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Άρθρο 1
Γενικέρ Γιαηάξειρ
1. Σν Σκήκα Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί
Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) ζε ζχκπξαμε κε ηα Σκήκαηα Φπηηθήο
Παξαγσγήο, Εσηθήο Παξαγσγήο θαη Αλζνθνκίαο - Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ηνπ ΣΔΗ
Ζπείξνπ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Μεζνγεηαθφ Αγξνλνκηθφ Ηλζηηηνχην Υαλίσλ (ΜΑΗΥ),
κε ηίηιν “Γεσξγία θαη Πεξηβάιινλ” θαη απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο
(ΜΓΔ).
2. Ζ δνκή, ε νξγάλσζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ «Γεσξγία θαη Πεξηβάιινλ» δηέπεηαη
απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαθάησ ζρεηηθψλ λφκσλ θαη απνθάζεσλ.
 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 10 έσο 12 ηνπ λ. 2083/1992 (ΦΔΚ 159 η.Α΄)
«Δθζπγρξνληζκφο ηεο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο», ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 2 ηνπ λ.
2327/1995 (ΦΔΚ 156 η.Α΄) «Δζληθφ πκβνχιην Παηδείαο, … θαη άιιεο δηαηάμεηο»
θαη ηνπ άξζξνπ 5 παξ 12 γ ηνπ λ. 2916/2001 (ΦΔΚ 114 η.Α΄) «Γηάξζξσζε ηεο
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη ξχζκηζε ζεκάησλ ηνπ ηερλνινγηθνχ ηνκέα απηήο».
 Σν Ν. 3685/2008 (ΦΔΚ 148 η.Α΄) «Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηηο κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο».
 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 3794/2009 (ΦΔΚ 156 η.Α΄) «Ρχζκηζε ζεκάησλ
ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ θαη ηερλνινγηθνχ ηνκέα ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
 Σελ ππ’ αξηζκ. Φ5/89656/Β3 (ΦΔΚ 1466/η.Β΄/13.8.2007) ππνπξγηθή απφθαζε
«Δθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη πζζψξεπζεο Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 20502/Β7 (ΦΔΚ 823/η.Β΄/25.6.2003) ππνπξγηθή απφθαζε «Έγθξηζε
ιεηηνπξγίαο Π.Μ.. κε ηίηιν: «Γεσξγία θαη Πεξηβάιινλ» ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε ζχκπξαμε κε ηα ηκήκαηα Εσηθήο
Παξαγσγήο, Φπηηθήο Παξαγσγήο θαη Αλζνθνκίαο – Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ηνπ ΣΔΗ
Ζπείξνπ».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 126784/Β7 (ΦΔΚ 2264/η.Β΄/27.11.2007) ππνπξγηθήο απφθαζεο πνπ
αθνξά ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε ζχκπξαμε κε ηα Σκήκαηα Εσηθήο Παξαγσγήο, Φπηηθήο
Παξαγσγήο θαη Αλζνθνκίαο – Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ κε ηίηιν
«Γεσξγία θαη Πεξηβάιινλ».
 Σελ ππ’ αξηζκ. 108974/B1 Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΦΔΚ 1376/25.10.2002 η. Β’)
«Έγθξηζε Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ».
 Σηο απνθάζεηο ηεο πγθιήηνπ Δηδηθήο χλζεζεο (Δ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
 Σηο απνθάζεηο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ Δηδηθήο χλζεζεο (ΓΔ) ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο.
3. Οη δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ «Γεσξγία θαη Πεξηβάιινλ», φπσο
απηέο αλαιχνληαη παξαθάησ, εμεηδηθεχνπλ θαη ζπκπιεξψλνπλ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην
πνπ δηέπεη ηηο κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο θαη ξπζκίδνπλ ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ΠΜ, ηα
νπνία δελ ξπζκίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Εεηήκαηα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ
ηηο πξνβιέςεηο θαη απνθάζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζα ξπζκίδνληαη επίζεο κε
απνθάζεηο ηεο ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο.
T
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Άπθπο 2
Ανηικείμενο – κοπόρ
Αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. είλαη ε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε θαη ηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο
ζην ρψξν ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ παξακέηξσλ ηνπ γεσξγηθνχ πεξηβάιινληνο,
ηεο ηερλνγλσζίαο δηαρείξηζεο γεσξγηθψλ πφξσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ γεσξγηθψλ
απνβιήησλ. θνπφο ηνπ Π.Μ.. είλαη ε πξναγσγή ηεο γλψζεο θαη ε αλάπηπμε ηεο
δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη έξεπλαο αθ’ ελφο, θαη αθ’ εηέξνπ ε θαηάξηηζ ε
επηζηεκφλσλ (πηπρηνχρσλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ΣΔΗ). ηνρεχεη ζηελ αλάδεημε
εμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκφλσλ, εθνδηαζκέλσλ κε ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο γλψζεηο θαη
δεμηφηεηεο, ηθαλψλ λα θαιχςνπλ κε επάξθεηα ηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ
επηρεηξήζεσλ
θαη
ησλ
νξγαληζκψλ
ζην
πεδίν
ησλ
πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ/δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζην γεσξγηθφ ηνκέα αλάπηπμεο.
Άπθπο 3
Μεηαπηςσιακόρ Σίηλορ
Σν πξφγξακκα απνλέκεη Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηνλ ηνκέα ηεο Γεσξγίαο
θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο (Master of Science in Agriculture and Environment).
Άπθπο 4
Καηηγοπίερ Πηςσιούσων
ην Π.Μ.. γίλνληαη δεθηνί πηπρηνχρνη παλεπηζηεκίνπ, θαηά πξνηεξαηφηεηα Σκεκάησλ
Πεξηβαιινληηθψλ − Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Γεσπνληθψλ θαη Πνιπηερληθψλ ρνιψλ θαη
θαη’ εμαίξεζε πηπρηνχρνη άιισλ ηκεκάησλ, θξηλφκελνη θαηά πεξίπησζε, ηδξπκάησλ ηεο
εκεδαπήο ή νκνηαγψλ αλαγλσξηζκέλσλ Ηδξπκάησλ ηεο αιινδαπήο. ην πξφγξακκα
γίλνληαη δεθηνί θαη πηπρηνχρνη ΣΔΗ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 12γ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2916
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε ΓΔ. Δπίζεο γίλνληαη δεθηνί θνηηεηέο ησλ αλσηέξσ
ηδξπκάησλ ζην ηειεπηαίν έηνο ζπνπδψλ ηνπο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα έρνπλ
νινθιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο κέρξη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνβιεπφκελεο
πξνζεζκίαο γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζρεηηθφ ΠΜ.
Ζ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ γίλεηαη κεηά απφ ζπλέληεπμε κε ζπλεθηίκεζε
ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδνληαη ζχκθσλα κε ην Ν. 3685/08. Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ
θξηηεξίσλ επηινγήο θαζψο θαη ζπκπιεξσκαηηθά θξηηήξηα θαζνξίδνληαη απφ ηνλ παξφληα
Καλνληζκφ θαη ηε Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο. Ζ επηινγή ησλ εηζαθηέσλ ζην Π.Μ.. γίλεηαη απφ επηηξνπή κειψλ ΓΔΠ
ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο πνπ ζπγθξνηείηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γ..Δ.. Ο
πίλαθαο επηηπρφλησλ επηθπξψλεηαη απφ ηε Γ..Δ.. ην Π.Μ.. επηπιένλ ηνπ αξηζκνχ
εηζαθηέσλ, γίλεηαη δεθηφο έλαο (1) ππφηξνθνο ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ
(Η.Κ.Τ.) πνπ πέηπρε ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εζσηεξηθνχ ηνπ
γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ Π.Μ.. θαη έλαο (1) αιινδαπφο ππφηξνθνο ηνπ Διιεληθνχ
Κξάηνπο. Με απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ν αξηζκφο ησλ ππνηξφθσλ κπνξεί λα απμάλεηαη.
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Άπθπο 5
Υπονική Γιάπκεια ποςδών
Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο
Δηδίθεπζεο είλαη 12 κήλεο πιήξνπο θνίηεζεο, εθ ησλ νπνίσλ 16 εβδνκάδεο δηαηίζεληαη
γηα ηελ έξεπλα θαη ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο. Παξέρεηαη επηπιένλ ε
δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζε ηέζζεξα (4) δηδαθηηθά
εμάκελα, ππφ ηε κνξθή κεξηθήο παξαθνινχζεζεο. Ο αλψηαηνο ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ
Μ.Γ.Δ. νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Π.Μ..
Άπθπο 6
Όπγανα ηος Ππογπάμμαηορ Μεηαπηςσιακών ποςδών
Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.. “Γεσξγία θαη
Πεξηβάιινλ” είλαη ηα εμήο:
α) Ζ χγθιεηνο Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα
θάζε ζέκα δηνηθεηηθνχ ή νξγαλσηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο.
β) Ζ Γεληθή πλέιεπζε Δηδηθήο χλζεζεο (Γ..Δ..) ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο
αξκφδηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία, γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εηζήγεζε
πξνηάζεσλ γηα ην Π.Μ.., ηνλ νξηζκφ κειψλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ, ησλ
εμεηαζηηθψλ επηηξνπψλ, ηεο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο, ηελ απνλνκή κεηαπηπρηαθψλ
δηπισκάησλ, ηε ζπγθξφηεζε ησλ επηηξνπψλ επηινγήο ή εμέηαζεο ησλ ππνςήθησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, θαζψο θαη γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ πξνβιέπεηαη απφ επί
κέξνπο δηαηάμεηο.
γ) Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή (.Δ.) ηνπ Π.Μ.., ε νπνία απαξηίδεηαη απφ κέιε Γ.Δ.Π.
ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ηα νπνία έρνπλ αλαιάβεη κεηαπηπρηαθφ έξγν θαη ηα νπνία
νξίδνληαη απφ ηε Γ..Δ.. Ζ .Δ. είλαη αξκφδηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ην
ζπληνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
δ) Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. πξνεδξεχεη ηεο .Δ., νξίδεηαη κε απφθαζε ηεο Γ..Δ.. ηνπ
Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο γηα δηεηή ζεηεία κε δπλαηφηεηα αλαλέσζεο θαη κπνξεί λα
αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ κε κεξηθή απαιιαγή απφ ηηο δηδαθηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο.
Δηζεγείηαη ζηε Γ..Δ.. θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ
Π.Μ.. Ο Γηεπζπληήο αλήθεη ζηε βαζκίδα ηνπ Καζεγεηή ή Αλαπιεξσηή Καζεγεηή,
είλαη ηνπ ηδίνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ
Π.Μ... Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.. είλαη αξκφδηνο γηα ηε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
θαη απνινγηζκνχ ηνπ Π.Μ.. πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ Δηδηθφ Λνγαξηαζκφ Έξεπλαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ηνπο νπνίνπο ππνβάιιεη πξνο έγθξηζε ζηε Γ..Δ.., ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ έθδνζε ησλ εληνιψλ
πιεξσκήο ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ. Γηα ηελ θαηάξηηζε θαη πινπνίεζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ απνινγηζκνχ ν Γηεπζπληήο δχλαηαη λα επηθνπξείηαη απφ ην
δηαρεηξηζηή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Π.Μ.. Ο ελ ιφγσ δηαρεηξηζηήο, πνπ αζθεί θαη
θαζήθνληα γεληθήο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο πξνο ην Π.Μ.., είηε αλήθεη ζην κφληκν
δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Π.Α., είηε κπνξεί λα πξνζιακβάλεηαη κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ιακβαλνκέλσλ ππφςε ηνπ Ν. 2190/1994, φπσο ηζρχεη κεηά ηηο
ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ησλ Ν. 2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995,
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2527/1997, 2738/2003, 3260/2004 θαη 3320/2005, ηεο ΠΤ 33/2006, ηεο Απφθαζεο ηνπ
Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (Τ.Π.ΓΒ.Μ.Θ),
74293/Β2/24.06.2009 θαη ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ή
κε ζχκβαζε έξγνπ. Ο Γηεπζπληήο ηνπ Π.Μ.., σο Δπηζηεκνληθφο Τπεχζπλνο ηνπ
αληίζηνηρνπ έξγνπ, εθδίδεη θαη ππνγξάθεη ηηο εληνιέο πιεξσκήο θαη ζπλππνγξάθεη ηηο
ζπκβάζεηο αλάζεζεο έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ.
Άπθπο 7
Πποκήπςξη Τποβολήρ Αιηήζεων - Πποϋποθέζειρ ςμμεηοσήρ – Κπιηήπια και
Γιαδικαζία Δπιλογήρ Φοιηηηών για ηο ΠΜ
1. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ θάζε έηνπο, ε ΓΔ κε απφθαζή ηεο
θαζνξίδεη ηνλ αλψηαην αξηζκφ ησλ θνηηεηψλ πνπ κπνξεί λα δερζεί ην ΠΜ θαηά ην
επφκελν αθαδεκατθφ έηνο, θαη πξνθεξχζζεη ζρεηηθή πξφζθιεζε εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο. Ζ πξνθήξπμε δεκνζηεχεηαη ζε εθεκεξίδεο, ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ
ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ειεθηξνληθά ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπ ΠΜ θαη ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
2. ηελ πξνθήξπμε αλαθέξνληαη:
 Ο αλψηαηνο αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ πνπ ζα δερζεί ην ΠΜ.
 Οη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο.
 Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβιεζνχλ.
 Οη πξνζεζκίεο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε αθξηβήο δηεχζπλζε ζηελ νπνία
πξέπεη απηά λα ππνβιεζνχλ.
 Κάζε άιιε ιεπηνκέξεηα πνπ ε ΓΔ ζα θξίλεη αλαγθαία θαη ε νπνία ζα δηεπθνιχλεη
ηε δηαδηθαζία θαιχηεξεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ.
3. Σν ρξνλνδηάγξακκα πξνθήξπμεο ζέζεσλ θαη επηινγήο γηα ην ΠΜ, ελαξκνλίδεηαη µε
ην Αθαδεκατθφ Ζκεξνιφγην θαη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη έρεη σο εμήο:
α. Πξνθήξπμε ζέζεσλ θαη πξφζθιεζε ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ κεηαπηπρηαθψλ
θνηηεηψλ γηα ηελ απφθηεζε Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο: Απξίιηνο – Μάηνο.
β. Τπνβνιή αηηήζεσλ γηα ππνςεθηφηεηα ζην ΠΜ: Μάηνο – Ηνχληνο (δπλαηφηεηα
ππνβνιήο αίηεζεο έρνπλ θαη θνηηεηέο πνπ πξνβιέπνπλ λα απνθηήζνπλ ην πηπρίν ηνπο κε
ηε ιήμε ησλ εγγξαθψλ ζην ΠΜ).
γ. Δπηινγή κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ απφ επηηξνπή αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξαθνινχζεζε
ηνπ ΠΜ: Ηνχληνο - Ηνχιηνο.
δ. Έγθξηζε επηιεγέλησλ θνηηεηψλ απφ ΓΔ: Ηνχληνο - Ηνχιηνο.
ε. Δγγξαθή επηιεγέλησλ θνηηεηψλ ζην ΠΜ: επηέκβξηνο.
4. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη
παξαθάησ θαη λα πξνζθνµίζνπλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά σο εμήο:
 Έληππε Αίηεζε πξνο ην ΠΜ.
 Αλαιπηηθφ Βηνγξαθηθφ εκείσκα.
 Δπηθπξσκέλν Αληίγξαθν Πηπρίνπ/Γηπιψκαηνο.
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Δπηθπξσκέλν Πηζηνπνηεηηθφ Αλαιπηηθήο Βαζκνινγίαο (κε αθξηβή βαζκφ πηπρίνπ),
δηαθνξεηηθά έγγξαθν ηεο ζρνιήο πνπ απνθνίηεζε ζην νπνίν λα βεβαηψλεηαη ν
αθξηβήο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ.
Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο.
Γχν πζηαηηθέο Δπηζηνιέο, εθ ησλ νπνίσλ ε κηα ηνπιάρηζηνλ λα πξνέξρεηαη απφ
θαζεγεηή ν νπνίνο έρεη δηδάμεη ηνλ ππνςήθην.
Πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο ή απνδεηθηηθφ ιήςεο πηπρίνπ απφ
Αγγιφθσλν Παλεπηζηήκην.
Απνδεηθηηθφ παξαθνινχζεζεο ζπνπδψλ ζηελ Διιεληθή γιψζζα γηα ηνπο
αιινδαπνχο ππνςεθίνπο.
Δπηζηεκνληθέο Γεκνζηεχζεηο, Γηαθξίζεηο (εάλ ππάξρνπλ).
Απνδεηθηηθά Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο (εάλ ππάξρνπλ).
O/H ππνςήθηνο/α κπνξεί λα θαηαζέζεη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ζχκθσλα κε ηελ
γλψκε ηνπ/ηεο, ζα ζπλέβαιε ψζηε ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο λα ζρεκαηίζεη
πιεξέζηεξε άπνςε.
ε πεξίπησζε πνπ νη ηίηινη ζπνπδψλ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ΑΔΗ ηνπ εμσηεξηθνχ, ζα
πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο ηζνηηκίαο απφ ην ΓΟΑΣΑΠ (πξψελ
ΓΗΚΑΣΑ).
Σέινο, κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ, αλ επηιεγεί δεκφζηνο ππάιιεινο γηα
ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ΠΜ, απαηηείηαη θαη απφθαζε ρνξήγεζεο εθπαηδεπηηθήο
άδεηαο απφ ηελ ππεξεζία ηνπ.

5. Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γηα Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο γίλεηαη βάζεη ησλ
αθνινχζσλ θξηηεξίσλ:
 Βαζκφο Πηπρίνπ
 Βαζκφο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο
 Γξαπηέο Δμεηάζεηο
 Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο - Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα
 Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία ζρεηηθή κε ην ΠΜ
 Απφδνζε θαηά ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε
 Αμηνιφγεζε ζπζηαηηθψλ επηζηνιψλ
 Πνιχ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο (επηπξφζζεηε πξνζκέηξεζε άιιεο μέλεο γιψζζαο)
 Κάζε άιιν ζηνηρείν ζρεηηθφ κε ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ πνπ απνδεηθλχεηαη απφ
ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ θαηαηέζεθαλ.
6. Οη ππνςήθηνη εμεηάδνληαη γξαπηψο ζε εξσηεκαηνιφγην πνιιαπιψλ επηινγψλ, επί ησλ
βαζηθψλ αξρψλ ηεο πεξηβαιινληηθήο επηζηήκεο ζηελ Αγγιηθή, θαη ζα ππνβιεζνχλ ζε
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε απφ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο.
7. ηε δηαδηθαζία επηινγήο, νη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηα
πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη λα αλαγξάθνληαη
ζηελ έληππε αίηεζε πνηα θαηαηίζεληαη. Αηηήζεηο πνπ δε ζπλνδεχνληαη απφ ηα
πξνβιεπφκελα πηζηνπνηεηηθά ή δηθαηνινγεηηθά δε ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε
δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ. Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ κε ηα ζπλεκκέλα
δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή Δπηινγήο θαη Αμηνιφγεζεο ε νπνία θαη
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επηιέγεη ηνπο επηηπρφληεο θαη επηιαρφληεο, ηνπο νπνίνπο εηζεγείηαη γηα έγθξηζε απφ ηε
ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνπο ππνςεθίνπο πνπ
πξνβιέπνπλ λα έρνπλ ιάβεη ην πηπρίν ηνπο έσο ηελ ηειεπηαία εκέξα ησλ εγγξαθψλ ζην
ΠΜ, σο "βαζκφο πηπρίνπ" κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν κέζνο φξνο ηεο βαζκνινγίαο
καζεκάησλ πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί.
Άπθπο 8
Ππόγπαμμα ποςδών
Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ 12κελεο πιήξνπο θνίηεζεο πεξηιακβάλεη δχν (2) δηδαθηηθά
εμάκελα (ρεηκεξηλφ – εαξηλφ) θαη ηε ζεξηλή πεξίνδν. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ
είλαη ππνρξεσηηθή θαη ε γιψζζα δηδαζθαιίαο είλαη ε ειιεληθή ή/θαη ε αγγιηθή. ην
ρεηκεξηλφ εμάκελν νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ 5 ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη 1 επηινγήο
απφ ηα ζπλνιηθά 2 καζήκαηα επηινγήο πνπ πξνζθέξνληαη. Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθεηαη
ν θάζε θνηηεηήο ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν αληηζηνηρνχλ ζε 24 πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS)
θαη 18 δηδαθηηθέο κνλάδεο (ΓΜ). ην εαξηλφ εμάκελν νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ 2
ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη 4 επηινγήο απφ ηα ζπλνιηθά 8 καζήκαηα επηινγήο πνπ
πξνζθέξνληαη. Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθεηαη ν θάζε θνηηεηήο ζην εαξηλφ εμάκελν
αληηζηνηρνχλ ζε 24 πηζησηηθέο κνλάδεο (ECTS) θαη 18 δηδαθηηθέο κνλάδεο. Ζ ζεξηλή
πεξίνδνο πεξηιακβάλεη ην κάζεκα ηεο «Δξγαζηεξηαθήο Άζθεζεο», 3 πιήξσλ εβδνκάδσλ
δηδαζθαιίαο, πξνεηνηκαζίαο θαη εμεηάζεσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε 4 πηζησηηθέο κνλάδεο
(ECTS) θαη 7 δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη ηε Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (έξεπλα
θαη ζπγγξαθή ηεο), 16 πιήξσλ εβδνκάδσλ, πνπ αληηζηνηρεί ζε 23 πηζησηηθέο κνλάδεο
(ECTS) θαη 17 δηδαθηηθέο κνλάδεο. Ζ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία εθπνλείηαη
κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαη ε ππνζηήξημε
ηεο γίλεηαη ελψπηνλ ηξηκεινχο επηηξνπήο πνπ νξίδεηαη απφ ηε ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο.
Σα καζήκαηα ηνπ Π.Μ. θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμακήλσλ νξγαλψλνληαη σο εμήο:
Η. Υεηκεξηλφ Δμάκελν (ζχλνιν ECTS: 24, ζχλνιν ΓΜ: 18)
Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα
1. Μέζνδνη Έξεπλαο, 39 ψξεο δηδαζθαιίαο (4 ECTS, 3 ΓΜ)
2. Λεηηνπξγηθή Οηθνινγία, 39 ψξεο δηδαζθαιίαο (4 ECTS, 3 ΓΜ)
3. Πεξηβαιινληηθή Δπηθνηλσλία θαη πκκεηνρή Πνιηηψλ, 39 ψξεο δηδαζθαιίαο (4 ECTS,
3 ΓΜ)
4. Οηθνινγία Αγξννηθνζπζηεκάησλ, 39 ψξεο δηδαζθαιίαο (4 ECTS, 3 ΓΜ)
5. Οηθνλνκηθή Πξνζέγγηζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε, 39 ψξεο δηδαζθαιίαο (4
ECTS, 3 ΓΜ).
Μαζήκαηα Δπηινγήο
1. Μέζνδνη θαη Δξγαιεία Γηαζθάιηζεο Πεξηβαιινληηθήο Πνηφηεηαο, 39 ψξεο
δηδαζθαιίαο (4 ECTS, 3 ΓΜ)
2. Γηαρείξηζε Βηνπνηθηιφηεηαο, 39 ψξεο δηδαζθαιίαο (4 ECTS, 3 ΓΜ)
ΗΗ. Δαξηλφ Δμάκελν (ζχλνιν ECTS: 24, ζχλνιν ΓΜ: 18)
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Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα
1. Γίθαην Πεξηβάιινληνο, 39 ψξεο δηδαζθαιίαο (4 ECTS, 3 ΓΜ)
2. ρεδηαζκφο θαη Δθαξκνγέο Έξεπλαο, 39 ψξεο δηδαζθαιίαο (4 ECTS, 3 ΓΜ)
Μαζήκαηα Δπηινγήο
1. Ο Ρφινο ησλ Μηθξννξγαληζκψλ ζηα Γεσξγηθά Οηθνζπζηήκαηα, 39 ψξεο δηδαζθαιίαο
(4 ECTS, 3 ΓΜ)
2. Αγξν-πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή, 39 ψξεο δηδαζθαιίαο (4 ECTS, 3 ΓΜ)
3. Γηαρείξηζε Γεσξγηθψλ Απνβιήησλ, 39 ψξεο δηδαζθαιίαο (4 ECTS, 3 ΓΜ)
4. Οινθιεξσκέλε - Βηνινγηθή Γεσξγία, 39 ψξεο δηδαζθαιίαο (4 ECTS, 3 ΓΜ)
5. Οηθνηνμηθνινγία, 39 ψξεο δηδαζθαιίαο (4 ECTS, 3 ΓΜ)
6. Δδαθνινγία, 39 ψξεο δηδαζθαιίαο (4 ECTS, 3 ΓΜ)
7. Υξήζεηο Γεσξγηθήο Γεο θαη Πεξηβάιινλ, 39 ψξεο δηδαζθαιίαο (4 ECTS, 3 ΓΜ).
8. Δθαξκνζκέλε Γεσπιεξνθνξηθή, 39 ψξεο δηδαζθαιίαο (4 ECTS, 3 ΓΜ)
ΗΗΗ. Θεξηλή Πεξίνδνο (ζχλνιν ECTS: 27, ζχλνιν ΓΜ: 24)
Τπνρξεσηηθά Μαζήκαηα
1. Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε, 90 ψξεο δηδαζθαιίαο (4 ECTS, 7 ΓΜ)
2. Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία (23 ECTS, 17 ΓΜ).
Γηα ηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο απαηηείηαη ε επηηπρήο
νινθιήξσζε 60 δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ή 75 κνλάδσλ ECTS ζε ζπλδπαζκφ κε ηε
ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην πξφγξακκα θαη
ζηνλ παξφληα Καλνληζκφ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ. Ζ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ είλαη ππνρξεσηηθή. Με απφθαζε ηεο
ΓΔ κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ πηζησηηθέο κνλάδεο απφ άιια ΠΜ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ή άιια ζπλεξγαδφκελα Παλεπηζηήκηα. Με πξφηαζε ηεο Γ..Δ..
ηνπ Σκήκαηνο θαη έγθξηζε ηεο .Δ.. κπνξεί λα γίλεηαη ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
ησλ καζεκάησλ θαη αλαθαηαλνκή κεηαμχ ησλ εμακήλσλ.
Άπθπο 9
Γομή ηος ΠΜ
Α. Γιάπκεια – Παπάηαζη – Αναζηολή ποςδών
1. ηελ αξρή θάζε δηδαθηηθνχ εμακήλνπ φινη νη ελεξγνί κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πξέπεη
λα εγγξαθνχλ, κε αίηεζή ηνπο ζηε γξακκαηεία ηνπ ΠΜ.
2. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο
είλαη 12 κήλεο πιήξνπο θνίηεζεο, εθ ησλ νπνίσλ 16 εβδνκάδεο δηαηίζεληαη γηα ηελ
έξεπλα θαη ζπγγξαθή ηεο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο. Παξέρεηαη επηπιένλ ε δπλαηφηεηα
νινθιήξσζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ζε ηέζζεξα (4) δηδαθηηθά εμάκελα, ππφ ηε
κνξθή κεξηθήο παξαθνινχζεζεο.
3. Μέρξη ηελ 31 ε Οθησβξίνπ ηνπ επνκέλνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο εγγξαθήο ηνπο, νη
θνηηεηέο ηνπ ΠΜ ππνρξενχληαη λα έρνπλ θαηαζέζεη ηε δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία.
4. Κάζε κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη κε αίηεζή ηνπ άδεηα
αλαζηνιήο ηεο θνίηεζεο, παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ, εθπφλεζεο ηεο
κεηαπηπρηαθήο ηνπ εξγαζίαο θαη άιισλ ππνρξεψζεσλ. Ζ άδεηα ρνξεγείηαη κε απφθαζε
P

P
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ηεο ΓΔ, αθνξά αθέξαην αξηζκφ εμακήλσλ, δίλεηαη κφλν κηα θνξά θαη δελ κπνξεί λα
είλαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο ηνπ ελφο αθαδεκατθνχ έηνπο. Άδεηα αλαζηνιήο θνίηεζεο
κπνξεί λα ρνξεγεζεί κφλν ζε θνηηεηέο πνπ εθπιεξψλνπλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ή
ζε πεξηπηψζεηο παξαηεηακέλεο αζζέλεηαο, πνπ πηζηνπνηείηαη απφ δεκφζην θνξέα.
5. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε εθπαηδεπηηθή άδεηα απφ ηελ ππεξεζία
ηνπο δελ δηθαηνχληαη αλαβνιή ηεο θνίηεζήο ηνπο.
6. Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο πνπ παίξλεη άδεηα αλαζηνιήο θνίηεζεο, φηαλ επαλαιάβεη
ηε θνίηεζή ηνπ εμαθνινπζεί λα ππάγεηαη ζην θαζεζηψο θνίηεζεο ηνπ ρξφλνπ εγγξαθήο
ηνπ σο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη φια ηα
καζήκαηα, εξγαζηήξηα, ζεκηλάξηα, πξαθηηθέο αζθήζεηο θ.ιπ., ζηα νπνία δελ είρε
αμηνινγεζεί επηηπρψο πξηλ απφ ηε αλαζηνιή ηεο θνίηεζήο ηνπ.
7. Ο ρξφλνο αλαζηνιήο θνίηεζεο κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή δελ ππνινγίδεηαη ζηελ ρξνληθή
δηάξθεηα θνίηεζήο ηνπ.
Β. Γομή ποςδών
1. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ γίλεηαη ζηελ ειιεληθή ή/θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα. Σα
καζήκαηα πεξηιακβάλνπλ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία, παξαθνινχζεζε θαη ζπκκεηνρή ζε
ζεκηλάξηα, πξαθηηθή άζθεζε, εθαξκνγέο θαη ζπγγξαθή δνθηκίσλ. ην ηέινο ησλ
εμακήλσλ νη θνηηεηέο, εθφζνλ έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο, κπνξνχλ
λα πξνζέιζνπλ ζηηο εμεηάζεηο, γξαπηέο ή πξνθνξηθέο.
2. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζεκηλαξίσλ, δηαιέμεσλ θαη ε
ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηα εξγαζηήξηα, πξαθηηθέο αζθήζεηο, ζηηο εξεπλεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΠΜ, ζηελ εξγαζηεξηαθή εμάζθεζε, ζηε δηπισκαηηθή εξγαζία
θ.ιπ. είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Δπηπιένλ, ε ΓΔ κπνξεί λα
νξίδεη άιιεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΠΜ πνπ νη θνηηεηέο είλαη
ππνρξεσκέλνη λα ζπκκεηέρνπλ.
3. Αλψηαην φξην απνπζηψλ νξίδεηαη νη δχν (-2-) απνπζίεο αλά κάζεκα. Ο θνηηεηήο
πξέπεη λα δηθαηνινγήζεη ηηο απνπζίεο ηνπ πξνο ηελ ΓΔ. Ωο απνδεθηνί ιφγνη απνπζίαο
ζεσξνχληαη ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο ή ζνβαξνί νηθνγελεηαθνί ιφγνη, νη νπνίνη
απνδεηθλχνληαη απφ ζρεηηθά δεκφζηα έγγξαθα. ηελ πεξίπησζε απηή ν θνηηεηήο
ζπκβνπιεχεηαη ηνλ Γ/ληε ηνπ Π.Μ.. γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ εθ΄ φζνλ
απηφ είλαη δπλαηφλ. Δάλ ε ΓΔ δελ απνδερζεί ηνπο επηθαινχκελνπο ιφγνπο, ν θνηηεηήο
ζεσξείηαη απνηπρψλ ζην κάζεκα θαη είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη μαλά ην
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο θαηαβάιινληαο εθ λένπ ηα δίδαθηξα
ηνπ εμακήλνπ.
4. Φνηηεηήο ν νπνίνο απνπζηάδεη ζε ηξεηο ή πεξηζζφηεξεο δηαιέμεηο, εξγαζηήξηα θ.ν.θ.
ζεσξείηαη απνηπρψλ ζην κάζεκα, αλεμάξηεηα απφ ηνπο ιφγνπο πνπ επηθαιείηαη. ηελ
πεξίπησζε απηή ν θνηηεηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαθνινπζήζεη μαλά ην
ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο θαηαβάιινληαο εθ λένπ ηα δίδαθηξα
ηνπ εμακήλνπ.
Γ. Αξιολόγηζη Μαθημάηων
1. Ζ αμηνιφγεζε θαη ε βαζκνιφγεζε ζε θάζε κάζεκα είλαη απνθιεηζηηθή
αξκνδηφηεηα ηνπ δηδάζθνληνο, γίλεηαη ζε πιήξε αλεμαξηεζία απφ ηα άιια
καζήκαηα θαη απνηειεί παξάγσγν ηεο αληηθεηκεληθήο εθηίκεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ
θνηηεηή ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα (εξγαζίεο, εμεηάζεηο θιπ.).
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2. Ζ εμέηαζε θάζε καζήκαηνο γίλεηαη κε ηξφπν πνπ ζα θαζνξίδεη ν δηδάζθσλ ηνπ
καζήκαηνο. Οη ζρεηηθέο νδεγίεο δίλνληαη ζηνπο θνηηεηέο κε ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο,
κε επζχλε ηνπ δηδάζθνληα.
3. Όιεο νη ππνρξεψζεηο ησλ καζεκάησλ, φπσο πξαγκαηνπνίεζε θαη παξάδνζε
αζθήζεσλ θαη εξγαζηψλ θαζψο θαη ε ηειηθή εμέηαζε ησλ καζεκάησλ, πξέπεη λα έρνπλ
νινθιεξσζεί εληφο ηεο δηάξθεηαο ηνπ εμακήλνπ. Διάρηζηνο βαζκφο επηηπρίαο ζεσξείηαη
ην 5 (πέληε) κε άξηζηα ην 10 (δέθα).
4. ε πεξίπησζε απνηπρίαο κέρξη θαη ζε δχν καζήκαηα απφ ην ζχλνιν ησλ
δηδαζθνκέλσλ ζην ΠΜ, ν θνηηεηήο κπνξεί λα επαλεμεηαζηεί θαηά ηε δηάξθεηα
επαλαιεπηηθήο εμεηαζηηθήο ε νπνία νξίδεηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ. ε
πεξίπησζε εθ λένπ απνηπρίαο ζε θάπνην εμ’ απηψλ δηαθφπηεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ΠΜ
κε ηνλ θνηηεηή.
5. ε πεξίπησζε απνηπρία ζε άλσ ησλ δχν καζεκάησλ απφ ην ζχλνιν ησλ δηδαζθνκέλσλ
ζην ΠΜ, δηαθφπηεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ΠΜ κε ηνλ θνηηεηή.
6. ε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε καζήκαηα ιφγσ απνπζηψλ, ν θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα λα
αηηεζεί πξνο ηελ ΓΔ ηελ επαλάιεςε παξαθνινχζεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
καζεκάησλ θαηά ην αληίζηνηρν εμάκελν ζπνπδψλ ηνπ ακέζσο επφκελνπ αθαδεκατθνχ
έηνπο. Ζ ΓΔ ζα απνθαζίδεη γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ ή ηε δηαθνπή ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπ ΠΜ κε ηνλ θνηηεηή. ε θάζε πεξίπησζε νη βαζκνί ησλ καζεκάησλ
πνπ έρεη επηηχρεη ν θνηηεηήο θαηνρπξψλνληαη.
7. ε πεξίπησζε πνπ ε ΓΔ απνθαζίζεη φηη ν θνηηεηήο κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη
ην/ηα κάζεκα/ηα ζην/α νπνίν/α απέηπρε ζε επφκελν εμάκελν λένπ αθαδεκατθνχ έηνπο, ν
ελδηαθεξφκελνο θνηηεηήο νθείιεη λα θαηαβάιεη πξνο ην ΠΜ εθ λένπ ηα δίδαθηξα ηνπ
εμακήλνπ ησλ καζεκάησλ.
8. ε πεξίπησζε λέαο απνηπρίαο ηνπ θνηηεηή ζε θάπνην απφ ηα καζήκαηα, δηαθφπηεηαη ε
ζπλεξγαζία ηνπ ΠΜ κε ηνλ θνηηεηή.
Γ. Μεηαπηςσιακή Γιπλωμαηική Γιαηπιβή
1. Γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο απαηηνχληαη δεθαέμη
(16) εβδνκάδεο θνίηεζεο. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα
πξνζθνκίζνπλ ζηελ Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ κέρξη ην ηέινο ησλ ηεζζάξσλ πξψησλ
εβδνκάδσλ ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ (πεξίπνπ ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ) θάζε έηνπο ην έληππν
δήισζεο ζέκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ επηβιέπνληά
ηνπο, ψζηε λα εγθξηζεί απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο, ην νπνίν εθηφο
απφ ηνλ ηίηιν ηεο δηαηξηβήο ζα πεξηιακβάλεη έλα θείκελν έθηαζεο έσο 2000 ιέμεσλ, κε
ηηο εμήο ελφηεηεο: (i) ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο πνπ πξνηείλεηε γηα δηεξεχλεζε, (ii) ζπκβνιή
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηελ ήδε θεθηεκέλε γλψζε, (iii) ζθνπφο
θαη ζηφρνη, (iv) κέζνδνο πξνζέγγηζεο ή/θαη αλάπηπμεο ηνπ ζέκαηνο (v) πξνζδνθψκελα
απνηειέζκαηα θαη (vi) ελδεηθηηθή βηβιηνγξαθία (25-30 ηίηινη).
2.
Κάζε θνηηεηήο/ηξηα ππνβάιιεη ζηνλ επηβιέπνληα ηελ πξφηαζε
Μεηαπηπρηαθήο
Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο Μεηαπηπρηαθήο
Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο
θάζε θνηηεηή/ηξηα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ επηβιέπνληνο. Θα πξέπεη δε λα γίλεηαη
θαηαλνεηφ ζηνλ/ελ κεηαπηπρηαθφ/ή θνηηεηή/ηξηα φηη δελ πξφθεηηαη γηα κηα απιή κειέηε
ή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα αιιά, γηα κηα πξψηε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ζην ζπγθεθξηκέλν
ζέκα πνπ έρεη επηιέμεη ν ππνςήθηνο. Ωο ηέηνηα απαηηείηαη ε ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα απφ
ηνλ ππνςήθην λα εξεπλήζεη ηελ βηβιηνγξαθία, λα νξγαλψζεη ηελ ζεσξεηηθή/πεηξακαηηθή
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βάζε πξνζέγγηζεο (κνληέιν/πείξακα) θαη λα πξνρσξήζεη ζε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ πνπ ζα αλαιπζνχλ θαη ζα απνηειέζνπλ πξντφλ ζπδήηεζεο θαη
πξνβιεκαηηζκνχ.
3. Ζ δηπισκαηηθή δηαηξηβή δχλαηαη λα είλαη, εθηφο ηεο Διιεληθήο θαη ζηελ Αγγιηθή
γιψζζα, ε δε δνκή ηεο θαζνξίδεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα. Γηα ηελ εμέηαζε ηεο
κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο νξίδεηαη απφ ηε Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο, κεηά απφ
απφθαζε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Π.Μ.., χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ
επηβιέπνληα Καζεγεηή -φπνπ αλαθέξεη ην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, θαη ηα
νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο- ηξηκειήο επηηξνπή. ηελ ηξηκειή απηή
επηηξνπή ζπκκεηέρνπλ ν επηβιέπσλ θαη δχν (2) άιια κέιε Γ.Δ.Π. ή Δ.Π. ή εξεπλεηέο
ησλ βαζκίδσλ Α΄, Β΄ ή Γ΄, νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο. Σα κέιε
ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα έρνπλ ηελ ίδηα ή ζπλαθή επηζηεκνληθή εηδηθφηεηα κε ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Μεηά ην πέξαο ηεο ζπγγξαθήο ηεο
Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Γηαηξηβήο θαη έπεηηα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ
επηβιέπνληα, νη ππνςήθηνη παξαδίδνπλ αληίηππφ ηεο ζηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο
Δπηηξνπήο. Όηαλ ε ηξηκειήο Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή θξίλεη φηη ε εξγαζία είλαη έηνηκε,
απηή ππνζηεξίδεηαη δεκφζηα κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ
Π.Μ.., ην αξγφηεξν κέρξη 30/11 θάζε έηνπο.
4. Ζ κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή εξγαζία πξέπεη λα θαηαηεζεί ζηε Γξακκαηεία κέρξη θαη
ηελ 31 ε Οθησβξίνπ ηνπ επνκέλνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο εγγξαθήο ηνπ θνηηεηή/ηξηα ζην
ΠΜ (εμαηξνχληαη νη πεξηπηψζεηο αλαζηνιήο θνίηεζεο, φπνπ ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα
ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ). ε πεξίπησζε κε πεξάησζεο ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, δηαθφπηεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ΠΜ κε ηνλ θνηηεηή.
5. Οη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο/ηξηεο ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ
ΠΜ πξηλ ηελ ππνζηήξημε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία ζα
αλαθέξεη φηη ΚΑΝΔΝΑ ΣΜΖΜΑ ΣΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ πνπ θαηαζέηνπλ
δελ είλαη πξντφλ ινγνθινπήο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δειψζνπλ φηη θαηαλννχλ φηη, εάλ
δηαπηζησζεί ινγνθινπή απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή, δηαγξάθνληαη απηεπάγγειηα απφ ην
ΠΜ.
6. Ζ ηειηθή αμηνιφγεζε θαη θξίζε ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο γίλεηαη
απφ ηελ παξαπάλσ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή.Γηα ηελ έγθξηζε απαηηείηαη ε ζχκθσλε
γλψκε ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο. Μεηά ην πέξαο ηεο
παξνπζίαζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηα κέιε ηεο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο ηελ
αμηνινγνχλ θαη ηε βαζκνινγνχλ ην θαζέλα μερσξηζηά. Σν έληππν βαζκνιφγεζεο
θαηαηίζεηαη απφ ην θάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ, ε νπνία είλαη
ππεχζπλε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαη γηα ηελ
θνηλνπνίεζε ηνπ ηειηθνχ ζπλνιηθνχ βαζκνχ ζην θνηηεηή/ηξηα.
7. Ζ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία βαζκνινγείηαη απφ κεδέλ (0) έσο δέθα (10),
κε ειάρηζην βαζκφ επηηπρίαο ην πέληε (5). ε πεξίπησζε απφξξηςεο ν ππνςήθηνο
δηαγξάθεηαη απφ ην Π.Μ.. Ζ εγθεθξηκέλε Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία, κεηά
ην πέξαο ησλ ελδερνκέλσλ δηνξζψζεσλ πνπ πξνηείλεη ε Δπηηξνπή, θαηαηίζεηαη ζηε
βηβιηνζήθε ζε δπν αληίηππα, έλα (1) βηβιηνδεηεκέλν έληππν θαη έλα (1) αληίηππν cd ζε
κνξθή (pdf) θαζψο θαη ζε έλα (1) αληίηππν cd ζε κνξθή (pdf) ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Π.Μ..
P

P
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Δ. Θέμαηα Πνεςμαηικών Γικαιωμάηων και Γεονηολογίαρ
1. Ζ ινγνθινπή, ε ηδηνπνίεζε, δειαδή, κηαο ηδέαο, κηαο εξγαζίαο, ελφο γξαπηνχ θ.η.ι.,
ρσξίο λα ππάξρεη ζρεηηθή αλαθνξά ζην δεκηνπξγφ ηνπ, απνηειεί κηα πνιχ ζνβαξή
παξάβαζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο αθφκα θαη ζηελ
απνβνιή ηνπο απφ ην ΠΜ.
2. Σα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ
θαζνξίδνληαη κε ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Γ..Δ..
3. Κάζε είδνπο αληηγξαθή ή ινγνθινπή ζηηο εμεηάζεηο, ζηηο εξγαζίεο ησλ καζεκάησλ, ηηο
δεκνζηεχζεηο ή ηε ζπγγξαθή ησλ Μεηαπηπρηαθψλ Γηπισκαηηθψλ Δξγαζηψλ,
αληηεπηζηεκνληθή ζπκπεξηθνξά γεληθφηεξα απαγνξεχεηαη. Ζ Γξακκαηεία ηνπ ΠΜ
θνηλνπνηεί ζηνπο θνηηεηέο ηνπ ΠΜ ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο & Γενληνινγίαο κε ηελ έλαξμε
ησλ καζεκάησλ.
4. Δίλαη ππνρξέσζε ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ ΠΜ λα αλαθέξνπλ ηηο πεξηπηψζεηο πηζαλήο
αληηγξαθήο/ινγνθινπήο ζηελ Γ..Δ.. Δθφζνλ ε Γ..Δ.. θξίλεη φηη ηεθκεξηψλεηαη
αληηγξαθή ή ινγνθινπή, δηαθφπηεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ θνηηεηή κε ην ΠΜ.
T

Σ. Βαθμόρ Μεηαπηςσιακού Γιπλώμαηορ Διδίκεςζηρ (ΜΓΔ)
Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ Μ.Γ.Δ. απαηηείηαη ε επηηπρήο εμέηαζε ζε 13 καζήκαηα
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο “Δξγαζηεξηαθήο Άζθεζεο”) θαη ε εθπφλεζε
κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο. Ο ηειηθφο βαζκφο αλαθήξπμεο ηνπ Μ.Γ.Δ.
πξνθχπηεη δηαηξψληαο ην άζξνηζκα ησλ γηλνκέλσλ ησλ δηδαζθφκελσλ καζεκάησλ κε
ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο ηνπο, κε ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ απηψλ.
πγθεθξηκέλα:
 ηα καζήκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε ηξεηο θαη άλσ εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο θαη
ζηα νπνία απνδίδνληαη ηξεηο (3) δηδαθηηθέο κνλάδεο θαη πεξηζζφηεξεο ή απφ
ηέζζεξηο (4) πηζησηηθέο κνλάδεο, πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπληειεζηή έλα (1),
 ε κεηαπηπρηαθή δηπισκαηηθή δηαηξηβή, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο νπνίαο απαηηνχληαη
δεθαέμη (16) εβδνκάδεο θνίηεζεο θαη ζηελ νπνία απνδίδνληαη δέθα-επηά (17)
δηδαθηηθέο κνλάδεο ή είθνζη-ηξεηο (23) πηζησηηθέο κνλάδεο, πνιιαπιαζηάδεηαη κε ην
ζπληειεζηή πέληε (5).
Γηα ηελ απνλνκή Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο απαηηείηαη ε επηηπρήο
νινθιήξσζε εμήληα (60) δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ή εβδνκήληα πέληε (75) πηζησηηθψλ
κνλάδσλ.
Άπθπο 10
Απιθμόρ Διζακηέων
Ο εηήζηνο αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ νξίδεηαη θαη’ αλψηαην φξην
ζε ζαξάληα πέληε (45).
Άπθπο 11
Πποζωπικό - Τλικοηεσνική Τποδομή
1. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΜ απαζρνινχληαη: κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο θαζψο θαη κέιε ΓΔΠ άιισλ Παλεπηζηεκίσλ, κέιε ΔΠ ησλ Σκεκάησλ
Φπηηθήο Παξαγσγήο, Εσηθήο Παξαγσγήο θαη Αλζνθνκίαο − Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ηνπ
ΣΔΗ Ζπείξνπ θαη κέιε ΔΠ άιισλ ΣΔΗ θαζψο θαη κέιε ηνπ εηδηθνχ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ
θαη ινηπνχ εξγαζηεξηαθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ νηθείνπ ΣΔΗ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ
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εθηέιεζε εξγαζηεξηαθψλ θαη ινηπψλ ππνζηεξηθηηθψλ εξγαζηψλ, πνπ πιεξνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2(α) ηεο ππ’ αξηζκ. 31364 Β7/27.3.2002 (ΦΔΚ 411/η.Β΄/5.4.2002)
ππνπξγηθήο απφθαζεο. Δπίζεο απαζρνινχληαη ην δηδαθηηθφ, εηδηθφ ηερληθφ θαη
εξγαζηεξηαθφ πξνζσπηθφ ηνπ Μεζνγεηαθνχ Αγξνλνκηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Υαλίσλ.
2. χκθσλα κε ην λφκν 3685/2008, δηδαθηηθφ έξγν κπνξνχλ επίζεο λα αλαιάβνπλ κέιε
ΓΔΠ άιισλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ή άιινπ ΑΔΗ, απνρσξήζαληεο ιφγσ
ηνπ νξίνπ ειηθίαο θαζεγεηέο, επηζθέπηεο θαζεγεηέο, εηδηθνί επηζηήκνλεο ή δηδάζθνληεο
βάζεη ηνπ π.δ. 407/1980 (ΦΔΚ 112 Α’) νη νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο,
εξεπλεηέο αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο νη
νπνίνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο θαη έρνπλ επαξθή επηζηεκνληθή θαη
ζπγγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα, επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο νη νπνίνη δηαζέηνπλ
εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή ζρεηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπ Π.Μ.. (παξ. 3α, άξζξν
12 ηνπ λ. 2083/1992).
3. Σν δηδαθηηθφ έξγν ηνπ Π.Μ.. αλαηίζεηαη απφ ηε Γ..Δ.. κε απφθαζή ηεο, χζηεξα
απφ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κειψλ Γ.Δ.Π. ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο.
4. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Π.Μ.. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζχλνιν ηεο ππάξρνπζαο
πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ηα
εξγαζηήξηα θαη νη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο ησλ Σκεκάησλ Φπηηθήο Παξαγσγήο, Εσηθήο
Παξαγσγήο θαη Αλζνθνκίαο−Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ ηνπ ΣΔΗ Ζπείξνπ θαη ε ππάξρνπζα
πιηθνηερληθή ππνδνκή ηνπ Μεζνγεηαθνχ Αγξνλνκηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Υαλίσλ.
Άπθπο 12
Υπημαηοδόηηζη ΠΜ - Τποηποθίερ
1. Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ΠΜ είλαη ηα δίδαθηξα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
θαζψο επίζεο θαη δσξεέο, παξνρέο, θιεξνδνηήκαηα, ρνξεγίεο θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ή
ηδησηηθνχ ηνκέα γεληθά, λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ ή πφξνη απφ εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα, θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη επηρνξεγήζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ
θαη ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
2. Σα δίδαθηξα ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηα νπνία αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 2.000
επξψ αλά θνηηεηή αλά έηνο θαη ηα νπνία θαηαβάιινληαη σο εμήο:
 500€ σο πξνθαηαβνιή κε ηελ απνδνρή ηεο ζέζεο απφ ηνλ ππνςήθην. Καζψο ην
ζπγθεθξηκέλν πνζφ ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο ζέζεο ηνπ
ππνςεθίνπ ζην ΠΜ δελ επηζηξέθεηαη ζε πεξίπησζε κε παξαθνινχζεζεο.
 750€ κε ηελ εγγξαθή ζην ρεηκεξηλφ εμάκελν
 750€ κε ηελ εγγξαθή ζην εαξηλφ εμάκελν
3. Καηαβιεζέληα δίδαθηξα δελ επηζηξέθνληαη (επηζηξέθεηαη ρξεκαηηθφ πνζφ κφλν ζηελ
πεξίπησζε πνπ ππεξβαίλεη ην νξηδφκελν ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δηδάθηξσλ γηα ην θάζε
αθαδεκατθφ έηνο αλά θνηηεηή).
4. ηελ πεξίπησζε πνπ θνηηεηέο/ηξηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξαθνινπζήζνπλ
καζήκαηα ηελ επφκελε αθαδεκατθή ρξνληά (ρσξίο λα έρνπλ πάξεη αλαβνιή ζπνπδψλ)
ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή επηπιένλ 667 επξψ γηα θάζε αθαδεκατθφ εμάκελν
θαζπζηέξεζεο.
5. Σν χςνο ησλ δηδάθηξσλ κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηεο
Γ..Δ.. ηνπ Σκήκαηνο θαη έγθξηζε απφ ηε .Δ.. ηνπ Π.Α.
6. Ζ ΓΔ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο απνλνκήο ππνηξνθηψλ ζην ΠΜ ζχκθσλα κε ηελ
εηζαγσγή ηνπο ζην ΠΜ θαη ηελ απφδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα.
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Άπθπο 13
Αναθεώπηζη
Ο παξψλ Καλνληζκφο αλαζεσξείηαη κε λεφηεξεο απνθάζεηο ηεο ΓΔ ηνπ Σκήκαηνο
Πεξηβάιινληνο ζην πιαίζην ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ
Λεηηνπξγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Δ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
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