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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ  

«ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ & ΚΡΙΕΩΝ» 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2019-2020 

 
Στο Τμιμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ τθσ Σχολισ Θετικϊν Επιςτθμϊν του Εκνικοφ και 
Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, ςφμφωνα με τθν από 4-4-2018 απόφαςθ τθσ Πανεπιςτθμιακισ 
Συγκλιτου, επανιδρφκθκε και κα λειτουργιςει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν (Π.Μ.Σ.) 
«τρατηγικζσ Διαχείριςησ Περιβάλλοντοσ, Καταςτροφϊν και Κρίςεων» ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
τουαρκ. 32 του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114 τ.Αϋ/4-8-2017). 
 
Το ΠΜΣ «Στρατθγικζσ Διαχείριςθσ Περιβάλλοντοσ, Καταςτροφϊν και Κρίςεων» οδθγεί ςτθν απονομι 
«Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ Εξειδίκευςησ» [M.Sc] του Τμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ του 
Εκνικοφ και Καποδιςτριακοφ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, μετά από πλιρθ και επιτυχι ολοκλιρωςθ των 
ςπουδϊν ςε μία από τισ ακόλουκεσ ειδικεφςεισ: 
 
ΕΙΔΙΚΕΤΗ 1: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΕΩΝ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤΣΟΜΕΙ 
(DISASTERSANDCRISESMANAGEMENTSTRATEGIESINADMINISTRATIVEANDDEVELOPMENTSECTORS). 
(Αφορά ςτθ διαχείριςθ κρίςεων ςτθ Διοίκθςθ φορζων, ςτισ εκπαιδευτικζσ δομζσ, ςτισ τουριςτικζσ και 
βιομθχανικζσ υποδομζσ ςε εκνικό και διεκνζσ περιβάλλον). 
 
ΕΙΔΙΚΕΤΗ 2: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕΔΙΑΧΕΙΡΙΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ–ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 
(ENVIRONMENTALMANAGEMENTSTRATEGIES–ENVIRONMENTALEDUCATION). (Αφορά ςτθν προςταςία 
και αποκατάςταςθ περιβάλλοντοσ και ςτθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ). 
 
ΕΙΔΙΚΕΤΗ 3: ΣΡΑΣΗΓΙΚΕΑΕΙΦΟΡΟΤΑΝΑΠΣΤΞΗΣΗΝΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ 
(SUSTAINABLEDEVELOPMENTSTRATEGIESINLOCALGOVERNEMENT). (Αφορά ςτθ διαχείριςθ 
περιβάλλοντοσ και τουσ φυςικοφσ πόρουσ, κακϊσ και ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ, τθν οικονομία και τθν 
κοινωνία). 
 

1. Τποψήφιοι Μεταπτυχιακοί φοιτητζσ 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόςον πλθροφν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ, κάτοχοι τίτλων ανϊτατησ 
τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ τθσ θμεδαπισ, τίτλων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ χωρϊν τθσ Ε.Ε. και κάτοχοι 
αναγνωριςμζνων τίτλων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ τρίτων χωρϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία.Επίςθσ, γίνονται δεκτοί πτυχιοφχοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, Ανϊτατων Στρατιωτικϊν Σχολϊν (Α.Σ.Ε.Ι.), 
Σχολισ Αξιωματικϊν Ελλθνικισ Αςτυνομίασ, Σχολισ Αξιωματικϊν του Πυροςβεςτικοφ Σϊματοσ, Σχολισ 
Αξιωματικϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ κακϊσ και Σχολϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ οι οποίεσ είναι ιςότιμεσ με 
ΑΕΙ ι ΑΤΕΙ, με ποικίλο γνωςτικό αντικείμενο οι οποίοι ζχουν ειδικό ενδιαφζρον ι προχπθρεςία ι εμπειρία 
ςε τομείσ ςχετικοφσ με το γνωςτικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Υποψιφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι 
τμθμάτων τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι κα ζχουν ολοκλθρϊςει επιτυχϊσ τισ ςπουδζσ τουσ μζχρι 
τισ 31 Αυγοφςτου 2019. 
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Επιπλζον απευκφνεται ςε ςτελζχθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, των Υπουργείων Εκνικισ Άμυνασ, Δικαιοςφνθσ 
Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων, Εξωτερικϊν, Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, 
Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ, Παιδείασ Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων (κεντρικζσ υπθρεςίεσ, Εκπαιδευτικοί 
κάκε βακμίδασ), Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Υποδομϊν Μεταφορϊν και Δικτφων, τισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ, 
τα Σϊματα Προςταςίασ του πολίτθ, τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ, ςε Ευρωπαϊκοφσ και Διεκνείσ Οργανιςμοφσ, 
ςε μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ (ΜΚΟ), ςε Υπθρεςίεσ Διεκνοφσ Αναπτυξιακισ Συνεργαςίασ, κακϊσ επίςθσ 
και ςε Οργανιςμοφσ παροχισ βοικειασ ςε κφματα καταςτροφϊν. 
 

2. Θζςεισ Τποψηφίων Μεταπτυχιακϊν Φοιτητϊν 

Ο αρικμόσ ειςακτζων ςτο Π.Μ.Σ. ορίηεται ςτουσ διακόςιουσ δζκα (210) φοιτθτζσ ανά ακαδθμαϊκό ζτοσ.  
 

3. Διαδικαςία αίτηςησ 

Οι υποψιφιοι καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν και να υποβάλλουν θλεκτρονικά ςτθ Γραμματεία του 
Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν «Στρατθγικζσ Διαχείριςθσ Περιβάλλοντοσ, Καταςτροφϊν και 
Κρίςεων» τθν αίτθςθ υποψθφιότθτάσ τουσ. Παράλλθλα υποχρεοφνται να αποςτείλουν ςε ζντυπθ μορφι 
τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά. Οι αιτιςεισ των υποψθφίων γίνονται δεκτζσ και λαμβάνουν αρικμό 
πρωτοκόλλου μόνο εφόςον θ Γραμματεία του ΠΜΣ ζχει λάβει τόςο τθν θλεκτρονικι αίτθςθ, όςο και τα 
δικαιολογθτικά. 
 
Οι υποψιφιοι μποροφν να κατακζςουν τα δικαιολογθτικά τουσ ιδιοχείρωσ ςτθ Γραμματεία του ΠΜΣ ι να 
τα αποςτείλουν με ςυςτθμζνθ ταχυδρομικι επιςτολι ςτθ διεφκυνςθ: 
 
Γραμματεία ΠΜΣ «Στρατηγικέσ Διαχείριςησ Περιβάλλοντοσ, Καταςτροφών και Κρίςεων» 
Τμήμα Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ 
Πανεπιςτημιοφπολη Ζωγράφου 
ΤΚ 15784  
Αθήνα 
 
Η Γραμματεία του ΠΜΣ, όταν λάβει τα δικαιολογθτικά, κα αποςτείλει ςτον υποψιφιο με email τον αρικμό 
πρωτοκόλλου τθσ αίτθςισ του. 
 
Η υποβολι τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ υποψθφιότθτασ γίνεται μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του 
Π.Μ.Σ.www.edcm.edu.gr.  
 
Στο πλαίςιο τθσ υποβολισ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ, οι υποψιφιοι καλοφνται:  
 
1. Να ςυμπλθρϊςουν τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία και ςτοιχεία επικοινωνίασ 
2. Να ςυμπλθρϊςουν ςτοιχεία για τθν τρζχουςα απαςχόλθςι τουσ. 
3. Να ςυμπλθρϊςουν ςτοιχεία για τα ακαδθμαϊκά τουσ προςόντα (τίτλοι ςπουδϊν). 
4. Να επιλζξουν τθν Ειδίκευςθ Φοίτθςθσ που επικυμοφν να παρακολουκιςουν. 
5. Να υποβάλουν θλεκτρονικά (upload) τθν προςωπικι τουσ φωτογραφία (ςε μορφι jpg ζωσ 4 MB) 

http://www.edcm.edu.gr/
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6. Να υποβάλουν θλεκτρονικά (upload) το βιογραφικό τουσ ςθμείωμα (ςε μορφι doc ι docx ζωσ 4 ΜΒ) 
7. Να υποβάλουν θλεκτρονικά (upload) αντίγραφο του πτυχίου τουσ (ςε μορφι pdf ζωσ 4 ΜΒ) 

 
Απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 
 

1. Αντίγραφο Αςτυνομικισ Ταυτότθτασ ι Διαβατθρίου. 
2. Αντίγραφο Πτυχίου. 

- Οι κάτοχοι πτυχίων τθσ αλλοδαπισ κα πρζπει να προςκομίςουν και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ από 
ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ). 

- Οι απόφοιτοι Παιδαγωγικϊν Ακαδθμιϊν κα πρζπει να προςκομίςουν και βεβαίωςθ ιςοτιμίασ 
με τα Ανϊτατα Παιδαγωγικά Τμιματα. 

- Οι τελειόφοιτοι Ανϊτατων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων που εκτιμοφν ότι κα ζχουν ολοκλθρϊςει 
επιτυχϊσ τισ ςπουδζσ τουσ μζχρι τισ 31/8/2019, κα πρζπει να προςκομίςουν Αναλυτικι 
Βακμολογία και Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία κα δθλϊνουν ότι είναι τελειόφοιτοι και κα 
προςκομίςουν τθ βεβαίωςθ περάτωςθσ ςπουδϊν ςτθ Γραμματεία του ΠΜΣ ζωσ τισ 10/9/2019. 

3. Πιςτοποιθτικό Σπουδϊν και Αναλυτικι Βακμολογία 1ου Πτυχίου. 
4. Αντίγραφα διπλωμάτων μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν ι διδακτορικϊν. 
5. Αντίγραφο πιςτοποιθτικοφ γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 

- Ωσ πιςτοποιθτικά γνϊςθσ αγγλικισ γλϊςςασ γίνονται δεκτά όλα τα αναγνωριςμζνα διπλϊματα 
αγγλικισ γλϊςςασ. Επίςθσ γίνονται δεκτά και τα πτυχία από αγγλόφωνα πανεπιςτιμια και οι 
αναλυτικζσ βακμολογίεσ ςτθν οποίεσ αναγράφονται μακιματα αγγλικισ γλϊςςασ 

6. Αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν πζραν τθσ αγγλικισ. 
7. Αντίγραφα πιςτοποιθτικϊν γνϊςθσ χριςθσ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. 
8. Βιογραφικό Σθμείωμα. 

 
4. Προθεςμία υποβολήσ αιτήςεων 

Αιτιςεισ κα γίνονται δεκτζσ από τθν Σρίτη 4 Ιουνίου 2019ζωσ τθνΣετάρτη31 Ιουλίου 2019. 
 

5. Επιλογή Τποψηφίων 

Οι αιτιςεισ υποψθφιότθτασ κα εξετάηονται από τθν Συντονιςτικι Επιτροπι(Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. με ςειρά 
αρικμοφ πρωτοκόλλου αίτθςθσ. Εφόςον κρικεί απαραίτθτο, θ Συντονιςτικι Επιτροπι δφναται να καλζςει 
τον υποψιφιο για προςωπικι ςυνζντευξθ. 
Η επιλογι των υποψθφίων γίνεται από τθν Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. φςτερα από αξιολόγθςθ των προςόντων τουσ 
και επικυρϊνεται από τθ Συνζλευςθ του Τμιματοσ Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ. Οι επιλεγζντεσ 
υποψιφιοι κα ειδοποιθκοφν για τθν αποδοχι τουσ ςτο ΠΜΣ με email. 
 

6. Δίδακτρα 

Για τθν παρακολοφκθςθ του ΠΜΣ «Στρατθγικζσ Διαχείριςθσ Περιβάλλοντοσ, Καταςτροφϊν και Κρίςεων» 
οι φοιτθτζσ καταβάλλουν τζλθ φοίτθςθσ, τα οποία ανζρχονται ςε 4.800,00€για το ςφνολο τθσ φοίτθςθσ, θ 
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καταβολι των οποίων μπορεί να γίνει ςφμφωνα με τα χρθματοδοτικά πακζτα που ορίηει θ Σ.Ε. και 
κοινοποιεί ςτουσ επιλεγζντεσ υποψιφιουσ φοιτθτζσ πριν τθν εγγραφι τουσ ςτο Π.Μ.Σ. 
 

7. Απαλλαγή διδάκτρων ςφμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 

Η αίτθςθ για απαλλαγι από τα τζλθ φοίτθςθσ ςφμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 υποβάλλεται φςτερα από 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασεπιλογισ των φοιτθτϊν του Π.Μ.Σ. και τθν ανάρτθςθ των ονομάτων των 
επιλεγζντων ςτο Πρόγραμμα Διαφγεια, κατόπιν ανακοίνωςθσ τθσ Γραμματείασ του ΠΜΣ, ςτθν οποία κα 
ορίηεται το χρονικό διάςτθμα και θ προκεςμία για τθν υποβολι αιτιςεων.  
Τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ ακολουκθτζα διαδικαςία περιγράφονται αναλυτικά ςτα ΦΕΚ 
114Α/04-08-2017 και 3387Β/10-08-2018. 
 
 
Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τα αντικείμενα του Π.Μ.Σ. παρουςιάηονται ςτθν ιςτοςελίδα 
www.edcm.edu.gr. Για περαιτζρω πλθροφορίεσ μπορείτε να καλείτε ςτθν Γραμματεία του Π.Μ.Σ., ςτα 
τθλζφωνα: 210 7274825, 210 7274414, 210 7274777, 210 7274377. 
 
 

 
Ακινα, 4 Ιουνίου 2019 

 
 

Ο Πρόεδροσ του Τμιματοσ  
Γεωλογίασ και Γεωπεριβάλλοντοσ 

και Διευκυντισ 
του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν 

«Στρατθγικζσ Διαχείριςθσ Περιβάλλοντοσ 
 Καταςτροφϊν και Κρίςεων» 

 
 
 
 
 

Κακθγθτισ Ευκφμιοσ Λ. Λζκκασ 
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