
 
 

 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Μυτιλήνη, 19 Μαΐου 2010 

 

Ξεθηκά ηo Σάββαημ 22 Μαΐμο 2010 ε επίζθερε πεδίμο ημο δηεζκμύξ Μεηαπηοπηαθμύ 

Πνμγνάμμαημξ Σπμοδώκ Masters in Environmental Policy and Management (MESPOM) 

πμο ζα δηελαπζεί  ζηε Λέζβμ θαηά ημ δηάζηεμα 22 Μαΐμο έςξ 26 Ιμοκίμο 2010. Τε Τνίηε 

25/5/2010 ζηηξ 10:00 ζηεκ αίζμοζα Δ ημο Τμ. Γεςγναθίαξ ζα πναγμαημπμηεζεί ημ 

θαιςζόνηζμα ηςκ λέκςκ θμηηεηώκ από ημκ αθαδεμασθό οπεύζοκμ ημο πνμγνάμμαημξ 

θαζεγεηή θ. Κ. Χαιβαδάθε.  

 

Τμ Πνόγναμμα Μεηαπηοπηαθώκ Σπμοδώκ ζηηξ Πενηβαιιμκηηθέξ επηζηήμεξ, ηεκ Πμιηηηθή θαη 

ηε Δηαπείνηζε (Masters Course in Environmental Sciences, Policy and Management, 

MESPOM) μνγακώκεηαη με ηε ζοκενγαζία ηεζζάνςκ ζεμακηηθώκ εονςπασθώκ ηδνομάηςκ 

ζηεκ πενηβαιιμκηηθή ένεοκα θαη ηε μεηαπηοπηαθή εθπαίδεοζε: ημο Τμ. Περιβάλλομηος ηοσ 

Παμεπιζηημίοσ Αιγαίοσ, ημο Παμεπιζηημίοσ ηης Κεμηρικής Γσρώπης (CEU) (Οσγγαρία), 

ημο Παμεπιζηημίοσ ηοσ Lund (Σοσηδία) θαη ημο Παμεπιζηημίοσ ηοσ Manchester (Μεγ. 

Βρεηαμία). Τμ  MESPOM ιεηημονγεί ζηα πιαίζηα ημο Εονςπασθμύ Πνμγνάμμαημξ “Erasmus 

Mundus” από ημ αθαδεμασθό έημξ 2005 θαη με πνόζθαηε απόθαζε ηεξ ΕΕ ε πνεμαημδόηεζε 

ημο πνμγνάμμαημξ έπεη επεθηαζεί ημοιάπηζημκ μέπνη ημ 2015. Η ζοκενγαζία ζημπεύεη κα 

πνμςζήζεη μηα αιεζηκά εονςπασθή πνμμπηηθή ζηηξ πενηβαιιμκηηθέξ ζπμοδέξ με ημ 

ζοκδοαζμό ηςκ ζθακδηκαβηθώκ, μεζμγεηαθώκ, δοηηθώκ θαη ηεξ Κεκηνηθήξ Εονώπεξ 

μμνθςηηθώκ παναδόζεςκ θαη πνμζεγγίζεςκ ζε ζέμαηα ηεξ θαζεμενηκήξ δςήξ. 

  

To MESPOM πνμεημημάδεη ζπμοδαζηέξ απ’ όιμ ημκ θόζμμ γηα ημκ πνμζδημνηζμό, ηεκ 

ακάπηολε θαη ηεκ εθανμμγή ηςκ εκζςμαηςμέκςκ ιύζεςκ ζηηξ πενηβαιιμκηηθέξ πνμθιήζεηξ, 

ζε έκα δηεζκέξ πιαίζημ. Τμ Πνόγναμμα πνμζθένεη έκα πενηεθηηθό δη- θαη πμιύ-επηζηεμμκηθό 

πνόγναμμα ζπμοδώκ ζηηξ πενηβαιιμκηηθέξ ζπμοδέξ πμο πνμθαιεί ημ εκδηαθένμκ ηςκ 

θμηηεηώκ  κα εκζςμαηώζμοκ ηε ζεςνία θαη ηεκ πναθηηθή γηα ηε ζοζηεμαηηθή ακάιοζε, ηεκ 

μιηζηηθή θαηακόεζε, θαη ηε δηαπείνηζε ηςκ δηαθμνεηηθώκ πενηβαιιμκηηθώκ δεηεμάηςκ ζηα 

δηάθμνα θμηκςκηθά πιαίζηα. Εθηόξ από ηεκ αθαδεμασθή ενγαζία ημοξ, μη θμηηεηέξ 

ακαπηύζζμοκ ηεκ ένεοκα, επηθμηκςκία θαη άιιεξ επαγγειμαηηθέξ δεληόηεηεξ, μαζαίκμοκ κα 

πνμζακαημιίδμκηαη ζηα εονςπασθά θαη παγθόζμηα δίθηοα ηςκ πενηβαιιμκηηθώκ Ιδνομάηςκ 

θαη κα δηαμμνθώκμοκ ημοξ ζπεηηθμύξ ζηόπμοξ θαη ηηξ ζηναηεγηθέξ ζηαδημδνμμίαξ.  

 

Γηα  ημ επόμεκμ μήκα, 33 θμηηεηέξ ημο Πνμγνάμμαημξ από 25 θνάηε όιμο ημο θόζμμο ζα 

έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα γκςνίζμοκ ημ κεζί μαξ εκώ πανάιιεια ζα παναθμιμοζήζμοκ έκα 

εκηαηηθό πνόγναμμα ζπμοδώκ. Οη θμηηεηέξ ημο δηθμύ μαξ Πνμγνάμμαημξ, ημο πνμγνάμμαημξ 

Μεηαπηοπηαθώκ Σπμοδώκ πενηβαιιμκηηθή Πμιηηηθή θαη Δηαπείνηζε, έπμοκ ηεκ εοθαηνία κα 



ζοκενγαζημύκ με ημοξ λέκμοξ θμηηεηέξ θαη κα απμθμμίζμοκ πμιύηημεξ εμπεηνίεξ 

ζοκενγαδόμεκμη ζε έκα δηεζκέξ, δηεπηζηεμμκηθό πενηβάιιμκ. Πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ γηα 

ημ πνόγναμμα ζημ www.aegean.gr/environment-postgraduate 

 

Με ζοκενγαζίεξ ζακ αοηή πνμςζείηαη ε δηεζκήξ πνμμπηηθή ημο Πακ. Αηγαίμο ςξ έκα 

εθπαηδεοηηθό Ίδνομα με θονίανπμ νόιμ ζηε ιεθάκε ηεξ ακαημιηθήξ Μεζμγείμο, 

εθμεηαιιεοόμεκμ ημ οπένμπμ θοζηθό πενηβάιιμκ ηςκ κεζηώκ μαξ θαζώξ θαη ημ ορειό 

επίπεδμ ζπμοδώκ ημο. 
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