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Γεκηθά 
 

Πα ηειεοηαία πνυκηα ε παγθυζμηα ακάπηολε δηέπεηαη απυ θακυκεξ πμο ζε 

ανθεηέξ πενηπηχζεηξ πμιφ ιίγμ ιαμβάκμοκ οπυρε ημοξ ηηξ θαηαζηνμθέξ ηςκ 

δςηηθχκ πενημπχκ ημο πιακήηε πανυηη αοηέξ δφζθμια μπμνμφκ κα 

πνμβιεθζμφκ ζε υιεξ ημοξ ηηξ ιεπημμένεηεξ. Μη ζμβανέξ δηαηαναπέξ ηςκ 

ζημηπείςκ θαη ηςκ ζοζηεμάηςκ ημο πενηβάιιμκημξ, υπςξ γηα πανάδεηγμα μη 

θιημαηηθέξ αιιαγέξ, ε οπμβάζμηζε ηςκ μηθμζοζηεμάηςκ, θαηαδεηθκφμοκ ηεκ 

παγθμζμηυηεηα ηςκ ακζνςπίκςκ πανεμβάζεςκ ζηε θφζε θαη θαζηζημφκ 

επηηαθηηθή ηεκ ακάγθε αιιαγήξ ηςκ μμκηέιςκ ακάπηολεξ. 

Οε υιεξ ηηξ Δηεζκείξ Δηαζθέρεηξ Ηοβενκήζεςκ θαη ακηίζημηπςκ θμνέςκ 

γίκεηαη πνμζπάζεηα επακαπνμζδημνηζμμφ ηςκ θνηηενίςκ ακάπηολεξ θαη 

δνάζεξ θαη ζπεδηάδμκηαη πνμηάζεηξ γηα αιιαγέξ ζηηξ δηαδηθαζίεξ παναγςγήξ 

θαη ζηα θαηακαιςηηθά πνυηοπα θονίςξ ηςκ ακαπηογμέκςκ πςνχκ. 

Μη πνμηάζεηξ ζήμενα πνμξ ηα θνάηε μέιε ημο Μνγακηζμμφ Εκςμέκςκ 

Γζκχκ (OHE) επηθεκηνχκμκηαη ζηεκ αεηθυνμ ακάπηολε ημο πενηβάιιμκημξ με 

ηεκ έκκμηα ηεξ ηζυννμπεξ ακάπηολεξ, ε μπμία ζοκεθηημά υιεξ ηηξ 

παναμέηνμοξ θαη βαζίδεηαη πενηζζυηενμ ζηεκ πνυβιερε ηςκ 

πενηβαιιμκηηθχκ πνμβιεμάηςκ θαη ιηγυηενμ ζημκ έιεγπμ θαη ηεκ θαηαβμιή 

ημοξ. 

Ννμξ αοηήκ ηεκ θαηεφζοκζε θηκμφκηαη ηα Ννμγνάμμαηα Οπμοδχκ 

ανθεηχκ εθπαηδεοηηθχκ ηδνομάηςκ (ΠΓΓ, ΖΓΗ, ΠΓΖ, ΑΓΖ) ηεξ πχναξ αιιά 

θαη δηάθμνα πνμγνάμμαηα θαηάνηηζεξ γηα ηε Δηαπείνηζε ημο Φοζηθμφ 

Νενηβάιιμκημξ, ηα μπμία απεοζφκμκηαη ζε κέμοξ, θονίςξ άκενγμοξ, απυ 

πηζημπμηεμέκα Ηέκηνα Γπαγγειμαηηθήξ Ηαηάνηηζεξ. Πα πνμγνάμμαηα αοηά 

είκαη ζοκήζςξ 400-600 ςνχκ θαη θαιμφκηαη κα ζομπιενχζμοκ ηηξ βαζηθέξ 

ζπμοδέξ ηςκ εκδηαθενμμέκςκ. Πα πνμακαθενζέκηα πνμγνάμμαηα 

εθπαίδεοζεξ ή θαηάνηηζεξ απμζθμπμφκ ζηεκ απυθηεζε γκχζεςκ θαη ζηεκ 

ακάπηολε δελημηήηςκ γηα ηεκ πνμχζεζε θαη ηεκ απαζπυιεζε ηςκ κέςκ ζε 

Γπαγγέιμαηα Νενηβάιιμκημξ, γκςζηά ςξ «Ννάζηκα Γπαγγέιμαηα», ηα μπμία 

αθμνμφκ ζε δηάθμνμοξ ημμείξ θαη ζεμαηηθέξ εκυηεηεξ ημο πενηβάιιμκημξ. 

 

 

Αεηθόνμξ ακάπηολε θαη πνμζηαζία ημο 

πενηβάιιμκημξ. Εμενμμεκίεξ - ηαζμμί  
 

Πμ 1972 ζηε Οημθπυιμε, ζημ πιαίζημ ηεξ Δηεζκμφξ Δηάζθερεξ ημο ΜΕΓ 

γηα ημ πενηβάιιμκ, άνπηζε επίζεμα ε εοαηζζεημπμίεζε ηςκ εγεζηχκ ηςκ 
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θναηχκ γηα ημ μέιιμκ ημο πιακήηε μαξ. Οηε δηάζθερε αοηή ηέζεθακ 

πνμβιεμαηηζμμί θαη πάνζεθακ απμθάζεηξ με ζηυπμ ηεκ μνημζέηεζε ηεξ 

ακζνχπηκεξ δνάζεξ μέζα ζε κέμοξ θχδηθεξ εζηθήξ. Ωξ πνχημ βήμα 

απμθαζίζζεθε ε πνμζπάζεηα γεθφνςζεξ ημο θαηκμμεκηθμφ πάζμαημξ μεηαλφ 

ηεξ παγθυζμηαξ ακάπηολεξ θαη ηεξ δηαηήνεζεξ ημο πενηβάιιμκημξ με ηεκ 

εμθφζεζε μηαξ μηθμομεκηθήξ μηθμιμγηθήξ εζηθήξ μέζς ηεξ θαηάιιειεξ 

εθπαίδεοζεξ ηςκ πμιηηχκ θαη ηεξ ζέζπηζεξ κμμμζεηηθχκ νοζμίζεςκ απυ 

ημοξ ζπεηηθμφξ θμνείξ. Ε ακάπηολε ηεξ μηθμομεκηθήξ μηθμιμγηθήξ εζηθήξ 

πνμζβιέπεη ζηεκ ηαοηυπνμκε ηθακμπμίεζε ηςκ ακαγθχκ ημο πανυκημξ πςνίξ 

υμςξ κα δηαθοβεφεηαη ε δοκαηυηεηα ηςκ μειιμκηηθχκ γεκεχκ κα ηθακμπμημφκ 

ηηξ δηθέξ ημοξ ακάγθεξ. 

Νέκηε πνυκηα ανγυηενα ζηεκ Πηθιίδα (1977) γίκεηαη ε πνχηε 

δηαθοβενκεηηθή ζοκδηάζθερε ηεξ UNESCO, υπμο ακαιφμκηαη μη ανπέξ θαη μη 

ζηυπμη ηεξ Νενηβαιιμκηηθήξ Γθπαίδεοζεξ ζε μηα πνμζπάζεηα ακάπηολεξ ηεξ 

πενηβαιιμκηηθήξ ζοκείδεζεξ μαζεηχκ/νηχκ πανάιιεια με αοηή ηςκ πμιηηχκ. 

Θίγμ ανγυηενα ηα απμηειέζμαηα ηεξ δηαθοβενκεηηθήξ ζοκδηάζθερεξ ηεξ 

UNESCO άνπηζακ κα επενεάδμοκ ηα εθπαηδεοηηθά ζοζηήμαηα. Ννάγμαηη απυ 

ημ ηέιμξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο ’80 ζε δηεζκέξ επίπεδμ επηπεηνείηαη ε 

ακαμυνθςζε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ πνμγναμμάηςκ με επίθεκηνμ ηεκ 

ακηαπυθνηζε ηεξ εθπαίδεοζεξ ζηηξ κέεξ ζοκζήθεξ πμο δηαμμνθχκμκηαη θαη 

δίκμοκ έμθαζε ζηε δηαζφκδεζε ηεξ επηζηεμμκηθήξ γκχζεξ με ηηξ ακάγθεξ ηεξ 

θαζεμενηκήξ δςήξ θαη ημο πενηβάιιμκημξ. Πα πνμγνάμμαηα αοηά είκαη 

γκςζηά ςξ Ννμγνάμμαηα Γπηζηήμεξ - Πεπκμιμγίαξ - Ημηκςκίαξ (Science, 

Technology and Society, STS : Bybee, 1985 & Solomon, 1994 & Aikenhand, 

1994) θαη ςξ Ννμγνάμμαηα  Γπηζηήμεξ -Πεπκμιμγίαξ - Νενηβάιιμκημξ - 

Ημηκςκίαξ (Science, Technology, Environment and Society, STES : Zoller, 

1992). Νανυια αοηά μηα πημ ζοζηεμαηηθή ζφκδεζε μεηαλφ ημο ζπμιείμο θαη 

ηςκ θμηκςκηθχκ θαη πενηβαιιμκηηθχκ πνμβιεμάηςκ δεκ εοδμθίμεζε ελαηηίαξ 

ηεξ πενημνηζμέκεξ εθανμμγήξ ηςκ πνμγναμμάηςκ αοηχκ ζηεκ πνάλε. Ωζηυζμ 

μη πνμζπάζεηεξ ζοκεπίδμκηαη ζε πμιιέξ πχνεξ δηυηη μη κέεξ ηάζεηξ 

δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ επηθεκηνχκμκηαη, άιιμηε πενηζζυηενμ θαη άιιμηε 

ιηγυηενμ, ζε δηεπηζηεμμκηθέξ/δηαζεμαηηθέξ πνμζεγγίζεηξ ηεξ γκχζεξ.  

Οηε ζοκέπεηα αθμιμφζεζακ ε δηάζθερε ημο Ξίμ (1992) με ζέμα 

«Νενηβάιιμκ θαη Ακάπηολε», υπμο απμθαζίδεηαη ημ πνυγναμμα δνάζεξ γηα 

ημκ 21μ αηχκα, γκςζηυ ςξ Αηδέκηα 21 (Sitarz, 1993), ε δηάζθερε ηεξ 

Θεζζαιμκίθεξ (1997) με ζέμα «Νενηβάιιμκ θαη Ημηκςκία, Γθπαίδεοζε θαη 

Γοαηζζεημπμίεζε ηςκ πμιηηχκ γηα ηεκ αεηθμνία» θαη ε δηάζθερε ημο 

Γημπάκεζπμονγθ (2002) γηα κα θαζμνηζηεί ε αηδέκηα ηεξ αεηθμνίαξ γηα ηα 

επυμεκα δέθα πνυκηα. Οε υιεξ ηηξ δηαζθέρεηξ πνμβάιιεηαη ε έκκμηα ηεξ 

αεηθμνίαξ ςξ μηα κέα αλία ηζυηημε με ηηξ παναδμζηαθέξ: ειεοζενία, 

δεμμθναηία θαη  εηνήκε.  
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Ε έκκμηα ηεξ αεηθμνίαξ  εμπενηέπεη  : 

 Πεκ μιηζηηθή πνμζέγγηζε ημο πενηβάιιμκημξ 

 Πεκ θαηακυεζε ημο ζέμαημξ ηςκ μνίςκ 

 Πε πνήζε ήπηςκ μέζςκ ακάπηολεξ 

 Πε θνμκηίδα γηα ηεκ πμηυηεηα θαη υπη ηεκ πμζυηεηα 

 Πεκ πνυιερε ακηί ηεξ ζεναπείαξ 

 Πεκ ακάπηολε οπεοζοκυηεηαξ 

 Πε θνμκηίδα θαη ηεκ αιιειεγγφε γηα ηηξ επυμεκεξ γεκηέξ. 

 

Αλημζεμείςημ είκαη ημ θείμεκμ ηεξ Δηαθήνολεξ ηεξ UNESCO ζηε 

Θεζζαιμκίθε (1997) ζημ μπμίμ μεηαλφ άιιςκ ακαθένεηαη : 

«Ννμθεημέκμο κα επηηεοπζεί ε αεηθμνία, απαηηείηαη ηενάζηημξ 

ζοκημκηζμυξ θαη ζοκδοαζμυξ πνμζπαζεηχκ ζε μηα ζεηνά θνίζημςκ ημμέςκ, 

ηαπφηαηε θαη νηδηθή αιιαγή ηςκ ζομπενηθμνχκ θαη ηνυπμο δςήξ, 

ζομπενηιαμβακμμέκεξ ηεξ αιιαγήξ πνμηφπςκ παναγςγήξ θαη θαηακάιςζεξ. 

Γηα ημ ζθμπυ αοηυ, ε θαηάιιειε εθπαίδεοζε θαη εοαηζζεημπμίεζε ηςκ 

πμιηηχκ ζα πνέπεη κα ακαγκςνηζηεί ςξ έκαξ απυ ημοξ ποιχκεξ ηεξ 

αεηθμνίαξ μαδί με ηε κμμμζεζία, ηεκ μηθμκμμία θαη ηεκ ηεπκμιμγία». 

 

αναθηενηζηηθά παναδείγμαηα με αεηθμνηθήξ (Νίκαθαξ 1α) θαη αεηθμνηθήξ 

δηαπείνηζεξ ημο πενηβάιιμκημξ (Νίκαθαξ 1β) θαίκμκηαη ζημοξ πίκαθεξ πμο 

αθμιμοζμφκ. 

α/α 

Πίκαθαξ 1α Πίκαθαξ 1β 

Ιε αεηθμνηθή δηαπείνηζε ημο 

πενηβάιιμκημξ/ζοκέπεηεξ 

Αεηθμνηθή δηαπείνηζε ημο 

πενηβάιιμκημξ 

1 Τπενβόζθεζε, ακελέιεγθηε  θμπή 

δέκδνςκ, πονθαγηέξ 

Ακαδάζςζε 

2 Δηάβνςζε εδάθμοξ 

Γνεμμπμίεζε 

Δεμημονγία ακαβαζμίδςκ γηα ηε 

ζογθνάηεζε ημο εδάθμοξ θαη ημο 

κενμύ 

3 Ρύπακζε ηςκ οδάηςκ από 

απόβιεηα 

Ηαηαζθεοή βημιμγηθώκ θαζανηζμώκ 

4 Έιιεηρε ή θαθή δηαπείνηζε 

πόζημμο κενμύ 

Ηεκηνηθή δηαπείνηζε θαη έιεγπμξ 

πόζημμο κενμύ 

5 Τπεναιηεία Γιεγπόμεκε αιηεία θαη 

εμπιμοηηζμόξ ηςκ ζαιαζζώκ με 

γόκμ 

6 Τπενβμιηθή πνήζε με 

ακακεώζημςκ εκενγεηαθώκ πόνςκ 

Γιάηηςζε πνήζεξ θοζηθώκ πόνςκ 

Υνήζε εκαιιαθηηθώκ μμνθώκ 

εκένγεηαξ 
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Ε αεηθμνία πνμτπμζέηεη νηδηθέξ αιιαγέξ ζηα πνυηοπα ζομπενηθμνάξ θαη 

ζηα μμκηέια ακάπηολεξ. Μη αιιαγέξ αοηέξ μπμνμφκ κα επηηεοπζμφκ με 

θαηάιιειε εκεμένςζε, εθπαίδεοζε, ακαζεχνεζε ηςκ θαηακαιςηηθχκ 

ζοκεζεηχκ, ακάπηολε θμηκήξ οπεοζοκυηεηαξ θαη εκίζποζε ημο νυιμο ημο 

εκενγμφ πμιίηε. Οηεκ αεηθυνμ δηαπείνηζε ημο θοζηθμφ πενηβάιιμκημξ ζα 

ζομβάιιεη επμμέκςξ θαη ε θαηάνηηζε κέςκ ζε επαγγέιμαηα 

πενηβάιιμκημξ/πνάζηκα επαγγέιμαηα.  

 

Όμςξ, ηα εφιμγα ενςηήμαηα πμο ηίζεκηαη είκαη : 

1. Νχξ ε θμηκςκία ζα εκζςμαηχζεη ημ ζηυπμ ηεξ αεηθμνίαξ; 

2. Νμηεξ δμμηθέξ αιιαγέξ πνέπεη κα γίκμοκ;  

3. Νχξ ζα ελειηπζεί ε ηεπκμιμγία θαη πμηεξ ζα είκαη μη ζοκέπεηεξ ηςκ 

ηεπκμιμγηθχκ επηηεογμάηςκ; 

4. Νμηα επαγγέιμαηα  ζα μπμνμφζακ κα ζομβάιιμοκ ζηεκ αεηθυνμ 

δηαπείνηζε ημο πενηβάιιμκημξ; 

 

Βεβαίςξ ζε ανθεηέξ πχνεξ μη θοβενκήζεηξ, ε αοημδημίθεζε, μη με 

θοβενκεηηθέξ μνγακχζεηξ, μη επηζηήμμκεξ, μη παναγςγμί θαη θαηακαιςηέξ 

ακαδεημφκ ζογθεθνημέκεξ απακηήζεηξ ζηα παναπάκς ενςηήμαηα θαη 

πανάιιεια πνμηείκμοκ ηεκ εθανμμγή θαηάιιειςκ μμκηέιςκ ακάπηολεξ. Γηα 

πανάδεηγμα, ζηε Ομοεδία πνμηάζεθακ δφμ μμκηέια ακάπηολεξ: 

 

Α. Πμ ζομβαηηθυ μμκηέιμ ακάπηολεξ, ζημ μπμίμ ιαμβάκεηαη οπυρε ε 

πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ.  

Β. Πμ μηθμιμγηθυ μμκηέιμ ακάπηολεξ, ημ μπμίμ πνμτπμζέηεη αιιαγή ηςκ 

ζομβαηηθχκ μεζυδςκ παναγςγήξ θαη ακάπηολεξ. 

 

Παοηυπνμκα υμςξ ηέζεθακ θαη ζηυπμη υπςξ ε ειάηηςζε ηεξ πνήζεξ ηςκ 

με ακακεχζημςκ θοζηθχκ πυνςκ, χζηε κα γίκεη εθηθηή ε πνεζημμπμίεζή ημοξ 

θαη απυ ηηξ ακαπηοζζυμεκεξ πχνεξ, ε αφλεζε ηεξ εκενγεηαθήξ 

απμδμηηθυηεηαξ, ε πνμζηαζία ηςκ μηθμζοζηεμάηςκ, ε θαιοηένεοζε ηςκ 

ζοκζεθχκ δηαβίςζεξ ημο ακζνχπμο, θαη άιια. 

Ε θοβένκεζε ηεξ Ομοεδίαξ, υπςξ θαη μη θοβενκήζεηξ άιιςκ 

ακαπηογμέκςκ πςνχκ, εθανμυδμκηαξ θαηάιιεια δηαπεηνηζηηθά πνμγνάμμαηα 

ζε δηάθμνμοξ ακαπηοληαθμφξ ημμείξ, ακαμέκεη ζεμακηηθή βειηίςζε ημο 

πενηβάιιμκημξ μέπνη ημ 2021. 
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Πνμηάζεηξ πνμζηαζίαξ ημο θοζηθμύ 

πενηβάιιμκημξ θαη μμκηέια ακάπηολεξ  

 
Απυ μηα γεκηθή ζεχνεζε ηςκ πενηβαιιμκηηθχκ δεηεμάηςκ θαη 

πνμβιεμάηςκ εθείκα πμο απαναηηήηςξ πνέπεη κα πνμζηαηεοζμφκ απυ ηηξ 

ακζνχπηκεξ επεμβάζεηξ είκαη μη θοζηθμί πυνμη, ηα μηθμζοζηήμαηα, ε 

βημπμηθηιυηεηα θαη ε παγθυζμηα ογεία. Γηα ημ ιυγμ αοηυ, μη ζηυπμη ηεξ 

αεηθυνμο ακάπηολεξ εζηηάδμκηαη ζηεκ ειάηηςζε ηεξ πνήζεξ ηςκ με 

ακακεχζημςκ θοζηθχκ πυνςκ, ζηεκ αφλεζε ηεξ εκενγεηαθήξ απμδμηηθυηεηαξ, 

ζηεκ πνμζηαζία ηςκ μηθμζοζηεμάηςκ θαη γεκηθυηενα ζηεκ θαιοηένεοζε ηςκ 

ζοκζεθχκ δηαβίςζεξ ημο ακζνχπμο. Γπηπιέμκ ανπίδμοκ κα εθανμυδμκηαη 

μμκηέια ακάπηολεξ αεηθυνμο δηαπείνηζεξ ημο θοζηθμφ πενηβάιιμκημξ θαη 

πνμγνάμμαηα επαγγειμαηηθήξ θαηάνηηζεξ ζε δηάθμνμοξ ημμείξ θαη ζεμαηηθέξ 

εκυηεηεξ, υπςξ ηα παναδείγμαηα πμο ακαθένμκηαη παναθάης.  

 

Πανάδεηγμα 1μ: Γεςνγηθόξ θαη Ηηεκμηνμθηθόξ Σμμέαξ 
 

Έκαξ πμιφ ζεμακηηθυξ ημμέαξ ζημκ μπμίμ μπμνεί κα ζοκδοαζημφκ απυ 

θμηκμφ ημ ζομβαηηθυ θαη ημ μηθμιμγηθυ μμκηέιμ δηαπείνηζεξ ημο θοζηθμφ 

πενηβάιιμκημξ είκαη μ γεςνγηθυξ θαη θηεκμηνμθηθυξ ημμέαξ. Μνηζμέκα 

παναθηενηζηηθά ζημηπεία ηςκ δφμ μμκηέιςκ πανμοζηάδμκηαη ζημ παναθάης 

πίκαθα. 

 

α/α 
Πίκαθαξ 2 

ομβαηηθό Ιμκηέιμ Οηθμιμγηθό Ιμκηέιμ 

1 Πενημνηζμέκε πνήζε πεμηθώκ 

ιηπαζμάηςκ θαη θοημθανμάθςκ 

Ηαμία πνήζε πεμηθώκ ιηπαζμάηςκ θαη 

θοημθανμάθςκ 

Γθηαηηθέξ μμνθέξ θαιιηένγεηαξ ώζηε 

κα πανέπεηαη ε δοκαηόηεηα 

αγνακάπαοζεξ 

2 Δςμηνμθέξ εμπμνηθήξ 

πνμέιεοζεξ  

Δςμηνμθέξ μηθηαθήξ  πνμέιεοζεξ 

 

3 Παναγςγή βημεκένγεηαξ από 

βημμάδα 

Ιείςζε ζηεκ θαηακάιςζε εκένγεηαξ 

Δηαηήνεζε θοζηθώκ μηθμζοζηεμάηςκ  

4 Γθηνμθή όιςκ ηςκ δώςκ Γθηνμθή θονίςξ αγειάδςκ θαη 

πνμβάηςκ 

 

Όπςξ πνμθφπηεη απυ ημκ παναπάκς πίκαθα ζημκ ζογθεθνημέκμ ημμέα  

οπάνπμοκ ανθεηέξ δηαθμνμπμηήζεηξ μεηαλφ ηςκ δφμ μμκηέιςκ. Γηα 

πανάδεηγμα  ημ μεκ ζομβαηηθυ μμκηέιμ πνμηείκεη ανπηθά ημκ πνμγναμμαηηζμυ 



 14 

ηεξ μείςζεξ ηεξ πνήζεξ πεμηθχκ ιηπαζμάηςκ θαη θοημθανμάθςκ, εκχ ημ 

μηθμιμγηθυ μμκηέιμ «απαγμνεφεη» ηεκ πνήζε μπμημοδήπμηε πεμηθμφ 

ιηπάζμαημξ θαη θοημθανμάθμο. Γπίζεξ ημ μεκ μηθμιμγηθυ μμκηέιμ πνμηείκεη 

μείςζε ηεξ θαηακάιςζεξ εκένγεηαξ εκχ ημ ζομβαηηθυ μμκηέιμ ηεκ παναγςγή 

βημεκένγεηαξ απυ βημμάδα, ε μπμία υμςξ πνμθαιεί ηεκ θαηαζηνμθή ηςκ 

θοζηθχκ μηθμηυπςκ. Γηα ημ ιυγμ αοηυ πνεηάδεηαη ζοκεπήξ εκεμένςζε θαη 

θαηάνηηζε ηςκ γεςνγχκ αιιά θαη ηςκ θηεκμηνυθςκ απυ θαηάιιειμοξ θμνείξ 

γηα ηεκ πνμχζεζε βημθαιιηενγεηχκ αιιά θαη ηεκ ακαδηάνζνςζε θαιιηενγεηχκ, 

υπμο ζα ιαμβάκμκηαη οπυρε ηα υνηα ηςκ θοζηθχκ μηθμζοζηεμάηςκ. 

Οεμακηηθή επίζεξ ζεςνείηαη ε ακάπηολε ένεοκαξ θαη κέςκ μεζυδςκ 

παναγςγήξ.  

Πέιμξ, γηα ηε δηαηήνεζε ηεξ βημπμηθηιυηεηαξ, πνμηείκεηαη έκα μηθνυ 

πμζμζηυ ηεξ δαζηθήξ έθηαζεξ κα παναμέκεη ακεθμεηάιιεοημ θαη κα 

πνμηημχκηαη μη εθηαηηθέξ θαιιηένγεηεξ χζηε κα πανέπεηαη ε δοκαηυηεηα 

αγνακάπαοζεξ. 

   

 

Πανάδεηγμα 2μ: Σμμέαξ Δηαπείνηζεξ Απμβιήηςκ θαη 

Απμννημμάηςκ  
 

Έκα έκημκμ πενηβαιιμκηηθυ πνυβιεμα, ημ μπμίμ ζοκακηάηαη ηδηαίηενα θαη 

ζημκ ειιεκηθυ πχνμ θαη απαζπμιεί ημοξ δήμμοξ αιιά θαη ημοξ δεμυηεξ, είκαη 

ε δηαπείνηζε ηςκ απμβιήηςκ θαη ηςκ απμννημμάηςκ. Ννμξ ηεκ θαηεφζοκζε 

αοηή γηα ηεκ επίιοζε ημο πνμβιήμαημξ μη ζηυπμη πμο ηέζεθακ ζε ανθεηέξ 

εονςπασθέξ πχνεξ είκαη μη παναθάης : 

 

1. Ε βειηίςζε ηεξ εονςπασθήξ κμμμζεζίαξ  

2. Μ πμημηηθυξ έιεγπμξ ηςκ απμβιήηςκ θαη απμννημμάηςκ. 

3. Ε απμηειεζμαηηθή δηαπείνηζε ηςκ απμβιήηςκ θαη απμννημμάηςκ ζε 

μεγάιεξ θαη μηθνέξ πυιεηξ θαζχξ θαη ζε απμμαθνοζμέκμοξ μηθηζμμφξ. 

4. Ε μιμθιήνςζε ηςκ ενγαζηχκ απμμάθνοκζεξ ηςκ νοπακηηθχκ μοζηχκ 

θαη δεοηενμγεκήξ παναγςγή πνχηςκ οιχκ θαη εκένγεηαξ απυ ηεκ 

επελενγαζία ηςκ απμβιήηςκ –απμννημμάηςκ. 

 

Γπηπιέμκ μη οπμβιεζείζεξ πνμηάζεηξ γηα ηε δηαπείνηζε ηςκ απμβιήηςκ 

θαη ηςκ απμννημμάηςκ είκαη : 

 Ε ένεοκα γηα ηεκ ακάπηολε θαη εθανμμγή μεζυδςκ μηθνήξ θαη 

μεγάιεξ θιίμαθαξ γηα ηεκ αλημπμίεζε ηςκ απμβιήηςκ θαη ηςκ 

απμννημμάηςκ, ακάιμγα με ημκ υγθμ ημοξ θαη ηηξ ημπηθέξ 

ακάγθεξ. 
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  Ε απμμάθνοκζε ημο θςζθυνμο θαη άιιςκ ηνμθηθχκ αιάηςκ 

απυ ηα μνγακηθά απυβιεηα, χζηε κα μεκ πνμθαιμφκ εοηνμθηζμυ 

υηακ εηζένπμκηαη ζημ κενυ.  

 Ε ακάπηολε μεζυδςκ γηα ηεκ επηζηνμθή ημο θςζθυνμο, πμο 

απμμαθνφκζεθε απυ ηα μνγακηθά απυβιεηα, ςξ ιίπαζμα γηα ηεκ 

θαιιηένγεηα ηεξ γεξ. 

 Ε δηαιμγή ηςκ απμννημμάηςκ γηα ακαθφθιςζε ή 

θμμπμζημπμίεζε. 

 Ε παναγςγή βημαενίμο απυ ηα απυβιεηα θαη ηα απμννίμμαηα, 

ςξ πεγή εκένγεηαξ. 

 

 

Πανάδεηγμα 3μ: Σμμέαξ Ιεηαθμνώκ θαη Ιεηαθηκήζεςκ 
 

Γλαηηίαξ ηςκ αολεμέκςκ μεηαθμνχκ θαη μεηαθηκήζεςκ πμιιέξ είκαη μη 

πενηβαιιμκηηθέξ επηπηχζεηξ ζε ζέμαηα υπςξ είκαη ε νφπακζε ηεξ 

αημυζθαηναξ, ε θαηαζηνμθή ηςκ θοζηθχκ μηθμζοζηεμάηςκ, ε πνήζε με 

ακακεχζημςκ θοζηθχκ εκενγεηαθχκ πυνςκ θαη άιια. 

Νημ ζογθεθνημέκα ηα αένηα ηςκ ελαημίζεςκ ηςκ μεπακχκ θίκεζεξ, υπςξ 

ημ δημλείδημ ημο άκζναθα, ηα δηάθμνα μλείδηα ημο αδχημο θαη ημο ζείμο, 

ζοκηζημφκ  αηηίεξ γηα ηεκ εκίζποζε ημο θαηκμμέκμο ημο ζενμμθεπίμο, ηε 

δεμημονγία ηεξ υληκεξ  βνμπήξ, ηεκ αφλεζε ημο υδμκημξ ζηα παμειά 

ζηνχμαηα ηεξ αημυζθαηναξ, γεγμκυηα πμο έπμοκ επηπηχζεηξ ζηεκ ακζνχπηκε 

ογεία, ζηε πιςνίδα θαη ηεκ πακίδα αιιά θαη ζηα μκεμεία ημο πμιηηηζμμφ. 

Γπηπιέμκ ε δηάκμηλε μδηθχκ ανηενηχκ πνμθαιεί ηεκ θαηαζηνμθή θοζηθχκ 

μηθμζοζηεμάηςκ θαη ηεκ ειάηηςζε ηεξ βημπμηθηιυηεηαξ. 

 

Γηα ημοξ παναπάκς ιυγμοξ πνμηείκμκηαη γηα ημ εγγφξ αιιά θαη γηα ημ 

απχηενμ μέιιμκ ηα αθυιμοζα : 

 Ε ακάπηολε ακηηννοπακηηθήξ ηεπκμιμγίαξ  

 Ε πνήζε μέζςκ μαδηθήξ μεηαθίκεζεξ θαη μεηαθμνάξ 

 Ε μνγάκςζε ηςκ μεηαθμνχκ χζηε κα απμθεφγμκηαη μη πμιιέξ 

μεηαθηκήζεηξ θαζχξ θαη ε δηάκμηλε κέςκ δνυμςκ.   

 Ε πνήζε ακακεχζημςκ πεγχκ εκένγεηαξ 

 Ε ενγαζία ελ απμζηάζεςξ με ηε βμήζεηα ειεθηνμκηθχκ 

οπμιμγηζηχκ 

 Ε θαηαζθεοή μνγακςμέκςκ εμπμνηθχκ θέκηνςκ θμκηά ζηηξ 

θαημηθίεξ 

 



 16 

Απυ ηα παναπάκς παναδείγμαηα δηαπηζηχκεηαη υηη γηα κα πνμζηαηεοζεί 

μαθνμπνυκηα ημ πενηβάιιμκ απαηηείηαη αθεκυξ ε εκεμένςζε θαη ε 

εοαηζζεημπμίεζε μαζεηχκ/νηχκ θαη ηςκ πμιηηχκ γηα ηα θνίζημα 

πενηβαιιμκηηθά δεηήμαηα θαη πνμβιήμαηα, αθεηένμο ε εθανμμγή εκυξ 

ζοκυιμο θμηκςκηθχκ, μηθμκμμηθχκ θαη κμμμζεηηθχκ μέηνςκ γηα ηεκ πνμζηαζία 

ημο πενηβάιιμκημξ. Οηα μέηνα αοηά ζογθαηαιέγεηαη ε δεμημονγία ζέζεςκ 

ενγαζίαξ, θμηκςκηθά θαη πενηβαιιμκηηθά απαναίηεηεξ, χζηε κα ζηαμαηήζεη ε 

ηάζε οπενθαηακάιςζεξ ηςκ θοζηθχκ πυνςκ θαη κα εκζαννοκζεί ε αλημπμίεζε 

ηςκ ακζνχπηκςκ πυνςκ. Ννμθεημέκμο κα επηηεοπζεί αοηυξ μ δηηηυξ ζηυπμξ, 

επηβάιιεηαη κα ζεζπηζημφκ ζοκένγεηεξ μεηαλφ πμιηηηθχκ πενηβάιιμκημξ θαη 

απαζπυιεζεξ, εκχ ζεςνείηαη ακαγθαία ε εμπιμθή ηςκ ζπεηηθχκ 

βημμεπακηθχκ θιάδςκ, ηςκ ζοκδηθαιηζηηθχκ θμνέςκ, ηςκ δεμμζίςκ ανπχκ, 

ηςκ με θοβενκεηηθχκ μνγακηζμχκ θαζχξ θαη ηςκ πνεμαημμηθμκμμηθχκ θαη 

ενεοκεηηθχκ ηδνομάηςκ ζε εονςπασθυ, εζκηθυ θαη ημπηθυ επίπεδμ (Γεκηθή 

Δηεφζοκζε Νενηβάιιμκημξ Γονςπασθήξ Γπηηνμπήξ, 2000).  

 

 

Γπαγγέιμαηα Πενηβάιιμκημξ –Πνάζηκα 

Γπαγγέιμαηα 
 

Νανυηη ε θαηάζηαζε ημο πενηβάιιμκημξ ημο πιακήηε ζεςνείηαη θνίζημε, 

πμιιμί ζεςνμφκ υηη ε εθανμμγή ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ κμμμζεζίαξ οπμκμμεφεη 

ηεκ μηθμκμμηθή ακάπηολε, επηθένεη ορειέξ δαπάκεξ θαη εοζφκεηαη γηα ηεκ 

απχιεηα ζέζεςκ ενγαζίαξ. Ε άπμρε αοηή παναβιέπεη ημ γεγμκυξ υηη μη 

ζέζεηξ ενγαζίαξ πμο πάκμκηαη αθμνμφκ ζε παιαημφξ θαη ηδηαίηενα νοπμγυκμοξ 

θιάδμοξ εκχ μ ανηζμυξ ηςκ ζέζεςκ ενγαζίαξ πμο δεμημονγμφκηαη ζε άιιμοξ 

ημμείξ, «θηιηθμφξ» πνμξ ημ πενηβάιιμκ, οπενβαίκεη ζαθχξ ημκ ανηζμυ ηςκ 

απμιεζζέκηςκ ζέζεςκ (Γεκηθή Δηεφζοκζε Νενηβάιιμκημξ Γονςπασθήξ 

Γπηηνμπήξ, 2000). Μη ζέζεηξ ενγαζίαξ μη μπμίεξ ζομβάιιμοκ ζηεκ πνμζηαζία 

ημο πενηβάιιμκημξ θαη ζηεκ αεηθυνμ ακάπηολε γεκηθυηενα απμθαιμφκηαη ζηεκ 

Γονχπε «πνάζηκα επαγγέιμαηα» ή «πνάζηκε απαζπυιεζε». 

 

Πα ηειεοηαία πνυκηα, ε Γονςπασθή Έκςζε (Γ.Γ.) επηθεκηνχκεη ηεκ 

πνμζμπή ηεξ ζηα πνάζηκα επαγγέιμαηα εκζαννφκμκηαξ ηηξ εζκηθέξ θαη 

ημπηθέξ ανπέξ αιιά θαη ημοξ πμιίηεξ κα ακαιάβμοκ πνςημβμοιίεξ γηα ηεκ 

πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ με ηαοηυπνμκε δεμημονγία ζέζεςκ ενγαζίαξ. Μη 

εζκηθέξ θαη ημπηθέξ ανπέξ έπμοκ οπμπνεχζεηξ πμο απμννέμοκ απυ ηηξ 

θαηεοζοκηήνηεξ γναμμέξ 12, 13 θαη 14 ηεξ Γ.Γ. ζπεηηθά με ηεκ απαζπυιεζε 

(1999) : 
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«Πα θνάηε μέιε πνέπεη κα πνμάγμοκ μέηνα πνμθεημέκμο κα αλημπμηήζμοκ 

πιήνςξ ηηξ δοκαηυηεηεξ πμο πνμζθένμκηαη γηα ηε δεμημονγία ζέζεςκ 

ενγαζίαξ ζε ημπηθυ επίπεδμ, ζηεκ θμηκςκηθή μηθμκμμία, ζημκ ημμέα ηςκ 

πενηβαιιμκηηθχκ ηεπκμιμγηχκ θαη ζε κέεξ δναζηενηυηεηεξ πμο ζοκδέμκηαη με 

ακάγθεξ …» 

 

«… κα ακαπηφζζμοκ ηηξ πνμτπμζέζεηξ πιαηζίςζεξ πμο είκαη απαναίηεηεξ 

γηα ηεκ πιήνε αλημπμίεζε ημο δοκαμηθμφ απαζπυιεζεξ ηςκ ημμέςκ πανμπήξ 

οπενεζηχκ θαη ηςκ οπενεζηχκ πμο ζπεηίδμκηαη με βημμεπακηθμφξ θιάδμοξ, 

αλημπμηχκηαξ, μεηαλφ άιιςκ ημ δοκαμηθυ απαζπυιεζεξ πμο πνμζθένεη ε 

θμηκςκία ηςκ πιενμθμνηχκ θαη μ ημμέαξ ημο πενηβάιιμκημξ, με ζηυπμ ηεκ 

αφλεζε θαη ηεκ ακαβάζμηζε ηςκ ζέζεςκ ενγαζίαξ…» 

 

«Γλεηάδεηαη ημ εκδεπυμεκμ κα επηβανοκζμφκ θμνμιμγηθά ε εκένγεηα θαη μη 

νοπμγυκεξ εθπμμπέξ θαζχξ θαη ε ιήρε άιιςκ απαναίηεηςκ θμνμιμγηθχκ 

μέηνςκ». 

 

Μη παναπάκς θαηεοζοκηήνηεξ γναμμέξ οπμδεηθκφμοκ ημοξ ημμείξ ηςκ 

πενηβαιιμκηηθχκ ηεπκμιμγηχκ, ηεξ βημμεπακίαξ θαη ηεξ πανμπήξ οπενεζηχκ 

ςξ πιέμκ θαηάιιειμη γηα ηε δεμημονγία πνάζηκςκ ζέζεςκ ενγαζίαξ. 

Γηδηθυηενα, ε παναγςγή μηθμιμγηθχκ θαη βημιμγηθχκ πνμσυκηςκ με 

δηαδηθαζίεξ παναγςγήξ θαη οιηθά θηιηθά πνμξ ημ πενηβάιιμκ, ε πνμχζεζε 

κέςκ θαζανχκ ηεπκμιμγηχκ, ε εθανμμγή ζοζηεμάηςκ πενηβαιιμκηηθήξ 

δηαπείνηζεξ θαη ειέγπμο (Γ.Ι.Α.S. – Eco Management and Audit Scheme θαη  

ISO 14000), ε επακαπνεζημμπμίεζε θαη ακαθφθιςζε απμβιήηςκ θαη 

απμννημμάηςκ, ε θαηαζθεοή μηθμιμγηθχκ θηενίςκ, ε πνμχζεζε ημο 

μηθμημονηζμμφ θαζχξ θαη ε εοαηζζεημπμίεζε θαη εκεμένςζε πμιηηχκ ζε 

ζέμαηα πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ, απμηειμφκ παναθηενηζηηθά 

παναδείγμαηα «πνάζηκςκ» δναζηενημηήηςκ πμο οπυθεηκηαη ζημοξ παναπάκς 

ημμείξ. 

 

Ε θαηεοζοκηήνηα γναμμή 14 πμο αθμνά ζηεκ θμνμιμγία, εθηυξ απυ ηεκ 

απμζάννοκζε μέζς μηθμκμμηθήξ επηβάνοκζεξ υζςκ αρεθμφκ ηηξ βιαβενέξ 

ζοκέπεηεξ ηςκ δναζηενημηήηςκ ημοξ πνμξ ημ πενηβάιιμκ, επηδηχθεη ηεκ 

ηυκςζε ηεξ δεμημονγίαξ ζέζεςκ ενγαζίαξ με ηεκ πνεζημμπμίεζε ηςκ εζυδςκ 

απυ ηε θμνμιμγία ηεξ εκένγεηαξ ή απυ ηε θμνμιμγία οπέν ημο πενηβάιιμκημξ 

χζηε κα μεηςζεί ημ θυζημξ ηεξ ενγαζηαθήξ απαζπυιεζεξ δίπςξ κα αολεζεί ε 

ζοκμιηθή θμνμιμγία (Γεκηθή Δηεφζοκζε Νενηβάιιμκημξ Γονςπασθήξ 

Γπηηνμπήξ, 2000).  
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Ηαηεγμνίεξ πνάζηκςκ επαγγειμάηςκ 
 

Πα πνάζηκα επαγγέιμαηα αθμνμφκ ζ’ έκα εονφηαημ θάζμα επαγγειμαηηθχκ 

δναζηενημηήηςκ (Νανάνηεμα 1). Ιάιηζηα, θαζχξ αολάκεη ε ακάγθε 

πνμζανμμγήξ ηςκ επηπεηνήζεςκ ημο ηδηςηηθμφ θαη δεμυζημο ημμέα ζηηξ 

πενηβαιιμκηηθέξ νοζμίζεηξ θαη εκηείκεηαη ε δήηεζε πνάζηκςκ πνμσυκηςκ θαη 

οπενεζηχκ, ημ θάζμα αοηυ ζοκεπχξ δηεονφκεηαη (Δήζε, 2003). Πα πνάζηκα 

επαγγέιμαηα μπμνμφκ κα θαηεγμνημπμηεζμφκ ζημοξ ελήξ ημμείξ:  

 

Γεςνγία, θηεκμηνμθία, αιηεία, μεηαιιεία, δάζε (Ννςημγεκήξ 

ημμέαξ) 
Μ ημμέαξ ζομπενηιαμβάκεη δναζηενηυηεηεξ πμο αθμνμφκ ζε: 

 βημιμγηθή γεςνγία,  

 βημιμγηθή θηεκμηνμθία,  

 βημιμγηθή μειηζζμθμμία,  

 μνζμιμγηθή ελυνολε θαη εθμεηάιιεοζε μνοθηχκ πυνςκ,  

 δηαπείνηζε μηθμζοζηεμάηςκ θαη δαζχκ εηδηθυηενα, θηι.  

 

Βημμεπακία, θαηαζθεοέξ (Δεοηενμγεκήξ ημμέαξ) 
Μ ημμέαξ ζομπενηιαμβάκεη δναζηενηυηεηεξ πμο αθμνμφκ ζε: 

 θαηαζθεοή εηδχκ/πνμσυκηςκ με οιηθά θηιηθά πνμξ ημ 

πενηβάιιμκ, 

 θαηαζθεοή μηθμιμγηθχκ θηενίςκ,  

 παναγςγή εκένγεηαξ απυ ακακεχζημεξ πεγέξ,  

 επακαπνεζημμπμίεζε θαη ακαθφθιςζε απμβιήηςκ θαη 

απμννημμάηςκ, θηι 

 

Γμπυνημ, δηαθίκεζε πνμσυκηςκ, οπενεζίεξ (Πνηημγεκήξ ημμέαξ) 
Μ ημμέαξ ζομπενηιαμβάκεη δναζηενηυηεηεξ πμο αθμνμφκ ζε: 

 εμπυνημ ηςκ βημιμγηθχκ ή μηθμιμγηθχκ εηδχκ/πνμσυκηςκ  

 απαναίηεηεξ οπενεζίεξ γηα ηε δηαθίκεζε αοηχκ, θ.ά. 

 

Ρπενεζίεξ πκεομαηηθμφ παναθηήνα, πανμπή ζομβμοιχκ θαη 

πιενμθμνηχκ, ένεοκα, θηι (Πεηανημγεκήξ ημμέαξ) 
Μ ημμέαξ ζομπενηιαμβάκεη δναζηενηυηεηεξ πμο αθμνμφκ ζε: 

 ένεοκα πνμξ υθειμξ ηεξ αεηθυνμο ακάπηολεξ, 

 εθανμμγή δηαδηθαζηχκ πενηβαιιμκηηθήξ δηαπείνηζεξ θαη ειέγπμο 

ηεξ βημμεπακηθήξ παναγςγήξ,  

 αγνμημημονηζμυ, εκεμένςζε θαη εοαηζζεημπμίεζε ηςκ πμιηηχκ, 

θ.ά. 
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Γκδεηθηηθμί ηίηιμη επαγγειμάηςκ – επαγγειμαηηθώκ 

δναζηενημηήηςκ ζε αιθαβεηηθή ζεηνά 
 

Γεςπυκμξ θοηηθήξ παναγςγήξ (θαηεφζοκζε θοημπνμζηαζίαξ & 

πενηβάιιμκημξ) 
Μ γεςπυκμξ ζπεδηάδεη, ζομβμοιεφεη θαη εθανμυδεη μειέηεξ θαη 

πνμγνάμμαηα γεςνγηθήξ θαη θηεκμηνμθηθήξ ακάπηολεξ με ζηυπμ ηεκ αφλεζε 

ηεξ παναγςγήξ θαη ηεκ πμημηηθή βειηίςζή ηεξ.  

Μ γεςπυκμξ, ςξ ζφμβμοιμξ παναγςγήξ, πανέπεη ζομβμοιέξ ζημοξ 

αγνυηεξ ή θεπμονμφξ γηα ημ είδμξ θαη ημκ ηνυπμ θαιιηένγεηαξ ηςκ θοηχκ 

ακάιμγα με ημ θιίμα θαη ημ έδαθμξ θάζε πενημπήξ. Δηαπηζηχκεη δηάθμνεξ 

αζζέκεηεξ ηεξ παναγςγήξ ή ηςκ θοηχκ θαη οπμδεηθκφεη ηνυπμοξ 

ακηημεηχπηζήξ ημοξ. Δίκεη πιενμθμνίεξ θαη ζομβμοιεφεη γηα ηε πνήζε κέςκ 

οβνηδίςκ θαη γηα ηεκ αγμνά ηςκ θαηάιιειςκ γεςνγηθχκ μεπακεμάηςκ. 

Γπηπιέμκ, ζομβμοιεφεη ημοξ αγνυηεξ γηα ηεκ εθηνμθή, δηαηνμθή θαη 

ακαπαναγςγή ηςκ αγνμηηθχκ δχςκ. 

Μ γεςπυκμξ, ςξ ενεοκεηήξ, ενεοκά θαη εθανμυδεη πνυηοπεξ θαη κέεξ 

οβνηδηθέξ θαιιηένγεηεξ. Γπίζεξ, ελεηάδεη ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα θαη ηηξ 

επηπηχζεηξ κέςκ θοημθανμάθςκ θαη ιηπαζμάηςκ. Όηακ μ γεςπυκμξ 

ενγάδεηαη ςξ οπάιιειμξ ζε εηαηνεία παναγςγήξ ή πνμχζεζεξ ιηπαζμάηςκ 

θαη γεςνγηθχκ θανμάθςκ εκεμενχκεηαη γηα ηα πνμσυκηα ηεξ εηαηνείαξ πμο 

εθπνμζςπεί, επηζθέπηεηαη γεςπυκμοξ πμο δναζηενημπμημφκηαη ςξ έμπμνμη 

γεςνγηθχκ εηδχκ θαη εκεμενχκεη γηα ηηξ δοκαηυηεηεξ ηςκ κέςκ πνμσυκηςκ, 

πνμζπαζχκηαξ κα ηα πνμςζήζεη. Πέιμξ, υηακ μ γεςπυκμξ ενγάδεηαη ζημ 

Ρπμονγείμ Γεςνγίαξ, ζηεκ Πμπηθή Αοημδημίθεζε θαη ζε ζοκεηαηνηζηηθέξ 

εκχζεηξ αζπμιείηαη θονίςξ με ένεοκεξ ή μειέηεξ πνμζηαζίαξ ημο 

πενηβάιιμκημξ θαη ειέγπμοξ πμηυηεηαξ ηεξ παναγςγήξ. 

 

Γεςνγυξ (βημιμγηθήξ γεςνγίαξ) 
Ε βημιμγηθή γεςνγία δηαθένεη απυ ηα άιια ζοζηήμαηα γεςνγίαξ ζε 

πμιιά ζεμεία. Γοκμεί ηηξ ακακεχζημεξ πεγέξ θαη ηεκ ακαθφθιςζε 

επηζηνέθμκηαξ ζημ έδαθμξ ηα ζνεπηηθά ζοζηαηηθά πμο βνίζθμκηαη ζηα 

θαηάιμηπα. Ε βημιμγηθή γεςνγία ζέβεηαη ηα ζοζηήμαηα ημο ίδημο ημο 

πενηβάιιμκημξ γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ηςκ παναζίηςκ θαη ηςκ αζζεκεηχκ ζηηξ 

θαιιηένγεηεξ θαη ζηεκ θηεκμηνμθία θαη απμθεφγεη ηε πνεζημμπμίεζε 

ζοκζεηηθχκ παναζηημθηυκςκ, δηδακημθηυκςκ, πεμηθχκ ιηπαζμάηςκ, 

αολεηηθχκ μνμμκχκ, ακηηβημηηθχκ ή γεκεηηθχκ ηνμπμπμηήζεςκ. Ακηίζεηα, o 

γεςνγυξ βημιμγηθήξ γεςνγίαξ πνεζημμπμηεί έκα θάζμα ηεπκηθχκ πμο βμεζμφκ 

ηε δηαηήνεζε ηςκ μηθμζοζηεμάηςκ θαη μεηχκμοκ ηε νφπακζε. 
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Γεςηεπκμιυγμξ – Νενηβαιιμκημιυγμξ 
O Γεςηεπκμιυγμξ – Νενηβαιιμκημιυγμξ ενεοκά, ακηπκεφεη θαη εκημπίδεη 

μεηαιιμθυνα πεδία, ακαιφεη, ακαγκςνίδεη θαη επελενγάδεηαη  δείγμαηα, 

ζοκηάζζεη μηθμκμμμηεπκηθέξ μειέηεξ εθμεηαιιεοζημυηεηαξ μνοθηχκ οιχκ.  

Οομμεηέπεη ζηεκ επελενγαζία, παναγςγή θαη πμημηηθυ έιεγπμ ηςκ 

βημμεπακηθχκ θαη αδνακχκ  μνοθηχκ, μεηαιιεομάηςκ θαη εκενγεηαθχκ 

πνχηςκ οιχκ θαη ζηε ζοκέπεηα ζηεκ μνγάκςζε ηεξ μεηαθμνάξ, απμζήθεοζεξ, 

δηαθίκεζεξ θαη επελενγαζίαξ αοηχκ. 

 Ιειεηά θαη παναθμιμοζεί ηεκ θαηαζθεοή γεςηεπκηθχκ θαη 

μεηαιιεοηηθχκ ένγςκ, ζομμεηέπεη ζε ζέμαηα πναγμαημγκςμμζφκεξ θαη 

ζηειεπχκεη ηηξ οπενεζίεξ αζθάιεηαξ ζε μνοπεία θαη μεηαιιεοηηθέξ 

επηπεηνήζεηξ. 

 Ακαιαμβάκεη γεςηεπκηθέξ, εδαθμμεπακηθέξ, οδνμιμγηθέξ, 

ηεπκηθμγεςιμγηθέξ, πνμζηαζίαξ πενηβάιιμκημξ θαη οπμγείμο οδνμθυνμο 

μνίδμκηα ενγαζίεξ ηςκ ένγςκ οπμδμμήξ, υπςξ πχνςκ ογεημκμμηθήξ ηαθήξ 

απμννημμάηςκ, εγθαηαζηάζεςκ επελενγαζίαξ ιομάηςκ θιπ 

 Ακαιαμβάκεη ενγαζίεξ μειέηεξ θαη ακάιοζεξ εοζηάζεηαξ πνακχκ 

ηεπκηθχκ ένγςκ, ζεμειηχζεςξ ηεπκηθχκ ένγςκ, αλημπμίεζεξ θαη δηαπείνηζεξ 

οδαηηθχκ πυνςκ. 

 Έπεη ηα απαναίηεηα εθυδηα γηα επαγγειμαηηθή δναζηενηυηεηα ζημ 

εονφηενμ πεδίμ πμο ζπεηίδεηαη με ηεκ πνμζηαζία θαη απμθαηάζηαζε ημο 

θοζηθμφ πενηβάιιμκημξ.  

 Δηαζέηεη ηηξ απαναίηεηεξ γκχζεηξ γηα ημκ έιεγπμ ηεξ αημμζθαηνηθήξ 

νφπακζεξ θαη ηε μειέηε αημμζθαηνηθήξ δηαζπμνάξ ζε μεγάιεξ ζεμεηαθέξ θαη 

επηθακεηαθέξ πεγέξ αημμζθαηνηθήξ νφπακζεξ, ακαιαμβάκεη μειέηεξ 

πενηβαιιμκηηθχκ επηπηχζεςκ θαη επηιαμβάκεηαη ηςκ θμηκςκηθχκ, κμμηθχκ 

θαη μηθμκμμηθχκ επηπηχζεςκ ηςκ επηπεηνήζεςκ ζφμθςκα πάκηα με ημ εζκηθυ 

θαη δηεζκέξ δίθαημ.   

 

Δαζμιυγμξ – Νενηβαιιμκημιυγμξ 
Μ δαζμιυγμξ έπεη ςξ ακηηθείμεκμ ηεκ ένεοκα ζε ζέμαηα δαζηθήξ 

μηθμκμμίαξ θαζχξ θαη ηε θνμκηίδα ηςκ δαζχκ.  

Ε δμοιεηά ημο επηζηήμμκα δαζμιυγμο αθμνά ηε δαζηθή μηθμκμμία, ημ 

ζπεδηαζμυ θαη ηεκ θαηαζθεοή ένγςκ ζημ δάζμξ θαζχξ θαη ηε δηεθπεναίςζε 

δημηθεηηθχκ ενγαζηχκ. Πα θαζήθμκηα ημο δαζμιυγμο πενηιαμβάκμοκ ηεκ 

εθπυκεζε μειεηχκ δαζηθμφ εκδηαθένμκημξ, ηε ζφκηαλε εθζέζεςκ 

πναγμαημγκςμμζφκεξ, ηηξ θηεμαημγναθήζεηξ θαη ηεκ επηζηαζία επί δαζηθχκ 

ζεμάηςκ. 
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Ε άζθεζε ημο επαγγέιμαημξ ημο δαζμιυγμο απαηηεί ηεκ πνεζημμπμίεζε 

εηδηθχκ μνγάκςκ υπςξ είκαη ηα θιηζίμεηνμ, ημ νειαζθυπημ, ημ ηαπφμεηνμ, ημ 

παπφμεηνμ θαη ε μεηνμηαηκία. 

 

Γηδηθυξ γεςγναθηθχκ ζοζηεμάηςκ – GIS 
 Πα Γεςγναθηθά ζοζηήμαηα Νιενμθμνηχκ απμηειμφκ έκα κέμ ηαπφηαηα 

ελειηζζυμεκμ θαη μιμθιενςμέκμ ζφζηεμα ζοιιμγήξ, απμζήθεοζεξ, 

δηαπείνηζεξ, ακάιοζεξ θαη απεηθυκηζεξ πιενμθμνηχκ πμο έπμοκ ζπέζε με 

θαηκυμεκα πμο ελειίζζμκηαη ζημ γεςγναθηθυ πχνμ. 

 Μ εηδηθυξ Γεςγναθηθχκ  ζοζηεμάηςκ Νιενμθμνηχκ απυθμηημξ ΖΓΗ, 

έπεη απμθηήζεη ηηξ απαηημφμεκεξ γκχζεηξ θαη είκαη ζε ζέζε κα πνμζθένεη ηηξ 

οπενεζίεξ ημο ζε μπμημδήπμηε γναθείμ ή θμνέα ημο Δεμυζημο ή ημο 

Ζδηςηηθμφ ημμέα πμο πνεζημμπμηεί ηα Γεςγναθηθά Οοζηήμαηα Νιενμθμνηχκ. 

 

Γηδηθυξ δαζηθήξ πνμζηαζίαξ (Δαζμθφιαθαξ, Φφιαθαξ ζήναξ, 

Ννμζςπηθυ δαζηθχκ ενγαζηχκ) 
Μ εηδηθυξ δαζηθήξ πνμζηαζίαξ επημμνθχκεηαη ζε ζέμαηα υπςξ: 

 Αζζέκεηεξ θαη πνμζβμιέξ θοηχκ 

 Ννμζηαζία δαζχκ απυ ηηξ πονθαγηέξ 

 Έιεγπμξ δαζηθχκ παναβάζεςκ 

 Δαζηθή κμμμζεζία 

 Δαζηθή βμηακηθή 

 Δαζηθά πνμσυκηα 

 Φοζηθυ πενηβάιιμκ 

 Βημιμγία – μηθμιμγία άγνηςκ δχςκ θαη πηεκχκ 

 Θεναμαηηθή δηαπείνηζε 

 Ννμζηαηεουμεκεξ δαζηθέξ πενημπέξ 

 εηνηζμυξ πονμζβεζηηθχκ μπεμάηςκ - μδήγεζε 

 Οςμαηηθά αγςγή - ζθμπμβμιή 

 Ργηεηκή θαη αζθάιεηα ζηεκ ενγαζία – πνχηεξ βμήζεηεξ 

 Γπηπεηνεμαηηθυηεηα - επηθμηκςκία 

 

Γιεγθηήξ/Γπηζεςνεηήξ πενηβάιιμκημξ 

 

Έμπμνμξ βημιμγηθήξ ιασθήξ αγμνάξ 

 

Γπημειεηήξ - Λεκαγυξ εζκηθχκ δνομχκ θαη πχνςκ ακαροπήξ 
Μ επημειεηήξ - Λεκαγυξ εζκηθχκ δνομχκ θαη πχνςκ ακαροπήξ: 
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 Γθπμκεί /εθανμυδεη ζπέδηα δηαπείνηζεξ εζκηθχκ δνομχκ θαη 

πνμζηαηεουμεκςκ πενημπχκ  

 Γθπμκεί μειέηεξ μνγάκςζεξ θαη ιεηημονγίαξ πχνςκ οπαίζνηαξ ακαροπήξ  

 Απμγνάθεη θαη παναθμιμοζεί μεηαβμιέξ θοζηθχκ μηθμζοζηεμάηςκ, 

αοημθοή πιςνίδα, άγνηα πακίδα μεηαβμιέξ βηυημπςκ-μηθμζοζηεμάηςκ , 

οιμπμηεί εκένγεηεξ πεηνηζμμφ ηεξ βιάζηεζεξ  

 Λεκαγεί θαη εθανμυδεη πνμγνάμμαηα πιενμθυνεζεξ  θαη εκεμένςζεξ 

επηζθεπηχκ  

 Γθηειεί, επηβιέπεη θαη ζοκηενεί ένγα θαη εγθαηαζηάζεηξ οπμδμμήξ θαη 

εοθμιηχκ ελοπενέηεζεξ επηζθεπηχκ 

 Γθανμυδεη πνμγνάμμαηα πενηβαιιμκηηθήξ εθπαίδεοζεξ, πιενμθυνεζεξ, 

λεκάγεζεξ, ελοπενέηεζεξ ηςκ επηζθεπηχκ 

 Γκημπίδεη θαη ακηημεηςπίδεη θηκδφκμοξ πμο απεηιμφκ ημ πενηβάιιμκ, 

ζομμεηέπεη ζημκ ακηηπονηθυ αγχκα 

 Φνμκηίδεη ηεκ αζθάιεηα ηςκ επηζθεπηχκ, ιαμβάκεη πνμιεπηηθά μέηνα 

πνμθφιαλεξ, πανέπεη πνχηεξ βμήζεηεξ 

 Οοκενγάδεηαη με ηα ανμυδηα υνγακα, ειέγπεη ηεκ εθανμμγή ηςκ κυμςκ θαη 

ηςκ πενηβαιιμκηηθχκ θακμκηζμχκ 

 Οηειεπχκεη θοιάθηα, πναγμαημπμηεί πενηπμιίεξ, ζοκενγάδεηαη με ηα 

ανμυδηα υνγακα ζηε δίςλε παναβαηχκ 

 εηνίδεηαη Ε/Ρ 

 Γπηθμηκςκεί ζηα ειιεκηθά θαη αγγιηθά, θαηακμεί ηεπκηθά εγπεηνίδηα 

αγγιηθήξ μνμιμγίαξ. 

 

Μ επημειεηήξ - Λεκαγυξ εζκηθχκ δνομχκ θαη πχνςκ ακαροπήξ μπμνεί κα 

απαζπμιεζεί ζε θμνείξ δηαπείνηζεξ εζκηθχκ δνομχκ, πνμζηαηεουμεκςκ 

πενημπχκ, αιζχκ, δαζχκ, θαζχξ θαη ζε εγθαηαζηάζεηξ μνεηκμφ ημονηζμμφ, 

ζεναμαηηθχκ απμζεμάηςκ, δςμιμγηθχκ πάνθςκ-θήπςκ, βμηακηθχκ θήπςκ 

θαη εγθαηαζηάζεςκ πενηβαιιμκηηθήξ εθπαίδεοζεξ, θιπ. 

 

Γπυπηεξ, θφιαθαξ θοζηθμφ πενηβάιιμκημξ 

  

Ηηεκμηνυθμξ (βημιμγηθήξ θηεκμηνμθίαξ) 
Μ θηεκμηνυθμξ θνμκηίδεη δχα με ζθμπυ ηεκ εμπμνηθή εθμεηάιιεοζε ηςκ 

ίδηςκ θαη ηςκ πνμσυκηςκ πμο πνμένπμκηαη απυ αοηά.  

Οήμενα, ε θηεκμηνμθία γίκεηαη θονίςξ ζε μνγακςμέκεξ θηεκμηνμθηθέξ 

μμκάδεξ υπμο μη θηεκμηνυθμη ελεηδηθεφμκηαη ζηεκ εθηνμθή εκυξ δχμο. Μη 

μμκάδεξ παίνκμοκ ημ υκμμα ημο δχμο (μνκηζμηνμθεία, πμηνμζηάζηα, 

αγειαδμηνμθεία).  

Ε βημιμγηθή θηεκμηνμθία ζηενίδεηαη ζηε θοζηθή δηαβίςζε ηςκ δχςκ, 

πνεζημμπμηεί θαηά βάζε δςμηνμθέξ πμο έπμοκ παναπζεί με βημιμγηθυ ηνυπμ, 
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πενημνίδεη ζημ ειάπηζημ δοκαηυ ηε πνήζε ζοκζεηηθχκ αιιμπαζεηηθχκ 

θανμάθςκ, είκαη ακηίζεηε πνμξ ηεκ γεκεηηθή ηνμπμπμίεζε, πνμζηαηεφεη ημ 

πενηβάιιμκ θαη δηαθνίκεηαη γηα ηεκ ογηεηκή ηςκ πνμσυκηςκ πμο πανάγεη. Ε 

βημιμγηθή θηεκμηνμθία απαηηεί μηα ζοκμιηθή μεηαπείνηζε ηςκ αγνμηηθχκ 

δχςκ, ηέημηα πμο κα δηαζθαιίδεη ηεκ ογεία θαη ηεκ θοζημιμγηθή ημοξ 

ακάπηολε, θαζχξ θαη ηεκ μιμθιενςμέκε θαη αεηθμνηθή πνήζε ηςκ θοζηθχκ 

πυνςκ θαη ημο αγνμηηθμφ μηθμζοζηήμαημξ. 

 

Ιειηζζμθυμμξ (βημιμγηθήξ μειηζζμθμμίαξ) 
Μ μειηζζμθυμμξ αζπμιείηαη με ηεκ εθηνμθή μειηζζχκ, ηε ζογθμμηδή θαη 

πχιεζε ημο μειημφ, ημο βαζηιηθμφ πμιημφ, ηεξ θενήζναξ θαη ηςκ άιιςκ 

πνμσυκηςκ πμο πανάγεη ε μέιηζζα.  

Ε βημιμγηθή μειηζζμθμμία δηαθένεη ηεξ ζομβαηηθέξ ςξ πνμξ: 

 Πεκ επηιμγή ηεξ θαηαγςγήξ ηςκ μειηζζχκ. Ηαηά ηεκ επηιμγή ηςκ θοιχκ 

πνέπεη κα ιαμβάκεηαη οπυρε ε ηθακυηεηα πνμζανμμγήξ ημοξ ζηηξ ημπηθέξ 

ζοκζήθεξ, ε δςηηθυηεηα θαη ε ακημπή ημοξ ζηηξ αζζέκεηεξ.  

 Πε ζέζε μειηζζμθμμείςκ ε μπμία πνέπεη μεηαλφ άιιςκ κα είκαη ηέημηα 

χζηε ζε αθηίκα 3 πιμ. απυ ημ μειηζζμθμμείμ, μη πεγέξ κέθηανμξ θαη γφνεξ 

πνέπεη κα απμηειμφκηαη βαζηθά απυ βημιμγηθέξ θαιιηένγεηεξ ή θαη 

αοημθοή βιάζηεζε. 

 Πε ζεναπεοηηθή αγςγή. νεζημμπμημφκηαη θαηά πνμηίμεζε 

θοημζεναπεοηηθά θαη μμμημπαζεηηθά πνμσυκηα, εθυζμκ ε ζεναπεοηηθή 

ημοξ ηθακυηεηα είκαη απμηειεζμαηηθή, ακηί ηςκ αιιμπαζεηηθχκ 

ζοκζεηηθχκ πεμηθχκ θανμάθςκ. 

 

Ιεπακηθυξ πενηβάιιμκημξ 
Μ μεπακηθυξ πενηβάιιμκημξ αζπμιείηαη με ηε δηαπείνηζε θαη πνμζηαζία 

ημο θοζηθμφ θαη ακζνςπμγεκμφξ πενηβάιιμκημξ. 

Γηδηθυηενα, μ μεπακηθυξ πενηβάιιμκημξ εκεμενχκεη θαη εοαηζζεημπμηεί 

ημοξ ανμυδημοξ θμνείξ γηα πενηβαιιμκηηθά ζέμαηα, ζοιιέγεη ζημηπεία, 

εθπμκεί μειέηεξ θαη ηηξ πανμοζηάδεη ζε εμπιεθυμεκμοξ θμνείξ, ζπεδηάδεη, 

εθανμυδεη θαη ειέγπεη πνμγνάμμαηα γηα ηεκ πνμζηαζία θαη ηε δηαπείνηζε ημο 

πενηβάιιμκημξ. Αθυμε, δηαμμνθχκεη ηεκ πμιηηηθή ηςκ εηαηνεηχκ ή οπενεζηχκ 

ζε ζέμαηα πενηβάιιμκημξ θαη ηέιμξ, εκεμενχκεηαη πάκς ζηε κμμμζεζία πμο 

αθμνά ημκ ημμέα ημο θαη μειεηά ηηξ πενηβαιιμκηηθέξ επηπηχζεηξ ηεπκηθχκ 

ένγςκ ή άιιςκ δναζηενημηήηςκ με βάζε ηε κμμμζεζία αοηή. Γηα ηεκ ενγαζία 

ημο μ μεπακηθυξ πενηβάιιμκημξ πνεζημμπμηεί πάνηεξ θαη ελεηδηθεομέκα 

πνμγνάμμαηα ειεθηνμκηθχκ οπμιμγηζηχκ. 
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Ιεπακηθυξ δηαπείνηζεξ εκενγεηαθχκ πυνςκ 

 

Ιεπακηθυξ πςνμηαλίαξ, πμιεμδμμίαξ θαη πενηθενεηαθήξ 

ακάπηολεξ  
Μ μεπακηθυξ πςνμηαλίαξ θαη πενηθενεηαθήξ ακάπηολεξ αζπμιείηαη με ηεκ 

επίιοζε πνμβιεμάηςκ πμο αθμνμφκ ηε δηαπείνηζε θοζηθχκ πυνςκ θαη ηεκ 

αζηηθή ή θαη πενηθενεηαθή ακάπηολε. 

Γθπμκεί πςνμηαληθέξ, πμιεμδμμηθέξ θαη ζογθμηκςκηαθέξ μειέηεξ. 

Ακηηθείμεκυ ημο, επίζεξ, είκαη ε πςνμζέηεζε επηπεηνήζεςκ, παναγςγηθχκ 

μμκάδςκ θαη οπενεζηχκ. Αθυμε, αζπμιείηαη με ημ πνμκηθυ θαη 

ηεπκηθμμηθμκμμηθυ πνμγναμμαηηζμυ ένγςκ θαη ηε δηαπείνηζε θοζηθχκ πυνςκ. 

Πέιμξ, εθπμκεί θάζε είδμοξ θμηκςκηθμμηθμκμμηθέξ μειέηεξ θαη ένεοκεξ 

αζηηθήξ γεςγναθίαξ θαη πενηθενεηαθήξ ακάπηολεξ, δηαπεηνίδεηαη γεςγναθηθά 

ζοζηήμαηα πιενμθμνηχκ θαη εθανμυδεη μεζυδμοξ ηειεπηζθυπεζεξ.. 

Γηα ηεκ εθηέιεζε ηςκ παναπάκς ενγαζηχκ πνεζημμπμηεί ζφγπνμκα 

ενγαιεία, υνγακα, μεζυδμοξ θαη ηεπκηθέξ πμο βαζίδμκηαη ζηε πνήζε 

ειεθηνμκηθχκ οπμιμγηζηχκ θαη μεπακεμάηςκ ορειήξ ηεπκμιμγίαξ . 

 

Νενηβαιιμκημιυγμξ 
Μ πενηβαιιμκημιυγμξ μειεηάεη ηα πνμβιήμαηα ημο πενηβάιιμκημξ 

ακαδεηχκηαξ ηνυπμοξ γηα απμηειεζμαηηθή ακηημεηχπηζε ημοξ. Γνμεκεφεη ηα 

ηεπκμιμγηθά, θμηκςκηθά, εζηθά θαη δηαπεηνηζηηθά πνμβιήμαηα ημο θοζηθμφ θαη 

ακζνςπμγεκμφξ πενηβάιιμκημξ θαη ζομβάιιεη ζηε ιφζε ημοξ ιαμβάκμκηαξ 

οπυρε ημο ηεκ πμιομένεηα θαη ζοκμιηθυηεηά ημοξ. Γηδηθυηενα, μ 

πενηβαιιμκημιυγμξ μειεηά ηηξ ζπέζεηξ μνγακηθήξ θαη ακυνγακεξ φιεξ, ηηξ 

ζπέζεηξ μεηαλφ ηςκ έμβηςκ υκηςκ θαη ηςκ μηθμζοζηεμάηςκ θαζχξ θαη ηηξ 

ζπέζεηξ ημο θοζηθμφ πενηβάιιμκημξ με ηεκ ακζνχπηκε θμηκςκία. Αθυμε, 

επελενγάδεηαη θαη πνμηείκεη ιφζεηξ γηα ηε ζςζηή δηαπείνηζε ηςκ 

μηθμζοζηεμάηςκ, δειαδή μηα δηαπείνηζε πμο κα απμηνέπεη ηεκ θαηαζηνμθή 

ημοξ απυ ηηξ ακζνχπηκεξ δναζηενηυηεηεξ θαη θαηά ημ δοκαηυκ κα επηηνέπεη 

ηε δηαηήνεζή ημοξ. 

 

Νςιεηήξ μηθμιμγηθχκ ηνμθίμςκ θαη άιιςκ εηδχκ 

 

Οηέιεπμξ θέκηνςκ πιενμθυνεζεξ θαη εηδηθχκ θμνέςκ δηαπείνηζεξ 

πνμζηαηεουμεκςκ πενημπχκ 

 

Οηέιεπμξ δηαπείνηζεξ ζηενεχκ απμβιήηςκ 
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Οηέιεπμξ εγθαηάζηαζεξ - ιεηημονγίαξ - παναθμιμφζεζεξ ΡΠΑ 

 

Οηέιεπμξ ήπηςκ μμνθχκ αγνμημονηζμμφ 

 

Οηέιεπμξ μνγάκςζεξ πνμγναμμάηςκ ακαθφθιςζεξ θαη 

εοαηζζεημπμίεζεξ θμηκμφ 

 

Οηέιεπμξ παναθμιμφζεζεξ εγθαηαζηάζεςκ ιεηημονγίαξ ογνχκ 

απμβιήηςκ 

 

Πεπκηθυξ αενίςκ θαοζίμςκ – θοζηθμφ αενίμο 
Μ ηεπκηθυξ αενίςκ θαοζίμςκ – θοζηθμφ αενίμο είκαη έκαξ εηδηθεομέκμξ 

ηεπκηθυξ ηθακυξ κα εθηειεί ενγαζίεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ εγθαηάζηαζε θαη 

ζοκηήνεζε δηθηφςκ θαη ζοζθεοχκ αενίςκ θαοζίμςκ, θαζχξ θαη με ηε δηακμμή, 

μεηαθμνά θαη πμημηηθυ έιεγπμ αοηχκ. Ναναδείγμαηα πηζακήξ επαγγειμαηηθήξ 

απμθαηάζηαζεξ είκαη ζε εηαηνείεξ ζπεδηαζμμφ θαη εγθαηάζηαζεξ δηθηφςκ 

θαοζίμςκ, ζε βημμεπακίεξ πμο πνεζημμπμημφκ ή πανάγμοκ αένηα θαφζημα, ζε 

εηαηνείεξ δηακμμήξ θοζηθμφ αενίμο, ζε ζοκενγεία επηζθεοήξ ζοζθεοχκ αενίμο, 

ζε επηπεηνήζεηξ πχιεζεξ ζοζθεοχκ. Ιπμνεί επίζεξ κα ενγαζηεί επίζεξ ζακ 

ειεφζενμξ επαγγειμαηίαξ ζοκηενεηήξ ή εγθαηαζηάηεξ μηθηαθχκ δηθηφςκ 

θοζηθμφ αενίμο. 

 

Πεπκηθυξ βημιμγηθήξ-μηθμιμγηθήξ γεςνγίαξ 
Μ ηεπκηθυξ βημιμγηθήξ γεςνγίαξ δηαζέηεη ελεηδηθεομέκεξ γκχζεηξ θαη 

ηθακυηεηεξ χζηε κα μπμνεί κα πανάγεη βημιμγηθά πνμσυκηα ζφμθςκα με ηηξ 

ανπέξ ηςκ μεζυδςκ ηεξ βημιμγηθήξ γεςνγίαξ. Οηυπμξ ηεξ εηδηθυηεηαξ αοηήξ 

είκαη ε παναγςγή πνμσυκηςκ θηιηθχκ ζημ θοζηθυ πενηβάιιμκ θαη ημκ 

άκζνςπμ. Μ ηεπκηθυξ βημιμγηθήξ γεςνγίαξ έπεη ηε δοκαηυηεηα κα εθανμυζεη 

θαζανέξ ηεπκμιμγίεξ γηα κέεξ δοκαμηθέξ θαιιηένγεηεξ με ζθμπυ ηεκ 

ακηηθαηάζηαζε θαη ζομπιήνςζε ακαγθαίςκ γεςνγηθχκ πνμσυκηςκ ηα μπμία ζε 

πμιιέξ πενηπηχζεηξ εηζάγμκηαη απυ λέκεξ πχνεξ. Γπίζεξ μ ηεπκηθυξ 

βημιμγηθήξ γεςνγίαξ μπμνεί κα θαηαζηνχκεη θαιιηενγεηηθυ ζπέδημ γηα ηε 

μεηάβαζε ηεξ ζομβαηηθήξ θαιιηένγεηαξ ζε βημιμγηθή. 

 

Πεπκηθυξ ειέγπμο βημμεπακηθμφ θαη ενγαζηαθμφ πενηβάιιμκημξ 
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Πεπκηθυξ ειέγπμο νφπακζεξ θαη εγθαηαζηάζεςκ ακηηννφπακζεξ 
Μη επαγγειμαηηθέξ οπμπνεχζεηξ αοηήξ ηεξ εηδηθυηεηαξ ακαθένμκηαη ζημοξ 

παναθάης ημμείξ: 

 Ναναθμιμφζεζε θαιήξ ιεηημονγίαξ, βαζμμκυμεζεξ θαη ζοκηήνεζεξ ημο 

ελμπιηζμμφ (μνγάκςκ, ζοζθεοχκ) 

 Θήρε θαη ζοιιμγή μεηνήζεςκ 

 Γπελενγαζία μεηνήζεςκ θαη ελαγςγή ζομπεναζμάηςκ 

 Ναναθμιμφζεζε ηεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ, ηεξ ζοκηήνεζεξ θαη ημο ειέγπμο 

ηςκ εγθαηαζηάζεςκ ακηηννφπακζεξ  

 Έιεγπμξ ηςκ εγθαηαζηάζεςκ ακηηννφπακζεξ με βάζε ηηξ ηζπφμοζεξ 

πενηβαιιμκηηθέξ δηαηάλεηξ θαη μδεγίεξ. 

Μ Πεπκηθυξ ειέγπμο νφπακζεξ θαη εγθαηαζηάζεςκ ακηηννφπακζεξ 

απαζπμιείηαη ζηε Βημμεπακία, Βημηεπκία, Δεμυζημ, ΜΠΑ. 

 

Πεπκίηεξ εγθαηάζηαζεξ θαη ζοκηήνεζεξ ζοζηεμάηςκ βημιμγηθμφ 

θαζανηζμμφ 

 

Πεπκίηεξ πενηβάιιμκημξ 

 

Πεπκίηεξ πενηβάιιμκημξ θαη αγνμημονηζμμφ 

 

Πεπκίηεξ ηνμθίμςκ θαη εμπμνίαξ γεςνγηθχκ πνμσυκηςκ 

 

Πεπκίηεξ ΡΠΑ θαη εγθαηαζηάζεςκ ακαθφθιςζεξ 

 

Πεπκμιυγμξ ακηηννφπακζεξ 
Μ Πεπκμιυγμξ ακηηννφπακζεξ δηαζέηεη ημ επηζηεμμκηθυ οπυβαζνμ θαη 

ηηξ απαναίηεηεξ ηεπκμιμγηθέξ γκχζεηξ θαη δεληυηεηεξ, χζηε κα μπμνεί κα 

ακηημεηςπίζεη πενηβαιιμκηηθά πνμβιήμαηα. Γηδηθυηενα, έπεη ηε δοκαηυηεηα 

κα:  

 Μνγακχκεη, επηβιέπεη, δηελάγεη, επελενγάδεηαη θαη αλημιμγεί μεηνήζεηξ 

θαη πεηνάμαηα ζε υιεξ ηηξ θαηεγμνίεξ νοπακηχκ.  

 Γγθαζηζηά θαη ζοκηενεί υνγακα, ζοζθεοέξ θαη ζοζηήμαηα ζε εγθαηαζηάζεηξ 

ακηηννφπακζεξ.  

 Ιειεηά, ζπεδηάδεη θαη επηβιέπεη ηε ιεηημονγία ζοζηεμάηςκ θαη 

εγθαηαζηάζεςκ ακηηννφπακζεξ.  

 Ιειεηά ηε βειηηζημπμίεζε μεζυδςκ, δηαδηθαζηχκ θαη εγθαηαζηάζεςκ 

ειέγπμο ηεξ νφπακζεξ.  
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 Δηεκενγεί εθηημήζεηξ θαη πναγμαημγκςμμζφκεξ πμο ακαθένμκηαη ζε 

ζοζθεοέξ, ζοζηήμαηα θαη εγθαηαζηάζεηξ ακηηννφπακζεξ  

 Γθπμκεί ή αλημιμγεί μειέηεξ πενηβαιιμκηηθχκ επηπηχζεςκ.  

 Γμπμνεφεηαη θαη δηαθηκεί ελμπιηζμυ, υνγακα, οιηθά θαη ελανηήμαηα πμο 

πνεζημμπμημφκηαη ζε ζοζηήμαηα θαη εγθαηαζηάζεηξ ακηηννφπακζεξ.  

 Απαζπμιείηαη ζηεκ εθπαίδεοζε, ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία, θαη 

κα ζομμεηέπεη ζε πνμγνάμμαηα εθανμμζμέκεξ ένεοκαξ ζε ζέμαηα 

δηαπείνηζεξ νφπςκ θαη πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ.  

 Ναναθμιμοζεί ηηξ μεηαβμιέξ ηςκ ζπεηηθχκ θακμκηζμχκ θαη κμμμζεηηθχκ 

νοζμίζεςκ θαη ειέγπεη ηεκ εθανμμγή ημοξ.  

 Ναναθμιμοζεί ηηξ ηεπκμιμγηθέξ ελειίλεηξ θαη εκεμενχκεη ημοξ 

εκδηαθενυμεκμοξ δεμυζημοξ θαη ηδηςηηθμφξ θμνείξ.  

 Αζπμιείηαη με ηεκ ένεοκα, ηεκ ακάπηολε θαη ηεκ θαηκμημμία ζε υιμοξ ημοξ 

ημμείξ ηεξ εηδηθυηεηάξ ημο.  

 Γνγάδεηαη ζοιιμγηθά θαη μμαδηθά, πάκς ζε ζφκζεηα ηεπκηθμ-μηθμκμμηθά 

ζέμαηα ηεξ εηδηθυηεηάξ ημο 

 

Πεπκμιυγμξ γεςπυκμξ βημιμγηθήξ γεςνγίαξ 
Αζπμιείηαη με ηεκ εθανμμγή ηςκ γεςπμκηθχκ θαη βημιμγηθχκ επηζηεμχκ 

θαηά  ηεκ παναγςγή θοηηθχκ θαη δςηθχκ αγνμηηθχκ πνμσυκηςκ με μεζυδμοξ 

θηιηθέξ πνμξ ημ πενηβάιιμκ θαη ηεκ ογεία ημο θαηακαιςηή. Γκδεηθηηθά 

ακαθένεηαη υηη μπμνεί  κα απαζπμιεζεί: ζημκ δεμυζημ ημμέα-ζε οπενεζίεξ, ζε 

ηνάπεδεξ, ζημ Ρπμονγείμ Γεςνγίαξ θαη Ακάπηολεξ, ζε ζοκεηαηνηζμμφξ, ζε 

επηπεηνήζεηξ θαη ζε βημμεπακίεξ ηνμθίμςκ, ςξ ειεφζενμξ επαγγειμαηίαξ 

 

Πεπκμιυγμξ- Δαζμπυκμξ - δηαπείνηζεξ θοζηθχκ πυνςκ 
Δηαζέηεη ηηξ απαναίηεηεξ επηζηεμμκηθέξ θαη ηεπκμιμγηθέξ γκχζεηξ θαη 

δεληυηεηεξ χζηε κα δναζηενημπμηεζεί επαγγειμαηηθά ζημοξ παναθάης ημμείξ: 

 Γθπυκεζε ή ζομμεημπή ζηεκ εθπυκεζε δαζηθχκ μειεηχκ δηαπείνηζεξ θαη 

πνμζηαζίαξ ηςκ πενζαίςκ θοζηθχκ μηθμζοζηεμάηςκ (ΦΜ) θαη 

εκδηαηηεμάηςκ άγνηαξ πακίδαξ, θαζχξ θαη ηςκ μειεηχκ πενηβαιιμκηηθχκ 

επηπηχζεςκ γηα ηεπκηθά ένγα θαη δναζηενηυηεηεξ. Οηειέπςζε μμάδςκ 

πενηβαιιμκηηθχκ μειεηχκ ή ένγςκ δηαπείνηζεξ θοζηθμφ πενηβάιιμκημξ. 

 Δηαπείνηζε, πνμζηαζία, μνγάκςζε θαη ιεηημονγία : 

 Γθανμμγή μεζυδςκ θαη ηεπκηθχκ ακυνζςζεξ θαη απμθαηάζηαζεξ 

οπμβαζμηζμέκςκ πενζαίςκ θοζηθχκ μηθμζοζηεμάηςκ. 

  Γθπυκεζε θαη εθανμμγή πνμγναμμάηςκ απμγναθήξ θαη παναθμιμφζεζεξ 

ηςκ ΦΜ με πνήζε Πειεπηζθυπεζεξ θαη Γεςγναθηθχκ Οοζηεμάηςκ 

Νιενμθμνηχκ. 
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 Ακάπηολε θαη εθανμμγή ζοζηεμάηςκ παναθμιμφζεζεξ θαη εθηίμεζεξ 

πενηβαιιμκηηθχκ επηπηχζεςκ ένγςκ θαη δναζηενημηήηςκ ζημ θοζηθυ 

πενηβάιιμκ. 

 Ακάπηολε θαη εθανμμγή μεζυδςκ γηα ηε βειηίςζε ηεξ αφλεζεξ θαη 

παναγςγήξ λφιμο, ζογθμμηδήξ θαη μνζμιμγηθήξ πνήζεξ λφιμο, απυιερεξ 

δαζηθχκ πνμσυκηςκ, επελενγαζίαξ θαη εμπμνίαξ αοηχκ. 

 Έιεγπμξ πμηυηεηαξ θαη θαηαιιειυηεηαξ, θαζχξ θαη δηαθίκεζε θαη 

μεηαπμίεζε ηςκ πνμσυκηςκ (άμεζςκ θαη έμμεζςκ) πμο πανάγμκηαη απυ 

ηεκ αεηθμνηθή εθμεηάιιεοζε ηςκ ακακεχζημςκ δαζηθχκ πυνςκ. 

 Ιειέηε πεημαννηθχκ θαηκμμέκςκ θαη δηαπείνηζε ιεθακχκ απμννμήξ. 

Οπεδηαζμυξ, μειέηε, θαηαζθεοή μνεηκχκ οδνμηεπκηθχκ ένγςκ. Δηαπείνηζε 

πημκημφ. 

 Οπεδηαζμυξ, μειέηε, θαηαζθεοή θαη ιεηημονγία ηεπκηθχκ ένγςκ οπμδμμήξ. 

Οπεδηαζμυξ θαη εθηέιεζε δαζμηεπκηθχκ ένγςκ. 

 Γθανμμγή μεζυδςκ θαη ηεπκηθχκ Γπηπεηνεζηαθήξ ένεοκαξ, Νμιηηηθήξ θαη 

Δημίθεζεξ γηα ηεκ ακάπηολε ηςκ ακακεχζημςκ δαζηθχκ πυνςκ.  

 Γθανμμγή ηςκ ζοζηεμάηςκ θαη μεζυδςκ πνυιερεξ θαη ακηημεηχπηζεξ ηςκ 

Δαζηθχκ Νονθαγηχκ. 

 Γθπυκεζε θαη εθανμμγή πνμγναμμάηςκ βειηίςζεξ δαζμπμκηθχκ θαη 

ιηβαδμπμκηθχκ θοηχκ. 

 Οπεδηαζμυξ θαη εθανμμγή πνμγναμμάηςκ εθανμμζμέκεξ ένεοκαξ πμο 

αθμνμφκ ημ ζφκμιμ ηςκ δναζηενημηήηςκ ζηα πενζαία θοζηθά 

μηθμζοζηήμαηα. 

 Οφμβμοιμξ πενηβαιιμκηηθήξ πμιηηηθήξ θαη επυπηεξ εθανμμγήξ δηαηάλεςκ 

πενηβαιιμκηηθήξ κμμμζεζίαξ θαη πνμδηαγναθχκ πενηβαιιμκηηθήξ 

ζομβαηυηεηαξ ένγςκ θαη δναζηενημηήηςκ ζηα πενζαία θοζηθά 

μηθμζοζηήμαηα. 

 Οηειέπςζε οπενεζηχκ ημο Δεμμζίμο θαη Ζδηςηηθμφ ημμέα, πμο 

ζπεηίδμκηαη με ζπεδηαζμυ θαη εθανμμγή πνμγναμμάηςκ πνμζηαζίαξ, 

ακάπηολεξ θαη γεκηθά δηαπείνηζεξ ημο θοζηθμφ πενηβάιιμκημξ θαη ηεκ 

πναγμαημπμίεζε δεμμζίςκ θαη ηδηςηηθχκ ένγςκ πμο αθμνμφκ ζημ θοζηθυ 

πενηβάιιμκ. 

 Γθπαηδεοηηθά θαη ζομβμοιεοηηθά θαζήθμκηα ζε ζέμαηα θοζηθμφ 

πενηβάιιμκημξ ζηεκ πνςημβάζμηα θαη δεοηενμβάζμηα εθπαίδεοζε ημο 

δεμμζίμο θαη ηδηςηηθμφ ημμέα.  

 νεζημμπμίεζε θαη εμπμνία ηςκ θοημπνμζηαηεοηηθχκ μοζηχκ δαζηθμφ 

εκδηαθένμκημξ. 

 Ακάπηολε θαη εθανμμγή ηεξ ηεπκμιμγίαξ ζε υιμοξ ημοξ ημμείξ ημο 

γκςζηηθμφ ακηηθεημέκμο ηεξ Δαζμπμκίαξ. 
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Πεπκμιυγμξ ειέγπμο πμηυηεηαξ αγνμηηθχκ πνμσυκηςκ 
Μ Πεπκμιυγμξ ειέγπμο πμηυηεηαξ αγνμηηθχκ πνμσυκηςκ μπμνεί κα 

θαιφρεη ζέζεηξ ενγαζίαξ ζε ημμείξ ακάιμγμοξ με ηηξ ζπμοδέξ θαη ηεκ 

ελεηδίθεοζε ημο. Γκδεηθηηθά ακαθένεηαη υηη μπμνμφκ κα απαζπμιεζεί ζε: 

γεςνγηθέξ θαη δςμηεπκηθέξ επηπεηνήζεηξ, αγνμηηθμφξ ζοκεηαηνηζμμφξ θαη 

μνγακηζμμφξ, ζηεκ Πμπηθή Αοημδημίθεζε, επηπεηνήζεηξ πνμχζεζεξ αγνμηηθχκ 

πνμσυκηςκ, υιμ ημ θάζμα ημο Ννςημγεκή θαη Δεοηενμγεκή Πμμέα ηεξ 

Γεςνγηθήξ Μηθμκμμίαξ. 

 

Πεπκμιυγμξ εκένγεηαξ 
Μ Πεπκμιυγμξ εκένγεηαξ μπμνεί κα αζπμιεζεί επαγγειμαηηθά:  

 Ιε υια ηα ακηηθείμεκα ηεξ εκενγεηαθήξ ηεπκμιμγίαξ θαη εηδηθυηενα με ηα 

ακηηθείμεκα ηεξ εκενγεηαθήξ μεπακμιμγίαξ θαη ηεξ εκενγεηαθήξ 

ειεθηνμιμγίαξ ζηα μπμία πενηιαμβάκεηαη ε δηαπείνηζε, ε μνζμιμγηθή 

πνήζε εκένγεηαξ θαη μη ηεπκμιμγίεξ ακακεχζημςκ πεγχκ εκένγεηαξ.  

 Ιε ηε ζπεδίαζε, μειέηε, θαηαζθεοή, ιεηημονγία, επίβιερε, ζοκηήνεζε, θαη 

επηζθεοή ημο ελμπιηζμμφ θαη ηςκ εγθαηαζηάζεςκ υιςκ ηςκ εκενγεηαθχκ 

ζοζηεμάηςκ.  

 Ιε ημ ζπεδηαζμυ θαη ηεκ εθανμμγή πνμγναμμάηςκ ένεοκαξ θαη ακάπηολεξ 

ζημοξ ημμείξ ηεξ εκένγεηαξ.  

Ιπμνεί επίζεξ κα απαζπμιεζεί ςξ ειεφζενμξ επαγγειμαηίαξ θαη ζε 

ζέζεηξ ζηε βημμεπακία, ζε επηπεηνήζεηξ θμηκήξ ςθέιεηαξ, ζε γναθεία 

μειεηχκ, ζε εηαηνείεξ θαηαζθεοήξ ένγςκ ή ζοκηήνεζεξ μεπακμιμγηθμφ ή 

ειεθηνμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ, ζε οπενεζίεξ ημο δεμμζίμο, ζε μνγακηζμμφξ θαη 

ηδηςηηθέξ επηπεηνήζεηξ, ζε Γθπαηδεοηηθά Ζδνφμαηα θαη ζε επηπεηνήζεηξ 

πνμμήζεηαξ ελμπιηζμμφ εκενγεηαθήξ ηεπκμιμγίαξ θιπ. 

 

Πεπκμιυγμξ μηθμιμγίαξ & πενηβάιιμκημξ 
Μ  Πεπκμιυγμξ μηθμιμγίαξ & πενηβάιιμκημξ δηαζέηεη ηηξ απαναίηεηεξ 

επηζηεμμκηθέξ θαη ηεπκμιμγηθέξ γκχζεηξ, ηθακυηεηεξ θαη δεληυηεηεξ χζηε κα 

μπμνεί κα δηεθπεναηχκεη με πμηυηεηα θαη απμηειεζμαηηθυηεηα ηα αθυιμοζα: 

 Γθηίμεζε θαη έιεγπμ ηεξ πμηυηεηαξ ημο πενηβάιιμκημξ, 

 Ιεηνήζεηξ πμηυηεηαξ εδάθμοξ αένα οδάηςκ θαη απμβιήηςκ, 

 Ναναθμιμφζεζε ζοζηεμάηςκ επελενγαζίαξ κενμφ θαη απμβιήηςκ, 

 Οπεδηαζμυ θαη εθανμμγή πνμγναμμάηςκ πνυιερεξ θαη ακηημεηχπηζεξ ηςκ 

επηπηχζεςκ ηςκ ακζνχπηκςκ δναζηενημηήηςκ ζημ πενηβάιιμκ, 

 Γθηίμεζε έιεγπμξ θαη πνυιερε ηεξ νφπακζεξ IPPC, 

 Γθανμμγή ηςκ ζοζηεμάηςκ πενηβαιιμκηηθήξ δηαπείνηζεξ ISO 14000, 

14001 
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 Γθπυκεζε μειεηχκ πενηβαιιμκηηθχκ επηπηχζεςκ,  

 Γθπυκεζε πενηβαιιμκηηθχκ δηαπεηνηζηηθχκ ζπεδίςκ,  

 Γθανμμγή μεζυδςκ πενηβαιιμκηηθμφ ειέγπμο EMAS,  

 Νηζημπμίεζε επηπεηνήζεςκ ζε πενηβαιιμκηηθά πνυηοπα, 

 Ννμζδημνηζμυ πενηβαιιμκηηθμφ θυζημοξ 

 

Πεπκμιυγμξ Πμπμγνάθμξ – Γεςπιενμθμνηθήξ 
Μ Πεπκμιυγμξ Πμπμγνάθμξ – Γεςπιενμθμνηθήξ μπμνεί κα απαζπμιεζεί: 

ςξ οπεφζοκμξ ή ζηέιεπμξ ζπεηηθχκ ηδηςηηθχκ ή δεμμζίςκ επηπεηνήζεςκ, 

μνγακηζμχκ θαη οπενεζηχκ, ζε πςνμηαληθέξ θαη νοζμηζηηθέξ μειέηεξ, ζε 

πμιεμδμμηθέξ θαη νομμημμηθέξ μειέηεξ, ζε πανημγναθηθή οπμδμμή θαη 

ζεμαηηθμφξ πάνηεξ, ζε ζογθμηκςκηαθέξ μειέηεξ, ζε οδναοιηθέξ μειέηεξ, ζε 

μειέηεξ ημπμγναθίαξ, πνμζέγγηζε ημο αγνμηηθμφ πχνμο (άνδεοζε, δηακμμή, 

ακαδαζμυξ), ζε εθπαηδεοηηθά θαη ζομβμοιεοηηθά θαζήθμκηα, ζε ζέμαηα 

πανημγναθηθήξ οπμδμμήξ ζηε Ννςημβάζμηα θαη Δεοηενμβάζμηα Γθπαίδεοζε 

ηυζμ ζημ δεμυζημ υζμ θαη ζημκ ηδηςηηθυ ημμέα. 

 

Ρπεφζοκμξ απμθαηάζηαζεξ πενηβαιιμκηηθά οπμβαζμηζμέκςκ 

δςκχκ, υπςξ πςμαηενέξ & ιαημμεία 

 

Ρπεφζοκμξ ιεηημονγίαξ θαη ελμπιηζμμφ παναθμιμφζεζεξ 

αημμζθαηνηθήξ νφπακζεξ 

 

Ρπεφζοκμξ παναθμιμφζεζεξ οδάηηκςκ απμδεθηχκ θαη πμηυηεηαξ 

πυζημμο κενμφ  
 

 

πμοδέξ – Ηαηάνηηζε πμο μδεγμύκ ζε πνάζηκα επαγγέιμαηα  
 

Ε άζθεζε πνάζηκςκ επαγγειμάηςκ, υπςξ θαη γηα ηα οπυιμηπα 

επαγγέιμαηα, δεκ απαηηεί θάπμημ ζογθεθνημέκμ μμνθςηηθυ επίπεδμ. Πα 

Ακχηαηα Γθπαηδεοηηθά Ζδνφμαηα (ΑΓΖ) (Νανάνηεμα 2), ηα Πεπκμιμγηθά 

Γθπαηδεοηηθά Ζδνφμαηα (ΠΓΖ) (Νανάνηεμα 3), ηα Ζκζηηημφηα Γπαγγειμαηηθήξ 

Ηαηάνηηζεξ (ΖΓΗ) θαη ηα Πεπκηθά Γπαγγειμαηηθά Γθπαηδεοηήνηα (ΠΓΓ) 

πανέπμοκ πιήζμξ «πνάζηκςκ» εηδηθμηήηςκ. Ιε ηεκ μιμθιήνςζε ηςκ 

ζπμοδχκ ημοξ μη πηοπημφπμη ακςηάηςκ/ακςηένςκ ζπμιχκ μπμνμφκ αθυμε κα 

παναθμιμοζήζμοκ μεηαπηοπηαθά πνμγνάμμαηα ζπμοδχκ γηα κα απμθηήζμοκ 

ελεηδίθεοζε ζε ζέμαηα πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ θαη αεηθμνηθήξ 

ακάπηολεξ. Γηα πανάδεηγμα, ημ ημήμα Αγνμκυμςκ Πμπμγνάθςκ Ιεπακηθχκ 
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ημο Γζκηθμφ Ιεηζυβημο Νμιοηεπκείμο πνμζθένεη ζημοξ πηοπημφπμοξ 

μεπακηθμφξ ηε δοκαηυηεηα παναθμιμφζεζεξ μεηαπηοπηαθμφ πνμγνάμμαημξ 

ζπμοδχκ με ηίηιμ «Νενηβάιιμκ θαη Ακάπηολε», ηα ημήμαηα Φοζηθήξ θαη 

Βημιμγίαξ ημο Γζκηθμφ Ηαπμδηζηνηαθμφ Νακεπηζηεμίμο Αζεκχκ πνμζθένμοκ 

ακηίζημηπα ηα μεηαπηοπηαθά πνμγνάμμαηα ζπμοδχκ «Φοζηθή Νενηβάιιμκημξ» 

θαη «Μηθμιμγία», ημ ημήμα Ιεπακηθχκ Μνοθηχκ Νυνςκ ημο Νμιοηεπκείμο 

Ηνήηεξ πνμζθένεη ημ μεηαπηοπηαθυ πνυγναμμα ζπμοδχκ «Νενηβαιιμκηηθή 

Γεςηεπκμιμγία: Πεπκμιμγίεξ γηα ηεκ Αλημπμίεζε θαη Δηαπείνηζε ημο 

Γεςιμγηθμφ Νενηβάιιμκημξ», θηι. 

 

Γπηπνμζζέηςξ, ημ θνάημξ ζε ζοκενγαζία με ηεκ Γηδηθή Ρπενεζία 

Γθανμμγήξ Οογπνεμαημδμημφμεκςκ Γκενγεηχκ απυ ημ Γονςπασθυ Ημηκςκηθυ 

Παμείμ, πνμςζεί μέζα απυ ηα Ηέκηνα Γπαγγειμαηηθήξ Ηαηάνηηζεξ (ΗΓΗ), 

πνμγνάμμαηα γηα ηεκ θαηάνηηζε κέςκ θαη ακένγςκ ζε πνάζηκα επαγγέιμαηα. 

Γηα πανάδεηγμα ημ πνυγναμμα «Ηαηάνηηζε ζε ζέμαηα πνμζηαζίαξ θαη 

δηαπείνηζεξ πενηβάιιμκημξ», απεοζφκεηαη ζε ακένγμοξ απυθμηημοξ ΑΓΖ ζε 

ημμείξ πμο αθμνμφκ ζηε δηαπείνηζε οδαηηθχκ πυνςκ θαη επελενγαζία ογνχκ 

απμβιήηςκ, ζηε δηαπείνηζε ζηενεχκ απμβιήηςκ, ζηε δηαπείνηζε βημηυπςκ θαη 

θοζηθμφ πενηβάιιμκημξ, ζηεκ ακηημεηχπηζε ηεξ αημμζθαηνηθήξ νφπακζεξ, 

ζημοξ ζεζμμφξ πενηβαιιμκηηθήξ πμιηηηθήξ, θηι. Απεοζφκεηαη αθυμα ζε 

ακένγμοξ απυθμηημοξ Γομκαζίμο-Θοθείμο θαη ΖΓΗ πνμζθένμκηαξ ηεκ 

θαηάνηηζε πμο πνεηάδμκηαη γηα κα αζθήζμοκ ημ επάγγειμα ημο ηεπκίηε ΡΠΑ 

θαη εγθαηαζηάζεςκ ακαθφθιςζεξ, ημο επυπηε, θφιαθα θαη λεκαγμφ θοζηθμφ 

πενηβάιιμκημξ, θ.ά.  

 

Γθηυξ απυ ηα ΑΓΖ, ΠΓΖ, ΖΓΗ θαη ΠΓΓ, ε «πνάζηκε» θαηάνηηζε μπμνεί κα 

απμθηεζεί με ηεκ παναθμιμφζεζε ζεμηκανίςκ απυ ημοξ οπαιιήιμοξ ηςκ 

επηπεηνήζεςκ εθείκςκ πμο αλημπμημφκ ημ άνζνμ 14 ημο Κ. 2224/94 υπςξ 

ηνμπμπμηήζεθε απυ ημ άνζνμ 10 ημο Κ. 2336/95. Οφμθςκα με ηα παναπάκς 

άνζνα, πνμβιέπεηαη ενγμδμηηθή εηζθμνά 0,45% ζημ Θμγανηαζμυ γηα ηεκ 

Απαζπυιεζε θαη ηεκ Γπαγγειμαηηθή Ηαηάνηηζε (ΘΑΓΗ) επί ηςκ αζθαιηζηηθχκ 

εηζθμνχκ ζημ ΖΗΑ, πνμθεημέκμο κα δηαηεζεί ζε πνμγνάμμαηα θαηάνηηζεξ θαη 

απαιιάζζμκηαη απυ θάζε θμνμιμγηθή επηβάνοκζε (παν.5 ημο ανζν.1 ημο 

Κ.2434/96). 

 

Ε οπμζηήνηλε ηεξ πνάζηκεξ θαηάνηηζεξ θαη ε πνμχζεζε ηςκ πνάζηκςκ 

επαγγειμάηςκ ή επαγγειμάηςκ πενηβάιιμκημξ απμηειεί πνμηεναηυηεηα γηα 

ηεκ Γ.Γ.. Γηα ημ ζθμπυ αοηυ, ζεςνείηαη απαναίηεηε ε πανάιιειε εκίζποζε ηεξ 

πενηβαιιμκηηθήξ εθπαίδεοζεξ θαη επημυνθςζεξ (Γεκηθή Δηεφζοκζε 

Νενηβάιιμκημξ Γονςπασθήξ Γπηηνμπήξ, 2000). Θα έιεγε θακείξ πςξ «ημ 

πεδίμ ημο πενηβάιιμκημξ ακαδεηθκφεηαη ζε πεδίμ κέςκ εοθαηνηχκ ενγαζίαξ» 
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(Δήζε, 2003) αθεκυξ ζομβάιιμκηαξ ζηε μείςζε ηεξ ακενγίαξ θαη αθεηένμο 

ελοπενεηχκηαξ ηεκ απαίηεζε γηα αεηθυνμ ακάπηολε. 

  

 

 

Γθπαηδεοηηθά Ζδνύμαηα  
 

ΑΚΩΣΑΣΓ ΠΟΤΔΓ 
 

ΑΡΖΣΟΣΓΘΓΖΟ ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΘΓΑΘΟΚΖΗΕ 

ΟΜΘΕ: ΓΓΩΠΓΚΖΗΩΚ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ 

ΠΙΕΙΑ: Δαζμιμγίαξ & Φοζηθμφ Νενηβάιιμκημξ 

Πμ Πμήμα Δαζμιμγίαξ θαη Φοζηθμφ Νενηβάιιμκημξ (παιαηυηενα ςξ 

ακελάνηεηε Δαζμιμγηθή Οπμιή θαη Πμήμα Δαζμιμγίαξ), με ηεκ εθπαίδεοζε, 

ηεκ ένεοκα, ηα ζογγνάμμαηα θαη άιια δεμμζηεφμαηα, θαζχξ θαη ηε γεκηθυηενε 

δναζηενηυηεηα ημο πνμζςπηθμφ θαη ηςκ απμθμίηςκ ημο ζοκηειεί ζεμακηηθά 

ζηεκ ακάπηολε ηεξ ειιεκηθήξ δαζμιμγηθήξ επηζηήμεξ, ζηε βειηίςζε ηεξ 

δηαπείνηζεξ θαη αλημπμίεζεξ ηςκ ειιεκηθχκ δαζχκ θαη γεκηθυηενα ηςκ 

θοζηθχκ πυνςκ θαη ζηεκ πνμζηαζία ημο θοζηθμφ πενηβάιιμκημξ ηεξ πχναξ 

μαξ. 

ΑΡΖΣΟΣΓΘΓΖΟ ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΘΓΑΘΟΚΖΗΕ 

ΟΜΘΕ:ΑΚΓΛΑΞΠΕΠΕ (ΒΓΞΜΖΑΟ) 

ΠΙΕΙΑ: Ιεπακηθχκ ςνμηαλίαξ & Ακάπηολεξ 

Πμ Πμήμα Ιεπακηθχκ ςνμηαλίαξ θαη Ακάπηολεξ έπεη ςξ απμζημιή θαη 

ζθμπό κα πνμζθένεη γκχζεηξ ζε γκςζηηθά πεδία θαη ακηηθείμεκα πμο αθμνμφκ 

ζηεκ μνγάκςζε θαη δηαπείνηζε γεςγναθηθχκ πενημπχκ θαη πςνηθχκ 

εκμηήηςκ, υπςξ :  

α. ςνμηαλία  θαη πενηθενεηαθή ακάπηολε (εζκηθυ, πενηθενεηαθά, εηδηθά 

πςνμηαληθά ζπέδηα, ζπέδηα πςνηθήξ ακάπηολεξ, οπμδμμέξ, ημπηθά 

ακαπηοληαθά πνμγνάμμαηα, αλημιυγεζε επεκδοηηθχκ ζπεδίςκ, δηαπείνηζε 

πενηβάιιμκημξ θαη βηχζημε ακάπηολε) θαη  

β. Νμιεμδμμηθυξ πνμγναμμαηηζμυξ θαη αζηηθή ακάπηολε:  νοζμηζηηθά ζπέδηα, 

γεκηθά πμιεμδμμηθά ζπέδηα, πμιεμδμμηθέξ μειέηεξ, αζηηθυξ ζπεδηαζμυξ, 

ζπέδηα μιμθιενςμέκεξ αζηηθήξ ακάπηολεξ, ζπέδηα πενημπχκ επαγγειμαηηθήξ 

εγθαηάζηαζεξ, πενηβαιιμκηηθή δηάζηαζε ζηεκ μνγάκςζε ημο πχνμο. 
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ΓΓΩΠΟΚΖΗΟ ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΑΘΕΚΩΚ 

ΟΜΘΕ: - 

ΠΙΕΙΑ: Φοηηθήξ Ναναγςγήξ (Ηαηεφζοκζε Φοημπνμζηαζίαξ & 

Νενηβάιιμκημξ) 

Απμζημιή ημο Πμήμαημξ Φοηηθήξ Ναναγςγήξ είκαη ε θαηάνηηζε επηζηεμυκςκ 

ζηεκ πμημηηθή θαη πμζμηηθή βειηίςζε ηεξ θοηηθήξ παναγςγήξ ηδηαίηενα ζηεκ 

αεηθμνηθή θαη μιμθιενςμέκε δηάζηαζε θαη ε δηελαγςγή ένεοκαξ γηα ηεκ 

ακάπηολε ηεξ ηεπκμγκςζίαξ θαη ηεπκμιμγίαξ ηεξ θοηηθήξ παναγςγήξ. 

Πμ πνυγναμμα ζπμοδχκ έπεη ζπεδηαζηεί χζηε κα πανέπμκηαη γκχζεηξ ζπεηηθά 

με ηε θοημπαζμιμγία, ηεκ εκημμμιμγία θαη δςμιμγία, ηε γεςνγηθή 

θανμαθμιμγία, ηε μειηζζμθμμία θαη ζενμηνμθία, θαζχξ επίζεξ θαη γκχζεηξ, 

πμο αθμνμφκ ζημ πενηβάιιμκ θαη ηεκ πνμζηαζία ημο. Νενηγνάθμκηαη μη 

αζζέκεηεξ ηςκ θοηχκ, ηα έκημμα θαη μη άιιμη δςηθμί επζνμί ηςκ θοηχκ αιιά 

θαη ηςκ απμζεθεομέκςκ αγνμηηθχκ πνμσυκηςκ ή θαη ηςκ θαημηθηχκ, ηα 

πνμβιήμαηα πμο δεμημονγμφκ θαη ε ακηημεηχπηζή ημοξ, ημ μέιη θαη ημ μεηάλη. 

Ιειεηάηαη επίζεξ ε ηζυννμπε θαη ανμμκηθή ιεηημονγία ηςκ εηδχκ ημο δςηθμφ 

θαη θοηηθμφ βαζηιείμο ζηα δηάθμνα μηθμζοζηήμαηα. 

Γπηηοπήξ πεκηάπνμκε Νακεπηζηεμηαθή θμίηεζε μδεγεί ζηεκ απυθηεζε 

πηοπίμο Γεςπυκμο ημο Πμήμαημξ Φοηηθήξ Ναναγςγήξ.  

 

ΔΕΙΟΗΡΖΣΓΖΟ ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΘΡΑΗΕ 

ΟΜΘΕ: ΝΜΘΡΠΓΚΖΗΕ ΟΜΘΕ ΛΑΚΘΕΟ 

ΠΙΕΙΑ: Ιεπακηθχκ Νενηβάιιμκημξ 

Πμ πνυγναμμα ζπμοδχκ ημο Πμήμαημξ Ιεπακηθχκ Νενηβάιιμκημξ 

ζπεδηάζηεθε χζηε: 

Κα θαιιηενγεί θαη κα πνμάγεη με ηεκ αθαδεμασθή θαη εθανμμζμέκε δηδαζθαιία 

θαη ένεοκα, ηεκ επηζηήμε ημο Ιεπακηθμφ, πμο ακαθένεηαη ζηε δηαπείνηζε θαη 

πνμζηαζία ημο θοζηθμφ θαη ακζνςπμγεκμφξ πενηβάιιμκημξ.  

Κα ζομβάιεη μοζηαζηηθά ζηεκ εμπέδςζε θαη εκενγμπμίεζε ημο αηζζήμαημξ 

θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ θαη εοζφκεξ γηα ημ πενηβάιιμκ θαη ζηεκ ακάπηολε 

μεζυδςκ θαη ηεπκηθχκ πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ, βειηίςζε ηεξ 

πμηυηεηαξ δςήξ θαη πνμθφιαλεξ ηεξ δεμυζηαξ ογείαξ.  
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Κα πανάγεη ηεπκηθά ζηειέπε ορειήξ ζηάζμεξ ηθακά γηα ηε Δημίθεζε, ημ 

Οπεδηαζμυ θαη ηε Δηαπείνηζε πνμγναμμάηςκ, ένγςκ θαη πμιηηηθχκ ζε ζέμαηα 

πενηβάιιμκημξ.  

Κα εθπαηδεφεη θαη επημμνθχκεη  ζηειέπε ηεξ Γθπαίδεοζεξ, ημο Δεμμζίμο 

Πμμέα, ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ θαη άιιςκ θμηκςκηθχκ μμάδςκ θαη 

θμνέςκ ζε πενηβαιιμκηηθά ζέμαηα πμο ακαθένμκηαη ζημ πχνμ εοζφκεξ θαη 

ανμμδηυηεηαξ ηςκ πημ πάκς θμνέςκ θαη μνγακηζμχκ, Κα πνμζθένεη 

οπενεζίεξ Οοκεπηδυμεκεξ Γθπαίδεοζεξ ζε πηοπημφπμοξ Ιεπακηθμφξ,  

ΔΕΙΟΗΡΖΣΓΖΟ ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΘΡΑΗΕ 

ΟΜΘΕ: - 

ΠΙΕΙΑ: Δαζμιμγίαξ θαη Δηαπείνηζεξ Νενηβάιιμκημξ θαη 

Φοζηθχκ Νυνςκ  

Μ ζθμπόξ ηεξ ίδνοζεξ θαη ιεηημονγίαξ ημο ημήμαημξ αοημφ είκαη ε 

θαιιηένγεηα θαη πνμαγςγή ηεξ Δαζμιμγηθήξ επηζηήμεξ, θαη ηεξ επηζηήμεξ ημο 

πενηβάιιμκημξ με ηδηαίηενε έμθαζε, ζηεκ θαηεφζοκζε ηεξ δηαπείνηζεξ ηςκ 

θοζηθχκ πυνςκ θαη ηεκ θαηάνηηζε επηζηεμυκςκ ηθακχκ κα μειεημφκ, 

ενεοκμφκ, θαηακμμφκ θαη εθανμυδμοκ ζφγπνμκεξ μεζυδμοξ γηα ηεκ ακάπηολε, 

βειηίςζε, πνμζηαζία θαη δηαπείνηζε ηςκ δαζχκ θαη δαζηθχκ εθηάζεςκ θαη ημο 

θοζηθμφ πενηβάιιμκημξ. 

ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΑΖΓΑΖΟΤ 

ΟΜΘΕ: ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚΠΜΟ 

ΠΙΕΙΑ: Νενηβάιιμκημξ 

Πμ Πμήμα Νενηβάιιμκημξ ημο Νακεπηζηεμίμο Αηγαίμο, με έδνα ηεκ πυιε ηεξ 

Ιοηηιήκεξ, ιεηημονγεί απυ ημ έημξ 1984. Γίκαη ημ πνχημ Νακεπηζηεμηαθυ 

Πμήμα ζηεκ Γιιάδα πμο πνυζθενε μιμθιενςμέκεξ πενηβαιιμκηηθέξ ζπμοδέξ 

θαη θαζηένςζε ηεκ επηζηήμε ημο πενηβαιιμκημιυγμο ζηε πχνα μαξ. 

ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΘΓΑΘΖΑ 

ΟΜΘΕ: ΝΜΘΡΠΓΚΖΗΕ  

ΠΙΕΙΑ: Ιεπακηθχκ ςνμηαλίαξ Νμιεμδμμίαξ θαη 

Νενηθενεηαθήξ Ακάπηολεξ 

Πμ γκςζηηθυ ακηηθείμεκμ ηεξ ςνμηαλίαξ, ηεξ Νμιεμδμμίαξ θαη ηεξ 

Νενηθενεηαθήξ Ακάπηολεξ πενηιαμβάκεη μεγάιμ ανηζμυ ζεμάηςκ, πμο έπμοκ 

ςξ θμηκυ παναθηενηζηηθυ ηε πςνηθή δηάζηαζε, θαζχξ αθμνμφκ ζογθεθνημέκεξ 

πενημπέξ, μηθνυηενεξ ή μεγαιφηενεξ: μηα ζοκμηθία, μηα πυιε, μηα δχκε, μηα 

http://www.aegean.gr/
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πενηθένεηα, μηα πχνα ή θαη μηα μμάδα πςνχκ. Οημ πιαίζημ ηςκ ζεμάηςκ 

αοηχκ ακαπηφζζεηαη έκα εονφ θάζμα επημένμοξ ακηηθεημέκςκ με θονηυηενα 

ηεκ μνγάκςζε θαη μμνθή ημο πχνμο, ηηξ ακαπηοληαθέξ δηαδηθαζίεξ, ηα 

πενηβαιιμκηηθά ζέμαηα θαη ηηξ θμηκςκηθέξ δηενγαζίεξ. Γονφ είκαη θαη ημ 

θάζμα ηςκ πνμζεγγίζεςκ ηςκ ζεμάηςκ αοηχκ (γεςγναθία, θμηκςκηθέξ θαη 

μηθμκμμηθέξ επηζηήμεξ, επηζηήμεξ πενηβάιιμκημξ θ.ά.). 

Ε ζοκεπήξ υλοκζε πνμβιεμάηςκ υπςξ ε άκηζε ακάπηολε, ε πενηβαιιμκηηθή 

θνίζε, ε οπμβάζμηζε ηεξ πμηυηεηαξ δςήξ, θονίςξ ζηα μεγάια αζηηθά θέκηνα, 

ε ακάγθε πνμζανμμγήξ ζηηξ δηανζνςηηθέξ αιιαγέξ ηεξ παναγςγηθήξ 

δηαδηθαζίαξ, ζηηξ κέεξ μμνθέξ θαηακάιςζεξ, θαζχξ θαη ε αολακυμεκε 

εοαηζζεημπμίεζε απέκακηη ζηα πνμβιήμαηα αοηά, έπμοκ μδεγήζεη ζηεκ ακάγθε 

θαηάιιεια θαηανηηζμέκςκ επηζηεμυκςκ γηα ηεκ ακηημεηχπηζή ημοξ. Ε έκηαλε 

ηεξ Γιιάδαξ ζηεκ ΓΓ θαη ε ακάπηολε θμηκχκ πμιηηηθχκ ζε ζέμαηα 

πενηθενεηαθήξ ακάπηολεξ, πενηβάιιμκημξ, πςνμηαλίαξ θαη πμιεμδμμίαξ έπεη 

επίζεξ αολήζεη ηε δήηεζε επηζηεμυκςκ ηθακχκ κα πεηνηζημφκ ηα ζέμαηα αοηά. 

Πμ γεγμκυξ υηη οπάνπεη ακηηζημηπία ζπμοδχκ θαη πναγμαηηθχκ ακαγθχκ ηεξ 

αγμνάξ ενγαζίαξ έπεη ςξ ζοκέπεηα μη επαγγειμαηηθέξ πνμμπηηθέξ ηςκ 

απμθμίηςκ κα είκαη ηδηαίηενα ζεηηθέξ. Γπηπιέμκ, μ πμιοδηάζηαημξ 

παναθηήναξ ηεξ ςνμηαλίαξ, ηεξ Νμιεμδμμίαξ θαη ηεξ Νενηθενεηαθήξ 

Ακάπηολεξ θάκμοκ δοκαηή ηεκ ηθακμπμίεζε πμιιχκ θαη δηαθμνεηηθχκ 

εκδηαθενυκηςκ, θαη πνμζδίδμοκ εοειηλία υζμκ αθμνά ηηξ επαγγειμαηηθέξ 

επηιμγέξ ηςκ απμθμίηςκ. 

 

ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΘΓΑΘΖΑ 

ΟΜΘΕ: ΓΓΩΝΜΚΖΗΩΚ ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ 

ΠΙΕΙΑ:Γεςπμκίαξ Φοηηθήξ Ναναγςγήξ θαη Αγνμηηθμφ 

Νενηβάιιμκημξ 

ηόπμξ ημο εθπαηδεοηηθμφ πνμγνάμμαημξ ημο Πμήμαημξ Γεςπμκίαξ, Φοηηθήξ 

Ναναγςγήξ θαη Αγνμηηθμφ Νενηβάιιμκημξ είκαη ε θαηάνηηζε επηζηεμυκςκ 

ζηα ακηηθείμεκα ηεξ βειηίςζεξ ηςκ θοηχκ θαη ηεξ παναγςγήξ 

πμιιαπιαζηαζηηθμφ οιηθμφ, ηςκ ζφγπνμκςκ ηεπκηθχκ θαιιηένγεηαξ θαη 

δηαπείνηζεξ ηςκ γεςνγηθχκ εθμεηαιιεφζεςκ, ηεξ εθανμμγήξ ηεξ ζφγπνμκεξ 

ηεπκμιμγίαξ ζηε γεςνγηθή παναγςγή, ηεξ μεηαπμίεζεξ ηςκ γεςνγηθχκ 

πνμσυκηςκ, ηεξ μιμθιενςμέκεξ θοημπνμζηαζίαξ με πνήζε μεζυδςκ θηιηθχκ 

πνμξ ημ πενηβάιιμκ, ηεξ δηαπείνηζεξ ηςκ οδαηηθχκ θαη εδαθηθχκ πυνςκ, ηςκ 

ζφγπνμκςκ γεςνγηθχκ θαηαζθεοχκ θαη ηεξ εθμεπάκηζεξ ηεξ γεςνγίαξ. 
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ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΖΩΑΚΚΖΚΩΚ 

ΟΜΘΕ: ΔΖΑΓΖΞΖΟΕΟ ΦΡΟΖΗΩΚ ΝΜΞΩΚ ΗΑΖ 

ΓΝΖΓΖΞΕΟΓΩΚ 

ΠΙΕΙΑ: Δηαπείνηζεξ Νενηβάιιμκημξ θαη Φοζηθχκ Νυνςκ  

Μ ζθμπυξ ημο κέμο Πμήμαημξ είκαη ε πνμαγςγή ηεξ επηζηήμεξ ημο 

πενηβάιιμκημξ, με ηδηαίηενε έμθαζε ζηε δηαπείνηζε ημο πενηβάιιμκημξ θαη 

ηςκ θοζηθχκ πυνςκ, ηεκ θαηάνηηζε επηζηεμυκςκ ηθακχκ κα μειεημφκ, κα 

ενεοκμφκ (αθαδεμασθή θαη εθανμμζμέκε δηδαζθαιία θαη ένεοκα), κα θαηακμμφκ 

θαη κα εθανμυδμοκ ζφγπνμκεξ μεζυδμοξ γηα ηε βειηίςζε, ηεκ πνμζηαζία θαη 

δηαπείνηζε ημο θοζηθμφ θαη ημο ακζνςπμγεκμφξ πενηβάιιμκημξ θαη ηε γκχζε 

πνήζεξ ηςκ ζφγπνμκςκ ηεπκμιμγηχκ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηςκ 

πενηβαιιμκηηθχκ πνμβιεμάηςκ. 

ΠΟΘΤΣΓΥΚΓΖΟ ΗΡΕΣΕ 

ΟΜΘΕ: - 

ΠΙΕΙΑ:Ιεπακηθχκ Νενηβάιιμκημξ 

Πμ Πμήμα Ιεπακηθχκ Νενηβάιιμκημξ απμζθμπεί ζηε μυνθςζε μεπακηθχκ 

εηδηθχκ ζηε δηαπείνηζε θαη πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ. 

ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΔΤΣΖΗΕ ΙΑΗΓΔΟΚΖΑ 

ΟΜΘΕ: ΝΜΘΡΠΓΚΖΗΕ  

ΠΙΕΙΑ:Ιεπακηθχκ Δηαπείνηζεξ Γκενγεηαθχκ Νυνςκ (Ημδάκε) 

Πμ Tμήμα Ιεπακηθχκ Δηαπείνηζεξ Γκενγεηαθχκ Νυνςκ δίκεη έμθαζε ζε 

εκενγεηαθά ζέμαηα υπςξ ε παναγςγή θαη δηαπείνηζε εκένγεηαξ, ε μνζμιμγηθή 

πνήζε ηεξ θαη ε πενηβαιιμκημιμγηθή πνμζηαζία. Νημ ζογθεθνημέκα απμζθμπεί 

ζηεκ θαιιηένγεηα θαη ηεκ πνμαγςγή ηεξ εθπαίδεοζεξ, ηεξ επηζηεμμκηθήξ 

ένεοκαξ θαη ηεξ γκχζεξ πμο αθμνά: 

 ζηε ζφγπνμκε εκενγεηαθή ηεπκμιμγία (παναγςγή, μεηαηνμπή, μεηαθμνά, 

απμζήθεοζε θαη πνήζε ζομβαηηθχκ θαη ακακεχζημςκ εκενγεηαθχκ 

πυνςκ),  

 ζηε δηαπείνηζε ηςκ εκενγεηαθχκ πυνςκ απυ ζεζμηθήξ, μνγακςηηθήξ θαη 

μηθμκμμηθήξ άπμρεξ θαη ηςκ επηπηχζεςκ ηεξ δηαπείνηζεξ αοηήξ ζε 

ημπηθυ, εζκηθυ θαη δηεζκέξ επίπεδμ.  

 ζηηξ πενηβαιιμκηηθέξ επηπηχζεηξ ηεξ εκένγεηαξ ζε ημπηθυ, πενηθενεηαθυ 

θαη δηεζκέξ επίπεδμ. 

 

http://www.enveng.tuc.gr/
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ΑΚΩΣΓΡΓ ΠΟΤΔΓ 
 

ΣΓΖ ΑΘΕΚΑ  

ΟΜΘΕ: ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΩΚ ΓΦΑΞΙΜΓΩΚ  

ΠΙΕΙΑ: Γκενγεηαθήξ Πεπκμιμγίαξ 

Ε εθπαίδεοζε ζημ ημήμα ηεξ Γκενγεηαθήξ Πεπκμιμγίαξ έπεη ζακ ζθμπό αθ 

εκυξ μεκ ηεκ άνηηα θαηάνηηζε ηςκ θμηηεηχκ ζε βαζηθέξ γκςζηηθέξ πενημπέξ 

πμο ζεςνμφκηαη απαναίηεηεξ υπη μυκμκ ζηεκ απνυζθμπηε μιμθιήνςζε ηςκ 

ζπμοδχκ ημοξ ζε πνμπηοπηαθυ επίπεδμ αιιά θαη ζηεκ πεναηηένς ζοκέπηζε 

ηςκ ζπμοδχκ ημοξ ζε μεηαπηοπηαθυ επίπεδμ. Ε δηδαζθαιία ζε ελεηδηθεομέκα 

εκενγεηαθά γκςζηηθά ακηηθείμεκα δηεονφκεη ημοξ μνίδμκηεξ εθανμμγχκ, 

ακαπηφζζεη ημ δεμημονγηθυ εκδηαθένμκ θαη πνμεημημάδεη ημοξ ζπμοδαζηέξ γηα 

ηεκ είζμδυ ημοξ ζηεκ αγμνά ενγαζίαξ. 

Γπίζεξ ε ζεαμαηηθή ελέιηλε ζηεκ Γιιάδα ηςκ ηεπκμιμγηχκ πμο αθμνμφκ ηηξ 

ακακεχζημεξ πεγέξ εκένγεηαξ απαηημφκ πηοπημφπμοξ με γκχζεηξ ζ' αοηυ ημκ 

ημμέα, χζηε κα μπμνμφκ υπη μυκμ κα ακηαπμθνηζμφκ ζηεκ αγμνά ενγαζίαξ 

αιιά θαη κα ζοκεηδεημπμηήζμοκ μέζα απυ ηηξ γκχζεηξ αοηέξ, ηα μθέιε πμο 

πνμθφπημοκ απυ ηε ιμγηθή πνήζε ηεξ ηεπκμιμγίαξ γηα ηεκ επίιοζε 

θμηκςκηθχκ θαη πενηβαιιμκηηθχκ γεκηθά πνμβιεμάηςκ. 

Πμ Πμήμα Γκενγεηαθήξ Πεπκμιμγίαξ έπεη ακαιάβεη οπεφζοκα ηεκ επέκδοζε 

πνμξ ημοξ θμηηεηέξ με ζφγπνμκεξ γκχζεηξ πνμζανμμζμέκεξ ζηεκ εθανμμγή 

ηεξ επηζηήμεξ θαη ηεξ ηεπκμιμγίαξ, χζηε κα μπμνμφκ μη απυθμηημη κα 

ακηαπμθνηζμφκ με ζοκέπεηα ζηηξ παναπάκς ακαθενυμεκεξ ελειίλεηξ. 

Πέιμξ ζα πνέπεη κα ημκηζζεί υηη έκα βαζηθυ θμμμάηη ηεξ απμζημιήξ ημο 

Πμήμαημξ είκαη κα απμθηήζμοκ μη θμηηεηέξ πενηβαιιμκηηθή θαη εκενγεηαθή 

ζοκείδεζε.  

Ε ηοπηθή θμίηεζε δηανθεί επηά (7) ελάμεκα γηα ηεκ παναθμιμφζεζε 

ζεςνεηηθχκ θαη ενγαζηενηαθχκ μαζεμάηςκ θαη έκα (1) ελάμεκμ γηα ηεκ 

πναθηηθή άζθεζε θαη ηεκ πηοπηαθή ενγαζία. 
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ΣΓΖ ΔΤΣΖΗΕ ΙΑΗΓΔΟΚΖΑ (ΗΟΔΑΚΕ)  

ΟΜΘΕ: ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΩΚ ΓΦΑΞΙΜΓΩΚ (Ημδάκε)  

ΠΙΕΙΑ: Γεςηεπκμιμγίαξ & Νενηβάιιμκημξ  

Πμ γκςζηηθυ ακηηθείμεκμ ημο Πμήμαημξ Γεςηεπκμιμγίαξ θαη Νενηβάιιμκημξ 

ζοκηίζεηαη απυ  ηηξ γκςζηηθέξ πενημπέξ ηςκ εθανμμζμέκςκ γεςεπηζηεμχκ 

(γεςιμγίαξ, θμηηαζμαημιμγίαξ, γεςθοζηθήξ, θιπ), εθμεηάιιεοζεξ μνοπείςκ - 

ιαημμείςκ, εμπιμοηηζμμφ μεηαιιεομάηςκ, γεςηεπκηθήξ μεπακηθήξ 

(εδαθμμεπακηθή - βναπμμεπακηθή, γεςηεπκηθά ένγα με έμθαζε ζηεκ 

θαηαζθεοή θαη ηηξ πενηβαιιμκηηθέξ επηπηχζεηξ θιπ), δηαπείνηζεξ 

πενηβάιιμκημξ (απμθαηάζηαζε, δηαπείνηζε απμβιήηςκ), βημμεπακηθμφ 

μάκαηδμεκη (επηπεηνεζηαθή ένεοκα, ζοζηήμαηα ειέγπμο μιηθήξ πμηυηεηαξ, 

δημίθεζε ένγςκ θιπ).   

Ε ζοκμιηθή δηάνθεηα ζπμοδχκ ημο Πμήμαημξ είκαη μθηχ (8) ελάμεκα. Ηαηά ηε 

δηάνθεηα ηςκ επηά (7) πνχηςκ ελαμήκςκ μη ζπμοδέξ πενηιαμβάκμοκ 

ζεςνεηηθά μαζήμαηα, αζθήζεηξ, ενγαζηενηαθά μαζήμαηα, ζεμηκάνηα, 

εηζεγήζεηξ επηζθεπηχκ θαζεγεηχκ, επηζθέρεηξ ζε πχνμοξ παναγςγήξ, 

εθπυκεζε ενγαζηχκ με έμθαζε ζηε μειέηε πενηπηχζεςκ θαη ηεκ μμαδηθή 

ενγαζία. Πμ ηειεοηαίμ (8μ) ελάμεκμ πενηιαμβάκεη πναθηηθή άζθεζε, θαζχξ 

θαη εθπυκεζε πηοπηαθήξ ενγαζίαξ. 

 

ΣΓΖ ΔΤΣΖΗΕ ΙΑΗΓΔΟΚΖΑ (ΗΟΔΑΚΕ)  

ΟΜΘΕ: ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΩΚ ΓΦΑΞΙΜΓΩΚ (Ημδάκε)  

ΠΙΕΙΑ: Πεπκμιμγηχκ Ακηηννφπακζεξ  

Πμ πενηεπυμεκμ ζπμοδχκ ημο Πμήμαημξ Πεπκμιμγηχκ Ακηηννφπακζεξ 

θαιφπηεη ημ γκςζηηθυ ακηηθείμεκμ ηεξ μειέηεξ, ακάπηολεξ, εθανμμγήξ θαη 

ελέιηλεξ μεζμδμιμγηχκ, μεπακηζμχκ, ζοζηεμάηςκ θαη εγθαηαζηάζεςκ 

εθηίμεζεξ, ακηημεηχπηζεξ θαη δηαπείνηζεξ νφπςκ θάζε μμνθήξ, πμο 

πανάγμκηαη απυ θάζε είδμοξ ακζνχπηκε δναζηενηυηεηα. Πμ Πμήμα 

Πεπκμιμγηχκ Ακηηννφπακζεξ έπεη ςξ απμζημιή κα πνμάγεη ηεκ ακάπηολε θαη 

ηε μεηάδμζε ηςκ γκχζεςκ ζηηξ ηεπκμιμγίεξ ακηηννφπακζεξ με ηε δηδαζθαιία 

θαη ηεκ εθανμμζμέκε ένεοκα θαη κα πανέπεη ζημοξ ζπμοδαζηέξ ηα απαναίηεηα 

εθυδηα πμο ελαζθαιίδμοκ ηεκ άνηηα εθπαίδεοζε θαη θαηάνηηζε γηα ηεκ 

επηζηεμμκηθή θαη επαγγειμαηηθή ημοξ ζηαδημδνμμία θαη ελέιηλε.  
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Ε ζοκμιηθή δηάνθεηα ζπμοδχκ ημο Πμήμαημξ είκαη μθηχ (8) ελάμεκα. Πμ 

ηειεοηαίμ (8μ) ελάμεκμ πενηιαμβάκεη πναθηηθή άζθεζε, θαζχξ θαη εθπυκεζε 

πηοπηαθήξ ενγαζίαξ. 

 

ΣΓΖ ΔΤΣΖΗΕ ΙΑΗΓΔΟΚΖΑ (ΦΘΩΡΖΚΑ)  

ΟΜΘΕ: ΠΓΚΜΘΜΓΖΑΟ ΓΓΩΝΜΚΖΑΟ 

ΠΙΕΙΑ: Γμπμνίαξ & Νμημηηθμφ Γιέγπμο Αγνμηηθχκ Ννμσυκηςκ  

θμπόξ ημο Πμήμαημξ είκαη κα πανέπεη ζημοξ ζπμοδαζηέξ ημο βαζηθέξ 

γκχζεηξ Γεςπμκίαξ, Αγνμηηθήξ Μηθμκμμίαξ, Ναναγςγήξ, Γμπμνίαξ θαη 

Νμημηηθμφ Γιέγπμο Αγνμηηθχκ Ννμσυκηςκ. 

Ε δηάνθεηα ζπμοδχκ είκαη 8 ελάμεκα (πενηιαμβάκεηαη έκα ελάμεκμ πναθηηθήξ 

άζθεζεξ). Πα μαζήμαηα θάζε έημοξ δηδάζθμκηαη ζε 2 ελάμεκα θαη μη 

ελεηάζεηξ δηεκενγμφκηαη 3 θμνέξ ημκ πνυκμ. 

 

ΣΓΖ ΖΟΚΖΩΚ ΚΕΩΚ  

-  

ΠΙΕΙΑ: Βημιμγηθήξ Γεςνγίαξ (Ανγμζηυιη)  

θμπόξ ημο ημήμαημξ είκαη ε θάιορε ημο γκςζηηθμφ ακηηθεημέκμο ηςκ 

γεςπμκηθχκ θαη βημιμγηθχκ επηζηεμχκ ζημκ εηδηθυ ημμέα ηεξ εθανμμγήξ ημοξ 

ζηεκ παναγςγή θοηηθχκ θαη δςηθχκ αγνμηηθχκ πνμσυκηςκ με μεζυδμοξ 

θηιηθέξ πνμξ ημ πενηβάιιμκ θαη ηεκ ογεία ημο θαηακαιςηή. 

Ε δηάνθεηα ζπμοδχκ είκαη 8 ελάμεκα (πενηιαμβάκεηαη έκα ελάμεκμ πναθηηθήξ 

άζθεζεξ). Πα μαζήμαηα δηαθνίκμκηαη ζε οπμπνεςηηθά θαη ζε οπμπνεςηηθήξ 

επηιμγήξ. Ηάζε έημξ δηδάζθμκηαη ζε 2 ελάμεκα θαη μη ελεηάζεηξ δηεκενγμφκηαη 

3 θμνέξ ημκ πνυκμ. 

 

ΣΓΖ ΖΟΚΖΩΚ ΚΕΩΚ  

-  

ΠΙΕΙΑ: Μηθμιμγίαξ & Νενηβάιιμκημξ (Δάθοκζμξ)  

Πμ πενηεπυμεκμ ζπμοδχκ ημο ημήμαημξ «Μηθμιμγίαξ & Νενηβάιιμκημξ» με 

έδνα ηε Δάθοκζμ θαιφπηεη ημ γκςζηηθυ πεδίμ αηπμήξ πμο αθμνά ζηηξ ζπέζεηξ, 

ζηηξ αιιειεπηδνάζεηξ θαη ζηηξ ηζμννμπίεξ ακάμεζα ζημοξ δςκηακμφξ 

μνγακηζμμφξ θαη ημ πενηβάιιμκ. Ακήθεη ζηηξ θαηκμηυμεξ επηζηήμεξ ΓΕΟ ΗΑΖ 
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ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚΠΜΟ θαη ζογπνυκςξ απακημφκ ηεκ θαίνηα ακάγθε ηεξ μνζήξ 

δηαπείνηζεξ θαη πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ. 

Πμ πενηεπυμεκμ ζπμοδχκ αθμνά ζηεκ εθανμμγή θαη ζηεκ εθανμμζμέκε ένεοκα 

ζηα πεδία: 

 Πεξ Πεπκμιμγίαξ θαη Γιέγπμο Νμηυηεηαξ Νενηβάιιμκημξ δειαδή ηςκ 

επηζηεμμκηθχκ μεζυδςκ θαη ηεπκηθχκ πνμζδημνηζμμφ, μέηνεζεξ, 

παναθμιμφζεζεξ θαη ακηημεηχπηζεξ ηεξ ακζνχπηκεξ πανέμβαζεξ ζημ 

θοζηθυ πενηβάιιμκ, θαζχξ θαη ηεξ εθανμμζμέκεξ ένεοκαξ ημο πεδίμο 

αοημφ (μεηνήζεηξ νφπςκ, δηαπείνηζε απμβιήηςκ, δηαπείνηζε θοζηθχκ 

πυνςκ). 

 Πεξ Ννμζηαζίαξ θαη Δηαπείνηζεξ Νενηβάιιμκημξ, δειαδή ηεξ εθανμμγή 

ηςκ επηζηεμμκηθχκ μεζυδςκ θαη ηεπκηθχκ πνυιερεξ, πνμζηαζίαξ θαη 

ειέγπμο χζηε κα δηαζθαιίδεηαη ε πμηυηεηα θαη ε αεηθμνία ζηεκ δηαπείνηζε 

ηςκ πενηβαιιμκηηθχκ ζεμάηςκ (Standards πμηυηεηαξ θαη ειέγπμο, 

ζοζηήμαηα πενηβαιιμκηηθήξ δηαπείνηζεξ, πενηβαιιμκηηθή πμιηηηθή θαη 

επηθμηκςκία, ακηίζημηπα ζοζηήμαηα ιμγηζμηθμφ, ζφκηαλε μειεηχκ). 

 

ΣΓΖ ΗΑΒΑΘΑ  

ΟΜΘΕ: ΠΓΚΜΘΜΓΖΑΟ ΓΓΩΝΜΚΖΑΟ (Δνάμα)  

ΠΙΕΙΑ: Δαζμπμκίαξ & Δηαπείνηζεξ Φοζηθμφ Νενηβάιιμκημξ 
 

 

ΣΓΖ ΗΡΕΣΕ  

ΟΜΘΕ: ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΩΚ ΓΦΑΞΙΜΓΩΚ (Ενάθιεημ)  

ΠΙΕΙΑ: Γεςπιενμθμνηθήξ & Πμπμγναθίαξ  

 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΑΚΖΩΚ  

ΠΙΕΙΑ: Φοζηθχκ Νυνςκ & Νενηβάιιμκημξ  

Πμ Πμήμα Φοζηθχκ Νυνςκ θαη Νενηβάιιμκημξ ζημ Νανάνηεμα ακίςκ ημο 

ΠΓΖ Ηνήηεξ έπεη ςξ βαζηθμφξ ζηυπμοξ ηε μειέηε, ημ ζπεδηαζμυ, ηεκ 

ακάπηολε θαη ηεκ αλημπμίεζε ηςκ ηεπκμιμγηχκ πμο πνεζημμπμημφκηαη ζήμενα 

γηα ηεκ μνζμιμγηζηηθή δηαπείνηζε ηςκ Φοζηθχκ Νυνςκ. Οογθεθνημέκα, μη 

πηοπημφπμη ημο Πμήμαημξ ζα έπμοκ κα επηδείλμοκ μιμθιενςμέκε θαηάνηηζε 

ζηηξ ηεπκμιμγίεξ πμο ζπεηίδμκηαη με ηε δηαπείνηζε ηςκ Ακακεχζημςκ 

Γκενγεηαθχκ Νυνςκ, ηςκ Ρδαηηθχκ Νυνςκ θαη ημο Νενηβάιιμκημξ.  
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Πμ Πμήμα Φοζηθχκ Νυνςκ θαη Νενηβάιιμκημξ είκαη μνγακςμέκμ ζημοξ 

παναθάης ηνεηξ ημμείξ: 

 Πμμέαξ Ακακεχζημςκ Γκενγεηαθχκ Νυνςκ 

 Πμμέαξ Νενηβαιιμκηηθήξ Πεπκμιμγίαξ 

 Πμμέαξ Ρδαηηθχκ Νυνςκ &  Γεςπενηβάιιμκημξ 

Ε δηάνθεηα ηςκ ζπμοδχκ ζημ Πμήμα Πεπκμιμγίαξ Οοζηεμάηςκ Δηαπείνηζεξ 

Φοζηθχκ Νυνςκ, είκαη ζοκμιηθά μθηχ (8) ελάμεκα. Οε υια ηα ελάμεκα, πιεκ 

ημο ηειεοηαίμο, μη ζπμοδέξ πενηιαμβάκμοκ ζεςνεηηθή δηδαζθαιία, 

ενγαζηενηαθέξ αζθήζεηξ, αζθήζεηξ πεδίμο, ζεμηκάνηα εθπυκεζε αημμηθχκ ή 

μμαδηθχκ ενγαζηχκ, θαζχξ θαη εθπαηδεοηηθέξ επηζθέρεηξ ζε πχνμοξ πμο 

άπημκηαη ηςκ δναζηενημηήηςκ ημο Πμήμαημξ.  

Οημ 8μ ελάμεκμ ζπμοδχκ ακαηίζεηαη ζημοξ ζπμοδαζηέξ ε πηοπηαθή ενγαζία 

πμο είκαη ζοκζεηηθή ενγαζία ζε ζέμα εθανμμζμέκεξ ένεοκαξ ή εθανμμγήξ ζε 

ακηηθείμεκμ πμο έπεη ζπέζε με ηεκ εηδηθυηεηα ηςκ ζπμοδχκ ημο Πμήμαημξ. 

Οημ 8μ ελάμεκμ επίζεξ πναγμαημπμηείηαη ε πναθηηθή άζθεζε ζε πχνμοξ 

εθανμμγήξ ζηεκ Γιιάδα ή ζημ ελςηενηθυ. 

 

ΣΓΖ ΘΑΙΖΑ  

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΗΑΞΝΓΚΕΟΖΜΡ  

ΠΙΕΙΑ: Δαζμπμκίαξ θαη Δηαπείνηζεξ Φοζηθμφ Νενηβάιιμκημξ  

θμπόξ ημο ημήμαημξ είκαη ε ακάδεηλε ηεπκμιυγςκ ηθακχκ κα μειεημφκ θαη κα 

εθανμυδμοκ μεζυδμοξ θαη ηεπκηθέξ πνμζηαζίαξ ακάπηολεξ θαη εθμεηάιιεοζεξ 

ημο δαζηθμφ πιμφημο. 

Μη ζπμοδέξ δηανθμύκ 8 ελάμεκα (πενηιαμβάκεηαη έκα ελάμεκμ πναθηηθήξ 

άζθεζεξ). Πα μαζήμαηα θάζε έημοξ δηδάζθμκηαη ζε 2 ελάμεκα θαη μη 

ελεηάζεηξ δηεκενγμφκηαη 3 θμνέξ ημ πνυκμ. 

 

ΣΓΖ ΘΑΡΖΑ  

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΗΑΞΔΖΠΟΑΟ  

ΠΙΕΙΑ: Δαζμπμκίαξ & Δηαπείνηζεξ Φοζηθμφ Νενηβάιιμκημξ 

Πμ πενηεπυμεκμ ζπμοδχκ ημο Πμήμαημξ Δαζμπμκίαξ θαιφπηεη ημ γκςζηηθυ 

ακηηθείμεκμ ηεξ εθανμμγήξ βημμηθμιμγηθχκ, θοζηθχκ ηεπκηθχκ θαη 

μηθμκμμηθχκ επηζηεμχκ ζηεκ αεηθμνηθή δηαπείνηζε θαη πνμζηαζία ηςκ 
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πενζαίςκ θοζηθχκ μηθμζοζηεμάηςκ θαη ζηε δηαηήνεζε θαη ακαβάζμηζε ημο 

θοζηθμφ πενηβάιιμκημξ. 

Ε δηάνθεηα ηςκ ζπμοδχκ είκαη μθηχ (8) ελάμεκα,. Οε υια ηα ελάμεκα, πιεκ 

ημο ηειεοηαίμο, μη ζπμοδέξ πενηιαμβάκμοκ ζεςνεηηθή δηδαζθαιία, 

ενγαζηενηαθέξ θαη θνμκηηζηενηαθέξ αζθήζεηξ, ζεμηκάνηα, εθπαηδεοηηθέξ 

επηζθέρεηξ ζε πχνμοξ πμο αθμνμφκ ηηξ δναζηενηυηεηεξ ημο ακηηθεημέκμο 

ζπμοδχκ θαη εθπυκεζε μειεηχκ θαη ενγαζηχκ. Έμθαζε δίκεηαη ζηε μειέηε 

πενηπηχζεςκ θαη ζηε ζομμεημπηθή ενγαζία. Οηα πνχηα ελάμεκα ζπμοδχκ 

πενηιαμβάκμκηαη, μεηαλφ άιιςκ, μαζήμαηα γεκηθήξ οπμδμμήξ ζεηηθχκ θαη 

βημιμγηθχκ επηζηεμχκ υπςξ , εμεία , Φοζηθή, Ιαζεμαηηθά, Νιενμθμνηθή, 

Βημζηαηηζηηθή, Βμηακηθή, Γεςιμγία, Πμπμγναθία, Ιεπακηθή θιπ. Αθμιμοζμφκ 

ακηηθείμεκα εηδηθήξ οπμδμμήξ υπςξ, Δαζηθή Μηθμιμγία, Δαζμπνμζηαζία, 

Δαζηθή Βημμεηνία, Ριμπνεζηηθή, Δαζηθέξ Ιεηνήζεηξ, Γεςγναθηθά Οοζηήμαηα 

Νιενμθμνηχκ, Φοηχνηα, Ακαδαζχζεηξ, Ναναθμιμφζεζε Νενηβαιιμκηηθχκ 

Ιεηαβιεηχκ θαη Γπηπηχζεςκ, θιπ. Οηα πνμπςνεμέκα ελάμεκα ζπμοδχκ 

δηδάζθμκηαη ακηηθείμεκα εηδηθυηεηαξ υπςξ, Δηάκμηλε Δαζμδνυμςκ, Δαζηθή 

Δηαπεηνηζηηθή, Δαζηθή Πεπκμιμγία, Αηζζεηηθή θαη Ανπηηεθημκηθή Πμπίμο, 

Αζηηθυ Ννάζηκμ, Δηαπείνηζε Ννμζηαηεουμεκςκ Νενημπχκ θιπ. 

 

ΣΓΖ ΓΡΡΩΚ  

ΟΜΘΕ: ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΩΚ ΓΦΑΞΙΜΓΩΚ  

ΠΙΕΙΑ: Γεςπιενμθμνηθήξ & Πμπμγναθίαξ  

θμπόξ ημο ημήμαημξ είκαη ε ακάδεηλε ζηειεπχκ ηθακχκ κα θαιφπημοκ ηε 

γκςζηηθή πενημπή ηεξ μνγάκςζεξ θαη δηαπείνηζεξ ημο πχνμο θαη 

ζογθεθνημέκα ηεκ εκεμένςζε θαη ηεκ δεμημονγία θαηάιιειμο οπμβάζνμο, με 

πνήζε ημπμγναθηθχκ θαη θςημγναμμεηνηθχκ μνγάκςκ θαη μεζυδςκ, με ζηυπμ 

ηεκ αλημπμίεζε ημο ζε μειέηεξ μδμπμηίαξ, οδναοιηθήξ, πμιεμδμμίαξ, 

πςνμηαλίαξ, θηεμαημιμγίμο, γεςνγηθήξ ακάπηολεξ, με πνήζε ζφγπνμκςκ 

μεζυδςκ ηεξ επηζηήμεξ θαη ανςγυ ηεκ πιενμθμνηθή. 

Ε δηάνθεηα ζπμοδχκ είκαη 8ελάμεκα (πενηιαμβάκεηαη έκα ελάμεκμ πναθηηθήξ 

άζθεζεξ). Πα μαζήμαηα θάζε έημοξ δηδάζθμκηαη ζε 2 ελάμεκα θαη μη 

ελεηάζεηξ δηεκενγμφκηαη 3 θμνέξ ημ πνυκμ. 
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ΙΓΣΑΠΣΤΥΖΑΗΓ ΠΟΤΔΓ 

 

ΓΘΚΖΗΟ ΙΓΣΟΒΖΟ ΠΟΘΤΣΓΥΚΓΖΟ 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Αγνμκυμςκ - Πμπμγνάθςκ Ιεπακηθχκ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Νενηβάιιμκ θαη Ακάπηολε 
Ακηηθείμεκμ ημο Δηεπηζηεμμκηθμφ Ννμγνάμμαημξ Ιεηαπηοπηαθχκ 

Οπμοδχκ (ΔΝΙΟ) ημο Γζκηθμφ Ιεηζυβημο Νμιοηεπκείμο "Νενηβάιιμκ θαη 

Ακάπηολε" είκαη ε πνμαγςγή ηεξ επηζηεμμκηθήξ θαη ηεπκμιμγηθήξ ένεοκαξ θαη 

ε παναγςγή θαη πανμπή κέαξ δηεπηζηεμμκηθήξ γκχζεξ ζηα πεδία ημο 

πενηβάιιμκημξ θαη ηεξ ακάπηολεξ (αιιά θαη ηςκ πμιοδηάζηαηςκ δηαιεθηηθχκ 

ημοξ ζπέζεςκ, αιιειελανηήζεςκ θαη αιιειεπηδνάζεςκ), με ηεκ αλημπμίεζε 

μεζμδμιμγηθχκ ενγαιείςκ θαη ηεπκηθχκ δηεπηζηεμμκηθήξ ένεοκαξ θαη 

ηεπκμιμγηχκ αηπμήξ, αιιά θαη ηεξ αοηυπζμκεξ ακζνχπηκεξ ζμθίαξ, ζηηξ 

δηαδηθαζίεξ ζεχνεζεξ, πνμζέγγηζεξ, ακάιοζεξ, ζπεδηαζμμφ θαη 

παναθμιμφζεζεξ ηεξ μιμθιενςμέκεξ ακάπηολεξ.  

 θμπόξ ημο Ννμγνάμμαημξ είκαη κα ζομβάιιεη ζηε δηαμυνθςζε εκυξ θμηκμφ 

θχδηθα επηθμηκςκίαξ, αιιά θαη μεζυδςκ θαη πναθηηθχκ ζοκενγαζίαξ μεηαλφ 

επηζηεμυκςκ δηαθυνςκ εηδηθμηήηςκ, ζηεκ θαηεφζοκζε ηεξ μιμθιενςμέκεξ 

θαη δηεπηζηεμμκηθήξ πνμζέγγηζεξ, ακάιοζεξ, ένεοκαξ, μειέηεξ θαη 

ακηημεηχπηζεξ ηςκ πμιοδηάζηαηςκ θαη ελαηνεηηθά πμιφπιμθςκ ζήμενα 

ζεμάηςκ θαη πνμβιεμάηςκ ημο πενηβάιιμκημξ θαη ηεξ ακάπηολεξ. 

Ε θακμκηθή δηάνθεηα ζπμοδώκ γηα ηεκ απυθηεζε ημο ΙΔΓ οπμδηαηνείηαη 

θαη΄ ειάπηζημκ ζε ηνία αθαδεμασθά ηεηνάμεκα. Πα δφμ πνχηα πενηιαμβάκμοκ 

μεηαπηοπηαθά μαζήμαηα, εκχ ημ ηειεοηαίμ αθηενχκεηαη ζηεκ εθπυκεζε ηεξ 

μεηαπηοπηαθήξ ενγαζίαξ, ε μπμία ζα πνέπεη κα έπεη μιμθιενςζεί ημ 

ανγυηενμ ζε δφμ πνυκηα απυ ηεκ έκανλε παναθμιμφζεζεξ ηςκ μεηαπηοπηαθχκ 

μαζεμάηςκ. 

 
 

ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΑΘΕΚΩΚ 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Φοζηθήξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  
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 Φοζηθή Νενηβάιιμκημξ 

 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: εμείαξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 εμεία θαη Πεπκμιμγία Νενηβάιιμκημξ 
 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Γεςιμγίαξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Γεςγναθία θαη Νενηβάιιμκ 

 Γθανμμζμέκε Νενηβαιιμκηηθή Γεςιμγία 
 Ε πενηβαιιμκηηθή Γεςιμγία έπεη ςξ ακηηθείμεκμ ηεκ μειέηε ηςκ 

πενηβαιιμκηηθχκ επηπηχζεςκ (νφπακζε εδάθμοξ, κενμφ θαη αημυζθαηναξ) 

πμο ζοκδέμκηαη αθ΄ εκυξ με ηηξ γεςιμγηθέξ δηαδηθαζίεξ ζημ εζςηενηθυ θαη 

ηεκ επηθάκεηα ηεξ Γεξ, υπςξ είκαη μη  ζεηζμμί, ε πανμοζία θαη εθμεηάιιεοζε 

δηαθυνςκ ηφπςκ θμηηαζμάηςκ,   μη μεηαθηκήζεηξ εδαθηθχκ μαδχκ,  μεηαβμιέξ 

ακάγιοθμο  θαη αθ΄ εηένμο  ηηξ επηπηχζεηξ πμο ζοκδέμκηαη με ένγα θαη 

δναζηενηυηεηεξ (απμννίμμαηα, ιφμαηα, απυβιεηα, ημληθέξ μοζίεξ, ζηείνα  

μεηαιιείςκ θαη ιαημμείςκ, οπενεθμεηάιιεοζε θοζηθχκ θαη μνοθηχκ πυνςκ 

θιπ.). 

ηόπμξ ημο ΝΙΟ είκαη ε ακαβάζμηζε ηεξ πνμζθενυμεκεξ εθπαίδεοζεξ 

ιαμβάκμκηαξ οπυρε ηηξ ακάγθεξ ηεξ αγμνάξ ενγαζίαξ, χζηε μη απυθμηημη  κα 

απμθηήζμοκ ημ γκςζηηθυ οπυβαζνμ  πμο απαηηείηαη κα δηαδναμαηίζμοκ 

ζεμακηηθυ νυιμ ζηεκ ακηημεηχπηζε ζφκζεηςκ πενηβαιιμκηηθχκ - 

ακαπηοληαθχκ πνμβιεμάηςκ ζηα πιαίζηα ηεξ βηχζημεξ ακάπηολεξ μέζα απυ 

ηδηςηηθμφξ θαη δεμυζημοξ θμνείξ. 
 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Ναηδαγςγηθμφ Δεμμηηθήξ Γθπαίδεοζεξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ Πεπκμιμγίαξ θαη Νενηβάιιμκημξ 
θμπόξ ημο Ννμγνάμμαημξ Ιεηαπηοπηαθχκ Οπμοδχκ είκαη ε θαηάνηηζε 

με ελεηδηθεομέκα γκςζηηθά πεδία θαη ζηεκ ένεοκα, έηζη χζηε κα 

ελαζθαιίδεηαη ηυζμ ε εηδίθεοζε υζμ θαη ε ζομβμιή ημοξ ζηεκ θαιιηένγεηα θαη 

ακάπηολε ηεξ πνςημγεκμφξ επηζηεμμκηθήξ ένεοκαξ αιιά θαη ζηε δηαμυνθςζε 

θαη πνμαγςγή ηεξ επηζηεμμκηθήξ ζθέρεξ. 

Ε πνμκηθή δηάνθεηα γηα ηεκ απμκμμή ηςκ θαηά ημ άνζνμ 3 ηίηιςκ μνίδεηαη 

γηα ημ Ιεηαπηοπηαθυ Δίπιςμα Γηδίθεοζεξ ζε ηέζζενα (4) ημοιάπηζημκ 

δηδαθηηθά ελάμεκα θαη γηα ημ Δηδαθημνηθυ δίπιςμα επηπιέμκ ζε ηέζζενα (4) 

ελάμεκα ημοιάπηζημκ απυ ηε ιήλε ημο Ι.Δ.Γ. 
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ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΑΖΓΑΖΟΤ 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Νενηβάιιμκημξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Νενηβαιιμκηηθή Νμιηηηθή θαη Δηαπείνηζε  
Ακηηθείμεκμ: Μη ζπμοδέξ ζημ Ννυγναμμα αοηυ εκηάζζμκηαη ζημ πεδίμ ημο 

ζπεδηαζμμφ, εθανμμγήξ θαη αλημιυγεζεξ πμιηηηθχκ πμο αθμνμφκ ζηεκ 

ακηημεηχπηζε ηςκ πενηβαιιμκηηθχκ πνμβιεμάηςκ, ζηεκ μηθμιμγία θαη ζηεκ 

δηαπείνηζε μηθμζοζηεμάηςκ.  

Δηάνθεηα: Πμ Ννυγναμμα πνμζθένεη ηεκ δοκαηυηεηα Ι.Δ.Γ. μεηά απυ: 

μμκμεηή θμίηεζε (παναθμιμφζεζε μαζεμάηςκ  θαη δηπιςμαηηθήξ ενγαζίαξ), 

δηεηή θμίηεζε με ένεοκα (ζφκηαλε ενγαζηχκ θαη εθπυκεζε δηαηνηβήξ) θαη 

Δηδαθημνηθμφ Δηπιχμαημξ μεηά απυ ηνηεηή ημοιάπηζημκ ένεοκα θαη εθπυκεζε 

δηδαθημνηθήξ δηαηνηβήξ. 

ηόπμξ ημο Ννμγνάμμαημξ είκαη μ ζοκδοαζμυξ ηςκ γκχζεςκ πμο 

απμθημφκηαη ζηα πεδία ηςκ πενηβαιιμκηηθχκ επηζηεμχκ, ηεξ δηαπείνηζεξ 

μηθμζοζηεμάηςκ θαη βημιμγηθήξ πμηθηιυηεηαξ, ηεξ πμιηηηθήξ επηζηήμεξ, ηεξ 

μηθμκμμηθήξ, ηςκ επηζηεμχκ δημηθήζεςξ (management and public 

administration), θαη ημο πςνηθμφ ζπεδηαζμμφ, ζε έκα ζοκενγηθυ ζφκμιμ 

επαγγειμαηηθχκ εθμδίςκ. Πα εθυδηα αοηά ζα επηηνέπμοκ ζημκ πηοπημφπμ κα 

ακηημεηςπίδεη με ζοζηεμηθή ακηίιερε ηα πενηβαιιμκηηθά δεηήμαηα. Ε 

εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία πενηιαμβάκεη δηδαζθαιία, άζθεζε πεδίμο, ζεμηκάνηα, 

μεηαπηοπηαθή ένεοκα θαη ζογγναθή μεηαπηοπηαθήξ δηαηνηβήξ. 

Δεθημί ζημ μεηαπηοπηαθυ γίκμκηαη πηοπημφπμη ζπμιχκ ΑΓΖ θαη ΠΓΖ, με 

άνηζηε γκχζε μηαξ ημοιάπηζημκ λέκεξ γιχζζαξ. 
 

 Νενηβαιιμκηηθή θαη Μηθμιμγηθή Ιεπακηθή  
Πμ Θεμθνάζηεημ Ν.Ι.Ο. «Νενηβαιιμκηηθή θαη Μηθμιμγηθή Ιεπακηθή» 

ιεηημονγεί απυ ημ αθαδεμασθυ έημξ 2003-2004 θαη μδεγεί ζε Ι.Δ.Γ. μεηά 

απυ μμκμεηή θμίηεζε (παναθμιμφζεζε μαζεμάηςκ  θαη δηπιςμαηηθήξ 

ενγαζίαξ), θαη Δηδαθημνηθμφ Δηπιχμαημξ μεηά απυ ηνηεηή ημοιάπηζημκ 

ένεοκα θαη εθπυκεζε δηδαθημνηθήξ δηαηνηβήξ. 

ηόπμξ ημο Ννμγνάμμαημξ είκαη ε απυθηεζε γκχζεςκ ζηεκ Μηθμιμγία θαη 

Δηαπείνηζε Μηθμζοζηεμάηςκ, θαζχξ θαη ζηεκ Νενηβαιιμκηηθή Γπηζηήμε θαη 

Πεπκμιμγία, με έμθαζε ζημ ζπεδηαζμυ δηαπεηνηζηηθχκ ζοζηεμάηςκ θαη 

εγθαηαζηάζεςκ. 

http://www.aegean.gr/environment/new/GR/studies-postgraduate.html#Π.Μ.Σ.  
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Ε εθπαηδεοηηθή δηαδηθαζία πενηιαμβάκεη δηδαζθαιία, άζθεζε πεδίμο, 

ζεμηκάνηα, μεηαπηοπηαθή ένεοκα θαη ζογγναθή μεηαπηοπηαθήξ δηαηνηβήξ εκχ 

ε ειάπηζηε πνμκηθή δηάνθεηα γηα ηεκ απυθηεζε Ι.Δ.Γ. ακαιμγεί ζε 12 μήκεξ 

πιήνμοξ θμίηεζεξ.  

Οημ πνυγναμμα μπμνμφκ κα οπμβάιμοκ οπμρεθηυηεηα πηοπημφπμη ΑΓΖ ή 

ΠΓΖ, Νμιοηεπκηθχκ Οπμιχκ θαη Οπμιχκ Θεηηθχκ Γπηζηεμχκ, με άνηζηε 

γκχζε ηεξ Αγγιηθήξ (επηπνυζζεηε πνμζμέηνεζε άιιεξ λέκεξ γιχζζαξ). 
 

 Γεςνγία θαη Νενηβάιιμκ  
Πμ Ν.Ι.Ο. «Γεςνγία θαη Νενηβάιιμκ» ιεηημονγεί απυ ημ αθαδεμασθυ έημξ 

2003-2004 θαη μδεγεί ζε Ι.Δ.Γ. μεηά απυ μμκμεηή θμίηεζε (παναθμιμφζεζε 

μαζεμάηςκ  θαη δηπιςμαηηθήξ ενγαζίαξ). 

ηόπμξ ημο Ννμγνάμμαημξ είκαη ε απυθηεζε γκχζεςκ ζηεκ δηαπείνηζε 

ηςκ γεςνγηθχκ ζοζηεμάηςκ θαη ηςκ επηπηχζεχκ ημοξ ζημ πενηβάιιμκ, με 

έμθαζε ζηεκ: 

 Μιμθιενςμέκε Δηαπείνηζε Γεςνγηθχκ Μηθμζοζηεμάηςκ  

 Δηαηήνεζε Βημπμηθηιυηεηαξ - Βημιμγηθή Γεςνγία  

 Ννμσυκηα Φοημπνμζηαζίαξ θαη Νενηβάιιμκ  

 Ε ειάπηζηε πνμκηθή δηάνθεηα γηα ηεκ απυθηεζε Ι.Δ.Γ. είκαη ηνία (3) 

αθαδεμασθά ελάμεκα ηα μπμία ακαιμγμφκ ζε 12 μήκεξ πιήνμοξ θμίηεζεξ. Πμ 

θάζε ελάμεκμ πενηιαμβάκεη θαη' ειάπηζημκ 13 πιήνεηξ εθπαηδεοηηθέξ 

εβδμμάδεξ. Απυ ηα ηνία (3) ελάμεκα ηα δφμ (2) ζοκηζημφκ άμεζε 

(οπμπνεςηηθή) παναθμιμφζεζε (Πμήμα Νενηβάιιμκημξ, Ιοηηιήκε) θαη ημ 

ηνίημ πενηιαμβάκεη οπμπνεςηηθή ενγαζηενηαθή ελάζθεζε (Πμήμαηα Φοηηθήξ 

Ναναγςγήξ, Δςηθήξ Ναναγςγήξ θαη Ακζμθμμίαξ - Ανπηηεθημκηθήξ Πμπίμο 

ημο ΠΓΖ Επείνμο, Άνηα). Γπίζεξ ζημ ηνίημ ελάμεκμ πενηιαμβάκεηαη θαη ε 

ζογγναθή ηεξ Δηπιςμαηηθήξ Δηαηνηβήξ. 

Οημ Ν.Ι.Ο. «Γεςνγία θαη Νενηβάιιμκ», μπμνμφκ κα οπμβάιμοκ 

οπμρεθηυηεηα πηοπημφπμη ΑΓΖ ή ΠΓΖ, άνηζημη γκχζηεξ ηεξ Αγγιηθήξ.  

Δίδεηαη πνμηεναηυηεηα ζε πηοπημφπμοξ Πμεμάηςκ Νενηβαιιμκηηθχκ θαη 

Θεηηθχκ Γπηζηεμχκ, θαη Γεςπμκηθχκ θαη Νμιοηεπκηθχκ Οπμιχκ. 

 

ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΘΓΑΘΖΑ 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Γεςπμκίαξ Φοηηθήξ θαη Δςηθήξ Ναναγςγήξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Αεηθμνηθή Δηαπείνηζε Ρδαηηθμφ Νενηβάιιμκημξ 

 Οφγπνμκα Οοζηήμαηα Αγνμηηθήξ Ναναγςγήξ ζημ Ιεζμγεηαθυ 

χνμ με έμθαζε ζηεκ Αεηθμνηθή Ναναγςγή θαη νεζημμπμίεζε 

Κέςκ Πεπκμιμγηχκ με θαηεφζοκζε ηεκ Γεςνγηθή Ιεπακηθή - 

Δηαπείνηζε Φοζηθχκ Νυνςκ 

http://www.aegean.gr/environment/new/GR/studies-postgraduate.html#Π.Μ.Σ. 
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Ηαηεοζφκζεηξ: 

 Βειηίςζε θοηχκ θαη ζφγπνμκεξ θαιιηένγεηεξ 

Έπεη ςξ ζθμπό ηεκ πνμζθμνά πνμπςνεμέκεξ επηζηεμμκηθήξ γκχζεξ ζηα 

ζέμαηα ηεξ γεκεηηθήξ βειηίςζεξ θαη ηεξ αγνμκμμηθήξ πναθηηθήξ θοηχκ με 

ηδηαίηενε μηθμκμμηθή ζεμαζία θαζχξ θαη ζηηξ ζφγπνμκεξ θαιιηένγεηεξ ημο 

μεζμγεηαθμφ πχνμο. Γηδηθυηενα, πνμζθένεηαη ε ελεηδηθεομέκε επηζηεμμκηθή 

γκχζε ζημκ ημμέα ηεξ γεκεηηθήξ βειηίςζεξ θοηχκ πμο απμβιέπεη ζηε 

δεμημονγία πμηθηιηχκ με ζομβαηηθή θαη μμνηαθή μεζμδμιμγία θαη ε ακηίζημηπε 

πμο ακαθένεηαη ζηε θοζημιμγία θαη ηεκ μηθμιμγία  ηςκ θαιιηενγμφμεκςκ 

θοηχκ.  

Πειηθά, απμβιέπεη ζημ κα πνμεημημάζεη ημοξ εθπαηδεουμεκμοξ κα 

πεηνίδμκηαη με απμηειεζμαηηθυηεηα θαη επηηοπία ημ γεκεηηθυ οιηθυ θαη ημ 

γεςνγηθυ πενηβάιιμκ μφηςξ χζηε ηα παναγυμεκα πνμσυκηα κα είκαη ογηεηκά 

θαη κα έπμοκ παναπζεί με δηαδηθαζίεξ θηιηθέξ ζημ πενηβάιιμκ. 

 Οφγπνμκε Φοημπνμζηαζία 

Απμβιέπεη ζηεκ πανμπή ελεηδηθεομέκςκ γκχζεςκ πάκς ζηα ζφγπνμκα 

ζοζηήμαηα ζημκ ημμέα ηεξ θοημπνμζηαζίαξ. Ακαιφεηαη ε ζεςνία θαη πνάλε 

ηεξ μιμθιενςμέκεξ ακηημεηχπηζεξ ηςκ επζνχκ θαη αζζεκεηχκ ηεξ θοηηθήξ 

παναγςγήξ, ακαπηφζζεηαη ε μηθμιμγηθή θαη μηθμκμμηθή δηάζηαζε ηεξ 

θοημπνμζηαζίαξ θαζχξ θαη μη μέζμδμη ακηημεηχπηζεξ, (βημιμγηθή, πεμηθή, 

βημηεπκμιμγηθή, θαιιηενγεηηθέξ, μεπακηθέξ μέζμδμη) εκχ ε μιμθιενςμέκε 

ακηημεηχπηζε ελεηάδεηαη ζημ πιαίζημ ηεξ μιμθιενςμέκεξ παναγςγήξ.  

 Γεςνγηθή Ιεπακηθή - Δηαπείνηζε Φοζηθχκ Νυνςκ 

Απμβιέπεη ζηεκ εθπαίδεοζε επηζηεμυκςκ με ελεηδηθεομέκεξ γκχζεηξ ζε 

ζέμαηα Γεςνγηθχκ Ηαηαζθεοχκ θαη Γιέγπμο Νενηβάιιμκημξ – Γεςνγηθήξ 

Ιεπακμιμγίαξ – Γεςνγηθήξ Ρδναοιηθήξ – Γδαθμιμγίαξ – Αγνμμεηεςνμιμγίαξ 

ζηα πιαίζηα ηςκ ζφγπνμκςκ ηάζεςκ ηεξ γεςνγίαξ με έμθαζε ζηεκ πνμζηαζία 

ημο πενηβάιιμκημξ θαη ηεκ αεηθυνμ ακάπηολε 

 Αιηεοηηθή θαη Ρδνυβηα Δςηθή Ναναγςγή 

Ιε δεδμμέκμ ημ ακαπηοληαθυ εκδηαθένμκ πμο πανμοζηάδμοκ γηα ηε πχνα 

μαξ ηα ακηηθείμεκα ηηξ αιηεοηηθήξ παναγςγήξ (οδαημθαιιηένγεηεξ θαη αιηεία), 

ε θαηεφζοκζε ηεξ Αιηεοηηθήξ θαη Ρδνυβηαξ Δςηθήξ Ναναγςγήξ απμβιέπεη 

ζηεκ ανηηυηενε θαη απμηειεζμαηηθυηενε εθπαίδεοζε επηζηεμυκςκ με 

ελεηδηθεομέκεξ βημιμγηθέξ, ηεπκηθέξ θαη μηθμκμμηθέξ γκχζεηξ γηα ηεκ επηηοπή 

ακηημεηχπηζε ηςκ πνμβιεμάηςκ πμο πνμθφπημοκ θαηά ηε δηαπείνηζε ηςκ 

αιηεοηηθχκ πυνςκ θαη ηςκ οδαημθαιιηενγεηχκ.  

 

ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΘΓΑΘΟΚΖΗΕ 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Βημιμγίαξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Νενηβαιιμκηηθή Βημιμγία 
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Οημ Ιεηαπηοπηαθυ Δίπιςμα Γηδίθεοζεξ (Ι.Δ.Γ.) γίκμκηαη δεθημί πηοπημφπμη 

Πμεμάηςκ Βημιμγίαξ θαη άιιςκ ζοκαθχκ με ηε Βημιμγία επηζηεμχκ ηεξ 

εμεδαπήξ, θαζχξ θαη πηοπημφπμη μμμηαγχκ ηδνομάηςκ ηεξ αιιμδαπήξ με 

βαζμυ πηοπίμο 6,5 θαη άκς (ηζπφεη γηα υιεξ ηηξ πενηπηχζεηξ πηοπίςκ). Ακ μη 

οπμρήθημη είκαη πηοπημφπμη άιιςκ Πμεμάηςκ ή δεκ έπμοκ δηδαπηεί θάπμηα 

μαζήμαηα εηδίθεοζεξ, είκαη οπυπνεμη ελέηαζεξ. Πα μαζήμαηα ηα μπμία πνέπεη 

κα έπμοκ δηδαπηεί ή κα ελεηαζημφκ επηηοπχξ είκαη ηνία απυ ηα παναθάης: 

 Μηθμιμγία 

 Δηαπείνηζε θαη Ννμζηαζία Μηθμζοζηεμάηςκ 

 Φοημγεςγναθία 

 ιςνίδα θαη Βιάζηεζε ηεξ Γιιάδαξ 

 Εζμιμγία δχςκ 

 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Φοζηθήξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Φοζηθήξ Νενηβάιιμκημξ 
Πμ πνυγναμμα Ιεηαπηοπηαθχκ Οπμοδχκ (ΝΙΟ) Νενηβάιιμκημξ 

εθπαηδεφεη πηοπημφπμοξ Φοζηθμφξ (αιιά θαη άιιςκ ζοκαθχκ ημεμάηςκ 

Θεηηθχκ Γπηζηεμχκ θαη Νμιοηεπκείςκ) ζε πνμπςνεμέκα ζέμαηα 

πενηβαιιμκημιμγίαξ.  

Μη ζπμοδέξ είκαη δφμ επηπέδςκ, πνμκηθήξ δηάνθεηαξ 2 θαη 5 εηχκ (θαη� 

ειάπηζημ) θαη μδεγμφκ ζε Ιεηαπηοπηαθυ Δίπιςμα Γηδίθεοζεξ θαη ζε 

Δηδαθημνηθυ Δίπιςμα ακηίζημηπα. Πμ πνυγναμμα ηςκ μαζεμάηςκ ζημπεφεη 

μεκ ζηεκ ελεηδίθεοζε ηςκ απμθμίηςκ ημο, αιιά ζε μεγάιεξ ζεμαηηθέξ 

πενημπέξ, πνμζθένμκηαξ έηζη ηε δοκαηυηεηα ηζυννμπεξ εθπαίδεοζεξ 

επηζηεμυκςκ πμο μπμνμφκ κα παναθμιμοζμφκ θαη κα ακηημεηςπίδμοκ 

δοκαμηθά ηα πνμβιήμαηα πμο ακηημεηςπίδεη ε πχνα μαξ ζε ζέμαηα 

πενηβάιιμκημξ. Πα ζημηπεία απαζπυιεζεξ ηςκ απμθμίηςκ δείπκμοκ υηη μη 

απυθμηημη ημο ΝΙΟ Νενηβάιιμκημξ απμννμθχκηαη απυ ηεκ αγμνά ενγαζίαξ 

με ηθακμπμηεηηθμφξ νοζμμφξ.  

Απαζπόιεζε Απμθμίηςκ:  μη απυθμηημη ημο ΝΙΟ Νενηβάιιμκημξ έπμοκ 

ζεμακηηθή δήηεζε ζηεκ Γιιάδα θαη ζημ Γλςηενηθυ. Γκδεηθηηθά ακαθένεηαη υηη 

ζηεκ Γιιάδα, οπάνπεη δήηεζε επηζηεμυκςκ Νενηβαιιμκημιυγςκ απυ ημοξ 

ελήξ θμνείξ: Ρπμονγεία, ΜΠΑ, δεμυζημη θμνείξ, ΚΝΔΔ, βημμεπακίεξ, 

Μνγακηζμμί ημο δεμμζίμο, ΙΙΓ θαη βεβαίςξ ζηε Δεοηενμβάζμηα εθπαίδεοζε. 

Ήδε απμννμθάηαη ζεμακηηθυξ ανηζμυξ πηοπημφπςκ ζε ζέζεηξ πμο έπμοκ 

ζπέζε με ζέμαηα πενηβάιιμκημξ. Οημκ Ζδηςηηθυ Πμμέα, υπη μυκμ μη 

βημμεπακίεξ θαη μνηζμέκεξ μεγάιεξ βημηεπκηθέξ μμκάδεξ, αιιά θαη ηα ηδηςηηθά 

γναθεία απμννμθμφκ πενηβαιιμκημιυγμοξ, δηυηη ημοξ οπμπνεχκμοκ μη 

οπάνπμοζεξ κμμμζεηηθέξ δηαηάλεηξ. Γπίζεξ ζφμθςκα με ημ Ν.Δ. 256/1998-

ΦΓΗ 190/Α/1998 θαη μη απυθμηημη ημο ΝΙΟ έπμοκ ηα απαηημφμεκα πνμζυκηα 
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εγγναθήξ ζημ μεηνχμ μειεηεηχκ θαη ζογθεθνημέκα ζηεκ θαηεγμνία 27 

(Νενηβαιιμκηηθχκ Ιειεηχκ). 
 

 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: εμείαξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 εμεία Νενηβάιιμκημξ 
Δηάνθεηα: 4 ελάμεκα 

Νενηιαμβάκεη μαζήμαηα υπςξ: 

 Ννμπςνεμέκε Νενηβαιιμκηηθή εμεία  

 Γηδηθά Ηεθάιαηα Φοζηθμπεμείαξ  

 Οφγπνμκεξ Ιέζμδμη Παοημπμίεζεξ θαη Ακάιοζεξ  

 Ννμπςνεμέκε εμηθή Πεπκμιμγία 

 Ννμπςνεμέκμξ Έιεγπμξ Ξφπακζεξ Νενηβάιιμκημξ  

 Πεπκμιμγία Νενηβάιιμκημξ  

 Δηπιςμαηηθή Γνγαζία 

 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Γεςιμγίαξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Γθανμμζμέκε θαη Νενηβαιιμκηηθή Γεςιμγία 

 Μνοθημί πυνμη - Νενηβάιιμκ 

 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Γεςπμκίαξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Αεηθμνηθή Γεςνγία θαη Δηαπείνηζε Φοζηθχκ Νυνςκ  
11 εηδηθεφζεηξ: 

 Αγνμηηθήξ Μηθμκμμίαξ,  

 Γεκεηηθήξ Βειηίςζεξ & Φοζημιμγίαξ Φοηχκ,  

 Γεκεηηθήξ Βειηίςζεξ, Αγνμθμμίαξ θαη Δηδακημιμγίαξ,  

 Γπηζηήμεξ Μπςνμθεπεοηηθχκ,  

 Γγγείςκ Βειηηχζεςκ,  

 Γεςνγηθήξ Ιεπακηθήξ θαη Ρδαηηθχκ Νυνςκ,  

 Γδαθμιμγίαξ θαη Δηαπείνηζεξ Γδαθηθχκ Νυνςκ,  

 Γπηζηήμεξ Δςσθήξ Ναναγςγήξ,  

 Γπηζηήμεξ θαη Πεπκμιμγίαξ Πνμθίμςκ,  

 Γπηζηεμχκ Φοημπνμζηαζίαξ,  

 Μηθμιμγίαξ 

Δηαπείνηζεξ Αγνμζοζηεμάηςκ. 
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ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Δαζμιμγίαξ θαη Φοζηθμφ Νενηβάιιμκημξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Δαζμιμγίαξ θαη Φοζηθμφ Νενηβάιιμκημξ 
Πμ Ν.Ι.Ο. απμζθμπεί ζηεκ πνμαγςγή ηεξ επηζηεμμκηθήξ γκχζεξ θαη ζηεκ 

ηθακμπμίεζε ηςκ εθπαηδεοηηθχκ, ενεοκεηηθχκ θαη ακαπηοληαθχκ ακαγθχκ ηεξ 

πχναξ, ζημκ θιάδμ ηεξ Δαζμιμγίαξ θαη Φοζηθμφ Νενηβάιιμκημξ. Πμ Ν.Ι.Ο. 

Δαζμιμγίαξ θαη Φοζηθμφ Νενηβάιιμκημξ πανέπεη ζημοξ θμηηεηέξ βαζηθέξ 

επηζηεμμκηθέξ ανπέξ θαη μιμθιενςμέκεξ γκχζεηξ θαη μεζυδμοξ πμο ζα ημοξ 

θαηαζηήζμοκ ηθακμφξ επηζηήμμκεξ γηα ηε δεμημονγία κέαξ γκχζεξ με άμεζεξ 

δοκαηυηεηεξ εθανμμγήξ ζηεκ πνάλε θαη ζηε μεηάδμζε ηςκ γκχζεςκ αοηχκ 

ζηηξ επενπυμεκεξ γεκεέξ.  

Γηδηθυηεηεξ : 

 Δαζηθήξ Ναναγςγήξ – Ννμζηαζίαξ Δαζχκ – Φοζηθμφ Νενηβάιιμκημξ 

(ΔΝΝΦ).  

 Θηβαδμπμκίαξ θαη Άγνηαξ Νακίδαξ – Ζπζομπμκίαξ Γιοθέςκ Ρδάηςκ 

(ΘΑΖ).  

 Οπεδηαζμμφ θαη Ακάπηολεξ Φοζηθχκ Νυνςκ (ΟΑΦΝ).  

 Δαζμηεπκηθχκ θαη Ρδνμκμμηθχκ Ένγςκ (ΔΡΓ).  

 Οογθμμηδήξ θαη Πεπκμιμγίαξ Δαζηθχκ Ννμσυκηςκ (ΟΠΔΝ). 

 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Νμιηηηθχκ Ιεπακηθχκ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Ννμζηαζία Νενηβάιιμκημξ θαη Βηχζημε Ακάπηολε 
θμπόξ θαη ζηόπμη:  

Ε ναγδαία ελέιηλε ηεξ επηζηήμεξ ημο πμιηηηθμφ μεπακηθμφ θαηά ηηξ 

ηειεοηαίεξ δεθαεηίεξ θαη ε δηαθαηκυμεκε πνμμπηηθή πεναηηένς ακάπηολήξ 

ηεξ ζημ άμεζμ μέιιμκ, δεμημονγμφκ ηεκ ακάγθε μηαξ δοκαμηθήξ πανέμβαζεξ 

απυ μένμοξ ημο Πμήμαημξ Νμιηηηθχκ Ιεπακηθχκ (ΠΙΝ) ζηε δηαδηθαζία 

παναγςγήξ κέςκ γκχζεςκ θαη ηεπκμιμγηχκ.  

Γκενγχκηαξ πνμξ ηεκ θαηεφζοκζε αοηή ημ ΠΝΙ ιεηημονγεί ημ 

Ννυγναμμα Ιεηαπηοπηαθχκ Οπμοδχκ (ΝΙΟ) με γκςζηηθυ ακηηθείμεκμ θαη 

ηίηιμ "Ννμζηαζία Νενηβάιιμκημξ θαη Βηχζημε Ακάπηολε", Πμ πνυγναμμα 

αοηυ έπεη ζαθή επαγγειμαηηθυ πνμζακαημιηζμυ θαη ζηυπμ ηεκ ηαπεία 

ελεηδίθεοζε ημο πμιηηηθμφ μεπακηθμφ, αιιά θαη μεπακηθχκ ή επηζηεμυκςκ 

άιιςκ ζοκαθχκ εηδηθμηήηςκ, ζηεκ ηεπκμιμγία πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ 

θαη ζε θμηκςκηθμ-μηθμκμμηθά θαη ζεζμηθά ζέμαηα, πμο ζπεηίδμκηαη άμεζα με 

ημκ πενηβαιιμκηηθυ ζπεδηαζμυ θαη ηηξ επηπηχζεηξ ένγςκ θαη δνάζεςκ ζηε 

βηχζημε ακάπηολε.  

Ε ζθμπημυηεηα θαη μη ζηυπμη ημο ΝΙΟ πνμθφπημοκ απυ ηα αθυιμοζα:  
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α) Δεκ οπάνπεη μέπνη ζήμενα μοζηαζηηθή θαη ζε βάζμξ ελεηδίθεοζε ζημκ 

ζογθεθνημέκμ ημμέα επηζηεμμκηθήξ-επαγγειμαηηθήξ δναζηενηυηεηαξ.  

β) Ε πναγμαημπμημφμεκε ελεηδίθεοζε ζημ εκ ιυγς δςηηθυ ακηηθείμεκμ 

πνμζδημνίδεηαη ηδηαίηενα αιιά θαη ζεηηθά απυ ημ ζφκημμμ πνμκηθυ δηάζηεμα (1 

έημξ), πμο απαηηείηαη γηα ηεκ απυθηεζή ηεξ θαη απυ ημκ πναθηηθυ ηεξ 

παναθηήνα.  

γ) Ε απυθηεζε ηεξ ζογθεθνημέκεξ μεηαπηοπηαθήξ εηδίθεοζεξ απμηειεί 

μοζηαζηηθυ πνμζυκ γηα ημκ θάημπυ ηεξ, θαζχξ αοηυξ ζα μπμνεί κα ενγαζζεί 

με επηηοπία ηυζμ ζε επηπείνεζε πμο ζα δεμημονγήζεη μ ίδημξ, υζμ θαη ζε 

επηπεηνήζεηξ θαη άιιμοξ ηδηςηηθμφξ θαη δεμυζημοξ μνγακηζμμφξ ηεξ πχναξ, 

ζομβάιιμκηαξ έηζη ζηεκ ακαβάζμηζε ημο ζηειεπηαθμφ δοκαμηθμφ ημοξ.  

δ) ΄Μζμη απυ ημοξ μεηαπηοπηαθμφξ θμηηεηέξ (ΙΦ), πμο ζα έπμοκ 

μιμθιενχζεη με επηηοπία αοηυκ ημκ πνχημ θφθιμ μεηαπηοπηαθχκ ζπμοδχκ, 

επηζομμφκ κα ζοκεπίζμοκ ηηξ ζπμοδέξ ημοξ γηα ηεκ απυθηεζε Δηδαθημνηθμφ 

Δηπιχμαημξ απυ ημ ΠΝΙ, ζα έπμοκ αολεμέκα ηοπηθά θαη μοζηαζηηθά 

πνμζυκηα γηα ηεκ επίηεολε ημο ζηυπμο αοημφ. 

Δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ:  

Ε πνμκηθή δηάνθεηα γηα ηεκ απμκμμή ημο ΙΔΓ ημο ΝΙΟ ζηεκ Ννμζηαζία 

Νενηβάιιμκημξ θαη Βηχζημε Ακάπηολε είκαη δχδεθα μήκεξ θαη πενηιαμβάκεη 

δφμ δηδαθηηθά ελάμεκα (απυ Οεπηέμβνημ μέπνη Ιάημ). Ηαηά ηε δηάνθεηα ημο 

ζενηκμφ ηνημήκμο (Ζμφκημξ - Αφγμοζημξ) εθπμκείηαη απυ θάζε ΙΦ 

Δηπιςμαηηθή Γνγαζία (ΔΓ).  

 

ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΖΩΑΚΚΖΚΩΚ 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Φοζηθήξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Ιεηεςνμιμγία, Ηιημαημιμγία θαη Φοζηθή ημο Αημμζθαηνηθμφ 

Νενηβάιιμκημξ 
Aπυ ημ 1994 ιεηημονγεί Πμήμα Mεηαπηοπηαθχκ Οπμοδχκ πμο μδεγεί ζε 

απυθηεζε Ιεηαπηοπηαθμφ Δηπιχμαημξ Γηδίθεοζεξ ζηε Ιεηεςνμιμγία-

Ηιημαημιμγία θαη Φοζηθή ημο Αημμζθαηνηθμφ Νενηβάιιμκημξ.  

Δεθημί πνμξ θμίηεζε γίκμκηαη πηοπημφπμη ηςκ Οπμιχκ: Θεηηθχκ 

Γπηζηεμχκ, Γεςπμκμδαζμιμγηθχκ, Νμιοηεπκηθχκ θαη Ακςηάηςκ 

Οηναηηςηηθχκ ηςκ ΑΓΖ θαη ηςκ ΠΓΖ ηεξ εμεδαπήξ ή ηεξ αιιμδαπήξ. 

 Γηα κα εηζαπζμφκ ζημ Ιεηαπηοπηαθυ Πμήμα μη οπμρήθημη πνέπεη κα 

ελεηαζημφκ επηηοπχξ ζηα ελήξ μαζήμαηα: Λέκε Γιχζζα, Γεκηθή Φοζηθή, 

Γεκηθά Ιαζεμαηηθά, Γεκηθή Ιεηεςνμιμγία θαη Ηιημαημιμγία. 

 

ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΗΡΕΣΕ 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Βημιμγίαξ 

http://www.uoi.gr/postgraduate/detail.php?pg_id=16
http://www.uoi.gr/postgraduate/detail.php?pg_id=16
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ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Νενηβαιιμκηηθή Βημιμγία - Δηαπείνηζε ενζαίςκ θαη 

Θαιάζζηςκ Βημιμγηθχκ Νυνςκ  
Πμ θοζηθυ ακηηθείμεκμ ημο παναπάκς πνμγνάμμαημξ είκαη ε πανμπή 

μιμθιενςμέκεξ μεηαπηοπηαθήξ εθπαίδεοζεξ ζε πηοπημφπμοξ ζεηηθχκ 

ζπμοδχκ ζημ ακηηθείμεκμ ηςκ θιάδςκ ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ βημιμγίαξ θαη 

εηζηθυηενα ζημοξ θιάδμοξ ηεξ δηαπείνηζεξ πενζαίςκ θαη ζαιάζζηςκ 

βημιμγηθχκ πυνςκ. Ε εθπαίδεοζε πμο μδεγεί ζημ Ιεηαπηοπηαθυ Δίπιςμα 

Γλεηδίθεοζεξ δηανθεί δφμ έηε θαη’ ειάπηζημκ. 

Νενηιαμβάκεη ημοξ θιάδμοξ ενζαίςκ θαη Θαιάζζηςκ Βημιμγηθχκ Νυνςκ. 

Γθπαηδεφεη μεηαπηοπηαθμφξ θμηηεηέξ ζε ζφγπνμκα ζέμαηα θαη πνμβιήμαηα 

πενηβαιιμκηηθήξ βημιμγίαξ, ημοξ θάκεη ηθακμφξ γηα ακελάνηεηε ένεοκα θαη 

ζςζηή δηαπείνηζε μηθμζοζηεμάηςκ πενζαίςκ θαη ζαιάζζηςκ βημιμγηθχκ 

πυνςκ.  

Ε δηεηήξ θαη’ ειάπηζημκ μεηαπηοπηαθή εθπαίδεοζε γηα ημκ ηίηιμ Ι.Π.Γ 

(Ιεηαπηοπηαθυξ Πίηιμξ Γλεηδίθεοζεξ) θαη ε πεναηηένς ηνηεηήξ θαη’ 

ειάπηζημκ γηα ημ Δηδαθημνηθυ δεμημονγμφκ ζηειέπε δηαπείνηζεξ ζημοξ δφμ 

θιάδμοξ ημο βημιμγηθμφ πενηβάιιμκημξ με άνηζηε θαηάνηηζε θαη ηθακυηεηα γηα 

κα δηδάλμοκ, κα ζομμεηάζπμοκ ζε πενηβαιιμκηηθά πνμγνάμμαηα δηαπείνηζεξ, ή 

κα ενγαζημφκ ζε εηαηνείεξ πνςημγεκμφξ παναγςγήξ θαη βημιμγηθήξ γεςνγίαξ. 

Μη ζοκενγαδυμεκμη θμνείξ είκαη θμνοθαίμη ζηε πχνα γηα ηεκ πιενυηεηα θαη 

πμηυηεηα ένεοκαξ θαη μεηαθμνά γκχζεξ ζε ζέμαηα πμο αθμνμφκ μνγακηζμμφξ 

πένζμο, ζάιαζζαξ θαη εζςηενηθχκ οδάηςκ.  
 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: εμείαξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Πεπκμιμγίεξ Ννμζηαζίαξ Νενηβάιιμκημξ 
θμπόξ ημο Ννμγνάμμαημξ Ιεηαπηοπηαθχκ Οπμοδχκ (ΝΙΟ) είκαη ε 

εθπαίδεοζε, με έκημκμ επαγγειμαηηθυ πνμζακαημιηζμυ, κέςκ επηζηεμυκςκ θαη 

μεπακηθχκ ζηηξ Γπηζηήμεξ θαη ηε Ιεπακηθή Νενηβάιιμκημξ (ΓΙΝ) με ζηυπμ 

ηεκ ελεηδίθεοζή ημοξ γηα ηεκ ακηημεηχπηζε θαη επίιοζε πνμβιεμάηςκ ηεξ 

πνμζηαζίαξ θαη ηεξ νφπακζεξ ημο θοζηθμφ πενηβάιιμκημξ, θαζχξ θαη με ηα 

μηθμκμμηθά θαη κμμηθά δεδμμέκα πμο ζπεηίδμκηαη με αοηά. 

 

 Γπηζηήμεξ θαη Ιεπακηθή Νενηβάιιμκημξ 
θμπόξ ημο Ννμγνάμμαημξ Ιεηαπηοπηαθχκ Οπμοδχκ  "Πεπκμιμγίεξ 

Ννμζηαζίαξ Νενηβάιιμκημξ" είκαη ε απυθηεζε γκχζεςκ ζηεκ ακάπηολε θαη 

εθανμμγή εηδηθχκ ηεπκμιμγηχκ ζηεκ πνυιερε θαη επίιοζε πενηβαιιμκηηθχκ 

πνμβιήμάηςκ απμθμίηςκ ηςκ ζεηηθχκ επηζηεμχκ, Ιεπακηθχκ θαη απμθμίηςκ 

ηςκ Οπμιχκ Πεπκμιμγηθχκ εθανμμγχκ ηςκ Π.Γ.Ζ.  Μη πηοπημφπμη ηςκ ΠΓΖ 

http://www.teiher.gr/teprop/
http://ecpl.chemistry.uoc.gr/ese/
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ζα εμβαζφκμοκ ηηξ γκχζεηξ ημοξ ζηα επηζηεμμκηθά πεδία ηςκ Γπηζηεμχκ θαη 

Ιεπακηθήξ Νενηβάιιμκημξ μη δε πηοπημφπμη ηςκ ΑΓΖ ζα έπμοκ ηε 

δοκαηυηεηα μέζς ηεξ παναθμιμφζεζεξ ημο ΝΙΟ-ΠΓΝΞΜΝ κα εκηνοθήζμοκ 

ζηηξ Πεπκμιμγίεξ Ννμζηαζίαξ Νενηβάιιμκημξ δηεονφκμκηαξ έηζη ηηξ γκχζεηξ 

ημοξ ζημ Πμμέα ηςκ Γθανμμγχκ ηεξ Πεπκμιμγίαξ ζηεκ πνμζηαζία ημο 

Νενηβάιιμκημξ θαη ηε δηαπείνηζε πενηβαιιμκηηθχκ πνμβιεμάηςκ ζε πναθηηθυ 

επίπεδμ. 
 

 

ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΠΑΣΡΩΚ 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Βημιμγίαξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Μηθμιμγία, Δηαπείνηζε θαη Ννμζηαζία Φοζηθμφ Νενηβάιιμκημξ 
Πμ Ννυγναμμα Ιεηαπηοπηαθχκ Οπμοδχκ (Ν.Ι.Ο.) ημο Πμήμαημξ 

Βημιμγίαξ ζημπεύεη ζηε μεηαπηοπηαθή εθπαίδεοζε θαη θαηάνηηζε κέςκ 

επηζηεμυκςκ ζε ημμείξ αηπμήξ ηςκ βημιμγηθχκ επηζηεμχκ, πμο έπμοκ άμεζε 

ζπέζε με ηεκ ακάπηολε ηεξ βημιμγηθήξ ηεπκμιμγίαξ θαη ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ 

βημιμγίαξ. 

Οημ Ν.Ι.Ο. ημο Πμήμαημξ γίκμκηαη δεθημί δηπιςμαημφπμη πηοπημφπμη ηςκ 

Πμεμάηςκ Βημιμγίαξ θαη άιιςκ ζοκαθχκ επηζηεμχκ απυ Α.Γ.Ζ. εζςηενηθμφ ή 

ελςηενηθμφ, θαζχξ θαη πηοπημφπμη ζοκαθχκ ημεμάηςκ Π.Γ.Ζ. Ε επηιμγή 

γίκεηαη θαηυπηκ πνμζςπηθήξ ζοκεκηεφλεςξ ηςκ οπμρεθίςκ, θαηά ηεκ μπμία 

ελεηάδμκηαη ε θαηάνηηζε θαη ε έθεζή ημοξ γηα ενεοκεηηθή ενγαζία. 

Οοκεθηημχκηαη μ γεκηθυξ βαζμυξ δηπιχμαημξ ή πηοπίμο θαη μ πνυκμξ ιήρεξ 

ημο, μη βαζμμί ζηα πνμπηοπηαθά μαζήμαηα ηα ζπεηηθά με ημ γκςζηηθυ 

ακηηθείμεκμ ημο Ν.Ι.Ο., ε εθπυκεζε δηπιςμαηηθήξ ενγαζίαξ (εθυζμκ αοηή 

πενηιαμβάκεηαη ζημ πνμπηοπηαθυ πνυγναμμα ζπμοδχκ ημο Tμήμαημξ 

πνμέιεοζεξ), άιιεξ ενεοκεηηθέξ ή θαη επαγγειμαηηθέξ δναζηενηυηεηεξ, ε 

γκχζε μηαξ λέκεξ γιχζζαξ (θαηά πνμηίμεζε ηεξ Aγγιηθήξ γηα ημοξ Έιιεκεξ 

οπμρήθημοξ θαη ε επανθήξ γκχζε ηεξ ειιεκηθήξ γιχζζαξ γηα ημοξ 

αιιμδαπμφξ), θαη ζοζηαηηθέξ επηζημιέξ. 

Ε ειάπηζηε δηάνθεηα ζπμοδχκ γηα απμκμμή ημο Ι.Δ.Γ. θαη ημο Δ.Δ. είκαη 

ηέζζενα (4) θαη έλε (6) αθαδεμασθά ελάμεκα, ακηηζημίπςξ. Ηάζε εηδίθεοζε 

ζημ Ι.Δ.Γ. πενηιαμβάκεη ηεκ παναθμιμφζεζε μεηαπηοπηαθχκ μαζεμάηςκ 

οπμπνεςηηθχκ θαη επηιμγήξ θαη πναθηηθχκ αζθήζεςκ (ζοκμιηθά ημοιάπηζημκ 

240 δηδαθηηθχκ ςνχκ), ηεκ παναθμιμφζεζε θαη πανμοζίαζε ζεμηκανίςκ-

δηαιέλεςκ, θαζχξ θαη ηεκ εθπυκεζε ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ.  

 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Γεςιμγίαξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  
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 Γεςεπηζηήμεξ θαη Νενηβάιιμκ 
Οημ ΝΙΟ γίκμκηαη δεθημί δηπιςμαημφπμη ή πηοπημφπμη Πμεμάηςκ 

Γεςιμγίαξ ΑΓΖ ηεξ εμεδαπήξ ή μμμηαγχκ ηδνομάηςκ ηεξ αιιμδαπήξ. Γηα ημ 

ΙΔΓ ''Γεςπηζηήμεξ θαη Νενηβάιιμκ, με απυθαζε ηεξ ΓΟΓΟ μπμνεί κα 

γίκμκηαη δεθημί πηοπημφπμη ΑΓΖ θαη ΠΓΖ ηεξ εμεδαπήξ θαη μμμηαγχκ 

ηδνομάηςκ ηεξ αιιμδαπήξ ηςκ μπμίςκ ημ πηοπίμ είκαη ζοκαθέξ με ηηξ 

θαηεοζφκζεηξ ημο ΙΔΓ.  

Ε πνμκηθή δηάνθεηα ημο Ννμγνάμμαημξ μνίδεηαη ζε 4 ελάμεκα γηα ημ 

Ιεηαπηοπηαθυ Δίπιςμα Γηδίθεοζεξ (ΙΔΓ). Ε δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ γηα 

ημ Δηδαθημνηθυ Δίπιςμα μεηά ηεκ ιήρε ημο ΙΔΓ, μνίδεηαη ζε 4 ελάμεκα 

θαη' ειάπηζημ. 

 
 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Φοζηθήξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ: 

 Νενηβαιιμκηηθέξ Γπηζηήμεξ 
Οημ Ν.Ι.Ο. γίκμκηαη δεθημί πηοπημφπμη ηςκ Πμεμάηςκ ηςκ Οπμιχκ 

Θεηηθχκ Γπηζηεμχκ, Νμιοηεπκηθχκ, ηαηνηθχκ, Γεςπμκηθχκ θαη ιμηπχκ 

ζπεηηθχκ με ημ Νενηβάιιμκ Οπμιχκ θαη Πμεμάηςκ ηςκ ΑΓΖ ηεξ Εμεδαπήξ ή 

ακηηζημίπςκ ηεξ Αιιμδαπήξ, θαζχξ θαη πηοπημφπμη ΠΓΖ θαηεοζφκζεςκ 

ζοκαθχκ πνμξ ηα άκς ακαγναθυμεκα Πμήμαηα. Μη οπμρήθημη πνέπεη κα 

ηθακμπμημφκ ηηξ ακαγθαίεξ πνμτπμζέζεηξ γηα επηηοπή παναθμιμφζεζε ηςκ 

μαζεμάηςκ.  

Ε πνμκηθή δηάνθεηα ημο Ννμγνάμμαημξ μνίδεηαη ζε 4 ελάμεκα θαη' 

ειάπηζημ θαη 6 ελάμεκα θαηά μέγηζημ γηα ημ Ιεηαπηοπηαθυ Δίπιςμα 

Γηδίθεοζεξ (ΙΔΓ). Ε δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ γηα ημ Δηδαθημνηθυ 

Δίπιςμα μεηά ηε ιήρε ημο ΙΔΓ μνίδεηαη ζε 4 ελάμεκα θαη'ειάπηζημ.  

 
 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: εμηθχκ Ιεπακηθχκ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Γκένγεηα θαη Νενηβάιιμκ 
Οημ Ν.Ι.Ο. ημο Πμήμαημξ γίκμκηαη δεθημί δηπιςμαημφπμη Πμεμάηςκ 

εμηθχκ Ιεπακηθχκ θαη ιμηπχκ Πμεμάηςκ Νμιοηεπκηθχκ Οπμιχκ, θαζχξ 

επίζεξ θαη πηοπημφπμη Πμεμάηςκ Οπμιχκ Θεηηθχκ Γπηζηεμχκ. Ε επηιμγή 

γίκεηαη θαηυπηκ πνμζςπηθήξ ζοκεκηεφλεςξ ηςκ οπμρεθίςκ, θαηά ηεκ μπμία 

ελεηάδμκηαη ε ηεπκηθή ημοξ θαηάνηηζε θαη ε έθεζή ημοξ γηα ενεοκεηηθή 

ενγαζία, με ζοκεθηίμεζε ημο γεκηθμφ βαζμμφ δηπιχμαημξ ή πηοπίμο, άιιεξ 

ενεοκεηηθήξ ή θαη επαγγειμαηηθήξ δναζηενηυηεηαξ θαη ηνηχκ ζοζηαηηθχκ 
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επηζημιχκ. Ε εηζαγςγή μεηαπηοπηαθχκ θμηηεηχκ γίκεηαη δφμ θμνέξ ημ 

πνυκμ, ζοκήζςξ Απνίιημ θαη Οεπηέμβνημ. 

Ε ειάπηζηε δηάνθεηα ζπμοδχκ γηα απμκμμή ημο Ι.Δ.Γ. είκαη ηέζζενα 

αθαδεμασθά ελάμεκα. Μη μεηαπηοπηαθμί θμηηεηέξ θαηά ηε θμίηεζή ημοξ ζημ 

Ν.Ι.Ο. ημο Πμήμαημξ δηδάζθμκηαη ζοκμιηθά μθηχ (8) μαζήμαηα . Πμ Ι.Δ.Γ. 

πμνεγείηαη μεηά απυ ηεκ επηηοπή παναθμιμφζεζε ηςκ μθηχ μαζεμάηςκ θαη 

ηεκ εθπυκεζε ενεοκεηηθήξ ενγαζίαξ.  

 
 

ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ ΠΓΖΡΑΖΑ 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Βημμεπακηθήξ Δημίθεζεξ θαη Πεπκμιμγίαξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Οοζηήμαηα Δηαπείνηζεξ ηεξ Γκένγεηαξ θαη Ννμζηαζίαξ 

Νενηβάιιμκημξ  
Ε ζοκεπχξ αολακυμεκε παγθυζμηα εοαηζζεημπμίεζε γηα ηεκ εθανμμγή 

μεζυδςκ θαη δηενγαζηχκ πμο έπμοκ εοενγεηηθά απμηειέζμαηα γηα ημ 

πενηβάιιμκ θαη ηεκ ελμηθμκυμεζε εκένγεηαξ, απμηειεί μία απυ ηηξ πνχηεξ 

ακαπηοληαθέξ πνμηεναηυηεηεξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, μη μδεγίεξ ηεξ 

μπμίαξ ζομβάιιμοκ ζηεκ μνζμιμγηθή δηαπείνηζε ηεξ εκένγεηαξ θαη επηβάιιμοκ 

ηε ιήρε ζοκεπχξ αοζηενυηενςκ μέηνςκ πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ.  

θμπόξ: ε μεζμδηθή θαη ακαιοηηθή δηαηφπςζε ηςκ εκενγεηαθχκ θαη 

πενηβαιιμκηηθχκ πνμβιεμάηςκ θαζχξ θαη ε δηενεφκεζε ηςκ εθηθηχκ ιφζεςκ 

ζηα πιαίζηα ηςκ μαζεμάηςκ ημο Ι.Ν.Ο ζα ζοκηειέζμοκ απμηειεζμαηηθά ζηε 

δεμημονγία ζηειεπηαθμφ δοκαμηθμφ πμο ζα είκαη ζε ζέζε κα θαιφρεη ηηξ 

πανμφζεξ θαη μειιμκηηθέξ ακάγθεξ ηςκ επηπεηνήζεςκ θαη μνγακηζμχκ ζε 

ζέμαηα μνγάκςζεξ, ιεηημονγίαξ θαη οπμζηήνηλεξ ζοζηεμάηςκ δηαπείνηζεξ ηεξ 

εκένγεηαξ θαη πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ.  

 

ΠΟΘΤΣΓΥΚΓΖΟ ΗΡΕΣΕ 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Γεκηθυ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Γκενγεηαθχκ θαη Νενηβαιιμκηηθχκ εμηθχκ Πεπκμιμγηθχκ 
Μ ζθμπόξ ηςκ μεηαπηοxηαθχκ ζπμοδχκ είκαη κα μμνθχζεη θαη κα 

εθπαηδεφζεη ημκ μεηαπηοxηαθυ θμηηεηή ζε δηάθμνα θαζμνηζμέκα πεδία ηεξ 

επηζηήμεξ, με ζηυπμ κα απμθηήζεη ηέημημ επίπεδμ θαηάνηηζεξ χζηε κα είκαη 

ηθακυξ κα ζομμεηέπεη εκενγά θαη με γνήγμνμ νοζμυ ζε θάζε ενεοκεηηθυ θαη 

ηεxκμιμγηθυ πεδίμ πμο ζxεηίδεηαη με ηεκ εηδηθυηεηά ημο. Γπίζεξ, ζηυxμξ ημο 

μεηαπηοxηαθμφ πνμγνάμμαημξ είκαη ε εθπαίδεοζε μέζς ηεξ ένεοκαξ γηα ηεκ 

ακάπηολε ηεxκμιμγίαξ θαη γηα ηεκ πνμχζεζε ηεξ επηζηήμεξ ζηα γκςζηηθά 

ακηηθείμεκα ηςκ ημμέςκ ημο Πμήμαημξ ζε ζοκενγαζία θαη με ηα άιια ημήμαηα 

http://www.chemeng.upatras.gr/education/postg.htm
http://www.science.tuc.gr/postg_all.html
http://www.science.tuc.gr/synopsis.html
http://www.science.tuc.gr/general.html
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ημο Νμιοηεπκείμο Ηνήηεξ, υπμο αοηυ είκαη εθηθηυ. Γπίζεξ πανέπεηαη ε 

δοκαηυηεηα εθπυκεζεξ δηδαθημνηθήξ δηαηνηβήξ ζε γκςζηηθά ακηηθείμεκα πμο 

άπημκηαη ηςκ ημμέςκ αοηχκ. 

Ε δηάνθεηα ζπμοδχκ γηα ηεκ απυθηεζε ΙΔΓ είκαη δφμ (2) έηε.  

Γίκμκηαη δεθημί Νηοxημφxμη ημεμάηςκ ζπμιχκ ζεηηθχκ θαη θμηκςκηθχκ 

επηζηεμχκ ηεξ Γιιάδμξ θαη ηεξ αιιμδαπήξ ζηα ακηηθείμεκα: Ιαζεμαηηθχκ, 

Φοζηθχκ, εμηθχκ, Φοζηθμπεμηθχκ, Μηθμκμμηθχκ θαη Ημηκςκηθχκ Γπηζηεμχκ, 

εμηθχκ Ιεxακηθχκ, Ιεxακηθχκ Ναναγςγήξ θαη Δημίθεζεξ, Ιεxακμιυγςκ 

Ιεxακηθχκ, Ειεθηνμκηθήξ & Ιεxακηθχκ Ρπμιμγηζηχκ, Ιεxακηθχκ Μνοθηχκ 

Νυνςκ, Ειεθηνμιυγςκ Ιεxακηθχκ, Βημxεμηθχκ, Βημθοζηθχκ, Νμιηηηθχκ 

Ιεxακηθχκ θαη ζοκαθχκ ημεμάηςκ. 
 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Ιεπακηθχκ Μνοθηχκ Νυνςκ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΜ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Γεςηεπκμιμγία θαη Νενηβάιιμκ 
Οημ μεηαπηοπηαθυ πνυγναμμα "Γεςηεπκμιμγία θαη Νενηβάιιμκ" γηα ηα 5 

πνχηα έηε εθανμμγήξ ημο (2001-2006) πνμζθένεηαη ελεηδίθεοζε ζε ηνεηξ 

θφθιμοξ (θαηεοζφκζεηξ): 

 Ακίπκεοζε θαη Γκημπηζμυξ ζηε Δηαπείνηζε ημο Γεςπενηβάιιμκημξ.  

 Γθμεηάιιεοζε Μνοθηχκ Νυνςκ θαη Γεςηεπκηθά Ένγα.  

 Αλημπμίεζε Βημμεπακηθχκ Μνοθηχκ, Ριηθχκ θαη Γκενγεηαθχκ Νυνςκ.  

Οε θάζε Ηφθιμ πενηιαμβάκμκηαη οπμπνεςηηθά μαζήμαηα θμνμμφ θαζχξ 

θαη μαζήμαηα επηιμγήξ. Πα μαζήμαηα θμνμμφ ζα πνέπεη κα ηα 

παναθμιμοζήζμοκ υιμη μη μεηαπηοπηαθμί θμηηεηέξ πμο ζα αθμιμοζήζμοκ ημκ 

ζογθεθνημέκμ Ηφθιμ (Ηαηεφζοκζε). Πμ μεγαιφηενμ μένμξ ηςκ μεηαπηοπηαθχκ 

μαζεμάηςκ πνέπεη κα πνμένπεηαη απυ ημκ Ηφθιμ πμο επέιελε μ 

μεηαπηοπηαθυξ θμηηεηήξ. 
 

 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: Ιεπακηθχκ Νενηβάιιμκημξ 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Νενηβαιιμκηηθή θαη Ργεημκμμηθή Ιεπακηθή 
Ακηηθείμεκμ ημο ΝΙΟ είκαη ε πμνήγεζε Ιεηαπηοπηαθμφ Δηπιχμαημξ 

Γηδίθεοζεξ ζηεκ «Νενηβαιιμκηηθή θαη Ργεημκμμηθή Ιεπακηθή». Πμ ΝΙΟ έπεη 

μνγακςζεί έηζη χζηε κα δίδεηαη ε δοκαηυηεηα ζε πηοπημφπμοξ επηζηήμμκεξ 

θαη μεπακηθμφξ υιςκ ηςκ εηδηθμηήηςκ κα εηδηθεοημφκ ζηηξ θαηεοζφκζεηξ:  

1. «Νενηβάιιμκ θαη Ργεία (Environmental and Health Engineering)  

2. Δηαπείνηζε Ρδαηηθχκ Νυνςκ θαη Νανάθηηαξ Δχκεξ (Ζntegrated 

Water Resources and Coastal Management). 

ηόπμη ημο ΝΙΟ είκαη:  

http://www.science.tuc.gr/general.html
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(α) ε εμβάζοκζε ζηε δηεπηζηεμμκηθή γκχζε θαη ζηεκ πναθηηθή ηεξ 

πενηβαιιμκηηθήξ θαη ογεημκμμηθήξ μεπακηθήξ θαη ε πεναηηένς ελεηδίθεοζε ζε 

ζογθεθνημέκμοξ ημμείξ ηεξ,  

(β) ε πνμαγςγή ηεξ ένεοκαξ πμο δηελάγεηαη γηα ημ Νενηβάιιμκ θαη Ργεία 

(Γnvironment and Health Engineering) θαη ηεκ δηαπείνηζε ηςκ οδαηηθχκ 

πυνςκ θαη πανάθηηαξ δχκεξ (Ζntegrated Water Resources and Coastal 

Management)  

(γ) ε μεηεθπαίδεοζε θμηηεηχκ θαη ε δεμημονγία επηζηεμυκςκ-ενεοκεηχκ 

πμο ζα έπμοκ ηα απαναίηεηα εθυδηα γηα ηεκ πνμζθμνά ελεηδηθεομέκμο ένγμο, 

ηεκ δηελαγςγή πνςηυηοπεξ επηζηεμμκηθήξ ένεοκαξ θαη ηε ζοκεηζθμνά ζηεκ 

επίιοζε ηςκ ζεμακηηθχκ πενηβαιιμκηηθχκ πνμβιεμάηςκ θαη ζηεκ πνμζηαζία 

ηεξ δεμυζηαξ ογείαξ πμο ακηημεηςπίδεη ε Γιιάδα θαη γεκηθυηενα ε οθήιημξ. 

 

 Έιεγπμξ Νμηυηεηαξ θαη Δηαπείνηζε Νενηβάιιμκημξ 
Πμ Πμήμα Ιεπακηθχκ Νενηβάιιμκημξ ημο Νμιοηεπκείμο Ηνήηεξ με 

ζομμεημπή ηςκ Πμεμάηςκ Ιεπακηθχκ Μνοθηχκ Νυνςκ, Ιεπακηθχκ 

Ναναγςγήξ & Δημίθεζεξ θαη ημο Πμμέα εμείαξ ημο Γεκηθμφ Πμήμαημξ 

μνγακχκεη θαη ιεηημονγεί Δηαημεμαηηθυ Ννυγναμμα Ιεηαπηοπηαθχκ 

Οπμοδχκ (ΝΙΟ) με θφνημ ζηόπμ ηεκ ακάπηολε ηεπκμιμγίαξ αηπμήξ θαη 

ηεπκμγκςζίαξ γηα ημκ Έιεγπμ ηεξ Νμηυηεηαξ θαη ηε Δηαπείνηζε ημο 

Νενηβάιιμκημξ με μενηθή πνεμαημδυηεζε απυ ημ Νμιοηεπκείμ Ηνήηεξ.  

Γίκμκηαη δεθημί απμθμίημη ΑΓΖ ημεμάηςκ Ιεπακηθχκ Νενηβάιιμκημξ, 

Νμιηηηθχκ Ιεπακηθχκ θαη εμηθχκ Ιεπακηθχκ.  
 

 

ΓΘΘΕΚΖΗΟ ΑΚΟΖΗΣΟ ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΟ 

ΟΜΘΕ/ΠΙΕΙΑ: - 

ΙΓΠΑΝΠΡΖΑΗΑ ΝΞΜΓΞΑΙΙΑΠΑ ΟΝΜΡΔΩΚ:  

 Δηαπείνηζε Απμβιήηςκ 
θμπόξ ημο πνμγνάμμαημξ είκαη ε πανμπή ελεηδηθεομέκςκ γκχζεςκ: (1) 

ζηα ζέμαηα ηςκ Tεπκμιμγηχκ επελενγαζίαξ απμβιήηςκ θαη μεζμδμιμγηχκ 

απμννφπακζεξ θαη (2) ζηεκ θαηακυεζε ηεξ πμιφπιμθεξ δμμήξ θαη ιεηημονγίαξ 

ημο πενηβάιιμκημξ, ημ μπμίμ είκαη μ ηειηθυξ απμδέθηεξ ηςκ απμβιήηςκ. 

 Πνμϋπμζέζεηξ Γηζαγςγήξ : Γίκμκηαη δεθημί απυθμηημη ημο 

Ννμγνάμμαημξ «Οπμοδέξ ζηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ» ημο ΓΑΝ, απυθμηημη 

Νακεπηζηεμίμο ηςκ ημεμάηςκ εμηθχκ Ιεπακηθχκ, Νμιηηηθχκ Ιεπακηθχκ, 

Φοζηθήξ, Xεμείαξ, Bημιμγίαξ, Βημπεμείαξ, Ιμνηαθήξ Βημιμγίαξ θαη Γεκεηηθήξ, 

Νενηβάιιμκημξ, Ιεπακηθχκ Νενηβάιιμκημξ, Δαζμιμγίαξ & Φοζηθμφ 

Νενηβάιιμκημξ, Δαζμιμγίαξ & Δηαπείνηζεξ Νενηβάιιμκημξ & Φοζηθχκ 

Νυνςκ, Γεςιμγίαξ θαη Γεςπενηβάιιμκημξ, Φοηηθήξ Ναναγςγήξ, Δςηθήξ 



 58 

Ναναγςγήξ, Γεςπμκηθήξ Βημηεπκμιμγίαξ, Αλημπμίεζεξ Φοζηθχκ Νυνςκ θαη 

Γεςνγηθήξ Ιεπακηθήξ, Γεςπμκίαξ, Βημιμγηθχκ Γθανμμγχκ θαη Πεπκμιμγηχκ, 

Βημπεμείαξ θαη Βημηεπκμιμγίαξ, Δηαπείνηζεξ Νενηβάιιμκημξ θαη Φοζηθχκ 

Νυνςκ, Γεςπμκίαξ Φοηηθήξ Ναναγςγήξ θαη Αγνμηηθμφ Νενηβάιιμκημξ, 

Γεςπμκίαξ Δςηθήξ Ναναγςγήξ θαη Ρδάηηκμο Νενηβάιιμκημξ,    Γεςιμγίαξ 

θαη ηςκ Νμιοηεπκηθχκ Οπμιχκ ειιεκηθχκ AEI θαζχξ θαη ηςκ ημεμάηςκ 

Γεςηεπκμιμγίαξ θαη Νενηβάιιμκημξ θαη Πεπκμιμγηχκ  Ακηηννφπακζεξ ηςκ 

ΑΠΓΖ. Ε γκχζε μηαξ λέκεξ γιχζζαξ, πνςηίζηςξ ηεξ Αγγιηθήξ, 

απμδεηθκουμεκε με ηεκ οπμβμιή ακάιμγςκ δηθαημιμγεηηθχκ, είκαη απαναίηεηε 

γηα ηεκ παναθμιμφζεζε ημο πνμγνάμμαημξ 
 

 Ηαηάιοζε θαη Ννμζηαζία ημο Νενηβάιιμκημξ 
ηόπμξ ημο πνμγνάμμαημξ είκαη ε ακαιοηηθή πανμοζίαζε ηεξ επηζηήμεξ 

ηεξ Ηαηάιοζεξ θαη ηεξ ζομβμιήξ ηεξ ζηεκ πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ. Μη 

απυθμηημη ημο Ννμγνάμμαημξ αοημφ ακαμέκεηαη κα μπμνμφκ:  

 κα ζοκεηζθένμοκ μοζηαζηηθά ζηε ιεηημονγία θαη ακάπηολε δηενγαζηχκ πμο 

ζημπεφμοκ ζηεκ θαηαζηνμθή ηςκ νφπςκ θαη ζηεκ παναγςγή θαοζίμςκ 

θηιηθχκ πνμξ ημ πενηβάιιμκ 

 κα ζομμεηέπμοκ ζε ενεοκεηηθά θαη ακαπηοληαθά πνμγνάμμαηα πμο 

ζημπεφμοκ ζηεκ ακάπηολε κέςκ θαηαιοηχκ γηα ηεκ θαηαζηνμθή ηςκ 

νφπςκ θαη ηεκ παναγςγή θαοζίμςκ θηιηθχκ πνμξ ημ πενηβάιιμκ 

 κα ανπίζμοκ ηεκ εθπυκεζε Δηδαθημνηθήξ Δηαηνηβήξ ζηεκ Ηαηάιοζε. 

 Πνμϋπμζέζεηξ Γηζαγςγήξ: Γίκμκηαη δεθημί απυθμηημη ημο πνμγνάμμαημξ 

«Οπμοδέξ ζηηξ Φοζηθέξ Γπηζηήμεξ» ημο ΓΑΝ, απυθμηημη Νακεπηζηεμίμο ηςκ 

ημεμάηςκ εμείαξ, Φανμαθεοηηθήξ, εμηθήξ Ιεπακηθήξ, Νενηβάιιμκημξ, 

Φοζηθήξ, Πεπκμιμγίαξ Ριηθχκ, Γεςιμγίαξ, Γεςιμγίαξ θαη Γεςπενηβάιιμκημξ, 

Ιεπακηθχκ Νενηβάιιμκημξ, Δηαπείνηζεξ Νενηβάιιμκημξ θαη Φοζηθχκ 

Νυνςκ,  θαζχξ θαη απυθμηημη ημο ημήμαημξ Πεπκμιμγηχκ  ακηηννφπακζεξ 

ηςκ Α.ΠΓΖ. Ε γκχζε μηαξ λέκεξ γιχζζαξ, πνςηίζηςξ ηεξ Αγγιηθήξ, 

απμδεηθκουμεκε με ηεκ οπμβμιή ακάιμγςκ δηθαημιμγεηηθχκ, είκαη απαναίηεηε 

γηα ηεκ παναθμιμφζεζε ημο πνμγνάμμαημξ. 

  

 Νενηβαιιμκηηθυξ Οπεδηαζμυξ Ένγςκ Ρπμδμμήξ 
θμπόξ ημο Ννμγνάμμαημξ είκαη ε απυθηεζε ελεηδηθεομέκςκ γκχζεςκ θαη 

ε ακάπηολε δελημηήηςκ απυ ημοξ αζπμιμφμεκμοξ με ημ ζπεδηαζμυ, έιεγπμ θαη 

δηαπείνηζε ένγςκ οπμδμμήξ ζπεηηθά με ηα ζέμαηα πνμζηαζίαξ, ιεηημονγίαξ 

θαη δηαπείνηζεξ ημο πενηβάιιμκημξ. 

Πνμϋπμζέζεηξ Γηζαγςγήξ: Γίκμκηαη δεθημί : 

 α) Νηοπημφπμη πεκηαεημφξ θφθιμο ζπμοδχκ απυθμηημη Νακεπηζηεμίςκ 

ηςκ Πμεμάηςκ Νμιηηηθχκ Ιεπακηθχκ, Ιεπακμιυγςκ Ιεπακηθχκ, 

Ειεθηνμιυγςκ Ιεπακηθχκ, εμηθχκ Ιεπακηθχκ, Ιεπακηθχκ 
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Νενηβάιιμκημξ, Αγνμκυμςκ θαη Πμπμγνάθςκ Ιεπακηθχκ θαη Ιεπακηθχκ 

ςνμηαλίαξ Νμιεμδμμίαξ θαη Νενηθενεηαθήξ Ακάπηολεξ. Μη οπμρήθημη ζα 

πνέπεη κα είκαη εγγεγναμμέκμη ζημ Πεπκηθυ Γπημειεηήνημ Γιιάδμξ 

ημοιάπηζημκ 4 έηε πνηκ απυ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ  αηηήζεςκ.  

Ε εμπεηνία ζε ένγα οπμδμμήξ (μειέηεξ, επηβιέρεηξ ή θαη θαηαζθεοέξ) ζα 

βμεζήζεη θαζμνηζηηθά ζηεκ επηηοπή παναθμιμφζεζε ημο πνμγνάμμαημξ. 

β) Νηοπημφπμη Νακεπηζηεμίςκ ηςκ Πμεμάηςκ Γεςιμγίαξ, Ιεπακηθμί 

Απυθμηημη Οηναηηςηηθχκ Οπμιχκ θαη Νηοπημφπμη Α.Π.Γ.Ζ. ζηεκ εηδηθυηεηα 

Δμμηθχκ Ένγςκ θαη Ένγςκ Ρπμδμμήξ. Μη οπμρήθημη ζα πνέπεη κα έπμοκ 

απμθηήζεη ημ πηοπίμ ημοξ ημοιάπηζημκ 6 έηε πνηκ απυ ηεκ θαηαιεθηηθή 

εμενμμεκία οπμβμιήξ  αηηήζεςκ.  

 Ε εμπεηνία ζε ένγα οπμδμμήξ (μειέηεξ, επηβιέρεηξ ή θαη θαηαζθεοέξ) ζα 

βμεζήζεη θαζμνηζηηθά ζηεκ επηηοπή παναθμιμφζεζε ημο πνμγνάμμαημξ. 

 Ε γκχζε μηαξ λέκεξ γιχζζαξ, πνςηίζηςξ ηεξ Αγγιηθήξ, απμδεηθκουμεκε 

με ηεκ οπμβμιή ακάιμγςκ δηθαημιμγεηηθχκ, ζα βμεζήζεη ζεμακηηθά ζηεκ 

παναθμιμφζεζε ημο πνμγνάμμαημξ. 
 

 Νενηβαιιμκηηθυξ Οπεδηαζμυξ Νυιεςκ θαη Ηηηνίςκ 
θμπόξ ημο πνμγνάμμαημξ είκαη ε απυθηεζε ελεηδηθεομέκςκ γκχζεςκ θαη 

ε ακάπηολε δελημηήηςκ απυ ημοξ αζπμιμφμεκμοξ με ημ ζπεδηαζμυ, έιεγπμ θαη 

δηαπείνηζε πυιεςκ, θηηνίςκ θαη ημπίμο ζπεηηθά με ηα ζέμαηα πνμζηαζίαξ, 

ιεηημονγίαξ θαη δηαπείνηζεξ ημο πενηβάιιμκημξ. 

 Πνμϋπμζέζεηξ Γηζαγςγήξ: Γίκμκηαη δεθημί: 

α) Νηοπημφπμη πεκηαεημφξ θφθιμο ζπμοδχκ απυθμηημη Νεκεπηζηεμίμο  

ηςκ Πμεμάηςκ Ανπηηεθημκηθήξ (Ανπηηέθημκεξ ή Ανπηηέθημκεξ με ΙΔΓ ζηεκ 

πμιεμδμμία θαη πςνμηαλία), Νμιηηηθχκ Ιεπακηθχκ, Ιεπακηθχκ ςνμηαλίαξ 

Νμιεμδμμίαξ θαη Νενηθενεηαθήξ Ακάπηολεξ. Μη οπμρήθημη ζα πνέπεη κα 

είκαη εγγεγναμμέκμη ζημ Πεπκηθυ Γπημειεηήνημ Γιιάδμξ ημοιάπηζημκ 4 έηε 

πνηκ απυ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ  αηηήζεςκ.  

β)  Ανπηηέθημκεξ ημπίμο απυ Νακεπηζηήμηα ημο ελςηενηθμφ με 

ακαγκχνηζε πηοπίμο απυ ημ ΔΖ.Η.Α.Π.Ο.Α. Μη οπμρήθημη ζα πνέπεη κα έπμοκ 

απμθηήζεη ημ πηοπίμ ημοξ ημοιάπηζημκ 4 έηε πνηκ απυ ηεκ θαηαιεθηηθή 

εμενμμεκία οπμβμιήξ  αηηήζεςκ. 

Ε εμπεηνία ζε θηηνημιμγηθέξ μειέηεξ θαη εθανμμγέξ ή ζε μειέηεξ 

δηαμυνθςζεξ ακμηθηχκ πχνςκ ή ζε μειέηεξ αζηηθμφ ζπεδηαζμμφ ζα βμεζήζεη 

θαζμνηζηηθά ζηεκ επηηοπή παναθμιμφζεζε ημο πνμγνάμμαημξ. 

γ) Νηοπημφπμη Νακεπηζηεμίμο Γεςπυκμη, Δαζμιυγμη, Ιεπακηθμί 

Απυθμηημη Οηναηηςηηθχκ Οπμιχκ θαη Νηοπημφπμη Α.Π.Γ.Ζ. ζηεκ εηδηθυηεηα 

«Ακζμθμμία θαη Ανπηηεθημκηθή Πμπίμο». Μη οπμρήθημη ζα πνέπεη κα έπμοκ 

απμθηήζεη ημ πηοπίμ ημοξ ημοιάπηζημκ 6 έηε πνηκ απυ ηεκ θαηαιεθηηθή 

εμενμμεκία οπμβμιήξ  αηηήζεςκ. 
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Ε εμπεηνία ζε θηηνημιμγηθέξ μειέηεξ θαη εθανμμγέξ ή ζε μειέηεξ 

δηαμυνθςζεξ ακμηθηχκ πχνςκ ή ζε μειέηεξ αζηηθμφ ζπεδηαζμμφ ζα βμεζήζεη 

θαζμνηζηηθά ζηεκ επηηοπή παναθμιμφζεζε ημο πνμγνάμμαημξ. 

δ) Νηοπημφπμη πεκηαεημφξ θφθιμο ζπμοδχκ απυθμηημη Νακεπηζηεμίςκ ή 

Νμιοηεπκηθχκ Οπμιχκ ηςκ  Πμεμάηςκ Ιεπακμιυγςκ Ιεπακηθχκ,  

Ιεπακμιυγςκ, Καοπεγχκ Ιεπακηθχκ, Ειεθηνμιυγςκ Ιεπακηθχκ, εμηθχκ 

Ιεπακηθχκ, Αγνμκυμςκ θαη Πμπμγνάθςκ Ιεπακηθχκ. Μη οπμρήθημη ζα 

πνέπεη κα είκαη εγγεγναμμέκμη ζημ Πεπκηθυ Γπημειεηήνημ Γιιάδμξ 

ημοιάπηζημκ 8 έηε πνηκ απυ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ  αηηήζεςκ. 

Ε εμπεηνία ζε θηηνημιμγηθέξ μειέηεξ θαη εθανμμγέξ ή ζε μειέηεξ 

δηαμυνθςζεξ ακμηθηχκ πχνςκ ή ζε μειέηεξ αζηηθμφ ζπεδηαζμμφ ζα βμεζήζεη 

θαζμνηζηηθά ζηεκ επηηοπή παναθμιμφζεζε ημο πνμγνάμμαημξ. 

 Ε γκχζε μηαξ λέκεξ γιχζζαξ, πνςηίζηςξ ηεξ Αγγιηθήξ, απμδεηθκουμεκε 

με ηεκ οπμβμιή ακάιμγςκ δηθαημιμγεηηθχκ, ζα βμεζήζεη ζεμακηηθά ζηεκ 

παναθμιμφζεζε ημο πνμγνάμμαημξ. 

 

ΖΓΗ 
 

Οηε μεηα-οπμπνεςηηθή Δεοηενμβάζμηα Γθπαίδεοζε εκηάζζμκηαη θαη ηα 

Ζκζηηημφηα Γπαγγειμαηηθήξ Ηαηάνηηζεξ (ΖΓΗ), ηα μπμία πνμζθένμοκ επίζεμε 

αιιά αδηαβάζμηηε εθπαίδεοζε. Πα Ζδνφμαηα αοηά παναθηενίδμκηαη 

αδηαβάζμηηα, γηαηί δέπμκηαη ηυζμ απμθμίημοξ Γομκαζίμο υζμ θαη απμθμίημοξ 

Θοθείμο, ακάιμγα με ηηξ επημένμοξ εηδηθυηεηεξ πμο πνμζθένμοκ. 

 

Ιε θμηκή Ρπμονγηθή Απυθαζε ηςκ Ρπμονγχκ Γζκηθήξ Ναηδείαξ θαη 

Θνεζθεομάηςκ θαη Μηθμκμμηθχκ, θαζηενχζεθε ημ Γζκηθυ Οφζηεμα 

Νηζημπμίεζεξ Γπαγγειμαηηθήξ Ηαηάνηηζεξ. Μ Μ.Γ.Γ.Η., με ηε ζοκδνμμή ηεξ 

Ηεκηνηθήξ Γλεηαζηηθήξ Γπηηνμπήξ Νηζημπμίεζεξ Γπαγγειμαηηθήξ Ηαηάνηηζεξ 

(Η.Γ.Γ.Ν.Γ.Η.), ζηεκ μπμία ζομμεηέπμοκ μη θμηκςκηθμί εηαίνμη, πναγμαημπμηεί, 

ζε εζκηθυ επίπεδμ, ελεηάζεηξ πηζημπμίεζεξ επαγγειμαηηθήξ θαηάνηηζεξ, δφμ 

θμνέξ ημ πνυκμ. Οηηξ ελεηάζεηξ αοηέξ, πμο πενηιαμβάκμοκ πναθηηθυ θαη 

ζεςνεηηθυ μένμξ, μη απυθμηημη ηςκ Δεμμζίςκ θαη Ζδηςηηθχκ Ζ.Γ.Η., 

δηαγςκίδμκηαη ζε θμηκά ζεςνεηηθά ζέμαηα γηα υιε ηεκ Γιιάδα, πνμθεημέκμο 

κα απμθηήζμοκ ημ Δίπιςμα Γπαγγειμαηηθήξ Ηαηάνηηζεξ. 

Πμ Δίπιςμα Γπαγγειμαηηθήξ Ηαηάνηηζεξ είκαη ακαγκςνηζμέκμ, ηυζμ ζηεκ 

Γιιάδα, υζμ θαη ζηηξ πχνεξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ (Ν.Δ. 231/29-7-98, με 

ημ μπμίμ εκζςμαηχζεθε ζημ ειιεκηθυ δίθαημ ε μδεγία 92/51/ΓΜΗ). 

 

Ε επηιμγή ηςκ οπμρεθίςκ θαηανηηδυμεκςκ ζηα δεμυζηα Ζ.Γ.Η. 

πναγμαημπμηείηαη δφμ θμνέξ ημ πνυκμ βάζεη ακηηθεημεκηθχκ θνηηενίςκ. 

Γηδηθυηενα ιαμβάκμκηαη οπυρε: 
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 Μ βαζμυξ ημο ηίηιμο ζπμοδχκ 

 Ε ειηθία ημο οπμρεθίμο 

 Ε επαγγειμαηηθή εμπεηνία ζηεκ εηδηθυηεηα πμο επέιελε μ οπμρήθημξ 

 Ε μηθμγεκεηαθή θαηάζηαζε (παηδί πμιφηεθκεξ μηθμγέκεηαξ). 

 

 

ΠΡΑΖΚΓ ΓΖΔΖΗΟΣΕΣΓ ΖΓΗ 

Γηδηθμφ Γεςγναθηθχκ Οοζηεμάηςκ Νιενμθμνηχκ (GIS) 

Γηδηθμφ Δαζηθήξ Ννμζηαζίαξ  

Γπημειεηή-Λεκαγμφ Γζκηθχκ Δνομχκ θαη χνςκ Ακαροπήξ 

Οηειεπχκ Ήπηςκ Ιμνθχκ Αγνμημονηζμμφ  

Πεπκηθμφ Αενίςκ Ηαοζίμςκ - Φοζηθμφ Αενίμο 

Πεπκηθμφ Βημιμγηθήξ-Μηθμιμγηθήξ Γεςνγίαξ 

Πεπκηθμφ Γιέγπμο Βημμεπακηθμφ θαη Γνγαζηαθμφ Νενηβάιιμκημξ  

Πεπκηθμφ Γιέγπμο Ξφπακζεξ θαη Γγθαηαζηάζεςκ Ακηηννφπακζεξ  
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Άιιεξ Πεγέξ Πιενμθόνεζεξ  
 

Ζζημζειίδεξ 
 
Ρπμονγείμ Νενηβάιιμκημξ ςνμηαλίαξ & Δεμυζηςκ Ένγςκ 
http://www.minenv.gr/ 

Ναηδαγςγηθυ Ζκζηηημφημ. Δίθηομ Κέζηςν 
http://195.251.20.34/default.asp 

Δηθηοαθυξ Πυπμξ Μνγακηζμμφ Γπαγγειμαηηθήξ Γθπαίδεοζεξ θαη 
Ηαηάνηηζεξ 
http://www.oeek.gr/index2.html 

Ρπμονγείμ Απαζπυιεζεξ θαη Ημηκςκηθήξ Ννμζηαζίαξ 
http://www.ypakp.gr 

 

ΑΚΩΣΑΣΑ ΓΗΠΑΖΔΓΤΣΖΗΑ ΖΔΡΤΙΑΣΑ 
ΑΝΘ - Πμήμα Δαζμιμγίαξ & Φοζηθμφ Νενηβάιιμκημξ 
http://www.auth.gr/forestry/ 

ΔΝΘ - Πμήμα Ιεπακηθχκ Νενηβάιιμκημξ 
http://www.env.duth.gr/ 

ΔΝΘ - Πμήμα Δαζμιμγίαξ & Δηαπείνηζεξ Νενηβάιιμκημξ & Φοζηθχκ 
Νυνςκ  
http://www.fmenr.duth.gr/  

Νακεπηζηήμημ Αηγαίμο - Πμήμα Γεςγναθίαξ  
http://www.aegean.gr/Geography/ 

Νακεπηζηήμημ Θεζζαιίαξ - Πμήμα Γεςπμκίαξ Φοηηθήξ Ναναγςγήξ & 
Αγνμηηθμφ Νενηβάιιμκημξ  
http://www.agr.uth.gr/  

Νακεπηζηήμημ Θεζζαιίαξ - Πμήμα Ιεπακηθχκ ςνμηαλίαξ, Νμιεμδμμίαξ 
θαη Νενηθενεηαθήξ Ακάπηολεξ 
http://www.prd.uth.gr/ 

Νακεπηζηήμημ Αηγαίμο - Πμήμα Νενηβάιιμκημξ  
http://www.aegean.gr/environment/ 

Νακεπηζηήμημ Ζςακκίκςκ – Οπμιή Δηαπείνηζεξ Φοζηθχκ Νυνςκ θαη 
Γπηπεηνήζεςκ 
http://www.env.uoi.gr/ 

Νμιοηεπκείμ Ηνήηεξ - Πμήμα Ιεπακηθχκ Νενηβάιιμκημξ  
http://www.tuc.gr/tmimata/mhper/ 

Νακεπηζηήμημ Δοηηθήξ Ιαθεδμκίαξ - Πμήμα  Ιεπακηθχκ Δηαπείνηζεξ 
Γκενγεηαθχκ Νυνςκ (Ημδάκε) 
http://www.enman.uown.gr/ 

Γεςπμκηθυ Νακεπηζηήμημ Αζεκχκ 
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http://www.aua.gr/ 

ΓΑΝ – Γιιεκηθυ Ακμηθηυ Νακεπηζηήμημ 
http://www.eap.gr 
 

 

ΣΓΥΚΟΘΟΓΖΗΑ ΓΗΠΑΖΔΓΤΣΖΗΑ ΖΔΡΤΙΑΣΑ 
ΠΓΖ ΑΘΕΚΑΟ  
Γκενγεηαθήξ Πεπκμιμγίαξ  

http://www.et.teiath.gr/ 

ΠΓΖ ΔΡΠΖΗΕΟ ΙΑΗΓΔΜΚΖΑΟ  
Γεςηεπκμιμγίαξ & Νενηβάιιμκημξ   

http://airlab.teikoz.gr/geope/geope.htm 

Πεπκμιμγηχκ Ακηηννφπακζεξ  

http://airlab.teikoz.gr/stef/Stef.htm   

Γμπμνίαξ & Νμημηηθμφ Γιέγπμο Αγνμηηθχκ Ννμσυκηςκ  

http://florina.teikoz.gr/florina/B3.php 

ΠΓΖ ΗΑΒΑΘΑΟ 
Δαζμπμκίαξ & Δηαπείνηζεξ Φοζηθμφ Νενηβάιιμκημξ  

http://www.teikav.edu.gr/la/Dasoponia/   

ΠΓΖ ΗΞΕΠΕΟ  
Γεςπιενμθμνηθήξ & Πμπμγναθίαξ  

http://www.tm.teiher.gr/enpet/  

Φοζηθχκ Νυνςκ & Νενηβάιιμκημξ 

http://www.chania.teiher.gr 

ΠΓΖ ΘΑΙΖΑΟ 
Δαζμπμκίαξ θαη Δηαπείνηζεξ Φοζηθμφ Νενηβάιιμκημξ  

http://www.karp.teilam.gr/ 

ΠΓΖ ΘΑΞΖΟΑΟ 
Δαζμπμκίαξ & Δηαπείνηζεξ Φοζηθμφ Νενηβάιιμκημξ 

http://www.teilar.gr/schools/karditsa/forestry/index.el.php3 

ΠΓΖ ΟΓΞΞΩΚ  
Γεςπιενμθμνηθήξ & Πμπμγναθίαξ  

http://www.teiser.gr/geoplir/index.html 
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ΠΑΡΑΡΣΕΙΑ 1 
ΤΚΟΠΣΖΗΟ ΠΖΚΑΗΑ ΠΡΑΖΚΩΚ ΓΠΑΓΓΓΘΙΑΣΩΚ θαη 

ΙΟΡΦΩΣΖΗΟ ΓΠΖΠΓΔΟ 

  

Γπάγγειμα 
Ιμνθςηηθό 

Γπίπεδμ 

Ηςδηθμί Γθπαηδεοηηθώκ 

Ζδνομάηςκ 

(όπςξ μνίδμκηαη ζηα 

Πανανηήμαηα 2 & 3) 

1 Γεςπυκμξ θοηηθήξ 

παναγςγήξ (θαηεφζοκζε 

θοημπνμζηαζίαξ & 

πενηβάιιμκημξ) 

ΑΓΖ ΓΝΑ01, ΝΘ04 

2 Γεςνγυξ (βημιμγηθήξ 

γεςνγίαξ) 

- - 

3 Γεςηεπκμιυγμξ - 

Νενηβαιιμκημιυγμξ 

ΠΓΖ ΠΓΖ02 

4 Δαζμιυγμξ - 

Νενηβαιιμκημιυγμξ 

ΑΓΖ ΑΝΘ06, ΔΝΘ05 

5 Γηδηθυξ γεςγναθηθχκ 

ζοζηεμάηςκ - GIS 

ΖΓΗ * ζηα δεμυζηα/ηδηςηηθά 

ΖΓΗ πμο πανέπμοκ ηεκ 

εηδηθυηεηα 

6 Γηδηθυξ δαζηθήξ πνμζηαζίαξ 

(Δαζμθφιαθαξ, Φφιαθαξ 

ζήναξ, Ννμζςπηθυ δαζηθχκ 

ενγαζηχκ) 

ΖΓΗ * ζηα δεμυζηα/ηδηςηηθά 

ΖΓΗ πμο πανέπμοκ ηεκ 

εηδηθυηεηα 

7 Γιεγθηήξ/Γπηζεςνεηήξ 

πενηβάιιμκημξ 

ΑΓΖ-ΠΓΖ Ννυγναμμα Ηαηάνηηζεξ 

ζε ΗΓΗ 

8 Έμπμνμξ βημιμγηθήξ ιασθήξ 

αγμνάξ 

- - 

9 Γπημειεηήξ - Λεκαγυξ 

εζκηθχκ δνομχκ θαη πχνςκ 

ακαροπήξ 

ΖΓΗ * ζηα δεμυζηα/ηδηςηηθά 

ΖΓΗ πμο πανέπμοκ ηεκ 

εηδηθυηεηα 

10 Γπυπηεξ, θφιαθαξ θοζηθμφ 

πενηβάιιμκημξ  

ΓΡΙΚΑΟΖΜ-

ΘΡΗΓΖΜ 

Ννυγναμμα Ηαηάνηηζεξ 

ζε ΗΓΗ 

11 Ηηεκμηνυθμξ (βημιμγηθήξ 

θηεκμηνμθίαξ) 

- - 

12 Ιειηζζμθυμμξ (βημιμγηθήξ 

μειηζζμθμμίαξ) 

- - 

13 Ιεπακηθυξ πενηβάιιμκημξ ΑΓΖ ΔΝΘ01, ΝΜΘΗ01 
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14 Ιεπακηθυξ δηαπείνηζεξ 

εκενγεηαθχκ πυνςκ 

ΑΓΖ ΝΔΙ01 

15 Ιεπακηθυξ πςνμηαλίαξ, 

πμιεμδμμίαξ θαη 

πενηθενεηαθήξ ακάπηολεξ  

ΑΓΖ ΑΝΘ11, ΝΘ01 

16 Νενηβαιιμκημιυγμξ ΑΓΖ ΝΑ01 

17 Νςιεηήξ μηθμιμγηθχκ 

ηνμθίμςκ θαη άιιςκ εηδχκ 

- - 

18 Οηέιεπμξ θέκηνςκ 

πιενμθυνεζεξ θαη εηδηθχκ 

θμνέςκ δηαπείνηζεξ 

πνμζηαηεουμεκςκ πενημπχκ 

ΑΓΖ-ΠΓΖ Ννυγναμμα Ηαηάνηηζεξ 

ζε ΗΓΗ 

19 Οηέιεπμξ δηαπείνηζεξ 

ζηενεχκ απμβιήηςκ 

ΑΓΖ-ΠΓΖ Ννυγναμμα Ηαηάνηηζεξ 

ζε ΗΓΗ 

20 Οηέιεπμξ εγθαηάζηαζεξ - 

ιεηημονγίαξ - 

παναθμιμφζεζεξ ΡΠΑ 

ΑΓΖ-ΠΓΖ Ννυγναμμα Ηαηάνηηζεξ 

ζε ΗΓΗ 

21 Οηέιεπμξ ήπηςκ μμνθχκ 

αγνμημονηζμμφ 

ΖΓΗ * ζηα δεμυζηα/ηδηςηηθά 

ΖΓΗ πμο πανέπμοκ ηεκ 

εηδηθυηεηα 

22 Οηέιεπμξ μνγάκςζεξ 

πνμγναμμάηςκ ακαθφθιςζεξ 

θαη εοαηζζεημπμίεζεξ θμηκμφ 

ΖΓΗ-ΘΡΗΓΖΜ Ννυγναμμα Ηαηάνηηζεξ 

ζε ΗΓΗ 

23 Οηέιεπμξ παναθμιμφζεζεξ 

εγθαηαζηάζεςκ ιεηημονγίαξ 

ογνχκ απμβιήηςκ 

ΑΓΖ-ΠΓΖ Ννυγναμμα Ηαηάνηηζεξ 

ζε ΗΓΗ 

24 Πεπκηθυξ αενίςκ θαοζίμςκ – 

θοζηθμφ αενίμο 

ΖΓΗ * ζηα δεμυζηα/ηδηςηηθά 

ΖΓΗ πμο πανέπμοκ ηεκ 

εηδηθυηεηα 

25 Πεπκηθυξ βημιμγηθήξ-

μηθμιμγηθήξ γεςνγίαξ 

ΖΓΗ * ζηα δεμυζηα/ηδηςηηθά 

ΖΓΗ πμο πανέπμοκ ηεκ 

εηδηθυηεηα 

26 Πεπκηθυξ ειέγπμο 

βημμεπακηθμφ θαη ενγαζηαθμφ 

πενηβάιιμκημξ 

ΖΓΗ * ζηα δεμυζηα/ηδηςηηθά 

ΖΓΗ πμο πανέπμοκ ηεκ 

εηδηθυηεηα 

27 Πεπκηθυξ ειέγπμο νφπακζεξ 

θαη εγθαηαζηάζεςκ 

ακηηννφπακζεξ 

ΖΓΗ * ζηα δεμυζηα/ηδηςηηθά 

ΖΓΗ πμο πανέπμοκ ηεκ 

εηδηθυηεηα 
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28 Πεπκίηεξ εγθαηάζηαζεξ θαη 

ζοκηήνεζεξ ζοζηεμάηςκ 

βημιμγηθμφ θαζανηζμμφ 

ΖΓΗ-ΘΡΗΓΖΜ Ννυγναμμα Ηαηάνηηζεξ 

ζε ΗΓΗ 

29 Πεπκίηεξ πενηβάιιμκημξ ΠΓΓ *ζηα ΠΓΓ πμο 

πανέπμοκ ηεκ 

εηδηθυηεηα 

30 Πεπκίηεξ πενηβάιιμκημξ θαη 

αγνμημονηζμμφ 

ΠΓΓ *ζηα ΠΓΓ πμο 

πανέπμοκ ηεκ 

εηδηθυηεηα 

31 Πεπκίηεξ ηνμθίμςκ θαη 

εμπμνίαξ γεςνγηθχκ 

πνμσυκηςκ 

ΠΓΓ *ζηα ΠΓΓ πμο 

πανέπμοκ ηεκ 

εηδηθυηεηα 

32 Πεπκίηεξ ΡΠΑ θαη 

εγθαηαζηάζεςκ 

ακαθφθιςζεξ 

ΓΡΙΚΑΟΖΜ-

ΖΓΗ-ΘΡΗΓΖΜ 

Ννυγναμμα Ηαηάνηηζεξ 

ζε ΗΓΗ 

33 Πεπκμιυγμξ ακηηννφπακζεξ ΠΓΖ ΠΓΖ03 

34 Πεπκμιυγμξ γεςπυκμξ 

βημιμγηθήξ γεςνγίαξ 

ΠΓΖ ΠΓΖ05 

35 Πεπκμιυγμξ δαζμπυκμξ 

δηαπείνηζεξ θοζηθχκ πυνςκ 

ΠΓΖ ΠΓΖ07, ΠΓΖ9, ΠΓΖ10, 

ΠΓΖ11 

36 Πεπκμιυγμξ ειέγπμο 

πμηυηεηαξ αγνμηηθχκ 

πνμσυκηςκ 

ΠΓΖ ΠΓΖ04 

37 Πεπκμιυγμξ εκένγεηαξ ΠΓΖ ΠΓΖ01 

38 Πεπκμιυγμξ μηθμιμγίαξ & 

πενηβάιιμκημξ 

ΠΓΖ ΠΓΖ06 

39 Πεπκμιυγμξ ημπμγνάθμξ - 

Γεςπιενμθμνηθήξ 

ΠΓΖ ΠΓΖ08, ΠΓΖ12 

40 Ρπεφζοκμξ απμθαηάζηαζεξ 

πενηβαιιμκηηθά 

οπμβαζμηζμέκςκ δςκχκ, 

υπςξ πςμαηενέξ & ιαημμεία 

ΖΓΗ-ΘΡΗΓΖΜ Ννυγναμμα Ηαηάνηηζεξ 

ζε ΗΓΗ 

41 Ρπεφζοκμξ ιεηημονγίαξ θαη 

ελμπιηζμμφ παναθμιμφζεζεξ 

αημμζθαηνηθήξ νφπακζεξ 

ΑΓΖ-ΠΓΖ Ννυγναμμα Ηαηάνηηζεξ 

ζε ΗΓΗ 

42 Ρπεφζοκμξ παναθμιμφζεζεξ 

οδάηηκςκ απμδέθηςκ θαη 

πμηυηεηαξ πυζημμο κενμφ  

ΑΓΖ-ΠΓΖ Ννυγναμμα Ηαηάνηηζεξ 

ζε ΗΓΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΕΙΑ 2 
 

ΤΚΟΠΣΖΗΟ ΠΖΚΑΗΑ ΑΚΩΣΑΣΩΚ ΓΗΠΑΖΔΓΤΣΖΗΩΚ ΖΔΡΤΙΑΣΩΚ 

(ΑΓΖ) ΠΟΤ ΟΔΕΓΟΤΚ Γ ΠΡΑΖΚΟ ΓΠΑΓΓΓΘΙΑ 

 

ΟΚΟΙΑΖΑ 

ΠΑΚΓΠΖΣΕΙΖΑΗΟΤ 

ΖΔΡΤΙΑΣΟ 

ΥΟΘΕ ΣΙΕΙΑ 
ΗΩΔΖΗΟ 

ΣΙΕΙΑΣΟ 

ΑΞΖΟΠΜΠΓΘΓΖΜ 

ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ 

ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕΟ 

ΓΓΩΠΓΚΖΗΩΚ 

ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ 

Δαζμιμγίαξ & 

Φοζηθμφ 

Νενηβάιιμκημξ 

ΑΝΘ01 

ΑΚΓΛΑΞΠΕΠΕ 

ΟΜΘΕ ΒΓΞΜΖΑΟ 

Ιεπακηθχκ 

ςνμηαλίαξ & 

Ακάπηολεξ 

ΑΝΘ02 

ΓΓΩΝΜΚΖΗΜ 

ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ 

ΑΘΕΚΩΚ 

- 

Φοηηθήξ 

Ναναγςγήξ 

(θαηεφζοκζε 

Φοημπνμζηαζίαξ 

& 

Νενηβάιιμκημξ) 

ΓΝΑ01 

ΔΕΙΜΗΞΖΠΓΖΜ 

ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ 

ΘΞΑΗΕΟ 

 

ΝΜΘΡΠΓΚΖΗΕ 

ΟΜΘΕ ΛΑΚΘΕΟ 

Ιεπακηθχκ 

Νενηβάιιμκημξ 
ΔΝΘ01 

- 

Δαζμιμγίαξ θαη 

Δηαπείνηζεξ 

Νενηβάιιμκημξ 

θαη Φοζηθχκ 

Νυνςκ 

ΔΝΘ02 

ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ 

ΑΖΓΑΖΜΡ 

 

ΟΜΘΕ 

ΝΓΞΖΒΑΘΘΜΚΠΜΟ 

 

Νενηβάιιμκημξ ΝΑ01 
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ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ 

ΘΓΟΟΑΘΖΑΟ 

 

ΝΜΘΡΠΓΚΖΗΕ 

ΟΜΘΕ 

Ιεπακηθχκ 

ςνμηαλίαξ 

Νμιεμδμμίαξ 

θαη 

Νενηθενεηαθήξ 

Ακάπηολεξ 

ΝΘ01 

ΟΜΘΕ 

ΓΓΩΝΜΚΖΗΩΚ 

ΓΝΖΟΠΕΙΩΚ 

Γεςπμκίαξ 

Φοηηθήξ 

Ναναγςγήξ θαη 

Αγνμηηθμφ 

Νενηβάιιμκημξ 

ΝΘ02 

ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ 

ΖΩΑΚΚΖΚΩΚ 

ΟΜΘΕ 

ΔΖΑΓΖΞΖΟΕΟ 

ΦΡΟΖΗΩΚ 

ΝΜΞΩΚ ΗΑΖ 

ΓΝΖΓΖΞΕΟΓΩΚ 

Δηαπείνηζεξ 

Νενηβάιιμκημξ 

θαη Φοζηθχκ 

Νυνςκ 

ΝΖ01 

ΝΜΘΡΠΓΚΓΖΜ 

ΗΞΕΠΕΟ 
- 

Ιεπακηθχκ 

Νενηβάιιμκημξ 
ΝΜΘΗ01 

ΝΑΚΓΝΖΟΠΕΙΖΜ 

ΔΡΠΖΗΕΟ 

ΙΑΗΓΔΜΚΖΑΟ 

ΝΜΘΡΠΓΚΖΗΕ 

ΟΜΘΕ 

Ιεπακηθχκ 

Δηαπείνηζεξ 

Γκενγεηαθχκ 

Νυνςκ 

(Ημδάκε) 

ΝΔΙ01 
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ΠΑΡΑΡΣΕΙΑ 3 
ΤΚΟΠΣΖΗΟ ΠΖΚΑΗΑ ΣΓΥΚΟΘΟΓΖΗΩΚ ΓΗΠΑΖΔΓΤΣΖΗΩΚ 

ΖΔΡΤΙΑΣΩΚ (TEI) ΠΟΤ ΟΔΕΓΟΤΚ Γ ΠΡΑΖΚΟ ΓΠΑΓΓΓΘΙΑ  

ΟΚΟΙΑΖΑ 

ΣΓΥΚΟΘΟΓΖΗΟΤ 

ΖΔΡΤΙΑΣΟ 

ΥΟΘΕ ΣΙΕΙΑ 
ΗΩΔΖΗΟ 

ΣΙΕΙΑΣΟ 

ΠΓΖ ΑΘΕΚΑΟ 

ΟΜΘΕ 

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΩ

Κ ΓΦΑΞΙΜΓΩΚ 

Γκενγεηαθήξ 

Πεπκμιμγίαξ 
ΠΓΖ01 

ΠΓΖ ΔΡΠΖΗΕΟ 

ΙΑΗΓΔΜΚΖΑΟ 

(ΗΜΔΑΚΕΟ) 

ΟΜΘΕ 

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΩ

Κ ΓΦΑΞΙΜΓΩΚ 

(Ημδάκε) 

Γεςηεπκμιμγίαξ 

& 

Νενηβάιιμκημξ   

Πεπκμιμγηχκ 

Ακηηννφπακζεξ 

ΠΓΖ02 

ΠΓΖ03 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ 

ΦΘΩΞΖΚΑΟ 

ΟΜΘΕ 

ΠΓΚΜΘΜΓΖΑΟ 

ΓΓΩΝΜΚΖΑΟ 

Γμπμνίαξ & 

Νμημηηθμφ 

Γιέγπμο 

Αγνμηηθχκ 

Ννμσυκηςκ 

ΠΓΖ04 

ΠΓΖ ΖΜΚΖΩΚ ΚΕΟΩΚ 

- 

Βημιμγηθήξ 

Γεςνγίαξ 

(Ανγμζηυιη) 

ΠΓΖ05 

- 

Μηθμιμγίαξ & 

Νενηβάιιμκημξ 

(Δάθοκζμξ) 

ΠΓΖ06 

ΠΓΖ ΗΑΒΑΘΑΟ 

ΟΜΘΕ 

ΠΓΚΜΘΜΓΖΑΟ 

ΓΓΩΝΜΚΖΑΟ 

(Δνάμα) 

Δαζμπμκίαξ & 

Δηαπείνηζεξ 

Φοζηθμφ 

Νενηβάιιμκημξ 

ΠΓΖ07 

ΠΓΖ ΗΞΕΠΕΟ 

ΟΜΘΕ 

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΩ

Κ ΓΦΑΞΙΜΓΩΚ 

(Ενάθιεημ) 

Γεςπιενμθμνηθ

ήξ & 

Πμπμγναθίαξ 

ΠΓΖ08 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ 

ΑΚΖΩΚ 

Φοζηθχκ Νυνςκ 

& 

Νενηβάιιμκημξ 

 

 

ΠΓΖ09 
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ΠΓΖ ΘΑΙΖΑΟ 
ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ 

ΗΑΞΝΓΚΕΟΖΜΡ 

Δαζμπμκίαξ θαη 

Δηαπείνηζεξ 

Φοζηθμφ 

Νενηβάιιμκημξ 

ΠΓΖ10 

ΠΓΖ ΘΑΞΖΟΑΟ 
ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ 

ΗΑΞΔΖΠΟΑΟ 

Δαζμπμκίαξ & 

Δηαπείνηζεξ 

Φοζηθμφ 

Νενηβάιιμκημξ 

ΠΓΖ11 

ΠΓΖ ΟΓΞΞΩΚ 

ΟΜΘΕ 

ΠΓΚΜΘΜΓΖΗΩ

Κ ΓΦΑΞΙΜΓΩΚ 

Γεςπιε/θήξ & 

Πμπμγναθίαξ 
ΠΓΖ12 

 

 


