εηζηηεξίνπ πνπ έρνπλ 
νξηζηεί απφ ηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ θαη ζα δηαβηβάδνληαη θαηφπηλ ζηνλ αλάδνρν γηα ηελ εθηχπσζε 
θαη δηαλνκή ηνπο ζηνπο δηθαηνχρνπο θνηηεηέο. Δάλ ε Γξακκαηεία δηαπηζηψζεη φηη ε αίηεζε πεξηιακβάλεη 
ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία, ζα επηζηξέθεη ηελ αίηεζε κε ηηο αλάινγεο παξαηεξήζεηο ζηνλ θνηηεηή, 
πξνθεηκέλνπ απηφο λα ηελ ππνβάιιεη μαλά. Οη ηαπηφηεηεο ζα παξαιακβάλνληαη απφ ην ζεκείν παξάδνζεο 
ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα επηιέμεη ν θάζε θνηηεηήο, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. 
 
ε πεξίπησζε απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηεο αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο, ε αίηεζε επαλεθηχπσζεο ζα γίλεηαη 
κφλν απφ ηελ νηθεία Γξακκαηεία, κε ηελ ζπλππνβνιή απφ ηνλ θνηηεηή ηεο ζρεηηθήο επίζεκεο βεβαίσζεο 
απψιεηαο απφ Γεκφζηα Αξρή. ηελ πεξίπησζε απηή ν θνηηεηήο ζα επηβαξχλεηαη κε ην θφζηνο ηεο 
επαλεθηχπσζεο ηεο ηαπηφηεηαο. 
 
Δθφζνλ δηαθνπεί ή απσιεζζεί ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα, ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηελ ηαπηφηεηα 
ζηε Γξακκαηεία, ε νπνία νθείιεη λα δειψζεη ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ηελ αθχξσζε ηεο ηαπηφηεηαο θαη λα 
πξνρσξήζεη ζε θαηαζηξνθή ηεο, έηζη ψζηε λα κελ είλαη πιένλ αμηνπνηήζηκε.        

 
 
Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε 
 
Οη πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 
Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ, πνπ δελ έρνπλ άιιε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, 
δηθαηνχληαη πιήξε ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο (Δ..Τ.). Οη 
φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη ε δηαδηθαζία παξνρήο ηεο πεξίζαιςεο θαζνξίδνληαη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ 
εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 
Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο. 
 
Σν Παλεπηζηήκην Παηξψλ ρνξεγεί ζε θάζε θνηηεηή ην Βηβιηάξην Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο Φνηηεηή, γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα λ+2 εηψλ (φπνπ λ ε δηάξθεηα ζπνπδψλ), απφ ηελ εκεξνκελία ηεο πξψηεο ηνπ εγγξαθήο. 
ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο θνίηεζεο, ην δηθαίσκα ηεο πεξίζαιςεο παξαηείλεηαη αλαιφγσο. Σν Βηβιηάξην 
Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο Φνηηεηή αλαλεψλεηαη θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο γηα φζα ρξφληα θαιχπηεηαη ν 
θνηηεηήο απφ ηε θνηηεηηθή κέξηκλα. 
 
Δπίζεο νη θνηηεηέο πνπ δηθαηνχληαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απφ ην Παλεπηζηήκην Παηξψλ, δηθαηνχληαη ηελ 
Δπξσπατθή Κάξηα Αζθάιηζεο Αζζελείαο (Δ.Κ.Α.Α.), φηαλ ηαμηδεχνπλ ή κέλνπλ πξνζσξηλά ζην εμσηεξηθφ 
ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηηο ρψξεο Ννξβεγία, Διβεηία, Ληρηελζηάτλ θαη Ηζιαλδία. Γηα ηε 
ρνξήγεζε ηεο Δ.Κ.Α.Α. νη θνηηεηέο απεπζχλνληαη ζηε Γηεχζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο.      
 
Σν Βηβιηάξην Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο Φνηηεηή είλαη απζηεξά πξνζσπηθφ. Ζ λνζειεία ησλ θνηηεηψλ 
παξέρεηαη ζηε Β΄ ζέζε πνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ην ηηκνιφγην πνπ ηζρχεη θάζε θνξά γηα ηνπο δεκφζηνπο 
ππαιιήινπο. Ο θαλνληζκφο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνπο φξνπο θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο ησλ θνηηεηψλ, πεξηιακβάλεηαη ζην 
Βηβιηάξην Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο Φνηηεηή, ην νπνίν παξαθαινχληαη νη θνηηεηέο λα δηαβάζνπλ 

http://academicid.minedu.gov.gr/
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πξνζεθηηθά. 
 
 
Απαραίηηηα Γικαιολογηηικά για ηην έκδοζη Βιβλιαρίοσ Υγειονομικής Περίθαλυης Φοιηηηή 
 
1. Τπεχζπλε λδήισζε ηνπ Ν. 1599/1986, φηη επηζπκνχλ ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Παηξψλ θαη φηη δελ είλαη αζθαιηζκέλνη ζε άιιν αζθαιηζηηθφ θνξέα. 
2. Φσηνγξαθία (ην φλνκα ηνπ θνηηεηή πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο θσηνγξαθίαο). 
 
Γιαδικαζίες  
Μεηά απφ ηελ επίζθεςε ζηνλ ηαηξφ ή νδνληίαηξν, ν θνηηεηήο πξνζθνκίδεη ηα εμήο: 
1. Αίηεζε (ρνξεγείηαη) 
2. Δληνιή Τγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 
3. Απφδεημε πιεξσκήο 
 
Σν θαιππηφκελν πνζφ απνθαζίδεηε κε βάζε ηα πξνθαζνξηζκέλα πνζά θαη ν θνηηεηήο εηζπξάηηεη ηελ 
πιεξσκή απφ ηε Γηεχζπλζε Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο. Γηα ιεπηνκέξεηεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζίηηζε, ηελ 
πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηε Γηεχζπλζε  Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο. 
 

 
 

 
Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο 

 

1.   Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα Δηδίθεπζεο 
 
Σν Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Παηξψλ νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ (ΠΜ) κε ηίηιν:  «Δθαξκνγέο Πξνζηαζίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο». 
 
Αληηθείκελν ηνπ ΠΜ είλαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 
εκβάζπλζε ζε γλσζηηθέο πεξηνρέο θαη εθαξκνγέο ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε 
ηελ παξαθνινχζεζε κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαη ηελ εθπφλεζε - Μεηαπηπρηαθψλ Δξγαζηψλ Δηδίθεπζεο. 
 
Οη ζηφρνη ηνπ ΠΜ είλαη: 

 Ζ εκβάζπλζε ζηε δηεπηζηεκνληθή γλψζε θαη ζηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο επηζηήκεο, ηεο 
πξνζηαζίαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

 Ζ δεκηνπξγία εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ ΠΜ. 

 Ζ πξναγσγή ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζην αληηθείκελν ηνπ ΠΜ ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο 
πξνδηαγξαθέο. 

 
Σν πεδίν αηρκήο πνπ ζεξαπεχεηαη απφ ην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ εκπίπηεη ζην γλσζηηθφ 
αληηθείκελν ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπνπδψλ, έλαο ηνκέαο ζεκαληηθφο θαη ζχγρξνλνο, θαιχπηνληαο 
εξεπλεηηθά αληηθείκελα κε έκθαζε ζηηο πξάζηλεο ηερλνινγίεο, ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ζηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο. 
 
Σν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζα ζπκβάιεη έκκεζα ζηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο κε ηελ 
πξνεηνηκαζία θαη δηάζεζε εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ 
επηζηεκψλ θαη ηερλνινγηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
 
 
 

2.   Δθπόλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 
 

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΔΚΠΟΝΖΖ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ  
 
Α.   Γηαδηθαζία Δηζαγσγήο ζην Πξόγξακκα πνπ νδεγεί ζε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή 
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1. Ζ επηινγή Τπνςεθίσλ Γηδαθηφξσλ (ΤΓ) γίλεηαη δχν θνξέο ην ρξφλν, ζε εκεξνκελίεο νξηδφκελεο απφ ηελ 
Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (ΓΔ). Μεηά απφ απφθαζε ηεο ΓΔ, ε ζρεηηθή πξνθήξπμε 
αλαθνηλψλεηαη ζηα έληππα θαη ειεθηξνληθά Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο φπνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά:  
α) ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ γηα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο 
β) ηα γεληθά επηζηεκνληθά ζέκαηα ησλ δηαηξηβψλ 
γ) ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ησλ ππνςεθίσλ 
δ) νη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ε) νη εκεξνκελίεο ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ 
 
2. Κάζε ελδηαθεξφκελνο γηα εθπφλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο (ΓΓ) ππνβάιιεη ζηελ Γξακκαηεία ηνπ 
Σκήκαηνο ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
• Αίηεζε (ζρεηηθφ έληππν ππάξρεη ζηε Γξακκαηεία θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο) 
• Πξφζθαην Βηνγξαθηθφ εκείσκα  
• Φσηνηππία ηεο Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο 
• Γχν πζηαηηθέο Δπηζηνιέο (ζρεηηθφ έληππν δίλεηαη απφ ηελ Γξακκαηεία θαη ππάξρεη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
Σκήκαηνο)  
• Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν Γηπιψκαηνο ή πηπρίνπ 
• Πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ  
• Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα αλαγλσξηζκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ  
• Πηζηνπνηεκέλε γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο  
• Πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο απαζρφιεζεο (αλ ππάξρνπλ) 
• Αληίγξαθα ηπρφλ δεκνζηεχζεσλ 
• Γξαπηή Έθζεζε φπνπ ζα αλαθέξνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο o ππνςήθηνο επηζπκεί ηελ εθπφλεζε ΓΓ 
ζην Σκήκα  
 
3. Γεθηνί γηα ηελ εθπφλεζε ΓΓ γίλνληαη νη ππνςήθηνη πνπ εμαζθαιίδνπλ ηα θξηηήξηα ηεο θείκελεο 
λνκνζεζίαο (Ν.3685/2008) θαη ηνπ παξφληνο Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ. Δηδηθφηεξα, σο ππνςήθηνη 
δηδάθηνξεο κπνξεί λα γίλνληαη δεθηνί: 
α) Πηπρηνχρνη ρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Σκεκάησλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ησλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο, ή 
αληίζηνηρσλ νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο κε ζρεηηθή εηδηθφηεηα, ζηνπο νπνίνπο 
απνλέκεηαη, αληίζηνηρα, ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα. 
β) Πηπρηνχρνη Σκεκάησλ ησλ Σερλνινγηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ (Σ.Δ.Η.), ζπγγελνχο εηδηθφηεηαο, 
κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ αξζξ. 16 ηνπ 
Ν.2327/95 θαη ηνπ παξφληνο Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ, κφλν αλ είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο 
Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ). 
 
4. Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα έρνπλ βαζκφ ηνπιάρηζηνλ «Λίαν Καλώρ». Δάλ ν ππνςήθηνο δελ έρεη βαζκφ 
Γηπιψκαηνο ή πηπρίνπ «Λίαν Καλώρ», κπνξεί λα γίλεη δεθηφο ππφ ηνλ φξν φηη ζα παξαθνινπζήζεη θαη ζα 
εμεηαζζεί ζε ηξία ζρεηηθά πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηνπ Σκήκαηνο, ηα νπνία ζα νξηζζνχλ απφ ηε ΓΔ 
(αλάινγα κε ην Γίπισκα ηνπ ππνςεθίνπ), ζηα νπνία ζα πάξεη βαζκφ ≥ 7,0. 
 
5. Τπνςήθηνη πνπ δελ είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) κπνξνχλ λα γίλνπλ 
δεθηνί κφλν θαη‟ εμαίξεζε ζην πξφγξακκα πνπ νδεγεί θαηεπζείαλ ζε ΓΓ (βι. Παξάγξαθν Β3 παξαθάησ ηνπ 
Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ). 
 
Β.   Γηαδηθαζία επηινγήο ππνςήθησλ δηδαθηόξσλ  
 
1. Ζ Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΔΜ), κεηά απφ αξρηθή εμέηαζε ησλ αηηήζεσλ, επηιέγεη ηνπο 
ππνςήθηνπο πνπ ζα θιεζνχλ γηα πξνζσπηθή ζπλέληεπμε εθ‟φζνλ πιεξνχλ ηηο πξνππνζέζεηο πνπ 
δηαηππψλνληαη παξαπάλσ (Α3, Α4, Α5). ηε ζπλέληεπμε εμεηάδεηαη νπζηαζηηθά ηφζν ε επηζηεκνληθή θαη 
ηερληθή θαηάξηηζε ηνπ ππνςεθίνπ, φζν θαη ε έθεζή ηνπ γηα εξεπλεηηθή εξγαζία ζε ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά 
αληηθείκελα. Καηά ηε δηαδηθαζία ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο, νη 
ππνςήθηνη κπνξεί λα ππνβιεζνχλ ζε δνθηκαζία θαηαλφεζεο θαη απφδνζεο ελφο μελφγισζζνπ εξεπλεηηθνχ 
άξζξνπ απφ έγθπξν δηεζλέο πεξηνδηθφ.  
 
2. Σα κέιε Γ.Δ.Π. πνπ απαξηίδνπλ ηελ ΔΜ θαηαζέηνπλ αηνκηθή βαζκνινγία (ζπλνπηηθά αηηηνινγεκέλε) γηα 
ηνλ θάζε ππνςήθην. ηε ζπλέρεηα ε ΔΜ εηζεγείηαη ζηελ ΓΔ ηα πξνηεηλφκελα πξνο εηζαγσγή νλφκαηα. 
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3. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο εθείλνπο πνπ δελ είλαη θάηνρνη ΜΓΔ, αιιά επηζπκνχλ ηελ θαη‟ εμαίξεζε εηζαγσγή 
ηνπο ζην Πξφγξακκα πνπ νδεγεί ζε ΓΓ, ε ΔΜ ζπληάζζεη μερσξηζηή πξφηαζε ζηελ νπνία ζπλεθηηκψληαη 
ζηνηρεία ηνπ ππνςήθηνπ φπσο είλαη: 
α) Πξνεγνχκελε εκπεηξία ζε εξεπλεηηθφ θέληξν ή ηλζηηηνχην ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ δηάξθεηαο 
ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο 
β) Ηδηαίηεξεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο ή δεμηφηεηεο ζηε ρξήζε πξνεγκέλεο κεζνδνινγίαο ή νξγαλνινγίαο ζε 
αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηελ ππφ πξνθήξπμε ζέζε 
γ) Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ζε δηεζλή πεξηνδηθά κε θξηηέο ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηα γλσζηηθά 
αληηθείκελα ηνπ Σκήκαηνο 
Οη ππνςήθηνη πνπ δελ είλαη θάηνρνη ΜΓΔ, ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ηνπ 
Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΜΠ) εληφο ηεο ηεηξαεηνχο ειάρηζηεο δηάξθεηαο, ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. 3γ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3685/2008.  
 
4. Ζ ηειηθή επηινγή ησλ ΤΓ γίλεηαη κε απφθαζε ηεο ΓΔ, ε νπνία θαζνξίδεη θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο 
εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ απηψλ, ηνλ νξηζκφ ζπκπιεξσκαηηθψλ θξηηεξίσλ, ή ηελ πηζαλή εμέηαζε ζε 
νξηζκέλα καζήκαηα, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ ζπλεθηηκψληαη γηα ηελ επηινγή, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2α 
ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 2083/92.  
 
5. Γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ γίλνληαη δεθηνί, ε ΓΔ νξίδεη ηελ ηξηκειή ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή, ε νπνία 
είλαη αξκφδηα γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη επίβιεςε ηνπ ΤΓ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία (Ν. 3685/2008). 
 
6. Μεηά ηελ εγγξαθή ηνπ ζην Σκήκα, θαη κέζα ζε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ, ε ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή 
επηηξνπή ζπληάζζεη νινθιεξσκέλε εξεπλεηηθή πξφηαζε, ζηελ νπνία εθζέηεη ην αθξηβέο αληηθείκελν ηεο 
δηαηξηβήο ηνπ, ηε κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα πξνζεγγίζεη ην αληηθείκελν απηφ, ηελ 
πξνγελέζηεξε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ηα 
αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη ην ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηεο δηαηξηβήο ηνπ. 
 
7. Ζ ηξηκειήο ζπκβνπιεπηηθή επηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΤΓ ππνβάιιεη ην ζέκα πξνο έγθξηζε ζηελ 
ΓΔ. 
 
Γ.   Γηάξθεηα ζπνπδώλ – Τπνρξεώζεηο ππνςήθησλ δηδαθηόξσλ 
 
1. Ζ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο ΓΓ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ έμη (6) δηδαθηηθά εμάκελα, νχηε 
κεγαιχηεξε απφ 12, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν.3685/2008.  
 
2. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, ε κέγηζηε απηή ρξνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηελ απφθηεζε Γηδαθηνξηθνχ 
Γηπιψκαηνο κπνξεί λα επεθηαζεί θαηά έλα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο θαη ηέζζεξα  (4) αθφκε εμάκελα χζηεξα 
απφ πιήξσο αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη έγθξηζε ηεο ΔΜ θαη 
ηεο ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο. 
 
3. Κάζε ΤΓ έρεη ηε δπλαηφηεηα, πξνβάιινληαο ζνβαξνχο ιφγνπο, λα δεηήζεη δηαθνπή ησλ Μεηαπηπρηαθψλ 
πνπδψλ ηνπ γηα ηελ απφθηεζε ΓΓ, γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ αζξνηζηηθά δελ ππεξβαίλνπλ ηα ηέζζεξα 
(4) εμάκελα. Ζ έγθξηζε ή κε ηεο δηαθνπήο ησλ ζπνπδψλ απνθαζίδεηαη απφ ηε ΓΔ, χζηεξα απφ ζρεηηθή 
εηζήγεζε ηεο Σξηκεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο. 
 
4. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο ηνπ ν ΤΓ απαζρνιείηαη κεξηθψο ζε εξγαζηεξηαθέο, 
θξνληηζηεξηαθέο ή θαη εμεηαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο. Ζ απαζρφιεζε απηή κπνξεί λα 
εμεηδηθεχεηαη ζηα πιαίζηα ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν.2083/92. Ηδηαίηεξε ακνηβή γηα ην επηθνπξηθφ 
δηδαθηηθφ έξγν παξέρεηαη φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν θαη εθφζνλ ππάξρεη δπλαηφηεηα απφ ην 
Παλεπηζηήκην.  
 
5. Αιιαγή επηβιέπνληα επηηξέπεηαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο 
ΓΔ. 
 
6. Οη ΤΓ ππνρξενχληαη ζε ππνβνιή έθζεζεο πξνφδνπ ηεο ΓΓ ηνπο ζην ηέινο Οθησβξίνπ θάζε 
εκεξνινγηαθνχ έηνπο, ηελ νπνία ππνβάιινπλ ζηελ 3κειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαη ζηε ζπλέρεηα κέρξη 
ην ηέινο Ννεκβξίνπ ηελ ππνβάιινπλ ζηελ ΓΔ.  
 
7. Ο ΤΓ ππνρξενχηαη λα παξνπζηάζεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά δεκφζηα ηελ πξφνδν ηεο ΓΓ ηνπ. Οη 
εκεξνκελίεο ηεο παξνπζίαζεο ζα αλαθνηλψλνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 
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8.  Απαξαίηεηε γηα ηελ αλαγφξεπζε ηνπ ππνςεθίνπ ζε Γηδάθηνξα θξίλεηαη:  
Α) Ζ εθπφλεζε, ζπγγξαθή θαη επηηπρήο ππεξάζπηζε ηεο ΓΓ 
Β) Ζ δεκνζίεπζε δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγαζηψλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη ζπληειεζηή 
απήρεζεο (Impact Factor, IF), ζην αληηθείκελν ηεο Γ.Γ. κε ζπλζπγγξαθείο ηνπιάρηζηνλ ηνλ ππνςήθην 
δηδάθηνξα θαη ηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή.  
 
Γ.   πγγξαθή ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 
 
1. Όηαλ ν ππνςήθηνο νινθιεξψζεη ην ζεσξεηηθφ θαη ην βαζηθφ πεηξακαηηθφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο ηνπ θαη κε 
ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 3κεινχο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, απεπζχλεη γξαπηή αίηεζε πξνο ηελ ΔΜ ηνπ 
Σκήκαηνο γηα ηελ έλαξμε ηεο ζπγγξαθήο ηεο ΓΓ, ζηελ νπνία αίηεζε πεξηιακβάλεη θαη αλαιπηηθή έθζεζε 
πξνφδνπ ηεο ΓΓ. Ζ ΔΜ ηνπ Σκήκαηνο εηζεγείηαη ζεηηθά πξνο ηε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο, ε νπνία ιακβάλεη ηελ 
ηειηθή απφθαζε κεηά απφ ηε ζχκθσλε γλψκε θαη αηηηνιφγεζε ηνπ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή ηεο ΓΓ ηνπ 
ππνςεθίνπ.     
 
2. H πξψηε ζειίδα ηεο ΓΓ πεξηέρεη:  
• ην επάλσ κέξνο ηνλ ηίηιν ηεο Γηαηξηβήο κε θεθαιαία γξάκκαηα, δπγηζκέλν ζην θέληξν ηεο ζειίδαο, πην 
θάησ "Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ Τπφ" απφ θάησ ην φλνκα ηνπ ππνςεθίνπ, πην θάησ "Γηα ηελ Απφθηεζε ηνπ Σίηινπ 
ηνπ Γηδάθηνξα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ" θαη ζην θάησ κέξνο "Αγξίλην" θαη δίπια ην κήλα θαη ην έηνο. 
• Ζ δεχηεξε ζειίδα ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο πεξηέρεη: ην επάλσ κέξνο ηνλ ηίηιν 
ηεο Γηαηξηβήο κε θεθαιαία γξάκκαηα, δπγηζκέλν ζην θέληξν ηεο ζειίδαο, πην θάησ 
"Τπφ" (φλνκα ππνςεθίνπ) αθνινχζσο ην "Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ, 
Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ" θαη ηέινο, κε πξψην ην φλνκα ηνπ Πξνέδξνπ, ηα νλφκαηα ηεο 3κεινχο 
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη αθνινχζσο ην φλνκα θάζε κέινπο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο κε ηνλ ηίηιν 
ηνπ θαη ην Ίδξπκα απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη. 

• Οη ελδηάκεζεο ζειίδεο πεξηέρνπλ ην θπξίσο θείκελν ηεο ΓΓ. Σν θπξίσο θείκελν ηεο ΓΓ κπνξεί λα 

δηαθξίλεηαη ζε επηκέξνπο θεθάιαηα φπσο Δηζαγσγή (Θεσξεηηθφ πιαίζην θαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, 

θνπφο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο), Τιηθά θαη Μέζνδνη (Μεζνδνινγία), Απνηειέζκαηα, πδήηεζε – 

πκπεξάζκαηα, Παξαξηήκαηα (δεδνκέλα κεηξήζεσλ, ράξηεο, πξνγξάκκαηα Ζ/Τ, θ.α.) θαη Βηβιηνγξαθία 

(βιέπε παξάξηεκα Η). 
• Ζ πξψηε ζειίδα πεξηέρεη ηελ Πεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ζηα Διιεληθά θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ίδηα πεξίιεςε ζηα 
Αγγιηθά (Summary). ην ηέινο ηεο ΓΓ ν ΤΓ ζα παξαζέηεη ην βηνγξαθηθφ ηνπ ζεκείσκα    
 
3. Ζ ΓΓ ζπληάζζεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Καηφπηλ επηζπκίαο ηνπ ΤΓ ε ΓΔ κπνξεί λα επηηξέςεη ηε 
ζπγγξαθή ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ ηεο ΓΓ ζηελ Αγγιηθή, εθφζνλ επηζπλάπηεηαη εθηεηακέλε πεξίιεςε ηεο ΓΓ 
ζηελ Διιεληθή 
 
Δ.   Τπνζηήξημε ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο 
 
1. Όηαλ ν ππνςήθηνο νινθιεξψζεη ηε ζπγγξαθή ηεο ΓΓ, ελεκεξψλεη ηελ Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή. 
Ζ Σξηκειήο πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή εθφζνλ θξίλεη φηη ν ΤΓ έρεη ζπκπιεξψζεη φια ηα ζηάδηα 
πξνεηνηκαζίαο ηεο ΓΓ, θάλεη γξαπηή εηζήγεζε ζηε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο θαη πξνηείλεη ηνλ νξηζκφ 
Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο (ΔΔΔ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν.3685/2008.  
 
2. Ζ ΔΔΔ ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ππνςήθην, νξίδεη ηελ εκεξνκελία, ηελ ψξα θαη ηνλ ηφπν ηεο δεκφζηαο 
ππνζηήξημεο ηεο δηαηξηβήο. Σα παξαπάλσ ζηνηρεία γλσζηνπνηνχληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, ε 
νπνία κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο αλαθνίλσζεο.  
 
3. Ο ππνςήθηνο αλαπηχζζεη ην πεξηερφκελν ηεο ΓΓ ηνπ ελψπηνλ ηεο 7κεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαη 
ηνπ θνηλνχ, θαη απαληά ζε εξσηήζεηο. Ζ δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 45 ιεπηά. 
Δξσηήζεηο επηηξέπνληαη θαη απφ ηα άιια παξφληα κέιε Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο θαζψο θαη απφ ην θνηλφ. Μεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο θαη ησλ εξσηαπαληήζεσλ, ν ππνςήθηνο θαη ην θνηλφ απνρσξνχλ θαη ε 
ΔΔΔ ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε θαη κε θαλεξή ςεθνθνξία, απνθαζίδεη γηα ηελ απνλνκή ή φρη Γηδαθηνξηθνχ 
Γηπιψκαηνο, θαζψο θαη γηα ηε ζρεηηθή δηάθξηζε: "Άπιζηα", "Λίαν Καλώρ" ή "Καλώρ". Θεηηθή απφθαζε 
ιακβάλεηαη κε ηνπιάρηζηνλ πέληε ζεηηθέο ςήθνπο. Ζ απνλνκή ηεο δηάθξηζεο γίλεηαη κε βάζε: α) Σν επίπεδν 
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ηεο πξσηνηππίαο θαη πνηφηεηαο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο. Μεηαμχ ησλ ηεθκεξίσλ ηεο πνηφηεηαο είλαη θαη 
νη ηνπιάρηζηνλ 2 δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά δηεζλνχο θχξνπο. β) Σελ έθηαζε ηεο θαηαλφεζεο 
απφ ηνλ ΤΓ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ΓΓ, θαζψο θαη ηνπ γεληθφηεξνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ζην νπνίν απηή 
εκπίπηεη, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε. 
 
4. Ζ έγθξηζε ή ε απφξξηςε ηεο ΓΓ βεβαηψλεηαη κε πξαθηηθφ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ε εηζήγεζε ηνπ 
Δπηβιέπνληα Καζεγεηή θαη νπσζδήπνηε ε αηηηνιφγεζε ηεο ςήθνπ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο. Σν πξαθηηθφ 
απηφ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο ΔΔΔ θαη δηαβηβάδεηαη ζηε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ 
ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) ζεηηθέο ςήθνη, ε ΓΔ αλαγνξεχεη ηνλ ππνςήθην ζε δηδάθηνξα κε ηελ 
αλάγλσζε ηνπ πξαθηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξίαζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη έλα ηνπιάρηζηνλ κέινο ησλ 
Πξπηαληθψλ Αξρψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ.  
 
5. Σν ηειηθφ θείκελν ηεο ΓΓ κεηά απφ ηηο δηνξζψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο 
ησλ κειψλ ηεο 7κεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ηππψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ αληηηχπσλ θαη 
παξαδίδεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Ο ΤΓ ππνρξενχηαη, πξηλ ηελ αλαθήξπμή ηνπ, λα θαηαζέζεη:  
α) Γέθα (10) αληίηππα ηεο ΓΓ επηκειψο βηβιηνδεηεκέλα. ηε ξάρε ησλ δεκέλσλ αληηηχπσλ ζα αλαγξάθνληαη 
ηα αξρηθά θαη ην επψλπκν ηνπ ΤΓ, νη ιέμεηο ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ θαη ην έηνο απνλνκήο.  
β) Πέληε (5) αληίηππα ηεο ΓΓ ζε CD [PDF ή Word (Windows)] (έλα γηα ην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο, έλα 
γηα ηε Βηβιηνζήθε & Τπεξεζία Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, έλα γηα ηε Βηβιηνζήθε ηεο Βνπιήο,  έλα 
γηα ηε Δζληθή Βηβιηνζήθε θαη έλα γηα ηελ Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο).   
γ) ε θάζε CD εμσηεξηθά λα αλαγξάθνληαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία (νλνκαηεπψλπκν ππνςεθίνπ, Σκήκα 
θιπ). 
δ) Να ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν ην εηδηθφ έληππν ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Σεθκεξίσζεο. 
 
6. Γηα ηε βαζκνιφγεζε, ηελ κνξθή ηνπ απνλεκφκελνπ ηίηινπ ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο θαη ηελ 
θαζνκνιφγεζε ηνπ δηδάθηνξα ηζρχνπλ φζα νξίδνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Παηξψλ.       
 
Σ. Μεηαβαηηθέο Γηαηάμεηο 
 
1. Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηζρχνπλ απφ ηελ 1

ε
 Φεβξνπαξίνπ 2010.  

 

 
 
 

Δπαγγεικαηηθή θαηνρύξσζε απνθνίησλ 
 
ηε 14

ε
 ζπλεδξίαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ πκβνπιίνπ Αλψηαηεο Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο (ΑΠΔ) πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 30 Μαξηίνπ ηνπ 2009 εγθξίζεθε ην ζρέδην Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο γηα ηελ 
επαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε ησλ απνθνίησλ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ. 
Σν θείκελν ηνπ ρεδίνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο έρεη σο εμήο:  
 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
 
Έρνληαο ππφςε :  
 
1. Σηο δηαηάμεηο :  

α) Σσλ άξζξσλ 50 παξ.3 θαη 6 παξ.6 ηνπ Ν. 1268/82 «Γηα ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ Αλψηαησλ 
Δθπαηδεπηηθψλ Ηδξπκάησλ», φπσο ε ηειεπηαία δηάηαμε ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 48 παξ.1 ηνπ Ν. 
1404/83 «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ησλ Αλψηαησλ Σερλνινγηθψλ Ηδξπκάησλ», αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 
15 παξ.2 α ηνπ Ν. 2640/98 θαη ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 3 παξ.1 ηνπ Ν. 3027/2002.  

     β) Σνπ άξζξνπ 1 παξ.21 θαη 22 ηνπ Ν. 2327/95 (Α 156).  
     γ) Σνπ άξζξνπ 29 Α ηνπ Ν.1558/85 φπσο απηφ ηζρχεη ζήκεξα.  
2. Σε γλψκε ηεο Γ.. ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ (ζπλεδξία αξ. 100/25-       
    3-2007)  
3. Σν Π.Γ. αξηζκ. 96/98 (ΦΔΚ/21-4-98 η. Α') «Ίδξπζε Παλεπηζηεκηαθήο ρνιήο ζηελ πφιε ηνπ Αγξηλίνπ»  
4. Σε γλψκε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ (ζπλεδξίαζε αξ....)  
5. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ δηαηάγκαηνο απηνχ, δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ 
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πξνυπνινγηζκνχ.  
6. Σηο ππ' αξ. ......... γλσκνδνηήζεηο ηνπ Δ΄ Σκήκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε πξφηαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 
Απνθέληξσζεο.  
7. Σελ αλάγθε θαηνρχξσζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ πηπρηνχρσλ Πεξηβαιινληνιφγσλ Γηαρεηξηζηψλ 
Πεξηβάιινληνο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, πξφζβαζεο ζε 
επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, βάζεη ησλ πξνζφλησλ ηνπο.      
 
Άξζξν 1  
Οη απφθνηηνη ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ κε βάζε ηηο γεληθέο θαη 
εμεηδηθεπκέλεο επηζηεκνληθέο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο δχλαληαη λα 
απαζρνινχληαη, αηνκηθά ή ζε ζπλεξγαζία κε επηζηήκνλεο άιιεο εηδηθφηεηαο, ζε φιν ην θάζκα ηνπ 
γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ.  
 
Άξζξν 2  
1. Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ απνθνίηνπ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, 
σο εθ ηεο δηεπηζηεκνληθήο θχζεο ηνπ είλαη απφ ηα πιένλ δπλακηθά, θαη δηαξθψο δηεπξπλφκελα θαη 
εμειηζζφκελα θαη αζθείηαη επαγγεικαηηθά κε νπνηαδήπνηε εξγαζηαθή ζρέζε, θαζψο θαη κε ηε κνξθή 
παξνρήο ππεξεζηψλ, ζπκβνπιψλ θαη γλσκαηεχζεσλ.  
2.    Ο απφθνηηνο ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ αζρνιείηαη επαγγεικαηηθά 
ζε αληηθείκελα ζπλαθή πξνο ηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζε ζρέζε κε ηηο 
παξακέηξνπο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, κε γλψκνλα ηεο αεηθνξηθή ρξήζε ηνπο ζηελ θαηεχζπλζε κηαο βηψζηκεο 
αλάπηπμεο.  
   
Άξζξν 3  
Ζ επαγγεικαηηθή παξνπζία ηνπ απνθνίηνπ ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ 
αλαθέξεηαη ελδεηθηηθά ζηνπο ηνκείο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο:  
Α) ηελ εθπαίδεπζε, ζε Γεκφζηα θαη Ηδησηηθά Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα φισλ ησλ βαζκίδσλ, κε αληηθείκελν 
δηδαζθαιίαο ηε Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ, θαζψο θαη ζπλαθή αληηθείκελα.  
Β) ηε βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε Έξεπλα θάζε γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην νπνίν ππάγεηαη ζηνλ επξχηεξν 
ηνκέα ηεο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ θαη, είηε έρεη ακηγψο ζεσξεηηθή-επηζηεκνληθή 
θαηεχζπλζε, κε ζπλδεφκελε κε εκπνξηθνχο ζθνπνχο, είηε πξννξίδεηαη γηα βηνκεραληθή εθαξκνγή, θαη 
δηεμάγεηαη κε πξσηνβνπιία θαη ρξεκαηνδφηεζε δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ, ζε εξεπλεηηθά θέληξα, 
ηλζηηηνχηα, ηδξχκαηα θαη εξγαζηήξηα πνπ αλήθνπλ ζην δεκφζην ή ζε ηδηψηεο, θαζψο θαη ζε αξκφδηεο 
δηεπζχλζεηο, ππνδηεπζχλζεηο ή ηκήκαηα εζληθψλ, επξσπατθψλ ή δηεζλψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, θαη 
ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  
Γ) ην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ Σνκέα, κε αληηθείκελα, φπσο:  
 1) Σελ θαηαγξαθή, αμηνιφγεζε, ραξηνγξάθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηεο ρψξαο καο σο 
εζληθνχ πινχηνπ κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε θαη ηελ αμηνπνίεζή ηνπο.  
 2) Όζνλ αθνξά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ απνηίκεζε ησλ δεηθηψλ αεηθνξίαο ζρεδίσλ θαη ζπζηεκάησλ 
δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαη θπζηθψλ πφξσλ, κπνξνχλ λα κεηέρνπλ:  

- ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο  
- ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ αλαθχθισζεο θαη αμηνπνίεζεο απνβιήησλ 
- ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο σο πεξηβαιινληηθνί 
ειεγθηέο, φζνλ αθνξά ζε κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζηα πιαίζηα εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζπζηεκάησλ νηθνινγηθνχ ειέγρνπ  
- ζηελ εθπφλεζε κειεηψλ επηπηψζεσλ επαγγεικαηηθήο έθζεζεο ζε πεξηβαιινληηθνχο ξππαληέο  
- ζηελ νξγάλσζε, ηε δηαρείξηζε, ηελ επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε θαη ηελ πξνζηαζία πεξηνρψλ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Natura 2000 θαζψο θαη κνπζείσλ θπζηθήο ηζηνξίαο, δσνινγηθψλ θαη βνηαληθψλ 
θήπσλ  
- ζηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ζαιάζζησλ πάξθσλ, πγξνηφπσλ, πνηακψλ, ιηκλψλ, νξεηλψλ 
θαη εκηνξεηλψλ ξεφλησλ πδάησλ θαη θάζε άιινπ πδαηηθνχ ζρεκαηηζκνχ  
- ζηε ζχληαμε θαη εθπφλεζε Δζληθψλ ρεδίσλ δξάζεο γηα απεηινχκελα είδε ρισξίδαο, παλίδαο θαη 
νηθνηφπσλ  

 3) Σε δηαρείξηζε πεξηβάιινληνο θαη θπζηθψλ πφξσλ κε έκθαζε ζηε δηαζθάιηζε ηεο αεηθνξίαο  
- Χο ζηειέρε δηαρείξηζεο:  
- ζην ζρεδηαζκφ, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηελ εθαξκνγή δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ,  
- ζηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο  
- ζηελ επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε (monitoring) θαη ηεο επηηπρίαο εθαξκνγήο ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 
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κέηξσλ.  
- Χο Δπφπηεο Πεξηβάιινληνο ζην Γεκφζην ηνκέα: (Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γεκφζηνπ θαη επξχηεξνπ Γεκφζηνπ 
Σνκέα, Ν.Π.Η.Γ. (επνπηεπφκελνη νξγαληζκνί θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξείεο ηνπ Γεκνζίνπ θαη Ο.Σ.Α. φισλ 
ησλ βαζκίδσλ)  
- Χο Τπεχζπλνη Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο / Πνιηηηθήο ζε Γεκφζηνπο ή Ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο 
ζηελ εθαξκνγή πζηεκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο  

  
Άξζξν 4  
1) Οη πηπρηνχρνη ηνπ Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ αλαιακβάλνπλ:  

- Τινπνίεζε Πξαγκαηνγλσκνζπλψλ, πνπ πξννξίδνληαη γηα δηνηθεηηθή ή δηθαζηεξηαθή ρξήζε, κε 
αληηθείκελν ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  
- Τπνβνιή πξνηάζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζρεηηθά κε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα έξεπλαο 
θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, πνπ εκπίπηνπλ ζην επξχηεξν πεδίν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη εθπφλεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ.  
- ρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο. 
Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ κε θακπάληεο, 
ελεκεξσηηθέο εθδφζεηο, ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα, πξνγξάκκαηα πνιπκέζσλ (CDROM, VIDEO, 
θ.ιπ.). Τπνζηήξημε Πξνγξακκάησλ πκπιεξσκαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη εκηλαξίσλ Καηάξηηζεο.  
- Σε ζηειέρσζε, ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο θαη Δλεξγεηαθήο 
Δθπαίδεπζεο, θαζψο θαη ηνπ δηθηχνπ Τπεπζχλσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΤΠΔΠΘ.  
- Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθήο Γηπισκαηίαο / Γηεζλείο ρέζεηο - (ζπλεξγαζίεο φισλ ησλ εζλψλ - 
Γηαρείξηζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο - θχζεο - 
πξνψζεζε ηεο αεηθνξίαο).  

 2) πκκεηέρνπλ ζε νκάδεο κε άιινπο, θαηά λφκν ππεχζπλνπο επηζηήκνλεο, γηα:  
- Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ θαη ηξαηεγηθέο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ απφ 
ηελ εθπφλεζε δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ έξγσλ ή δξαζηεξηνηήησλ, ή Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο ζχκθσλα 
κε ηνλ Νφκν 716/77, Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 256/1998 θαη θάζε κειινληηθή ζρεηηθή δηάηαμε ή λφκν.  
- Δηδηθέο Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε 69269 
/538/1990 (Β 078) θαη θάζε κειινληηθή ηξνπνπνίεζε.  
- Μειέηεο Πξνζηαζίαο, Απνθαηάζηαζεο θαη Γηαρείξηζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο  
- Μειέηεο έξγσλ Γηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο θαη θπζηθψλ πφξσλ ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα  

 
Άξζξν 5  
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 
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