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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Έγκριση Κανονισµού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών µε τίτλο «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και 
Κρίσεων»-«Master’s Degree Program in Environmental, Disasters and Crises 
Management Strategies» (EDCM)» 
 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4485/17 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα τα άρθρα 
30 έως και 37, 45 και 85 

2. την υπ’ αριθµ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευµάτων 

3. Την υπ’ αριθµ. 216772/Z1/8-12-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, 
τ. Β΄) µε τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισµού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιµότητας των Προγραµµάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 

4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του Ν.4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστηµίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄38) 

5. τις διατάξεις του Ν.4009/2011 «Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

6.  τις διατάξεις του Ν.4386/2016 «Ρυθµίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

7. το Π.Δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, µετονοµασία, ανασυγκρότηση Σχολών 
και ίδρυση Τµήµατος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών» 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄, 02-08-
2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστηµα µεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων - Παράρτηµα διπλώµατος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

9. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38) «Ίδρυση 
Πανεπιστηµίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις 

10. Το απόσπασµα πρακτικού της Συνέλευσης του Τµήµατος Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση: 25-1-2018, 7η Συνεδρίαση Συνέλευσης 
για το ακαδ. έτος 2017-2018). 

11. Το απόσπασµα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (συνεδρία…) 

12. το γεγονός ότι µε την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρους του κρατικού 
προϋπολογισµού 

αποφασίζουµε: 

Έγκριση Κανονισµού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, µε τίτλο «Στρατηγικές Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων»-«Master’s Degree Program in 
Environmental, Disasters and Crises Management Strategies» (EDCM)», από το 
ακαδηµαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως: 
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ΑΡΘΡΟ 1 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και 
Κρίσεων»-«Master’s Degree Program in Environmental, Disasters and Crises 
Management Strategies (EDCM)» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου µεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης στο επιστηµονικό πεδίο των Στρατηγικών Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 
Καταστροφών και των Κρίσεων και η δηµιουργία της επόµενης γενιάς ερευνητών και 
στελεχών που εµπλέκονται στη διαχείριση περιβάλλοντος, καταστροφών και κρίσεων, 
εµφυσώντας τη διεπιστηµονικότητα και καλλιεργώντας τη νοοτροπία της ολιστικής 
προσέγγισης σε όσο το δυνατόν πλατύτερο οριζόντιο φάσµα επιστηµονικών 
ειδικοτήτων, εφοδιάζοντας ταυτόχρονα τους αποφοίτους του ΠΜΣ µε εργαλεία 
εµβάθυνσης του δικού τους υποβάθρου και µε τρόπους αµφίδροµης κατανόησης, 
προσέγγισης και συνεργασίας µε τους υπόλοιπους κλάδους. 

Η αναγκαιότητα ίδρυσης του συγκεκριµένου ΠΜΣ προκύπτει επιτακτικά από την 
πολυπλοκότητα της σύγχρονης εποχής στην οποία συµπλέκονται οι φυσικές 
διεργασίες, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, η αλµατώδης τεχνολογική ανάπτυξη, η 
περιβαλλοντική υποβάθµιση, οι φυσικές καταστροφές και οι επαγόµενες 
ανθρωπιστικές – πολιτικές κρίσεις. Ο συνδυασµός των ανωτέρω παραγόντων οδηγεί 
σε τοπικές, περιφερειακές και διεθνείς κρίσεις οι οποίες καθιστούν επιβεβληµένες νέες 
διεπιστηµονικές προσεγγίσεις και συνεργασίες εξειδικευµένου επιστηµονικού 
δυναµικού που θα ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των σύγχρονων προβληµάτων τα 
οποία θα διαχειριστεί σε κάθε επίπεδο διοίκησης και τοµέα δραστηριότητας. 
Παράλληλα, η αειφόρος ανάπτυξη είναι ένας κεντρικός, διαχρονικός στόχος των 
Περιφερειακών, Κεντρικών Φορέων αλλά και Διεθνών Οργανισµών. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί αφενός µεν στην προαγωγή της έρευνας, 
αφετέρου δε στη εµβάθυνση και στην εξειδίκευση των φοιτητών σε µεταπτυχιακό 
επίπεδο (M.Sc) και ενδεχόµενα σε επίπεδο εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής (PhD), 
παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επιστηµονική και 
επαγγελµατική σταδιοδροµία τους, αλλά και για την ενεργό συµµετοχή τους στην 
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη µέσα στο σύγχρονο διεθνές τοπίο.  

Το ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» οδηγεί 
στην απονοµή «Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Εξειδίκευσης» [M.Sc] του Τµήµατος 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, µετά από πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών. Περιλαµβάνει τρεις 
ειδικεύσεις και πραγµατοποιείται κυρίως δια ζώσης, αλλά και µε µέσα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Οι ειδικεύσεις του ΠΜΣ είναι: 
− ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ (DISASTERS AND CRISES 
MANAGEMENT STRATEGIES IN ADMINISTRATIVE AND DEVELOPMENT SECTORS). 
(Αφορά στη διαχείριση κρίσεων στη Διοίκηση φορέων, στις εκπαιδευτικές δοµές, στις 
τουριστικές και βιοµηχανικές υποδοµές σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον). 

− ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRATEGIES - ENVIRONMENTAL 
EDUCATION). (Αφορά στην προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος και στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση). 

− ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
(SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGIES IN LOCAL GOVERNEMENT). (Αφορά 
στη διαχείριση περιβάλλοντος και τους φυσικούς πόρους, καθώς και στην αειφόρο 
ανάπτυξη, την οικονοµία και την κοινωνία). 
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Οι τίτλοι απονέµονται από το Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΠΜΣ 

Αρµόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύµφωνα µε το νόµο 4485/2017 είναι: 

Α. Η Συνέλευση του Τµήµατος 
Β. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη ΔΕΠ του 
Τµήµατος, που έχουν αναλάβει µεταπτυχιακό έργο και εκλέγονται από τη Συνέλευση 
του Τµήµατος για διετή θητεία. Τα µέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον αµοιβή ή 
αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στην επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο 
Διευθυντής του ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση µεταξύ των µελών της ΣΕ. Η 
θητεία του Προέδρου της ΣΕ µπορεί να ανανεωθεί µία φορά. Η ΣΕ είναι αρµόδια για 
την παρακολούθηση και τον συντονισµό της λειτουργίας του προγράµµατος και:  
- Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανοµή του διδακτικού έργου µεταξύ των 

διδασκόντων του ΠΜΣ. 
- Εξετάζει και εγκρίνει τις αιτήσεις ανάθεσης διπλωµατικών εργασιών των 

Μεταπτυχιακών Φοιτητών. Ορίζει τον επιβλέποντα και τα µέλη της τριµελούς 
επιτροπής εξέτασης διπλωµατικών εργασιών, ο ορισµός της οποίας επικυρώνεται 
από τη Συνέλευση του Τµήµατος.  

- Εξετάζει φοιτητικά θέµατα όπως αιτήσεις αναστολής φοίτησης, παράτασης 
σπουδών, και εισηγείται σχετικά στη Συνέλευση του Τµήµατος 

- Καθορίζει το χρονοδιάγραµµα σπουδών και τις σχετικές προθεσµίες. 
- Ορίζει το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών. 
- Αξιολογεί την πρόοδο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και αποφασίζει για 

επανεξέταση ή τυχόν επανάληψη µαθήµατος. 
- Επικυρώνει τη βαθµολόγηση µαθηµάτων και της διπλωµατικής εργασίας. 
- Ασχολείται µε θέµατα ανάπτυξης και προαγωγής της έρευνας. 
- Είναι υπεύθυνη για τα τρέχοντα θέµατα οικονοµικής διαχείρισης. 
- Προτείνει τυχόν τροποποιήσεις στο περιεχόµενο των σπουδών, οι οποίες θα 

κριθούν απαραίτητες κατά τη διάρκειά του χωρίς να απαιτεί πλήρη αναµόρφωση, 
δεδοµένου ότι το εκπαιδευτικό αντικείµενο είναι διαρκώς εµπλουτιζόµενο, τόσο 
από τη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και από αυτές καθ’ αυτές τις δραστικές αλλαγές 
στο Περιβάλλον και την εκδήλωση µεγάλων καταστροφών και κρίσεων σε ένα 
επιστηµονικό αντικείµενο που εξελίσσεται ραγδαία.  

- Κάθε άλλο θέµα που αφορά στην εύρυθµη λειτουργία του ΠΜΣ. 

Γ. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο Διευθυντής του ΠΜΣ είναι 
µέλος ΔΕΠ πρώτης βαθµίδας ή της βαθµίδας του Αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειµένου µε το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ και µε µεγάλη εµπειρία 
στα αντικείµενα του ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι µέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. Ορίζεται µαζί µε 
τον Αναπληρωτή του, µε απόφαση Συνέλευσης του Τµήµατος.  

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρµόδια όργανα του Ιδρύµατος για κάθε θέµα 
που αφορά την αποτελεσµατική λειτουργία του προγράµµατος. Ο Διευθυντής δεν 
µπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχόµενες θητείες και δεν δικαιούται 
επιπλέον αµοιβή για το διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες 
αρµοδιότητες:  

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ. 

β) Καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη των εν λόγω συνεδριάσεων, λαµβάνοντας υπόψη 
εισηγήσεις των µελών και οργάνων του ΠΜΣ. 
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γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση µελών επιτροπών λόγω κένωσης θέσης. 

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισµού και απολογισµού του 
Προγράµµατος, τους οποίους υποβάλλει στη Συνέλευση για έγκριση.  

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού και για 
την έκδοση των εντολών πληρωµής των σχετικών δαπανών. 

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, συντάσσει αναλυτικό απολογισµό 
του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του, µε στόχο την αναβάθµιση των σπουδών, την καλύτερη 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάµενων 
υποδοµών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιµων πόρων του ΠΜΣ.  

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και 
εκπληρώνει τα καθήκοντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του. 

To ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και των Κρίσεων» 
υποστηρίζεται από Γραµµατεία του Προγράµµατος που είναι εγκατεστηµένη στο Τµήµα 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστασία της 
Γραµµατείας του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Η Γραµµατεία 
του ΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραµµατειακή υποστήριξη του ΠΜΣ, όπως την 
προετοιµασία της διαδικασίας εισδοχής υποψηφίων, την τήρηση των οικονοµικών 
στοιχείων του Προγράµµατος, τη γραµµατειακή υποστήριξη της ΣΕ, την καταχώριση 
βαθµολογιών κ.λπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ 

Στο ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και των Κρίσεων» 
γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών του συνόλου των Τµηµάτων ΑΕΙ 
(πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα) της ηµεδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί 
πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών, Αστυνοµικών Σχολών, Πυροσβεστικής Ακαδηµίας, 
Λιµενικού Σώµατος, Σχολών Δηµόσιας Διοίκησης κ.ά. (εκτός από τις σχολές 
υπαξιωµατικών) Ανώτατης Εκπαίδευσης, µε ποικίλο γνωστικό αντικείµενο οι οποίοι 
έχουν ειδικό ενδιαφέρον ή προϋπηρεσία ή εµπειρία σε τοµείς σχετικούς µε το γνωστικό 
αντικείµενο του ΠΜΣ. Υποψήφιοι µπορεί να είναι και τελειόφοιτοι τµηµάτων 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους 
κατά την έναρξη των µαθηµάτων του Α’ Εξαµήνου. 

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθµοι υπότροφοι και µέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ, σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. 

 

Το ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και των Κρίσεων» θα 
δέχεται διακόσιους δέκα (210) φοιτητές  ανά ακαδηµαϊκό έτος και συγκριµένα εκατό 
(100) στην Α ειδίκευση, πενήντα (50) στη Β ειδίκευση και εξήντα (60) στη Γ ειδίκευση. 
Προγραµµατίζεται να απασχολεί σαράντα (40) συνολικά διδάσκοντες µε εντολή 
αυτοδύναµης διδασκαλίας, 60% από το Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του 
ΕΚΠΑ και 40% από άλλα τµήµατα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών ή άλλα Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Κέντρα και άλλους φορείς της ηµεδαπής και 
της Αλλοδαπής, όπως αυτοί αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 9 του παρόντος 
κανονισµού. Αυτό αντιστοιχεί σε πέντε κόµµα είκοσι πέντε (5,25) φοιτητές ανά 
διδάσκοντα (οκτώ φοιτητές ανά διδάσκοντα του Τµήµατος). Σηµειώνεται ότι ο µέγιστος 
αριθµός µεταπτυχιακών φοιτητών στα ΠΜΣ του Τµήµατος Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος είναι περίπου τριακόσιοι πενήντα (350) ανά έτος σε σχέση και µε 
τον αριθµό των περίπου εκατόν εξήντα (160) προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των 
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εξήντα πέντε (65) διδασκόντων του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του 
ΕΚΠΑ. 

Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα δεδοµένα του 
έτους σύνταξης του Κανονισµού. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύµφωνα µε το νόµο 4485/2017 και τις προβλέψεις του 
παρόντος Κανονισµού Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

Κάθε εύλογο χρονικό διάστηµα (Μάρτιο ή Οκτώβριο) µε απόφαση της Συνέλευσης του 
Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α, δηµοσιεύεται και αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του Τµήµατος και του Ιδρύµατος προκήρυξη για την εισαγωγή 
µεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Οι σχετικές αιτήσεις µαζί µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραµµατεία του ΠΜΣ, σε προθεσµία που ορίζεται κατά 
την προκήρυξη και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση της Συνέλευσης του Τµήµατος. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:  

1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης 
υποψηφιότητας γίνεται µέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ: www.edcm.edu.gr. 

2. Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συµπληρώνεται και υποβάλλεται στη 
Γραµµατεία του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» είτε ιδιοχείρως, είτε 
ταχυδροµικώς, µαζί µε τα υπόλοιπα απαιτούµενα δικαιολογητικά. Επισηµαίνεται ότι 
είναι υποχρεωτική η υποβολή και των δύο αιτήσεων. 

3. Βιογραφικό σηµείωµα  
4. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ 
5. Επικυρωµένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών  
6. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. Σε 

περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τίτλους ή ισοδύναµα πιστοποιητικά 
γνώσης της Αγγλικής, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την πιστοποίηση του επιπέδου 
των γνώσεών του µε γραπτές και προφορικές εξετάσεις ενώπιον Ειδικής 
Εξεταστικής Επιτροπής η οποία ορίζεται από τη ΣΕ. Η Εξεταστική Επιτροπή 
απαρτίζεται από µέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ φέροντα τίτλους  σπουδών αναγνωρισµένων 
Αγγλόφωνων πανεπιστηµίων, ή έχοντα πιστοποιηµένη επάρκεια διδασκαλίας της 
Αγγλικής γλώσσας. 

7. Δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές, εάν υπάρχουν 
8. Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν  
9. Πιστοποιητικά γλωσσοµάθειας επιπλέον ξένων γλωσσών 
10. Πιστοποιητικά γνώσεων πληροφορικής, επιµορφωτικών σεµιναρίων σχετικών µε 

τα αντικείµενα σπουδών κ.λπ. 

Οι φοιτητές από ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό 
αντιστοιχίας και ισοτιµίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύµφωνα µε το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 
4485/17. 

Η επιλογή των εισακτέων πραγµατοποιείται από τη ΣΕ του ΠΜΣ και επικυρώνεται από 
την Συνέλευση του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, µε βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια:  

- Βαθµός πτυχίου σε ποσοστό 20% 
- Θέµα διπλωµατικής εργασίας και επίδοση, όπου αυτή προβλέπεται στον Α΄ κύκλο 

σπουδών σε ποσοστό 5% 
- Ο βαθµός σε µαθήµατα συναφή µε τα αντικείµενα του Π.Μ.Σ. σε ποσοστό 5% 
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- Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών σε ποσοστό 10% 
- Κατοχή Διδακτορικού Διπλώµατος (πτυχίο Γ’ κύκλου σπουδών) σε ποσοστό 20% 
- Πιστοποιηµένη γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο υψηλότερο αυτού της 

προϋπόθεσης εισαγωγής, σε ποσοστό έως 10% 
Πιστοποιηµένη γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών και επίπεδο γλωσσοµάθειας, σε 
ποσοστό έως 10% 

- Επίπεδο γνώσης χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) 
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, σε ποσοστό έως 10% 

- Ερευνητική δραστηριότητα και τυχόν δηµοσιεύσεις, η προηγούµενη πρακτική 
εµπειρία, η επαγγελµατική ενασχόληση σε τοµείς συναφείς µε το αντικείµενο του 
Π.Μ.Σ., η δράση σε οργανισµούς σχετικούς µε το αντικείµενο του ΠΜΣ κ.λπ., σε 
ποσοστό έως 10%. 

 

Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών 
και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση, καθώς και αντίστοιχο αριθµό 
επιλαχόντων. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
ΠΜΣ: www.edcm.edu.gr.  

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραµµατεία του ΠΜΣ εντός δέκα πέντε 
(15) ηµερών από την απόφαση της Συνέλευσης. 

Σε περίπτωση ισοβαθµίας, οι ισοβαθµούντες φοιτητές γίνονται δεκτοί ως υπεράριθµοι. 
Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υπεράριθµοι υπότροφοι του Ιδρύµατος Κρατικών 
Υποτροφιών (ΙΚΥ) ή άλλων δηµοσίων ή ιδιωτικών φορέων, οργανισµών, κοινωφελών 
ιδρυµάτων κ.λπ. 

Ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών είναι 
δυνατόν να κατατεθούν σε προθεσµία επτά (7) εργάσιµων ηµερών από την 
ανακοίνωση των αποτελεσµάτων επιλογής. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ΣΕ. Η ΣΕ 
οφείλει να πληροφορήσει τον ενιστάµενο για το αποτέλεσµα της ένστασής του σε 
προθεσµία 10 ηµερών. 

Σε περίπτωση µη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν αν υπάρχουν, 
οι επιλαχόντες, µε βάση τη σειρά τους στον εγκεκριµένο αξιολογικό πίνακα, να 
εγγραφούν στο Πρόγραµµα.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, στα οποία 
περιλαµβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωµατικής εργασίας. 

Ο ανώτατος επιτρεπόµενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα έξι (6) 
ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήµατος, και 
αφού έχει ενηµερωθεί εγκαίρως, ο φοιτητής διαγράφεται, εκτός εάν συντρέχουν ειδικοί 
σοβαροί λόγοι, οι οποίοι εξετάζονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος ύστερα από 
πρόταση της ΣΕ. 

Για τους εργαζόµενους µεταπτυχιακούς φοιτητές προβλέπεται η δυνατότητα µερικής 
φοίτησης. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας πρέπει να προσκοµίσουν σχετική σύµβαση 
εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη.  

Μερική φοίτηση προβλέπεται και για µη εργαζόµενους φοιτητές που αδυνατούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, 
οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά.  

Η διάρκεια µερικής φοίτησης δεν µπορεί να ξεπερνάει τα έξι (6) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 
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Ο µεταπτυχιακός φοιτητής, µε αίτησή του, µπορεί να ζητήσει αιτιολογηµένα αναστολή 
φοίτησης, επικαλούµενος σοβαρούς προσωπικούς, επαγγελµατικούς, κοινωνικούς 
λόγους ή λόγους ανωτέρας βίας. Η διάρκεια της προσωρινής αναστολής των σπουδών 
δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συνεχόµενα εξάµηνα, τα οποία δεν 
προσµετρούνται στην προβλεπόµενη ανώτατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.  

Η αίτηση για τη χορήγηση δυνατότητας µερικής φοίτησης, συνοδευόµενη από τα 
σχετικά αποδεικτικά κατά περίπτωση, κατατίθεται από τον ενδιαφερόµενο 
µεταπτυχιακό φοιτητή στη Γραµµατεία του ΠΜΣ, εξετάζεται από τη ΣΕ και εγκρίνεται 
από τη Συνέλευση του Τµήµατος. Ανάλογη διαδικασία προβλέπεται και στην 
περίπτωση προσωρινής αναστολής φοίτησης, δηλ. ο ενδιαφερόµενος φοιτητής 
καταθέτει αίτηση στη Γραµµατεία του ΠΜΣ, η οποία εξετάζεται από τη ΣΕ και εγκρίνεται 
από τη Συνέλευση του Τµήµατος. 

Σε κάθε περίπτωση ειδική µέριµνα λαµβάνεται για όσους µεταπτυχιακούς φοιτητές 
βρίσκονται σε αποµακρυσµένα σηµεία και δεν έχουν δυνατότητα συχνής φυσικής 
παρουσίας. Στις περιπτώσεις αυτές θα αξιοποιηθούν σύγχρονες τεχνολογίες 
σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειµερινό είτε το εαρινό εξάµηνο εκάστου ακαδηµαϊκού έτους, 
ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες και την χρονική περίοδο εισαγωγής κάθε νέας σειράς 
µεταπτυχιακών φοιτητών ή σε ενδιάµεσο χρονικό σηµείο που καθορίζεται από τη 
Συνέλευση του Τµήµατος. 

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές µονάδες 
(ECTS).  

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση µεταπτυχιακών µαθηµάτων, ερευνητική 
απασχόληση και συγγραφή επιστηµονικών εργασιών στο πλαίσιο των µαθηµάτων και 
των σεµιναρίων πεδίου που προβλέπονται στο ΠΜΣ, καθώς και σε εκπόνηση 
µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας. 

Η διδασκαλία των µαθηµάτων γίνεται διά ζώσης και µε µέσα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης. Ειδικότερα, η διδασκαλία πραγµατοποιείται ως εξής: 

- Δια ζώσης µε µαθήµατα, διαλέξεις, επιστηµονικές ηµερίδες και συµπόσια, καθώς 
και µε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης µε τη συµµετοχή και των σπουδαστών, 
πρακτικές ασκήσεις µε µορφή υποθετικών σεναρίων και δικτυακές συνεδριάσεις. 
Στην αρχή κάθε εξαµήνου δηµοσιεύεται το αναλυτικό πρόγραµµα των µαθηµάτων 
που πρόκειται να διδαχθούν. Διατηρείται το δικαίωµα επιµέρους αλλαγών του 
προγράµµατος και των διδασκόντων µε υποχρέωση έγκαιρης ενηµέρωσης των 
µεταπτυχιακών φοιτητών.  

- Εξ αποστάσεως µέχρι ποσοστού 35% της ύλης (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη 
παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017), σε κατάλληλα διαµορφωµένους δικτυακούς τόπους 
(e-class), όπου αναπτύσσονται τα ηλεκτρονικά µαθήµατα και λειτουργούν οι 
εικονικές τάξεις, µε τη χρήση πιστοποιηµένων σύγχρονων Συστηµάτων Διαχείρισης 
Μάθησης (LMS), τα οποία προσφέρουν ποικίλες λειτουργίες και δυνατότητες σε 
εκπαιδευόµενους και εκπαιδευτές.  

Οι κύκλοι των εξ αποστάσεως µαθηµάτων πραγµατοποιούνται διά του διαδικτύου σε 
πιστοποιηµένο σύστηµα εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών (εφαρµογή του openeclass της GUnet, µε πιστοποίηση Q-CERT-ETSI EN 319 
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411-1, ETSI EN 319 411-2, ETSI EN 319 421 και CA/Browser Forum Baseline 
Requirements1). 

Παράλληλα µε τα µαθήµατα διοργανώνεται πλήθος εκδηλώσεων, διαλέξεων και 
δράσεων που σχετίζονται µε το ευρύτερο αντικείµενο του ΠΜΣ. Μετά το πέρας της 
ειδικής δραστηριότητας χορηγείται Πιστοποιητικό Επιτυχούς Συµµετοχής. 

Τα µαθήµατα οργανώνονται σε εξάµηνα, πραγµατοποιούνται σε εβδοµαδιαία βάση και 
διεξάγονται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. 

 

  

                                                
1 http://www.harica.gr/documents/HARICA-
ETSI_CERTIFICATE_AUTH_W_ANNEX_290617-7.pdf 
2 
(https://www.uoa.gr/to_panepistimio/ypiresies_panepistimiakes_monades/monada_prosbasimotitas_fo
ititon_me_anapiria_fmea/). 
3 Περισσότερες πληροφορίες για το παράρτημα διπλώματος δίνονται στην ιστοσελίδα: 
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Α. Το πρόγραµµα των µαθηµάτων ανά ειδίκευση διαµορφώνεται ως εξής: 

1. Ειδίκευση: Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους 
Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τοµείς - Disasters and Crises Management 
Strategies in Administrative and Development Sectors 

Α΄ Εξάµηνο  

Μαθήµατα Υποχρεωτικά Διδ. 
ώρες/εβδ
οµάδα 

ECTS 

ΝΑ01  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ  

DISASTER AND CRISIS MANAGEMENT 

3 6 

ΝΑ02  
ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

GEOPHYSICAL DISASTERS 

3 6 

ΝΑ03  

ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

HYDROMETEOROLOGIC DISASTERS AND 
CLIMATE CHANGE 

3 6 

ΝΑ04  

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

HUMANITARIAN CRISES AND BIOLOGICAL 
HAZARDS 

3 6 

ΝΑ05. 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ NATECH ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

TECHNOLOGICAL AND NATECH DISASTERS 

3 6 

Σύνολο  15 30 

 
 

Β΄ Εξάµηνο 

Μαθήµατα Επιλογής (επιλογή 5 από το σύνολο) Διδ. 
ώρες/εβδ
οµάδα 

ECTS 

ΝΑ06  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 

ECONOMIC CRISES 

3 6 

ΝΑ07  
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

GLOBAL DISASTERS AND CRISES 

3 6 

ΝΑ08  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ 
ΤΟΠΙΚΟ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 

LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL 
DISASTER AND CRISIS MANAGEMENT 

3 6 

ΝΑ09  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT OF DISASTERS 

3 6 

ΝΑ10  
ΜΜΕ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ 
ΚΡΙΣΕΙΣ 

MASS AND SOCIAL MEDIA IN DISASTERS AND 

3 6 
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CRISES 

ΝΑ11  

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΚΡΙΣΕΩΝ 

PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL IMPLICATIONS 
OF DISASTERS AND CRISES 

3 6 

ΝΑ12  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

STATE OF THE ART TECHNOLOGIES - 
RESEARCH AND MANAGEMENT TOOLS 

3 6 

ΝΑ13  
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND CRISIS 
MANAGEMENT 

3 6 

ΝΑ14  
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ - 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

NEGOTIATIONS AND CRISIS RESOLUTION 

3 6 

ΝΑ15  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 

COMMUNICATION, LEADERSHIP AND SOCIAL 
INFLUENCE 

3 6 

ΝΑ16  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

RISK AND PSYCHOLOGICAL IMPACT 
MANAGEMENT IN SCHOOL ENVIRONMENTS 

3 6 

ΝΑ17  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

RISK MANAGEMENT IN TOURISTIC 
INFRASTRUCTURES AND HOTELS 

3 6 

ΝΑ18  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

RISK MANAGEMENT IN BUSINESS AND 
INDUSTRIES 

3 6 

ΝΑ19  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ 

RISK MANAGEMENT, OPERATIONAL PLANNING 
AND EMERGENCY MANAGEMENT 

3 6 

Σύνολο  15 30 

 
Γ΄ Εξάµηνο 

Μαθήµατα Υποχρεωτικά Διδ. 
ώρες/εβδ
οµάδα 

ECTS 

NK01  
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ 

MSc THESIS 

 30 

Σύνολο   30 
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2. Ειδίκευση: Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση -Environmental Management Strategies - Environmental Education 

Α΄ Εξάµηνο  

Μαθήµατα Υποχρεωτικά Διδ. 
ώρες/εβδ
οµάδα 

ECTS 

ΝΒ01  
Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ 

PLANET EARTH 

3 6 

ΝΒ02  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  

EARTH SYSTEMS AND NATURAL RESOURCES 

3 6 

ΝΒ03  
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

ECOLOGY AND BIODIVERSITY MANAGEMENT 

3 6 

ΝΒ04  
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

MANMADE ENVIRONMENT 

3 6 

ΝΒ05  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

CLIMATE CHANGE 

3 6 

Σύνολο  15 30 

 
Β΄ Εξάµηνο 

Μαθήµατα Επιλογής (επιλογή 5 από το σύνολο) Διδ. 
ώρες/εβδ
οµάδα 

ECTS 

ΝΒ06  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - PROTECTION 
AND RESTORATION 

3 6 

ΝΒ07  
ΕΘΝΙΚΟ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ENVIRONMENTAL INSTITUTIONAL FRAMEWORK 

3 6 

ΝΒ08  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ENVIRONMENTALECONOMICS 

3 6 

ΝΒ09  
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 

3 6 

ΝΒ10  

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ENVIRONMENTAL IMPACT OF NATURAL AND 
TECHNOLOGICAL DISASTERS 

3 6 

ΝΒ11  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ENVIRONMENTAL EDUCATION 

3 6 

ΝΒ12  
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

STATE OF THE ART TECHNOLOGIES - 

3 6 
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RESEARCH AND MANAGEMENT TOOLS 

ΝΒ13  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 

ENVIRONMENTAL ETHICS 

3 6 

Σύνολο  15 30 

 

Γ΄ Εξάµηνο 

Μαθήµατα Υποχρεωτικά  Διδ. 
ώρες/εβδ
οµάδα 

ECTS 

NK01  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ 

MSc THESIS 

 30 

Σύνολο  30 
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3. Ειδίκευση: Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση - Sustainable 
Development Strategies in Local Government 

Α΄ Εξάµηνο  

Μαθήµατα Υποχρεωτικά Διδ. 
ώρες/εβδ
οµάδα 

ECTS 

ΝΓ01  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΘΕΣΜΟΙ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΤΑ 

ADMINISTRATION AND INSTITUTIONS - LOCAL 
GOVERNMENT 

3 6 

ΝΓ02  

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ 

ADMINISTRATION STRATEGIES, ELECTRONIC 
GOVERNANCE AND LOCAL GOVERNMENT 

3 6 

ΝΓ03  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

3 6 

ΝΓ04  

ΤΟΠΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

LOCAL AND REGIONAL SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT - REGIONAL OPERATIONAL 
PLANNING 

3 6 

ΝΓ05  
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

CLIMATE CHANGE 

3 6 

Σύνολο  15 30 

 

Β΄ Εξάµηνο 

Μαθήµατα Επιλογής (επιλογή 5 από το σύνολο) Διδ. 
ώρες/εβδ
οµάδα 

ECTS 

ΝΓ06  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - PROTECTION 
AND RESTORATION 

3 6 

ΝΓ07  
ΕΘΝΙΚΟ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ENVIRONMENTAL INSTITUTIONAL FRAMEWORK 

3 6 

ΝΓ08  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ENVIRONMENTAL ECONOMICS 

3 6 

ΝΓ09  
ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

NATURAL RESOURCES 

3 6 

ΝΓ10  

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ECONOMIC SECTORS AND DEVELOPMENT 
TOOLS 

3 6 
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ΝΓ11  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

SOCIAL AND EDUCATIONAL POLICY IN LOCAL 
GOVERNMENT 

3 6 

ΝΓ12  

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

STATE OF THE ART TECHNOLOGIES - 
RESEARCH AND MANAGEMENT TOOLS 

3 6 

Σύνολο  15 30 

 

Γ΄ Εξάµηνο 

Μαθήµατα Υποχρεωτικά Διδ. 
ώρες/εβδ
οµάδα 

ECTS 

NK01  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚH ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚH ΕΡΓΑΣΙΑ 

MSc THESIS 

 30 

Σύνολο   30 
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Β. Περιεχόµενο/Περιγραφή µαθηµάτων 

Το τµήµα εκδίδει και επικαιροποιεί κάθε έτος οδηγό σπουδών µε αναλυτική περιγραφή 
των µαθηµάτων και των επιδιωκόµενων µαθησιακών αποτελεσµάτων. 

Ειδίκευση: Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους 
Διοικητικούς και Αναπτυξιακούς Τοµείς - Disasters and Crises Management 
Strategies in Administrative and Development Sectors 

ΝΑ01 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ 

DISASTER AND CRISIS MANAGEMENT 

Καταστροφές και Κρίσεις: Βασικές έννοιες, Ταξινόµηση των Καταστροφών, Φυσικές 
Καταστροφές, Ανθρωπογενείς Καταστροφές. Διακινδύνευση: Παγκόσµιες Διαστάσεις 
των Καταστροφών, Κίνδυνος, Τρωτότητα, Διακινδύνευση. Διαχείριση Καταστροφών: 
Κύκλος της Διαχείρισης Καταστροφών, Διαχείριση Κρίσεων και Εκτάκτων Αναγκών 

 

ΝΑ02 ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

GEOPHYSICAL DISASTERS 

Κατολισθητικά Φαινόµενα (Κινήσεις Γαιωδών Μαζών): Τύποι Κατολισθήσεων, Αίτια 
Εκδήλωσης Κατολισθητικών Φαινοµένων, Αντιµετώπιση Κατολισθητικών Φαινοµένων. 
Σεισµοί: Αίτια και Κατανοµή των Σεισµών, Συνοδά Σεισµικά Φαινόµενα, Ο µεγάλος 
σεισµός της Ιαπωνίας το 2011. Ηφαίστεια: Περιγραφή, Κατανοµή και Ταξινόµηση των 
Ηφαιστείων, Ηφαιστειακός Κίνδυνος, Ηφαιστειακή Δραστηριότητα στον Ελληνικό Χώρο 

 

ΝΑ03 ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

HYDROMETEOROLOGIC DISASTERS AND CLIMATE CHANGE 

Ακραία Καιρικά Φαινόµενα: Ανεµοστρόβιλος. Καύσωνας, Καταιγίδες, Πληµµύρες-
Ακραίες Βροχοπτώσεις, Παγετός. Ερηµοποίηση: Κλιµατική Αλλαγή: Αιτίες του 
φαινοµένου του θερµοκηπίου, Επιπτώσεις της Κλιµατικής Μεταβολής, Διεθνείς 
Συνθήκες, Αειφόρος Ανάπτυξη. 

 

ΝΑ04 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ-ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

HUMANITARIAN CRISES AND BIOLOGICAL HAZARDS 

Ανθρωπιστικό περιβάλλον. Ανθρωπιστικές κρίσεις. Πληθυσµοί σε κίνηση. 
Ανθρωπιστική βοήθεια. Διαχείριση Ανθρωπιστικών Αποστολών. Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις. Υγεία παιδιών στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Προβλήµατα στον Ελλαδικό 
χώρο. Μετανάστευση και Προσφυγικές ροές. Παραδείγµατα και περιπτώσεις. 

 

ΝΑ05 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ NATECH ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

TECHNOLOGICAL DISASTERS AND NATECH 

Τεχνολογικές καταστροφές: Νοµοθετικό πλαίσιο, Χηµικά ατυχήµατα σε βιοµηχανικές 
εγκαταστάσεις, Ατυχήµατα κατά τη µεταφορά: Οδικά, σιδηροδροµικά, θαλάσσια, 
αεροπορικά, αγωγοί, Κατάρρευση φραγµάτων, Πυρηνικά ατυχήµατα, ΧΒΡΠ συµβάντα. 
Πρόκληση Τεχνολογικών ατυχηµάτων ως συνέπεια φυσικών καταστροφών (NaTech). 
Μεθοδολογία για την εκτίµηση της επικινδυνότητας των NaTech. NaTech από 
σεισµούς, NaTech από πληµµύρες, NaTech από αστραπές 
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ΝΑ06 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ 

ECONOMIC CRISES 

Τι είναι οι οικονοµικές κρίσεις; Πως διαφέρουν από  άλλες αρνητικές εξελίξεις στην 
οικονοµία (π.χ., οικονοµικές υφέσεις); Γιατί οι οικονοµικές κρίσεις είναι ανεπιθύµητες; 
Ποιες πλευρές της οικονοµίας επηρεάζουν και πώς; Είναι όλες οι οικονοµικές κρίσεις 
ίδιες ή έχουν διαφορετικές αιτίες και εκδηλώνονται διαφορετικά; Μπορούν να 
προβλεφθούν οι οικονοµικές κρίσεις; Πως µπορούν να αντιµετωπιστούν οι κρίσεις; Πως 
µπορεί να αντιµετωπιστεί άµεσα η εκδήλωση µιας κρίσης και πως µπορούν να 
αντιµετωπιστούν τα βαθύτερα αίτια της. Γιατί οι οικονοµολόγοι φαίνεται συχνά να 
διαφωνούν µεταξύ τους ως προς τη διάγνωση τους για τις κρίσεις και πολύ 
περισσότερο ως προς τον τρόπο αντιµετώπισης τους; Πως οι οικονοµικές κρίσεις είναι 
διαφορετικές από τις κρίσεις που προκύπτουν από φυσικές και τεχνολογικές 
καταστροφές; Ποιοι ήταν οι λόγοι για τη χρηµατοπιστωτική κρίση της περιόδου 2007-
2009 που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και διαχύθηκε στην παγκόσµια οικονοµία; 

 

ΝΑ07 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 

GLOBAL DISASTERS AND CRISES 

Κίνδυνοι και Κρίσεις Παγκόσµιας Εµβέλειας. Αλλαγή κλίµακας και Προοπτικής, 
Καταστροφές µε Παγκόσµια Εµβέλεια: Φυσικές Καταστροφές - Γεωλογικές/Γεωφυσικές, 
Υδροµετεωρολογικές, Βιολογικές. Ανθρωπογενείς Καταστροφές: Τεχνολογικές, Απειλές 
κατά της Ανθρωπότητας, Πόλεµος, Ασύµµετρες απειλές, Οικονοµικές απειλές. Kίνδυνοι 
Παγκόσµιας Καταστροφής: Οι τρεις διαστάσεις της διακινδύνευσης και της 
καταστροφής, Παγκόσµιοι Κίνδυνοι και Αναδυόµενες απειλές, Υπαρξιακοί Κίνδυνοι. 
Εκτίµηση και Αντιµετώπιση των Παγκόσµιων Καταστροφών: Μοντέλα διαµόρφωσης 
στρατηγικών, Εκτίµηση της διακινδύνευσης, Στρατηγικές αντιµετώπισης. 

 

ΝΑ08 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ 

LOCAL, NATIONAL AND INTERNATIONAL DISASTER AND CRISIS MANAGEMENT 

Εισαγωγικές Έννοιες, Ορισµοί, Σχεδιασµός και Διαχείριση. Συστήµατα Διαχείρισης 
Καταστροφών και Κρίσεων, Διαχείριση καταστροφών και κρίσεων σε άλλες χώρες και 
στην Ελλάδα. Διαχείριση σε Εθνικό και Τοπικό Επίπεδο, Εθνικό Επίπεδο Διαχείρισης, 
Περιφερειακό–Αποκεντρωµένο Επίπεδο Διαχείρισης, Τοπικό Επίπεδο Διαχείρισης. 
Διεθνές πλαίσιο διαχείρισης καταστροφών. Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πολιτικών Διαχείρισης 
κινδύνων καταστροφών. Ευρωπαϊκό πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων καταστροφών. 
Διαχείριση Κρίσεων, ΕΕ και Διεθνής Διαµεσολάβηση. Πολιτικές Μειώσεις κινδύνων 
καταστροφών–Παραδείγµατα. 

 

ΝΑ09 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

ECONOMIC AND SOCIAL IMPACT OF DISASTERS 

Τραυµατισµοί, θάνατοι και ζηµιές, ανάλογα µε τον τύπο της καταστροφής, τη 
γεωγραφική περιοχή και τα κοινωνικοοικονοµικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας. 
Ψυχολογικές επιπτώσεις µε βραχυχρόνιο ή µακροχρόνιο χαρακτήρα, δηµογραφικές 
επιπτώσεις πολιτικές επιπτώσεις, αποσταθεροποίηση. Ζηµιά σε περιουσίες, απώλειες 
σε αξίες, κόστος επιδιόρθωσης και αντικατάστασης. Έµµεσες οικονοµικές απώλειες, 
κόστη στον κρατικό µηχανισµό, µείωση των εισοδηµάτων. 
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ΝΑ10 ΜΜΕ ΚΑΙ SOCIAL MEDIA ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 

MASS AND SOCIAL MEDIA IN DISASTERS AND CRISES 

Ζήτηση για πληροφορίες, δράση στα πλαίσια δεοντολογίας, βασικές γνώσεις. Συνθήκες 
χρονικής πίεσης, ο δραµατικός χαρακτήρας των γεγονότων, διολίσθηση από την 
αντικειµενική και έγκυρη ενηµέρωση. Απαιτήσεις του κοινού και των αρχών, 
ενδεδειγµένος τρόπος κάλυψης του ρεπορτάζ στον τόπο της καταστροφής, είδος, 
ποσότητα και ποιότητα των πληροφοριών, συνεργασία µε κρατικούς φορείς και 
εθελοντικές οργανώσεις, οι πιθανές επιπτώσεις από κακή δηµοσιογραφική κάλυψη. 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. εύκολη µετάδοση ακριβούς, αξιόπιστης και ζωτικής 
πληροφορίας, όσο και ψευδών ειδήσεων, άχρηστων πληροφοριών και προπαγάνδας. 
Ενδεδειγµένοι τρόποι χρήσης των µέσων κοινωνικής δικτύωσης και παραδείγµατα. 

 

ΝΑ11 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL IMPLICATIONS OF DISASTERS AND CRISES 

Ανάλυση και κατανόηση των ψυχολογικών και κοινωνικών επιπτώσεων των 
καταστροφών και κρίσεων Διερεύνηση των παραγόντων που συµβάλλουν στην 
ευαλωτότητα των κοινοτήτων. Κριτική αξιολόγηση των προληπτικών παρεµβάσεων και 
διαδικασιών αποκατάστασης που δύναται να χρησιµοποιηθούν για την ελαχιστοποίηση 
των επιπτώσεων µια καταστροφής ή κρίσης.  Καταστροφές –Κρίσεις και παράγοντες 
ευαλωτότητας: Πολιτικοί, οικονοµικοί, φυσικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντολογικοί. 
Ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις καταστροφών και κρίσεων σε άτοµα και 
κοινότητες. Προληπτικές παρεµβάσεις. Διαδικασίες αποκατάστασης και ανάκτησης. 

 

ΝΑ12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

STATE OF THE ART TECHNOLOGIES - RESEARCH AND MANAGEMENT TOOLS 

Συν-καταστροφική και µετα-καταστροφική έρευνα. Περιβαλλοντική έρευνα και 
παρακολούθηση. Ανάλυση κινδύνου και τρωτότητας, µετριασµός διακινδύνευσης και 
ετοιµότητα. Πληροφορική κινδύνων και καταστροφών. Συλλογή, αρχειοθέτηση και 
επεξεργασία δεδοµένων. Οµογενοποίηση και διαθεσιµότητα. Έγκαιρη αναγνώριση, 
απόκριση στην έκτακτη ανάγκη και γρήγορη ανάκαµψη, βραχυπρόθεσµη ανάκαµψη. 
Επικοινωνίες και συνδεσιµότητα, ΓΣΠ, Τηλανίχνευση, ΣµηΕΑ και µεθοδολογίες. 
Αυτογραφικά συστήµατα, παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο, έγκαιρη 
προειδοποίηση. SCADA. Γεωργία ακριβείας. 

 

ΝΑ13 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ 

INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND CRISIS MANAGEMENT 

Εισαγωγή στη Δοµή και Λειτουργία της ΕΕ: Θεσµικά Όργανα, Διαδικασία Διαµόρφωσης 
Πολιτικής και Λήψης Αποφάσεων. Έννοια Ασφάλειας και Διεθνής Ρόλος της ΕΕ. 
Διαχείριση Κρίσεων και  Αντιµετώπιση Καταστροφών από την ΕΕ. ΟΗΕ και Διαχείριση 
Κρίσεων και Καταστροφών. 

 

ΝΑ14 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

NEGOTIATIONS AND CRISIS RESOLUTION 

Οι διαπραγµατεύσεις κάθε είδους έχουν κοινά χαρακτηριστικά όσων αφορά το 
περιβάλλον και τη συµµετοχή των εµπλεκοµένων φορέων. Στο µάθηµα αυτό 
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παρέχονται γενικές γνώσεις για τα είδη και τα χαρακτηριστικά των διαπραγµατεύσεων, 
τους γενικούς κανόνες εµπλοκής, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
διαπραγµατεύσεων σε όλα τα επίπεδα διαµόρφωσης πολιτικής (περιφερειακό, εθνικό, 
διεθνές) για τη λήψη απόφασης και την οποιαδήποτε δράση. 

 

ΝΑ15 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 

COMMUNICATION, LEADERSHIP AND SOCIAL INFLUENCE 

Οι φυσικές καταστροφές διαταράσσουν τις ισορροπίες των κοινωνικών συστηµάτων, 
επιφέρουν αλλαγές και δηµιουργούν έκτακτες ανάγκες που επιζητούν γρήγορες και 
αποτελεσµατικές λύσεις. Στο µάθηµα αυτό θα επιχειρηθεί να δοθεί η ψυχολογική 
διάσταση και οι διεργασίες επιρροής κατά την προσπάθεια διαχείρισης των φυσικών 
καταστροφών. Οι ειδικοί που θα επιφορτιστούν το έργο διαχείρισης και ιδιαίτερα ο 
πληθυσµός της περιοχής που έχει πληγεί από µια φυσική καταστροφή βιώνουν 
συνθήκες αδυναµίας, αβεβαιότητας, φόβου, παραπληροφόρησης και σύγχυσης. 

 

ΝΑ16 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ 

RISK AND PSYCHOLOGICAL IMPACT MANAGEMENT IN SCHOOL 
ENVIRONMENTS 

Φυσικοί κίνδυνοι και καταστροφές στο σχολικό περιβάλλον. Δηµιουργία ασφαλούς 
σχολικού περιβάλλοντος έναντι φυσικών κινδύνων. Φυσικοί κίνδυνοι στο σχολικό 
περιβάλλον. Σεισµός και σχολικό περιβάλλον. "Ασφαλές" Σχολείο. Διαχείριση του 
Κινδύνου Καταστροφών στο Σχολείο. Υφιστάµενη Κατάσταση στις Σχολικές Μονάδες. 
Eυαλωτότητα και ψυχική ανθεκτικότητα των µελών της σχολικής κοινότητας, 
παράγοντες επικινδυνότητας και προστατευτικοί παράγοντες σε επίπεδο ατόµου και 
περιβάλλοντος. Eνδεικτικές αντιδράσεις των εφήβων και ανησυχητικές ενδείξεις. 
Πρόληψη και παρέµβαση στη σχολική κοινότητα και ευαισθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών. Ψυχοπαιδαγωγική στήριξη στην κρίση σε επίπεδο σχολικής τάξης. 

 

ΝΑ17 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

RISK MANAGEMENT IN TOURISTIC INFRASTRUCTURES AND HOTELS 

Φυσικές Καταστροφές και Τουρισµός. Αναγνώριση Φυσικών Κινδύνων σε Τουριστικές 
Υποδοµές και Ξενοδοχειακές Μονάδες. Σχεδιασµός Εκτάκτων Αναγκών σε Τουριστικές 
Υποδοµές και Ξενοδοχειακές Μονάδες. Κρίση, κίνδυνος, καταστροφή, τυπολογία και 
διαβάθµιση. Βασικά στοιχεία κρίσεων -καταστροφών. Κρίση και καταστροφή στον 
τουρισµό, πιθανοί τοµείς κρίσεων-καταστροφών στον τουρισµό, επιπτώσεις µιας 
κρίσης στην τουριστική επιχείρηση, στάδια σχεδιασµού για αντιµετώπιση 
καταστροφών: άµεση αντίδραση, προτεραιότητα στον ανθρώπινο παράγοντα, 
τοποθέτηση του ηγέτη, παροχή πληροφόρησης. Επικοινωνιακή διαχείριση 
καταστροφής. Μοντέλο διαχείρισης κρίσεων, ανάκαµψη. Λόγοι αποτυχίας 
αντιµετώπισης Καταστροφών.  

 

ΝΑ18 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

RISK MANAGEMENT IN BUSINESS AND INDUSTRIES 

Τεχνολογικά ατυχήµατα. Νοµοθετικό πλαίσιο. Διαχείριση του κινδύνου στην Ελλάδα. 
Παρουσία επικίνδυνων ουσιών. Επικίνδυνες ουσίες σε ελληνικές βιοµηχανικές 
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εγκαταστάσεις. Μεγάλα τεχνολογικά ατυχήµατα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Επιπτώσεις των επικινδύνων ουσιών στον άνθρωπο. Ζώνες προστατευτικών δράσεων 
για τον πληθυσµό. Προέλευση και επιπτώσεις των ατυχηµάτων. Διαδικασίες και 
παράµετροι εκτίµησης επικινδυνότητας. Αρχές αυτοπροστασίας σε περίπτωση 
ατυχήµατος. Εφαρµογές διαχείρισης επικινδυνότητας σε µια εγκατάσταση: Μελέτη 
ασφάλειας, Προσδιορισµός του κινδύνου, Ζώνες προστασίας. Μεθοδολογίες εκτίµησης 
επικινδυνότητας: ντετερµινιστική µεθοδολογία, πιθανολογική µεθοδολογία, υβριδική 
µεθοδολογία. Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ. 

 

ΝΑ19 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 

RISK MANAGEMENT, OPERATIONAL PLANNING AND EMERGENCY 
MANAGEMENT 

Δασικές πυρκαγιές: ισχύον θεσµικό πλαίσιο, οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών από 
οικισµούς, και επιχειρησιακή διάσταση. Πρόβλεψη της συµπεριφοράς των δασικών 
πυρκαγιών, επιλογή και αξιοποίηση της εκάστοτε κατάλληλης µεθόδου από 
Πυροσβεστικό Σώµα, Δασική Υπηρεσία, υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και 
πιστοποιηµένους εθελοντές. Περιορισµοί, αδυναµίες και πλεονεκτήµατά των µοντέλων 
και των συστηµάτων πρόβλεψης της συµπεριφοράς δασικών πυρκαγιών, χρήση για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Σεισµοί: Ενεργός τεκτονική και σεισµικότητα. Σεισµική επικινδυνότητα Ντετερµινιστική 
και πιθανολογική εκτίµηση κινδύνου, χρονοαµετάβλητες  πιθανότητες, σεισµικός 
κύκλος, χρονοµεταβλητές και εξαρτηµένες πιθανότητες, Παραδείγµατα από τον 
Ελλαδικό Χώρο. Επιπτώσεις στο σχεδιασµό Τεχνικών Έργων, ασφαλιστική και 
αντασφαλιστική αγορά, Καταστροφικά µοντέλα σεισµού. Νοµικό πλαίσιο, Ρόλοι και 
αρµοδιότητες των εµπλεκοµένων φορέων. Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης. Ειδικά Μνηµόνια 
Ενεργειών για την επέµβαση σε σεισµούς. Επιχειρησιακός Σχεδιασµός .Πόροι και 
Μέσα επέµβασης. Βλάβες σε Δοµικές και µη Δοµικές κατασκευές. Επιχειρήσεις έρευνας 
και διάσωσης Παραδείγµατα και εµπειρίες από τον Ελλαδικό Χώρο. 

Πληµµύρες: Υδρολογικός κύκλος και υδρολογικό ισοζύγιο, υδρογραφικά δίκτυα και 
στάδια εξέλιξης, ταξινόµηση υδρογραφικών δικτύων. Υδρολογικές λεκάνες και 
υπολεκάνες και η σηµασία τους στη µελέτη των φυσικών κινδύνων. Ορισµός 
πληµµυρών, Τύποι πληµµυρών και αίτια και παράγοντες. Πληµµυρικές παροχές και η 
µέτρησή τους. Μεθοδολογίες µέτρησης παροχής ποταµών και βροχοπτώσεων. Οι 
πληµµύρες ως φυσική καταστροφή, επίδραση πληµµυρών στο φυσικό και στο 
ανθρώπινο περιβάλλον. Πληµµύρες στον Ελληνικό χώρο. Τρόποι αντιµετώπισης των 
πληµµυρών, δοµικά και µη δοµικά µέτρα. Μοντέλα προσοµοίωσης. Παραδείγµατα 
πληµµυρικών γεγονότων και επιπτώσεις. Ρόλοι και αρµοδιότητες των εµπλεκοµένων 
φορέων. Δηµιουργία Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, Ειδικά Μνηµόνια Ενεργειών, 
Επιχειρησιακός Σχεδιασµός, Συντονισµός και Διαχείριση Συµβάντος. Πόροι και Μέσα 
επέµβασης. Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών 
λόγω πληµµυρικών φαινοµένων. 

Ηφαίστεια: Ηφαιστειότητα και ηφαιστειακός κίνδυνος παγκοσµίως και ειδικά στην 
περιοχή του Αιγαίου, συνοδά φαινόµενα οι τύποι των εκρήξεων κ.λπ. Εµπλεκόµενοι 
φορείς, Ειδικά µνηµόνια –ενέργειες, Συντονισµός Διαχείρισης Συµβάντος, 
Δραστηριότητες πολιτικής προστασίας κατά τη διάρκεια έκτακτων περιστατικών, 
Επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης 

 

Ειδίκευση: Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση -Environmental Management Strategies - Environmental Education 
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ΝΒ01 Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ 

PLANET EARTH 

Βασικά δοµικά, µορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του πλανήτη µέσα από τις 
θεµελιώδεις έννοιες και αρχές των γεωεπιστηµών. Η δοµή του πλανήτη, τα 
µορφολογικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας και τα εργαλεία απεικόνισης και µελέτης 
τους, οι χάρτες. Οι ενδογενείς-δηµιουργικές και οι εξωγενείς-καταστροφικές δυνάµεις 
που επιδρούν στη διαµόρφωση του γεωπεριβάλλοντος και οι εκδηλώσεις τους µέσα 
από σχετικά φαινόµενα (σεισµοί, ηφαίστεια, διάβρωση και απόθεση). Οι ποικίλες 
διαστάσεις και κλίµακες του γεωλογικού χρόνου. Η δυναµική της εξέλιξης όλων των 
στοιχείων του περιβάλλοντος στο γεωλογικό χρόνο (τεκτονική λιθοσφαιρικών πλακών, 
εξέλιξη της ατµόσφαιρας, της υδρόσφαιρας και του έµβιου κόσµου). Δοµή και εξέλιξη 
του Ευρωπαϊκού και Ελλαδικού γεωπεριβάλλοντος (ορογενέσεις, κλιµατικές µεταβολές, 
παρουσία του ανθρώπου). Φυσικοί πόροι, µεταλλεύµατα, βιοµηχανικά ορυκτά και 
ενεργειακές πρώτες ύλες, τεχνικά έργα και περιβάλλον. 

 

ΝΒ02 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

EARTH SYSTEMS AND NATURAL RESOURCES 

Επιµέρους συστήµατα του γήινου περιβάλλοντος: λιθόσφαιρα, υδρόσφαιρα, 
ατµόσφαιρα, βιόσφαιρα, πεδόσφαιρα. Το ενεργειακό σύστηµα της γης. Κύκλοι και 
ανατροφοδότηση των γήινων συστηµάτων, ο γεωδυναµικός κύκλος, ο κύκλος των 
πετρωµάτων, ο κύκλος του νερού, ατµοσφαιρική και ωκεάνια κυκλοφορία, κλιµατικοί 
κύκλοι. Κύκλος του άνθρακα, του αζώτου κ.λπ. Ορισµοί και βασικές έννοιες του 
περιβάλλοντος. Φυσικοί πόροι, υλικά και διεργασίες δηµιουργίας τους. Ανανεώσιµες και 
µη ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. 

 

ΝΒ03 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

ECOLOGY AND BIODIVERSITY MANAGEMENT 

Βασικές έννοιες Οικολογίας, Οικολογικές διεργασίες, Μηχανισµοί γένεσης 
βιοποικιλότητας, Απειλές και αξίες της βιοποικιλότητας, Μέτρηση της βιοποικιλότητας, 
Η βιοποικιλότητα της Ελλάδας, Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας. 

 

ΝΒ04 ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

MAN MADE ENVIRONMENT 

Ανθρωπογενές Περιβάλλον, Πόλη, Χωροταξικός Σχεδιασµός. Ανθρωπογενές 
Περιβάλλον και Πόλη: Η Πόλη ως οικοσύστηµα, Λειτουργία και προβλήµατα στην πόλη, 
Η Ελληνική πόλη, Προστασία του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, Η αστικοποίηση 
του Ελληνικού πληθυσµού. Χωροταξικός και Πολεοδοµικός Σχεδιασµός - Χρήσεις γης: 
Θεσµικό Πλαίσιο, Νοµολογία Συµβουλίου της Επικρατείας, Οργάνωση και ανάπτυξη 
Χώρου, Υφιστάµενη κατάσταση, Χρήσεις γης. Ατµοσφαιρική Ρύπανση, Ηχορύπανση, 
Ενεργειακή Απόδοση, Πράσινες Δηµόσιες Συµβάσεις. Ατµόσφαιρα και Ατµοσφαιρική 
Ρύπανση. Η Ρύπανση του Αέρα των Πόλεων, Η Ρύπανση του Αέρα Εσωτερικών 
Χώρων, Μεταφορές, Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των µέσων µεταφοράς, 
Ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στις µεταφορές, Η κάλυψη του 
αναγκαίου περιβαλλοντικού κόστους, Προς ένα περιβαλλοντικά βιώσιµο σύστηµα 
µεταφορών. Θόρυβος – Ηχορύπανση: Το πρόβληµα και οι επιπτώσεις. Ενεργειακή 
απόδοση κτιρίων: Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Οι Πράσινες Δηµόσιες Συµβάσεις ως 
παράδειγµα προστασίας του περιβάλλοντος στα αστικά κέντρα. 
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ΝΒ05 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

CLIMATE CHANGE 

Φυσικοί παράγοντες που συνεργούν στη φυσική µεταβλητότητα του κλίµατος: 
µεταβολές στην ηλιακή ακτινοβολία, κύκλοι του Milankovitch, εκρήξεις ηφαιστείων. 
Επιδράσεις στο κλίµα από τα πρότυπα ατµοσφαιρικής κυκλοφορίας χαµηλής 
συχνότητας (ταλάντωση του Βόρειου Ατλαντικού, αρκτική ταλάντωση), την 
αλληλεπίδραση ωκεανών και ατµόσφαιρας (φαινόµενο El Nino-La Nina) και την θερµο-
αλατική κυκλοφορία (thermohaline circulation). Ο ρόλος του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου ως φυσικό φαινόµενο και υπό το πρίσµα της ανθρωπογενούς επίδρασης, 
αύξηση της συγκέντρωσης θερµοκηπιακών αερίων στη τροπόσφαιρα. Επιδράσεις 
(forcings, Watt/m2) των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων στην διαµόρφωση 
και ενίσχυση της κλιµατικής αλλαγής. Τάσεις της θερµοκρασίας και βροχής που 
βασίζονται τόσο σε πραγµατικές µετρήσεις αλλά και σε proxy data (ιστορικές αναφορές, 
πυρήνες πάγου, ιζήµατα κ.λ.π.) µέχρι και ένα εκατοµµύριο χρόνια πριν από σήµερα. 
Κλιµατικά µοντέλα, σενάρια εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων και µελλοντικές 
προσοµοιώσεις κλιµατικών παραµέτρων για τον 21ο αιώνα σε παγκόσµια και περιοχική 
κλίµακα. Επισκόπηση των πιθανών µελλοντικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, 
λιώσιµο των παγοκαλυµµάτων, ανύψωση της στάθµης της θάλασσας, κύµατα 
καύσωνα και ψύχους, αύξηση της οξύτητας των ωκεανών, αύξηση της συχνότητας των 
ακραίων καιρικών φαινοµένων, διαταραχές του υδρολογικού κύκλου και ερηµοποίηση. 
Μελλοντικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα. 

 

ΝΒ06 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - PROTECTION AND RESTORATION 

Θεσµικό πλαίσιο: Ορισµοί. Διαχείριση Περιβάλλοντος σε Παγκόσµιο επίπεδο. 
Διαχείριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαχείριση σε εθνικό επίπεδο. Σύγχρονες 
τεχνολογίες καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης περιβάλλοντος: Ασύρµατα 
δίκτυα παρακολούθησης, Περιβαλλοντική Γεωφυσική, Τηλεπισκόπηση (Remote 
Sensing), Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS), Έµπειρα Συστήµατα (Expert 
Systems), Διαχείριση της πληροφορίας στις περιβαλλοντικές εφαρµογές, Προβλήµατα 
κατά την περιβαλλοντική παρακολούθηση. Περιβαλλοντική παρακολούθηση: Μελέτη 
πεδίου. Τεχνικές προστασίας και αποκατάστασης: Ατµόσφαιρα, Ύδρευση, Υγρά 
απόβλητα – Αποχέτευση, Στερεά απορρίµµατα. Παραδείγµατα περιβαλλοντικής 
υποβάθµισης και αποκατάστασης: Περιπτώσεις σε διεθνές επίπεδο, Περιπτώσεις σε 
εθνικό επίπεδο 

 

ΝΒ07 ΕΘΝΙΚΟ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ENVIRONMENTAL INSTITUTIONAL FRAMEWORK 

Ευρωπαϊκή πολιτική στα θέµατα περιβάλλοντος, εναρµόνιση του Εθνικού Δικαίου µε το 
Ευρωπαϊκό. Ισχύουσα νοµοθεσία για το περιβάλλον. Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
(υπηρεσίες, διαδικασίες, κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων, προδιαγραφές 
µελετών, ελεγκτικοί µηχανισµοί κ.λπ.). Διαχείριση και προστασία των υδάτων, Οδηγία 
Πλαίσιο της Ε.Ε., Ελληνικός νόµος πλαίσιο και σχετικά νοµοθετήµατα και κανονιστικές 
διατάξεις. Νοµοθετικό πλαίσιο για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων για όλες τις 
κατηγορίες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, νοµοθεσία της διαχείρισης τοξικών και 
επικινδύνων αποβλήτων. Νοµοθεσία που σχετίζεται µε τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης, το θόρυβο, και τις διεθνείς συµβάσεις για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. 



 

24 
 

 

ΝΒ08 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ENVIRONMENTAL ECONOMICS 

Εισαγωγή – το περιβάλλον ως οικονοµικό αγαθό: Ο µηχανισµός της αγοράς, 
Λειτουργία της αγοράς, Προσφορά και ζήτηση, Στρεβλώσεις της αγοράς, Δικαιώµατα 
ιδιοκτησίας. Εξωτερικές οικονοµίες: Ορισµοί και ταξινοµήσεις, Μέθοδοι αποτίµησης 
περιβαλλοντικών εξωτερικών οικονοµιών, Εφαρµογές τεχνικών περιβαλλοντικής 
αποτίµησης, Εξωτερικές οικονοµίες τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής. Ανάλυση 
Κόστους - Οφέλους: Χρηµατο-οικονοµική ανάλυση. Οικονοµική ανάλυση κόστους - 
οφέλους. Κοινωνική ανάλυση κόστους - οφέλους. Περιβαλλοντικές πολιτικές: 
Κατηγορίες περιβαλλοντικών πολιτικών, Κανονιστικές πολιτικές, Περιβαλλοντικοί φόροι, 
Εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών. 

 

ΝΒ09 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT 

Περιβάλλον-Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Νόµος 1650/86. Ο Θεµελιώδης 
Νόµος για την Προστασία του Περιβάλλοντος - Βασικοί στόχοι, Περιβάλλον & Περιοχές 
σε καθεστώς προστασίας - Ορισµοί, Περιοχές σε καθεστώς προστασίας. 
Περιβαλλοντικές Μελέτες: Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ως 
τεχνικό-διοικητικό «εργαλείο» Περιβαλλοντικής αδειοδότησης & λήψης αποφάσεων. 
Περιεχόµενο Περιβαλλοντικών Μελετών, Πλαίσιο Προδιαγραφών Εκπόνησης 
Περιβαλλοντικών Μελετών (Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έργων Α1, Α2, & 
Β, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες), Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
Κατευθύνσεις Αντιµετώπισης, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Παρακολούθησης των 
Επιπτώσεων – Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) 

 

ΝΒ10 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ENVIRONMENTAL IMPACT OF NATURAL AND TECHNOLOGICAL DISASTERS 

Εισαγωγή στη Θεωρία της Διαχείρισης Καταστροφών: Βασικές Έννοιες – Όροι και 
Ορισµοί, Διαστάσεις των Καταστροφών, Κίνδυνος – Τρωτότητα - Διακινδύνευση, Ο 
κύκλος της διαχείρισης καταστροφών, Ταξινόµηση των Καταστροφών. Ανθρωπογενείς 
Καταστροφές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της 
Ανθρώπινης Δραστηριότητας, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των Ανθρωπογενών 
Καταστροφών. Φυσικές Καταστροφές και Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις: Εισαγωγή, 
Γεωλογικές Καταστροφές, Υδροµετεωρολογικές Καταστροφές, Βιολογικές Προσβολές, 
Φυσικο-Τεχνολογικές Καταστροφές (NaTech). Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών και 
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις. 

 

ΝΒ11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ENVIRONMENTAL EDUCATION 

Εισαγωγή - Περιβαλλοντικό ζήτηµα, Αειφόρος Ανάπτυξη. Περί Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. Βασικά κείµενα και διακηρύξεις για το Περιβάλλον και την Π.Ε. 
Περιβάλλον και αειφορία. Η ένταξη του περιβάλλοντος στην περιβαλλοντική 
εκπαίδευση. Αρχές της ΠΕ, Χαρακτηριστικά της ΠΕ. Μετασχηµατισµός της ΠΕ: 
Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Τρόποι ενσωµάτωσης της ΠΕ στα εκπαιδευτικά 
συστήµατα. Η ΠΕ στην ΕΕ. Η ΠΕ στην Ελλάδα: σηµερινή κατάσταση και προοπτικές 
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ανάπτυξης. Η ΠΕ εκτός Ελλάδας. Περιβαλλοντικές ιδεολογίες. Σύγχρονη αντίληψη για 
την ΠΕ. Προβλήµατα στην εφαρµογή ΠΕ. 

 

ΝΒ12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

STATE OF THE ART TECHNOLOGIES - RESEARCH AND MANAGEMENT TOOLS 

Συν-καταστροφική και µετα-καταστροφική έρευνα. Περιβαλλοντική έρευνα και 
παρακολούθηση. Ανάλυση κινδύνου και τρωτότητας, µετριασµός διακινδύνευσης και 
ετοιµότητα. Πληροφορική κινδύνων και καταστροφών. Συλλογή, αρχειοθέτηση και 
επεξεργασία δεδοµένων. Οµογενοποίηση και διαθεσιµότητα. Έγκαιρη αναγνώριση, 
απόκριση στην έκτακτη ανάγκη και γρήγορη ανάκαµψη, βραχυπρόθεσµη ανάκαµψη. 
Επικοινωνίες και συνδεσιµότητα, ΓΣΠ, Τηλανίχνευση, ΣµηΕΑ και µεθοδολογίες. 
Αυτογραφικά συστήµατα, παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο, έγκαιρη 
προειδοποίηση. SCADA. Γεωργία ακριβείας. 

 

ΝΒ13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ 

ENVIRONMENTAL ETHICS 

Στοιχεία ηθικής φιλοσοφίας/ Ηθικές θεωρίες: Τι είναι η ηθική; Πολιτισµικός σχετικισµός 
και υποκειµενισµός, Η ιδέα του κοινωνικού συµβολαίου, Η προσέγγιση του 
ωφελιµισµού, Η ηθική του Καντ, Η αρεταϊκή ηθική. Βασικά θέµατα περιβαλλοντικής 
ηθικής: Ορισµοί, έννοιες, βασικά ερωτήµατα, Ανθρωποκεντρισµός και Οικοκεντρισµός, 
Η απελευθέρωση και τα δικαιώµατα των ζώων, Η προσέγγιση της βαθιάς οικολογίας, Η 
κοινωνική οικολογία, οικοφεµινισµός. Θρησκεία, πολιτική και περιβάλλον: Ο δυτικός 
χριστιανισµός και η οικολογική κρίση, Ορθοδοξία και περιβάλλον, Καπιταλισµός και 
περιβαλλοντική κρίση, Φύση και περιβάλλον στη µαρξιστική σκέψη. Ανάλυση 
πρακτικών προβληµάτων: Αναφορά σε περιπτώσεις ηθικών συγκρούσεων/ 
διληµµάτων κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων, την εφαρµογή περιβαλλοντικών 
πολιτικών, την αντιµετώπιση ασθενειών κλπ. Αναλόγως της επικαιρότητας και των 
ενδιαφερόντων των σπουδαστών, επιλογή συγκεκριµένου θέµατος/ θεµάτων (που 
περιλαµβάνουν ερωτήµατα και συγκρούσεις) και πραγµατοποίηση debate πάνω στα 
ηθικά και πολιτικά ζητήµατα που ανακύπτουν. 

 
Ειδίκευση: Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση - Sustainable 
Development Strategies in Local Government 
ΝΓ01 ΔΙΟΙΚΗΣΗ&ΘΕΣΜΟΙ - ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΤΑ 

ADMINISTRATION AND INSTITUTIONS - LOCAL GOVERNMENT 

Το Διοικητικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Η παρουσίαση του 
θεσµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε µια 
συγκριτική ανάλυση στα πλαίσια της Ε.Ε. Το πρόγραµµα Καλλικράτης που διέπει την 
οργάνωση και λειτουργία των Δήµων και των Περιφερειών και τον Κώδικα των Ο.Τ.Α. 

 

ΝΓ02 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ 

ADMINISTRATION STRATEGIES, ELECTRONIC GOVERNANCE AND LOCAL 
GOVERNMENT 

Θέµατα στρατηγικού σχεδιασµού σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Είδη στρατηγικής, 
αναγκαιότητά, άξονες, στόχοι, επίπεδα, φάσεις, διαδικασίες και εργαλεία εφαρµογής 
στους φορείς αυτοδιοίκησης. Διαφορές µεταξύ στρατηγικού σχεδιασµού και εφαρµογής 
στην δηµόσια διοίκηση και στην ελεύθερη οικονοµία και επιχειρηµατικότητα.  
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Θέµατα προτεραιότητας: Πρόσβαση για όλους, Εµπιστοσύνη των χρηστών, Δηµόσιες 
συµβάσεις, Πανευρωπαϊκές υπηρεσίες, Διαλειτουργικότητα, Χάρτης πορείας, Ενίσχυση 
της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, Υποβοήθηση των επενδύσεων. Τοµείς 
Παρέµβασης: E-services: Η ηλεκτρονική παροχή κυβερνητικών πληροφοριών και 
υπηρεσιών µέσω Διαδικτύου, E-management: Βελτίωση της απόδοσης των 
επιχειρησιακών διαδικασιών και της ροής των πληροφοριών µέσα από τα 
διακυβερνητικά γραφεία. E-democracy: Η χρήση των ηλεκτρονικών µέσων 
επικοινωνίας προκειµένου να αυξηθεί η συµµετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, E-commerce: Οι πληρωµές για αγαθά και υπηρεσίες µέσω του 
Διαδικτύου. Αξιοποίηση υποδοµών: Πληροφοριακών Συστηµάτων, Βάσεων δεδοµένων 
(µητρώων), Υπηρεσιών. 

 

ΝΓ03 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ECONOMY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Το µάθηµα αυτό αφορά σε µια ειδική πτυχή της οικονοµικής πολιτικής που σχετίζεται µε 
την βιώσιµη περιφερειακή ανάπτυξη και την µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Οι 
περιφερειακές ανισότητες αποτέλεσαν στόχο πολιτικής ήδη από τις ιδρυτικές συνθήκες 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Η Ελλάδα αποτελεί µια από τις χώρες που έχουν θέσει 
στόχο προτεραιότητας την περιφερειακή ανάπτυξη, την µείωση των περιφερειακών 
ανισοτήτων και την βιώσιµη ανάπτυξη. Το µάθηµα παρέχει αρχικά µια σαφή εικόνα και 
τεκµηρίωση του περιφερειακού προβλήµατος στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Στη συνέχεια διερευνώνται τα εξής ερωτήµατα: Ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι της 
περιφερειακής πολιτικής της χώρας µας; Πως µπορεί να επιτυγχάνονται ταυτόχρονα η 
οικονοµική ανάπτυξη, η περιβαλλοντική προστασία και η κοινωνική συνοχή; Μπορούµε 
να βελτιώνουµε το επίπεδο ανάπτυξης κάθε περιφέρειας και ταυτόχρονα να µειώνουµε 
τις ανισότητες; Ποια είναι τα βασικά µέσα περιφερειακής πολιτικής; Με ποιο τρόπο 
έχουν χρησιµοποιηθεί; Έχουν πετύχει τους στόχους, και αν όχι, τι µπορούµε να 
µάθουµε από την µέχρι τώρα εµπειρία και τι µπορούµε να βελτιώσουµε στο µέλλον; 
Σκοπός του µαθήµατος είναι η κατανόηση των παραγόντων που εµπλέκονται και 
επηρεάζουν τον σχεδιασµό, την άσκηση και την αποτελεσµατικότητα της περιφερειακής 
οικονοµικής πολιτικής, καθώς και η ανάλυση και αξιολόγηση των µέσων άσκησης 
πολιτικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και στο εµπειρικό επίπεδο. Το µάθηµα αποσκοπεί 
αφενός την απόκτηση γνώσεων και εµπειρίας και αφετέρου στην ενθάρρυνση µιας 
κριτικής στάσης απέναντι στα ‘κλασικά’ εργαλεία άσκησης περιφερειακής πολιτικής. 

 

ΝΓ04 ΤΟΠΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

LOCAL AND REGIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT - REGIONAL 
OPERATIONAL PLANNING 

Το περιεχόµενο της Τοπικής Ανάπτυξης. Το πλαίσιο πολιτικής και προγραµµατισµού 
της Ε.Ε. για την Τοπική Ανάπτυξη. Η εξέλιξη των προτύπων Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και η εφαρµογή τους στην Ελλάδα. Η εξειδίκευση της στρατηγικής για την Τοπική 
Ανάπτυξη µέσα από τον Περιφερειακό Σχεδιασµό. Τα µέσα άσκησης της Περιφερειακής 
Πολιτικής - Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη. 

 

ΝΓ05 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

CLIMATE CHANGE 

Φυσικοί παράγοντες που συνεργούν στη φυσική µεταβλητότητα του κλίµατος: 
µεταβολές στην ηλιακή ακτινοβολία, κύκλοι του Milankovitch, εκρήξεις ηφαιστείων. 
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Επιδράσεις στο κλίµα από τα πρότυπα ατµοσφαιρικής κυκλοφορίας χαµηλής 
συχνότητας (ταλάντωση του Βόρειου Ατλαντικού, αρκτική ταλάντωση), την 
αλληλεπίδραση ωκεανών και ατµόσφαιρας (φαινόµενο El Nino-La Nina) και την θερµο-
αλατική κυκλοφορία (thermohaline circulation). Ο ρόλος του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου ως φυσικό φαινόµενο και υπό το πρίσµα της ανθρωπογενούς επίδρασης, 
αύξηση της συγκέντρωσης θερµοκηπιακών αερίων στη τροπόσφαιρα. Επιδράσεις 
(forcings, Watt/m2) των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων στην διαµόρφωση 
και ενίσχυση της κλιµατικής αλλαγής. Τάσεις της θερµοκρασίας και βροχής που 
βασίζονται τόσο σε πραγµατικές µετρήσεις αλλά και σε proxy data (ιστορικές αναφορές, 
πυρήνες πάγου, ιζήµατα κ.λπ.) µέχρι και ένα εκατοµµύριο χρόνια πριν από σήµερα. 
Κλιµατικά µοντέλα, σενάρια εκποµπών θερµοκηπιακών αερίων και µελλοντικές 
προσοµοιώσεις κλιµατικών παραµέτρων για τον 21ο αιώνα σε παγκόσµια και περιοχική 
κλίµακα. Επισκόπηση των πιθανών µελλοντικών επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, 
λιώσιµο των παγοκαλυµµάτων, ανύψωση της στάθµης της θάλασσας, κύµατα 
καύσωνα και ψύχους, αύξηση της οξύτητας των ωκεανών, αύξηση της συχνότητας των 
ακραίων καιρικών φαινοµένων, διαταραχές του υδρολογικού κύκλου και ερηµοποίηση. 
Μελλοντικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην Ελλάδα. 

 

ΝΓ06 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT - PROTECTION AND RESTORATION 

Θεσµικό πλαίσιο: Ορισµοί. Διαχείριση Περιβάλλοντος σε Παγκόσµιο επίπεδο. 
Διαχείριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαχείριση σε εθνικό επίπεδο. Σύγχρονες 
τεχνολογίες καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης περιβάλλοντος: Ασύρµατα 
δίκτυα παρακολούθησης, Περιβαλλοντική Γεωφυσική, Τηλεπισκόπηση (Remote 
Sensing), Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS), Έµπειρα Συστήµατα (Expert 
Systems), Διαχείριση της πληροφορίας στις περιβαλλοντικές εφαρµογές, Προβλήµατα 
κατά την περιβαλλοντική παρακολούθηση. Περιβαλλοντική παρακολούθηση: Μελέτη 
πεδίου. Τεχνικές προστασίας και αποκατάστασης: Ατµόσφαιρα, Ύδρευση, Υγρά 
απόβλητα – Αποχέτευση, Στερεά απορρίµµατα. Παραδείγµατα περιβαλλοντικής 
υποβάθµισης και αποκατάστασης: Περιπτώσεις σε διεθνές επίπεδο, Περιπτώσεις σε 
εθνικό επίπεδο 

 

ΝΓ07 ΕΘΝΙΚΟ- ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ENVIRONMENTAL INSTITUTIONAL FRAMEWORK 

Η Ελλάδα ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθεί την Ευρωπαϊκή πολιτική στα 
θέµατα περιβάλλοντος, εναρµονίζοντας το Εθνικό Δίκαιο µε το Ευρωπαϊκό. Στο πλαίσιο 
αυτό κωδικοποιείται θεµατικά, µε συνοπτικό τρόπο, η ισχύουσα νοµοθεσία για το 
περιβάλλον. Αναλύονται τα θέµατα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (υπηρεσίες, 
διαδικασίες, κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων, προδιαγραφές µελετών, ελεγκτικοί 
µηχανισµοί κ.λπ.). Στη συνέχεια περιγράφεται η διαχείριση και προστασία των υδάτων, 
από την Οδηγία Πλαίσιο της Ε.Ε. ως τον Ελληνικό νόµο πλαίσιο και τα σχετικά 
νοµοθετήµατα και κανονιστικές διατάξεις. Τέλος, περιγράφεται το νοµοθετικό πλαίσιο 
για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων για όλες τις κατηγορίες σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο ενώ ξεχωριστή αναφορά γίνεται για τη νοµοθεσία της διαχείρισης 
τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων. Ακολουθεί η νοµοθεσία που σχετίζεται µε τον 
έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, το θόρυβο, και τις διεθνείς συµβάσεις για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
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ΝΓ08 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ENVIRONMENTAL ECONOMICS 

Εισαγωγή – το περιβάλλον ως οικονοµικό αγαθό: Ο µηχανισµός της αγοράς, 
Λειτουργία της αγοράς, Προσφορά και ζήτηση, Στρεβλώσεις της αγοράς, Δικαιώµατα 
ιδιοκτησίας. Εξωτερικές οικονοµίες: Ορισµοί και ταξινοµήσεις, Μέθοδοι αποτίµησης 
περιβαλλοντικών εξωτερικών οικονοµιών, Εφαρµογές τεχνικών περιβαλλοντικής 
αποτίµησης, Εξωτερικές οικονοµίες τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής. Ανάλυση 
Κόστους - Οφέλους: Χρηµατο-οικονοµική ανάλυση. Οικονοµική ανάλυση κόστους - 
οφέλους. Κοινωνική ανάλυση κόστους - οφέλους. Περιβαλλοντικές πολιτικές: 
Κατηγορίες περιβαλλοντικών πολιτικών, Κανονιστικές πολιτικές, Περιβαλλοντικοί φόροι, 
Εµπορία δικαιωµάτων εκποµπών. 

 

ΝΓ09 ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

NATURAL RESOURCES 

Υδατικοί Πόροι: Το νερό ως φυσικός πόρος, πηγές πόσιµου νερού, επιφανειακό νερό, 
υπόγειο νερό, αφαλάτωση. Χρήση Νερού: χρήση του νερού στη γεωργία, χρήση του 
νερού στη βιοµηχανία, οικιακή χρήση. Ρύπανση του νερού: ποιότητα και ρύπανση του 
νερού, επιλεγµένοι ρυπαντές του νερού, έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων, 
διαχείριση και προστασία υδατικών πόρων. 

Γεωλογικοί Πόροι, Μη µεταλλικά (ή βιοµηχανικά) ορυκτά, Μεταλλικά ορυκτά - 
µεταλλοφόρα κοιτάσµατα, Ενεργειακοί πόροι, Υδρογονάνθρακες, Γαιάνθρακες 
Ραδιενεργά κοιτάσµατα και πυρηνική ενέργεια, Γεωλογικοί πόροι και άνθρωπος.  

Ενέργεια και Περιβάλλον, Το γήινο ενεργειακό ισοζύγιο, Ενεργειακοί ορυκτοί πόροι και 
περιβάλλον Εξόρυξη Μεταφορά Επεξεργασία και παραγωγή ενέργειας, Ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας Βιοµάζα, Υδροηλεκτρική Ενέργεια, Ηλιακή Ενέργεια, Γεωθερµική 
Ενέργεια, Αιολική Ενέργεια. 

 

ΝΓ10 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 

ECONOMIC SECTORS AND DEVELOPMENT TOOLS 

Η συµβολή του αγροτικού τοµέα στην περιφερειακή ανάπτυξη.  Χρήσεις γης.  Ο 
αγροτικός πληθυσµός και η εξέλιξή του. Η απασχόληση στον αγροτικό τοµέα. Η 
σηµασία της γεωργικής δραστηριότητας στην διαχείριση του περιβάλλοντος. 
Διάρθρωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (µέγεθος, παραγωγική εξειδίκευση, 
περιφερειακή διάσταση). Προϊόντα και Αξία Παραγωγής φυτικής και ζωικής 
παραγωγής. Οικονοµικά αποτελέσµατα γεωργικής δραστηριότητας. Μέθοδοι 
υπολογισµού δαπανών παραγωγής και οικονοµικών αποτελεσµάτων της γεωργικής 
δραστηριότητας. Εξέλιξη οικονοµικών αποτελεσµάτων κατά οικονοµικό µέγεθος και 
παραγωγική εξειδίκευση. Η σηµασία των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων στην 
διαµόρφωση των οικονοµικών αποτελεσµάτων. Η χρήση του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης στην παρακολούθηση των οικονοµικών 
αποτελεσµάτων. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Πυλώνας Ι (άµεσες ενισχύσεις). Πυλώνας 
ΙΙ (διαρθρωτικές πoλιτικές). 

Αναπτυξιακή πολιτική και δευτερογενής τοµέας. Αναπτυξιακή πολιτική και νέα 
τεχνολογία. Βιοµηχανικές περιφέρειες, καινοτοµία και περιφέρειες εκµάθησης. 
Αειφόρος ανάπτυξη και ανάπτυξη του δευτερογενούς τοµέα: καθοριστικοί παράγοντες, 
τάσεις, προοπτικές. Ο δευτερογενής τοµέας στην Ελλάδα: Χαρακτηριστικά, διάρθρωση, 
γεωγραφική κατανοµή, εξέλιξη. Τα κυριότερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα του δευτερογενούς τοµέα στην Ελλάδα. Πολιτικές ανάπτυξης του 
δευτερογενούς τοµέα στην Ελλάδα: Κύριες παρεµβάσεις και οι επιπτώσεις τους. 
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Ο Τουρισµός σήµερα, γιατί είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο; Τουρισµός: η προέλευση, η 
ανάπτυξη και το µέλλον του. Γιατί οι άνθρωποι κάνουν Τουρισµό; Ο ρόλος των 
µεταφορών στον Τουρισµό. Η Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη. Ο ρόλος των 
εναλλακτικού Τουρισµού στην Ανάπτυξη των Τοπικών Κοινωνιών. Τουρισµός και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τουρισµός και Βιώσιµη Ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο 
περιφερειακής ανάπτυξης για τις Μεταφορές και τον Τουρισµό. 

Τα Οικονοµικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Τα χρηµατοδοτικά 
προγράµµατα. Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην 
Ελλάδα. Η αναπτυξιακή σηµασία των Δηµοσίων Επενδύσεων. Οι Χρηµατοδοτήσεις 
των ΟΤΑ από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα. Ο ρόλος των Διεθνών Χρηµατοδοτικών 
Οργανισµών στην Ανάπτυξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οικονοµική κρίση και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. 

 

ΝΓ11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

SOCIAL AND EDUCATIONAL POLICY IN LOCAL GOVERNMENT 

Ποιες είναι οι Πολιτιστικές και Δηµιουργικές Βιοµηχανίες; Βιβλιογραφική επισκόπηση. Η 
Πολιτιστική και Δηµιουργική Οικονοµία στην Ελλάδα. Η κρίση στις ΠΔΒ. Αστικές 
συγκεντρώσεις των ΠΔΒ: η περίπτωση της Αθήνας. Αστική αναγέννηση και αστικός 
εξευγενισµός: µελέτες περιπτώσεων. Πολιτιστική πολιτική και ο θεσµός της Πολιτιστικής 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Κρατισµός και Εκπαίδευση. Διοικητική δοµή της 
εκπαίδευσης στην Ελλάδα και αρµοδιότητες. Δοµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας 
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Σχολική Περιουσία. Αρµοδιότητες Δήµων και 
Περιφερειών µετά τον Καλλικράτη. Δια βίου Μάθηση. Περιπτώσεις µελέτης από την 
Ευρώπη. Αθλητισµός και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δηµοτικοί Αθλητικοί Οργανισµοί. 
Προγράµµατα. Αθλητικά Γεγονότα. 

 

ΝΓ12 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

STATE OF THE ART TECHNOLOGIES - RESEARCH AND MANAGEMENT TOOLS 

Συν-καταστροφική και µετα-καταστροφική έρευνα. Περιβαλλοντική έρευνα και 
παρακολούθηση. Ανάλυση κινδύνου και τρωτότητας, µετριασµός διακινδύνευσης και 
ετοιµότητα. Πληροφορική κινδύνων και καταστροφών. Συλλογή, αρχειοθέτηση και 
επεξεργασία δεδοµένων. Οµογενοποίηση και διαθεσιµότητα. Έγκαιρη αναγνώριση, 
απόκριση στην έκτακτη ανάγκη και γρήγορη ανάκαµψη, βραχυπρόθεσµη ανάκαµψη. 
Επικοινωνίες και συνδεσιµότητα, ΓΣΠ, Τηλανίχνευση, ΣµηΕΑ και µεθοδολογίες. 
Αυτογραφικά συστήµατα, παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο, έγκαιρη 
προειδοποίηση. SCADA. Γεωργία ακριβείας. 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 

Κάθε έτος, στο πρώτο εξάµηνο της φοίτησης παροχονται τρία σεµινάρια ενίσχυσης των 
δεξιοτήτων των φοιτητών: 

1. Σεµινάριο Μεθοδολογίας Έρευνας και Συγγραφής. Στα πλαίσια του σεµιναρίου 
αναπτύσσονται διάφορες µεθοδολογίες καθώς και οι δεοντολογικοί κανόνες της 
επιστηµονικής έρευνας. Δίνονται κατευθύνσεις και συµβουλές για την συγγραφή 
επιστηµονικών εργασιών και τη συγγραφή της διπλωµατικής εργασίας. Γίνεται 
επίδειξη και εκµάθηση λογισµικών διαχείρισης της βιβλιογραφίας (π.χ. Endnote, 
Mendeley κ.λπ.). 

2. Σεµινάριο SPSS. Επίδειξη και πρακτική εξάσκηση στο λογισµικό στατιστικής 
επεξεργασίας δεδοµένων έρευνας και των σχετικών ελέγχων ακεραιότητας των 
δεδοµένων και συσχέτισης. 
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3. Σεµινάρια εισαγωγής στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών (GIS). Οι 
φοιτητές εισάγονται µε πρακτικά παραδείγµατα σε βασικές έννοιες και εργαλεία 
των ΓΣΠ και στα εισαγωγικά στάδια επισκόπησης και επεξεργασίας 
γεωχωρικών δεδοµένων. 

Οι φοιτητές συµµετέχουν µε αίτησή τους στα σεµινάρια και σχηµατίζονται όσα τµήµατα 
είναι απαραίτητο για την κάλυψη της ζήτησης. 
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ΑΡΘΡΟ 7 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάµηνα 
σπουδών, το χειµερινό και το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαµβάνει τουλάχιστον 
13 εβδοµάδες διδασκαλίας και τρεις εβδοµάδες εξετάσεων. Τα µαθήµατα του 
χειµερινού και εαρινού εξαµήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την περίοδο του 
Σεπτεµβρίου. 

Η παρακολούθηση των µαθηµάτων/εργαστηρίων κ.λπ. είναι υποχρεωτική.  

Σε περίπτωση κωλύµατος διεξαγωγής µαθήµατος προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η 
ηµεροµηνία και η ώρα αναπλήρωσης αναρτώνται στην ηλεκτρονική τάξη (eclass) του 
µαθήµατος.  

Η αξιολόγηση των µεταπτυχιακών φοιτητών και η επίδοσή τους στα µαθήµατα που 
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγµατοποιείται στο τέλος 
κάθε εξαµήνου µε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις ή µε εκπόνηση εργασιών καθ’ όλη 
τη διάρκεια του εξαµήνου. Ο τρόπος αξιολόγησης ορίζεται από τον διδάσκοντα του 
κάθε µαθήµατος. Γενικά, η αξιολόγηση των φοιτητών πραγµατοποιείται για κάθε 
µάθηµα του ΠΜΣ ξεχωριστά µε τους εξής τρόπους: 

α) Συγγραφή εργασίας σε θέµα, κατευθύνσεις, περιορισµούς και οδηγίες που 
προσδιορίζονται από τους διδάσκοντες. 

β) Ασκήσεις (τεστ) µε σύνολα ερωτήσεων κλειστού τύπου ή/και ερωτήσεων ανάπτυξης 
(essay writing) 

γ) Ασκήσεις άλλου τύπου (υπολογισµοί και µοντέλα, δηµιουργία επιστηµονικού πόστερ 
κ.λπ.) 

δ) Συνδυασµό όλων των παραπάνω µε ποσόστωση της συµµετοχής κάθε τρόπου 
εξέτασης στον τελικό βαθµό του µαθήµατος. 

ε) Γραπτές εξετάσεις, κατά την κρίση του υπεύθυνου διδάσκοντος του µαθήµατος. 

Ο συνδυασµός των τρόπων εξέτασης και το ποσοστό συµµετοχής καθενός στο βαθµό 
του µαθήµατος καθορίζεται από τους διδάσκοντες και δηλώνεται εξαρχής στην 
περιγραφή του µαθήµατος και στην αρχική διάλεξη. 

Η βαθµολόγηση γίνεται στην κλίµακα 1-10, µε άριστα το δέκα (10) και βάση το έξι (6). Η 
βαθµολογία των µαθηµάτων κατατίθεται από τους διδάσκοντες στη Γραµµατεία του 
ΠΜΣ εντός 20 ηµερών από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση των µαθηµάτων προϋποθέτει την βαθµολόγηση στα δέκα 
µαθήµατα και στην διπλωµατική εργασία µε βαθµό µεγαλύτερο ή ίσο του έξι (6). 

Για τον υπολογισµό του βαθµού του Διπλώµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), ο 
βαθµός κάθε µαθήµατος και ο βαθµός της διπλωµατικής εργασίας πολλαπλασιάζεται 
µε τον αντίστοιχο αριθµό πιστωτικών µονάδων (ECTS) και το άθροισµα διαιρείται µε το 
90. 

Ενστάσεις επί της βαθµολογίας των µαθηµάτων είναι δυνατόν να κατατεθούν γραπτά 
σε προθεσµία επτά εργάσιµων ηµερών από την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων 
αξιολόγησης. Η ΣΕ οφείλει να πληροφορήσει γραπτώς τον ενιστάµενο για το 
αποτέλεσµα της ένστασης σε προθεσµία 15 (δεκαπέντε) ηµερών. 

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και 
να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των υποχρεωτικών και σε πέντε από τα 
προσφερόµενα µαθήµατα επιλογής του ΠΜΣ, ανάλογα µε την ειδίκευση, και να 



 

32 
 

εκπονήσει µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι ενενήντα (90) 
ECTS. 

Εάν µεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει επανειληµµένα στην εξέταση µαθήµατος ή 
µαθηµάτων, ούτως ώστε σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον Κανονισµό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραµµα, εξετάζεται, 
ύστερα από αίτησή του, από τριµελή επιτροπή µελών ΔΕΠ του Τµήµατος, τα µέλη της 
οποίας έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείµενο µε το εξεταζόµενο µάθηµα και ορίζονται 
από τη Συνέλευση του Τµήµατος. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της 
εξέτασης διδάσκων (παρ.6, άρ. 34, Ν.4485/2017). 

Στο Γ’ εξάµηνο του Προγράµµατος προβλέπεται η εκπόνηση µεταπτυχιακής 
διπλωµατικής εργασίας. Η διπλωµατική µεταπτυχιακή εργασία είναι ατοµική. Η 
Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου στην οποία αναγράφεται ο 
προτεινόµενος τίτλος της διπλωµατικής εργασίας, ο προτεινόµενος επιβλέπων και 
επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόµενης εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα αυτής και 
συγκροτεί την τριµελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα 
µέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017). 

Ο επιβλέπων και τα άλλα µέλη της διπλωµατικής εργασίας ορίζονται από τη ΣΕ και 
µπορούν να είναι οποιοιδήποτε δικαιούνται να συµµετέχουν στο ΠΜΣ ως διδάσκοντες 
(βλ. Άρθρο 10) χωρίς απαραίτητα να έχουν ανάθεση διδασκαλίας. Οι ορισµοί 
επικυρώνονται από τη Συνέλευση του Τµήµατος. Ο φοιτητής µπορεί µε την σύµφωνη 
γνώµη της ΣΕ να επιλέξει ένα θέµα για µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία από αυτά 
που προτείνουν οι διδάσκοντες, ύστερα από µεταξύ τους συνεννόηση, ακολουθώντας 
στη συνέχεια τη διαδικασία της αίτησης που περιγράφεται παραπάνω.  

Το αντικείµενο της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας πρέπει να έχει είτε 
ερευνητικό χαρακτήρα είτε χαρακτήρα βιβλιογραφικής ανασκόπησης (review). Είναι 
δυνατόν επίσης η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία να λαµβάνει και άλλη ισοδύναµη 
µορφή εκτός από γραπτή πραγµατεία (π.χ. video, εικαστική έκθεση, δηµιουργία 
ιστοσελίδας, δηµιουργία λογισµικού, κ.λπ. µε συνοδευτικό τεύχος).  

Η γλώσσα συγγραφής της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας µπορεί να είναι η 
ελληνική ή η αγγλική. 

Η µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία οφείλει να ακολουθεί το πρότυπο επιστηµονικής 
δηµοσίευσης. Δεν µπορεί να έχει λιγότερες από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) λέξεις και 
κατατίθεται σε ψηφιακή µορφή στην ΣΕ. Οι προδιαγραφές συγγραφής, τα πρότυπα 
αρχεία για το εξώφυλλο και το σώµα της µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας 
διατίθενται στους φοιτητές µέσω της εκπαιδευτικής ηλεκτρονικής πλατφόρµας e-class.  

Με απόφαση της ΣΕ ορίζονται τρεις (3) εξεταστικές περίοδοι ανά έτος για την 
υποστήριξη της Διπλωµατικής Εργασίας και συγκεκριµένα µετά το πέρας των 
εξεταστικών περιόδων των µαθηµάτων, Φεβρουάριο, Ιούνιο και Σεπτέµβριο. 

Για να εγκριθεί η εργασία ο φοιτητής οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της 
εξεταστικής επιτροπής (παρ. 4, άρ. 34, Ν. 4485/2017). Η µεταπτυχιακή διπλωµατική 
εργασία παρουσιάζεται από τον υποψήφιο σε ειδική εξεταστική συνεδρίαση του ΠΜΣ 
και βαθµολογείται όπως και τα µαθήµατα, σε δεκαβάθµια κλίµακα, µε βάση το έξι (6). 
Με απόφαση της ΣΕ είναι δυνατόν να χορηγούνται έπαινοι και βραβεία σε 
διακεκριµένες διπλωµατικές εργασίες µεταπτυχιακών φοιτητών.  

Οι µεταπτυχιακές διπλωµατικές εργασίες εφόσον εγκριθούν από την εξεταστική 
επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Τµήµατος Γεωλογίας 
και Γεωπεριβάλλοντος (άρ. 34, παρ. 5 Ν.4485/17). 

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωµατικής εργασίας στο Ψηφιακό 
Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ. 
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Χωρίς την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών, ο µεταπτυχιακός φοιτητής δεν δικαιούται 
να κάνει αίτηση ορκωµοσίας στην Γραµµατεία του Τµήµατος. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

1. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώµατα και τις παροχές που 
προβλέπονται για τους φοιτητές του Α΄ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώµατος 
παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραµµάτων. Το Ίδρυµα υποχρεούται να εξασφαλίσει 
στους φοιτητές µε αναπηρία ή/και ειδικές ανάγκες προσβασιµότητα στα προτεινόµενα 
συγγράµµατα και τη διδασκαλία (παρ.3, αρ.34, Ν.4485/2017). Το κτήριο της Σχολής 
Θετικών Επιστηµών, όπου διεξάγονται τα µαθήµατα, διαθέτει τις κατάλληλες υποδοµές 
πρόσβασης (ράµπες, ανελκυστήρες, κουπαστές, ειδική σήµανση για άτοµα µε απώλεια 
όρασης) σε όλους τους χώρους εκπαίδευσης (αµφιθέατρα, αίθουσες, εργαστήρια), και 
χρήσης των φοιτητών (προσβάσιµες τουαλέτες, θέσεις στάθµευσης αυτοκινήτων 
ΑµεΑ), σύµφωνα µε την πολιτική της ισότιµης πρόσβασης στις ακαδηµαϊκές σπουδές 
των φοιτητών µε διαφορετικές ικανότητες και απαιτήσεις, του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Από το ίδρυµα παρέχονται επίσης 
Υποστηρικτικές Τεχνολογίες Πληροφορικής, θέσεις Βιβλιοθηκών και Υπηρεσίες 
Πρόσβασης. Αναλυτικά, οι διευκολύνσεις και ειδικότερες προβλέψεις του Ιδρύµατος 
περιγράφονται στον ιστότοπο2 της Μονάδας Προσβασιµότητας Φοιτητών µε Αναπηρία 
(ΦµεΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

Το Τµήµα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος έχει ορίσει σύµβουλο Καθηγητή (και τον 
Αναπληρωτή του), καθώς και προσωπικό Γραµµατείας για την υποστήριξη των 
Φοιτητών µε Αναπηρία κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Πέραν των παραπάνω, η φύση και ο σχεδιασµός του ΠΜΣ επιτρέπουν να το 
παρακολουθήσουν φοιτητές µε αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όλες οι 
διαλέξεις των µαθηµάτων του Προγράµµατος «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 
Καταστροφών και Κρίσεων» βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται στην ηλεκτρονική 
πλατφόρµα e-class, υπάρχει δε η δυνατότητα υποτιτλισµού, ώστε να διευκολυνθούν 
φοιτητές µε προβλήµατα όρασης ή ακοής. Η πλατφόρµα συµπεριλαµβάνει εργαλεία και 
είναι συµβατή µε πρωτόκολλα που αφορούν στην επαυξηµένη προσβασιµότητα και 
διαλειτουργικότητα µε χρήστες µε ειδικές ανάγκες. Επίσης, η χρήση της διαδικτυακής 
πλατφόρµας e-class για την αξιολόγηση των φοιτητών µέσω ασκήσεων ή εργασιών 
επιτρέπει την από απόσταση παρακολούθηση µέρους του Προγράµµατος. 

2. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συµµετέχουν και να παρακολουθούν 
εντατικά σεµινάρια πεδίου, ερευνητικές αποστολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε 
περιοχές στις οποίες εξελίσσονται φυσικές διεργασίες, φυσικές και τεχνολογικές 
καταστροφές, φαινόµενα σε περιοχές περιβαλλοντικών καταστροφών και 
ανθρωπιστικών κρίσεων, σεµινάρια εξειδικευµένων λογισµικών, ερευνητικών οµάδων, 
συζητήσεις βιβλιογραφικής ενηµέρωσης, επισκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ηµερίδες 
µε γνωστικό αντικείµενο συναφές µε αυτό του ΠΜΣ, διαλέξεις ή άλλες επιστηµονικές 
εκδηλώσεις του ΠΜΣ κ.ά. Επιπλέον, στο πλαίσιο του ΠΜΣ, διοργανώνονται δύο 
πολυήµερα Εφαρµοσµένα Εντατικά Σεµινάρια Πεδίου, εκτός Αθηνών, όπου οι φοιτητές 
συµµετέχουν σε εξειδικευµένα εκπαιδευτικά σεµινάρια επί τόπου και ασκήσεις 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε πραγµατικές συνθήκες µε τη συµµετοχή τοπικών 
φορέων και των φορέων απόκρισης εκτάκτων αναγκών (Πυροσβεστικό Σώµα, Ελλ. 
Αστυνοµία, Λιµενικό Σώµα, Υπηρ. Πολιτικής Αεροπορίας κ.λπ.). Στους µεταπτυχιακούς 
φοιτητές που θα συµµετέχουν ενεργά στο ή στα Εντατικά Σεµινάρια Πεδίου, χορηγείται 

                                                
2 
(https://www.uoa.gr/to_panepistimio/ypiresies_panepistimiakes_monades/monada_prosbasimotitas_fo
ititon_me_anapiria_fmea/). 
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Πιστοποιητικό Επιτυχούς Συµµετοχής και απονέµονται Πιστωτικές Μονάδες 
Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET). 

3. Σε τρεις (3) µεταπτυχιακούς φοιτητές, έναν από κάθε ειδίκευση, δίδεται η δυνατότητα 
υποτροφιών αριστείας. Η ΣΕ επιλέγει τους υπότροφους µε βάση την επίδοση στα 
µαθήµατα του Α’ και Β’ εξαµήνου. Δικαίωµα υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν οι 
φοιτητές που δεν λαµβάνουν υποτροφία ή έκπτωση από άλλη πηγή, έχουν 
ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα µαθήµατα του πρώτου ακαδηµαϊκού έτους και 
συγκεντρώνουν µέσο όρο βαθµολογίας από τα δύο πρώτα εξάµηνα τουλάχιστον 8,5. Η 
ΣΕ του Μεταπτυχιακού αποφασίζει το συνολικό ύψος της υποτροφίας, που σε κάθε 
περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τελών φοίτησης που αντιστοιχεί στο 
Γ’ εξάµηνο φοίτησης, ήτοι το 1/3 των συνολικών τελών. Οι αιτήσεις για την απαλλαγή 
των τελών φοίτησης για το Γ’ εξάµηνο θα γίνονται µετά την ανακοίνωση των 
αποτελεσµάτων των δύο πρώτων εξαµήνων και πριν την έναρξη του Γ’ εξαµήνου. Οι 
αιτήσεις θα εξετάζονται από την ΣΕ και τα αποτελέσµατα θα ανακοινώνονται εγκαίρως. 
Η ΣΕ διατηρεί δικαίωµα ανάκλησης της υποτροφίας εφόσον µετά το πέρας του Γ’ 
εξαµήνου σπουδών διαπιστωθεί ότι δεν έχει παραδοθεί η µεταπτυχιακή διπλωµατική 
εργασία ή δεν έχει βαθµολογηθεί µε βαθµό µεγαλύτερο του 8. Σε αυτή την περίπτωση ο 
πρώην υπότροφος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει στο ακέραιο τα τέλη φοίτησης. 

Σε ιδιαίτερες και εξαιρετικές περιπτώσεις µεταπτυχιακών φοιτητών η ΣΕ, λαµβάνοντας 
υπόψη κοινωνικά και ακαδηµαϊκά κριτήρια, µπορεί να αποφασίσει χορήγηση 
υποτροφίας πέραν του ως άνω προβλεπόµενου αριθµού ή να χορηγήσει έκπτωση στο 
συνολικό ποσό των τελών φοίτησης.  

Η ΣΕ δύναται επίσης να χορηγήσει µέχρι δύο (2) ανταποδοτικές υποτροφίες σε 
µεταπτυχιακούς φοιτητές, µε βάση τα παραπάνω κριτήρια. Οι φοιτητές αυτοί θα 
παρέχουν διοικητικό έργο στο ΠΜΣ κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, λαµβάνοντας 
έκπτωση στα τέλη φοίτησης, το ποσοστό της οποίας θα καθορίσει η ΣΕ. Δικαίωµα 
υποβολής αίτησης υποτροφίας έχουν οι φοιτητές που δεν λαµβάνουν υποτροφία ή 
έκπτωση από άλλη πηγή. 

4. Η Συνέλευση του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, µετά την εισήγηση της 
ΣΕ, δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή µεταπτυχιακών φοιτητών εάν:  

- παραβιάσουν καθοιονδήποτε τρόπο το αδιάβλητο των εξετάσεων 
- υπερβούν τη µέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον 

παρόντα Κανονισµό, 
- υποπέσουν σε παράπτωµα που εµπίπτει στο δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας 

(Ν.2121/93) κατά τη συγγραφή των προβλεποµένων εργασιών τους, 
- δεν καταβάλλουν, αδικαιολόγητα, το προβλεπόµενο τέλος φοίτησης, παρά τις 

έγκαιρες, γραπτές ενηµερώσεις και προειδοποιήσεις από τη Γραµµατεία του 
Προγράµµατος. Στην περίπτωση αυτή η ΣΕ δύναται αρχικά να προτείνει την 
προσωρινή διακοπή της φοίτησης του µεταπτυχιακού φοιτητή µέχρι να 
διευθετηθούν οι οικονοµικές υποχρεώσεις, και τελικά την οριστική διαγραφή από το 
ΠΜΣ, εφόσον παρέλθει ο µέγιστος προβλεπόµενος χρόνος φοίτησης, 

- έχουν παραβιάσει τις κείµενες διατάξεις όσον αφορά την αντιµετώπιση 
πειθαρχικών παραπτωµάτων από τα αρµόδια πειθαρχικά Όργανα,  

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των µεταπτυχιακών φοιτητών 

Σε περίπτωση παραπτώµατος που εµπίπτει στο δίκαιο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, 
αυτό καταγγέλλεται εγγράφως, επωνύµως και τεκµηριωµένα στη Γραµµατεία του 
Προγράµµατος, είτε από διδάσκοντα είτε από στέλεχος του ΠΜΣ, είτε από όποιον 
θεωρεί ότι έχει έννοµο συµφέρον το οποίο θίγεται από την παράβαση. Η Γραµµατεία 
παραπέµπει άµεσα την καταγγελία στη ΣΕ του Προγράµµατος, η οποία οφείλει να 
καλέσει τα εµπλεκόµενα µέρη σε ακρόαση και να ενηµερώσει τη Συνέλευση του 
Τµήµατος. Η τελική απόφαση λαµβάνεται από τη Συνέλευση, µετά από εισήγηση της 
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ΣΕ, σε κλειστή συνεδρίαση. Σε περίπτωση που η απόφαση της Συνέλευσης είναι η 
ποινή της διαγραφής, αυτή είναι οριστική και αµετάκλητη. 

5. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατοµικό εισόδηµα, εφόσον διαθέτουν ίδιο 
εισόδηµα, και το οικογενειακό διαθέσιµο ισοδύναµο εισόδηµα δεν υπερβαίνουν 
αυτοτελώς, το µεν ατοµικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδοµήντα 
τοις εκατό (70%) του εθνικού διάµεσου διαθέσιµου ισοδύναµου εισοδήµατος, σύµφωνα 
µε τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δηµοσιευµένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συµµετοχή σε ένα µόνο ΠΜΣ. 
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόµενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθµού των φοιτητών που εισάγονται στο 
ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούµενου εδαφίου, 
επιλέγονται µε σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το µικρότερο 
εισόδηµα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17). Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι λαµβάνουν 
υποτροφία από άλλη πηγή ή υπάγονται σε ειδική σχετική συµφωνία του ΠΜΣ µε 
δηµόσιο ή ιδιωτικό φορέα, δεν δικαιούνται απαλλαγής και δεν λαµβάνονται υπόψη στον 
υπολογισµό του ποσοστού του τριάντα τοις εκατό (30%) των φοιτητών της παρούσας 
παραγράφου. 

6. Στο τέλος κάθε εξαµήνου πραγµατοποιείται αξιολόγηση κάθε µαθήµατος και κάθε 
διδάσκοντος από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές (παρ.1., άρ.44, Ν.4485/2017). Το 
ΠΜΣ, έχει καθορίσει διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας, 
οι οποίες αναγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Προγράµµατος, καθώς και 
επιµέρους κριτήρια εσωτερικής αξιολόγησης (παρατίθενται αναλυτικά στο παράρτηµα 
του παρόντος κανονισµού). Ορίζεται επίσης τριµελής «Επιτροπή Διασφάλισης 
Ποιότητας (ΕΔΠ)», η οποία είναι υπεύθυνη για την ανάλυση, ερµηνεία και λήψη 
συµπερασµάτων από την διαδικασία αξιολόγησης. Η σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης 
συνολικών ή ανά µάθηµα, είναι στην διακριτική της ευχέρεια και πάντως συµβαίνει 
οπωσδήποτε στην περίπτωση διαπίστωσης αστοχιών στην διαδικασία. 

Η αξιολόγηση αυτή γίνεται σε κάθε µάθηµα και δεν αφορά ειδικά και µόνο τον 
διδάσκοντα, αλλά το πλαίσιο διδασκαλίας και µια σειρά άλλους παράγοντες που όλοι 
µαζί επιδρούν στην επίτευξη ή όχι των επιθυµητών µαθησιακών αποτελεσµάτων. Η 
αξιολόγηση του µαθήµατος (εργαστηρίου, σεµιναρίου, ασκήσεως υπαίθρου) έχει στόχο 
την ανατροφοδότηση για την βελτίωση της διαδικασίας και δεν είναι τιµωρητική, ούτε 
ελεγκτική. Ο διδάσκων κάθε µαθήµατος λαµβάνει γνώση από την έναρξη της 
συνεργασίας µε το ΠΜΣ του πλαισίου αξιολόγησης. 

Εκτός από την αξιολόγηση που επιβάλει ο νόµος, πραγµατοποιούνται και οι 
ακόλουθες:  
Με την συµπλήρωση τουλάχιστον του 50% του διδακτικού έργου, δίνεται στους 
συµµετέχοντες φοιτητές η δυνατότητα να συµπληρώσουν τις κατάλληλες φόρµες 
αξιολόγησης-ανατροφοδότησης (ερωτηµατολόγια) οι οποίες µπορεί να είναι έντυπες ή 
ηλεκτρονικές και πάντως εξυπηρετούν τους σκοπούς της αξιολόγησης και 
διασφαλίζουν την ανωνυµία του αξιολογητή. Η συµµετοχή των φοιτητών στην 
διαδικασία είναι προαιρετική, ενώ η Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΜΣ 
παροτρύνει τους φοιτητές να συµπληρώνουν την σχετική φόρµα. 

Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούν το ΠΜΣ 
συνολικά. Η διαδικασία αυτή αφορά την λήψη ανατροφοδότησης από τους αποφοίτους 
του ΠΜΣ, σχετικά µε το συνολικό περιεχόµενο, δοµή και λειτουργία του ΠΜΣ. Η 
ανατροφοδότηση αυτή λαµβάνεται από τους αποφοίτους µε την ευκαιρία της 
αποφοίτησής τους και πραγµατοποιείται µέσω ερωτηµατολογίου. Η δοµή του 
ερωτηµατολογίου αξιολόγησης µπορεί να ποικίλει κατά την κρίση της Επιτροπής 
Διασφάλισης Ποιότητας, αλλά όµως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζονται τα 
κριτήρια αξιολόγησης τα οποία αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας. 
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Οι φοιτητές και οι καθηγητές λαµβάνουν γνώση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης 
µετά την κατάθεση της βαθµολογίας από τον καθηγητή στην γραµµατεία του ΠΜΣ. 

7. Η καθοµολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευσης του Τµήµατος Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος και σε χώρο του Τµήµατος, παρουσία του Διευθυντή του ΠΜΣ ή του 
Αναπληρωτή του, του Προέδρου του Τµήµατος ή του Αναπληρωτή του και, κατά τις 
δυνατότητες, ενδεχοµένως εκπροσώπου του Πρυτάνεως. 

Πιο συγκεκριµένα στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 
Καταστροφών και Κρίσεων» απονέµεται Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις 
«Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων» στις εξής 
ειδικεύσεις: 

- «Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων στους Διοικητικούς και 
Αναπτυξιακούς Τοµείς» 

- «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 
- «Στρατηγικές Αειφόρου Ανάπτυξης στην Αυτοδιοίκηση» 

8. Δίπλωµα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέµεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος 
σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυµα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το 
Διεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύµφωνα µε το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). 

9. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές µπορούν να αιτηθούν στην Γραµµατεία του Τµήµατος την 
έκδοση παραρτήµατος διπλώµατος (diploma supplement)3. Στο τυποποιηµένο αυτό 
έγγραφο αναγράφονται στα ελληνικά και αγγλικά (ανάλογα µε τις επιθυµίες του φοιτητή) 
αναλυτικά τα υποχρεωτικά και επιλογής µαθήµατα που έχει παρακολουθήσει ο 
µεταπτυχιακός φοιτητής, ο τίτλος της διπλωµατικής του εργασίας και βεβαιώνεται η 
συνάφεια αυτών µε επιµέρους εξειδικευµένα γνωστικά αντικείµενα των Στρατηγικών 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών και Κρίσεων (π.χ. στη Διοίκηση, στην 
Εκπαίδευση, στη Βιοµηχανία κ.λπ.) 

10. Για τη συµµετοχή τους στο ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 
Καταστροφών και Κρίσεων» οι µεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που 
ανέρχονται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων (4.800) ευρώ, στα οποία 
συµπεριλαµβάνεται η συµµετοχή στα επιµέρους σεµιναριακά µαθήµατα στο πλαίσιο 
των σεµιναρίων πεδίου, αλλά όχι τα έξοδα µετακίνησης, διαµονής και διατροφής. Η 
καταβολή του τέλους γίνεται είτε εφάπαξ (µε έκπτωση 10%), είτε τµηµατικά, σε µηνιαίες 
ή εξαµηνιαίες δόσεις στην αρχή κάθε εξαµήνου. 

Η οικονοµική διαχείριση όλων των πόρων του ΠΜΣ γίνεται από τον Ειδικό Λογαριασµό 
Κονδυλίων Έρευνας µε βάση τον Οδηγό Χρηµατοδότησης και τις σχετικές αποφάσεις 
της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί σηµαντική υστέρηση στην καταβολή των τελών 
φοίτησης η ΣΕ δύναται να προτείνει την προσωρινή διακοπή της φοίτησης του ΜΦ, 
µέχρι να διευθετηθούν οι οικονοµικές υποχρεώσεις, ή την οριστική διαγραφή από το 
ΠΜΣ, εφόσον παρέλθει ο µέγιστος προβλεπόµενος χρόνος φοίτησης. 

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται σε έναν από τους παρακάτω Τραπεζικούς 
Λογαριασµούς που τηρεί ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). 

 

ALPHA BANK 

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 80 200 200 1000 227 

                                                
3 Περισσότερες πληροφορίες για το παράρτημα διπλώματος δίνονται στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/education/resources/diploma-supplement_el 
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IBAN: GR03 0140 8020 8020 0200 1000 227 

SWIFT: CRBAGRAA 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 080/545111-60 

IBAN: GR35 0110 0800 0000 0805 4511 160 

SWIFT CODE (BIC): ETHNGRAA 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 6002 0300 20 019 

IBAN: GR79 0171 0020 0060 0203 0020 019 

 

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται µετά την κατάθεση των τελών φοίτησης να 
προσκοµίσουν και το αποδεικτικό κατάθεσης στη Γραµµατεία του ΠΜΣ. Μόνο σε αυτήν 
την περίπτωση η Γραµµατεία θα είναι ικανή να βεβαιώσει την είσπραξη των δόσεων και 
να εκδώσει νόµιµη απόδειξη. 

Σε καµία περίπτωση δεν προβλέπεται επιστροφή καταβληθέντων τελών, ακόµα και αν 
κάποιος φοιτητής διακόψει τη φοίτησή του στο Π.Μ.Σ.. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΜΣ 

1. Για την εύρυθµη λειτουργία του ΠΜΣ θα διατεθούν αίθουσες διδασκαλίας και 
σεµιναρίων, αµφιθέατρα εξοπλισµένα µε οπτικοακουστικά µέσα και εργαστήρια του 
Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Οι διαλέξεις των µαθηµάτων και τα 
σεµιναριακού χαρακτήρα µαθήµατα θα πραγµατοποιούνται στα τρία (3) αµφιθέατρα 
(Α13, Ι. Δρακόπουλος, ΦΜ1) και τις µικρότερες αίθουσες διδασκαλίας του Τµήµατος 
(Γ1-Γ15), ανάλογα µε τις ανάγκες του ΠΜΣ και λαµβάνοντας υπόψη τους περιορισµούς 
που προκύπτουν από το προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος. 
Χρησιµοποιείται επίσης η Αίθουσα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης «Θεόφραστος», η οποία 
είναι εξοπλισµένη µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ειδικό λογισµικό για τη µελέτη, 
ανάλυση και επεξεργασία γεωχωρικών δεδοµένων. Οι χώροι του Τµήµατος 
χρησιµοποιούνται και κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων, προκειµένου να 
εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των µεταπτυχιακών φοιτητών, χωρίς τη διαταραχή του 
προπτυχιακού προγράµµατος σπουδών. 

Το ΠΜΣ κάνει χρήση των δικτυακών υποδοµών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και ειδικότερα: 

- της πιστοποιηµένης πλατφόρµας e-class (η-Τάξη), η οποία αποτελεί ένα 
ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων. Ακολουθεί τη 
φιλοσοφία του λογισµικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία 
Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισµούς και δεσµεύσεις.  

- των υποδοµών Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπως οι Ακαδηµαϊκές Βιντεοδιαλέξεις και οι ζωντανές 
µεταδόσεις (webcasts).  

2. Η διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του ΠΜΣ γίνεται από τη Γραµµατεία του 
ΠΜΣ, η οποία στελεχώνεται από προσωπικό του Τοµέα Δυναµικής-Τεκτονικής και 
Εφαρµοσµένης Γεωλογίας του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, από 
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έκτακτο διοικητικό ή ειδικευµένο τεχνικό προσωπικό που προσλαµβάνεται 
ακολουθώντας τις διαδικασίες προκήρυξης απασχόλησης προσωπικού του ΕΛΚΕ του 
Ιδρύµατος και της σχετικής κείµενης νοµοθεσίας. Η Γραµµατεία του ΠΜΣ ακολουθεί τις 
οδηγίες της Γραµµατείας του Τµήµατος, ενώ όλο το προσωπικό, είτε τακτικό 
προσωπικό του Τµήµατος, είτε έκτακτο, απασχολείται υπό την επίβλεψη της 
Γραµµατείας του Τµήµατος και του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. 

3. Η χρηµατοδότηση του ΠΜΣ µπορεί να προέρχεται από: 

- Δωρεές, παροχές, κληροδοτήµατα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δηµόσιου 
τοµέα, όπως οριοθετείται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 
4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιωτικού τοµέα, 

- Τέλη φοίτησης, τα οποία κρίνονται απαραίτητα, αφενός διότι δεν υπάρχουν άλλες 
πάγιες πηγές χρηµατοδότησης, και αφετέρου της φύσης και της καινοτοµίας του 
γνωστικού αντικειµένου, η οποία προϋποθέτει χρήση τεχνολογιών αιχµής και 
συνεχώς ανανεωνόµενου εξειδικευµένου εξοπλισµού. Επίσης, στο πλαίσιο 
λειτουργίας του ΠΜΣ διοργανώνονται και εκτελούνται ειδικές δράσεις, εκτός 
Αθηνών, διάρκειας 7-15 ηµερών, οι οποίες είναι σχετικές µε τα γνωστικά 
αντικείµενα της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, της πρόληψης και αντιµετώπισης 
Φυσικών και Τεχνολογικών Καταστροφών, της Διαχείρισης Κρίσεων καθώς επίσης 
και σε θέµατα Πολιτικής Προστασίας, Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και 
Διεθνούς Συνεργασίας. Οι δράσεις µπορεί να αντιστοιχούν: 
- Σε ερευνητικές-επιστηµονικές αποστολές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό 
- Σε εκτεταµένες µετακινήσεις σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας και 

επιστηµονικής συνεργασίας σε περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού στις 
οποίες εξελίσσονται Περιβαλλοντικές, Φυσικές, Τεχνολογικές Καταστροφές και 
Ανθρωπιστικές Κρίσεις. 

- Σε ενηµερωτικές επισκέψεις και επί τόπου πρακτικές ασκήσεις σε περιοχές µε 
ιδιαίτερα περιβαλλοντικά, γεωδυναµικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. 

- Σε πρακτικές ασκήσεις προσοµοίωσης µεγάλων καταστροφών και κρίσεων µε 
εµπλοκή Κεντρικών Υπηρεσιών, Ενόπλων Δυνάµεων, Πυροσβεστικής, 
Αστυνοµίας, ΕΚΑΒ, Λιµενικού, Περιφερειών, Δήµων, Οργανισµών και 
Εθελοντικών Οµάδων. 

Για την άρτια διοργάνωση των παραπάνω δράσεων και τη συµµετοχή µεγάλου µέρους 
του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού σ’ αυτές, επιδιώκεται να υπάρχουν 
χορηγίες και ενισχύσεις από φορείς ή φυσικά πρόσωπα, οι οποίες όµως δεν επαρκούν 
για να καλύψουν το κόστος αυτό.  

4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, µε ευθύνη του απερχόµενου Διευθυντή, 
συντάσσεται αναλυτικός απολογισµός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και των 
λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατατίθεται στο Τµήµα Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ (παρ. 2, άρ.44, Ν.4485/2017). Ο εν λόγω απολογισµός 
µε ευθύνη της Κοσµητείας αποστέλλεται αµελλητί στα µέλη της ΕΣΕ (παρ. 5, άρ.44, 
Ν.4485/2017). 

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 44 του Ν.4485/2017. 

Πέραν αυτού, το ΠΜΣ διαθέτει εσωτερικό Σύστηµα Διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ), 
βάσει του οποίου γίνεται η εσωτερική του αξιολόγηση όλων των επιµέρους διαδικασιών 
του προγράµµατος σπουδών, και το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο «Εγχειρίδιο 
Ποιότητας», το οποίο αναθεωρείται περιοδικά. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΜΣ 
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Η ανάθεση διδασκαλίας µαθηµάτων, σεµιναρίων και ασκήσεων του ΠΜΣ γίνεται ύστερα 
από εισήγηση της ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης του Τµήµατος. 

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται, κατά 60%, από: 

- µέλη Δ.Ε.Π. του Τµήµατος,  

- µέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τµήµατος, κατόχους διδακτορικού διπλώµατος 
εκτός κι αν το γνωστικό τους αντικείµενο είναι εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης 
ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής 
διατριβής, 

- οµότιµους καθηγητές (άρ. 69, Ν.4386/2016) και αφυπηρετήσαντα µέλη Δ.Ε.Π. του 
οικείου Τµήµατος,  

- διδάσκοντες σύµφωνα µε το π.δ. 407/1980 (Α' 112), 

- επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους είτε κάτοχους διδακτορικού διπλώµατος είτε 
υποψήφιους διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εµπειρίας, οι οποίοι µπορεί να 
απασχολούνται ως ακαδηµαϊκοί υπότροφοι µε απόφαση της Συνέλευσης και πράξη του 
Προέδρου του οικείου Τµήµατος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και ερευνητικού 
έργου, καθοριζόµενου µε τη σύµβαση που υπογράφεται µεταξύ του ακαδηµαϊκού 
υποτρόφου και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ.  

Με αιτιολογηµένη απόφαση της Συνέλευσης το Τµήµατος ανατίθεται διδασκαλία σε: 

- µέλη ΔΕΠ άλλων Τµηµάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, 
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του αρ. 13Α, Ν. 4310/2014, της Ακαδηµίας 

Αθηνών και του Ιδρύµατος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδηµίας Αθηνών, 
- επισκέπτες καταξιωµένους επιστήµονες από την ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, που 

έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες ή 
επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους µε εξειδικευµένες γνώσεις ή σχετική εµπειρία 
στο γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ, 

- επισκέπτες µεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή αλλοδαπούς νέους 
επιστήµονες, κάτοχους διδακτορικού διπλώµατος (παρ.7, άρ. 16, Ν.4009/2011) 

- ή γίνονται νέες προσλήψεις/συµβάσεις σύµφωνα µε τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 & 6, 
αρ. 36, Ν.4485/2017). 

 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Ο Πρύτανης 

 

Μελέτιος-Αθανάσιος Δηµόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Κριτήρια Αξιολόγησης του ΠΜΣ «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 
Καταστροφών και Κρίσεων» 

Το ΠΜΣ διαθέτει εσωτερικό σύστηµα διασφάλισης Ποιότητας (ΣΔΠ) και Πενταετές 
Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης (ΠΣΣΑ). Το ΣΔΠ είναι συµβατό µε τα κριτήρια, τις 
διαδικασίες της Αρχής για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και 
τις και τις Κατευθυντήριες οδηγίες (ESG) του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Διασφάλιση 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Το ΠΜΣ ακολουθεί την µεθοδολογία Δηµόσιου 
Στρατηγικού Σχεδιασµού κατά Bryson και ικανοποιεί τις προδιαγραφές Δηµόσιου 
Στρατηγικού Σχεδιασµού του ΟΟΣΑ. 

Κριτήρια αξιολόγησης 
Θεµελιώδης στόχος των διαδικασιών αξιολόγησης είναι  η επιδίωξη και διασφάλιση της 
ποιότητας του προσφερόµενου προγράµµατος σπουδών και τίτλου, µε σκοπό την 
καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αναγκών των φοιτητών αλλά και της κοινωνίας και 
των προσδοκιών που αυτή εναποθέτει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
γενικότερα. Με τον όρο Διασφάλιση της Ποιότητας (ΔΠ) νοείται η συστηµατική, 
δοµηµένη και συνεχής προσήλωση στην ποιότητα. Προϋποθέτει την οργάνωση ενός 
εσωτερικού συστήµατος αρχών, κριτηρίων, και κανονισµών, η άρτια λειτουργία του 
οποίου, εντός του ΠΜΣ πιστοποιείται µε περιοδικές διαδικασίες εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης. 

Σκοπός της Εσωτερικής Αξιολόγησης είναι το ΠΜΣ να διαµορφώσει κριτική άποψη για 
την ποιότητα του επιτελούµενου έργου του µε βάση αντικειµενικά κριτήρια και δείκτες 
κοινής συναίνεσης και γενικής αποδοχής, και µε τους ακόλουθους στόχους:  

• Την τεκµηριωµένη ανάδειξη των επιτευγµάτων  
• Την επισήµανση σηµείων που χρήζουν βελτίωσης  
• Τον προσδιορισµό ενεργειών βελτίωσης  
• Την ανάληψη πρωτοβουλιών για αυτοτελή δράση εντός του ΠΜΣ, όπου και 

εφόσον είναι εφικτό 
• Τη λήψη αποφάσεων για αυτοτελείς δράσεις εντός του Ιδρύµατος, όπου και 

εφόσον είναι εφικτό. 

Τα κριτήρια αξιολόγησης, αφορούν σε δύο µεγάλες διαδικασίες: 

Α) Αξιολόγησης της µαθησιακής διαδικασίας από τους φοιτητές 

Β) Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του ΠΜΣ 

Η ανάλυση των κριτηρίων4 ανά διαδικασία έχει ως εξής: 

Α) Αξιολόγηση της µαθησιακής διαδικασίας από τους φοιτητές 
1. Περιεχόµενο και λειτουργία του µαθήµατος 

a. Οι στόχοι του µαθήµατος ήταν σαφείς;  

                                                
44 Παρατίθεται το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης. Η Ομάδα Διασφάλισης Ποιότητας του 
ΠΜΣ επιλέγει κατά την κρίση της, ποια από αυτά θα περιληφθούν στα ερωτηματολόγια 
αξιολόγησης, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. 
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b. Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του µαθήµατος;  
c. Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωµένη; 
d. Το εκπαιδευτικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε βοήθησε στην καλύτερη 

κατανόηση του θέµατος; 
e. Τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα («σύγγραµµα», σηµειώσεις,  πρόσθετη 

βιβλιογραφία) χορηγήθηκαν εγκαίρως; 
f. Πόσο εύκολα διαθέσιµη είναι η βιβλιογραφία  
g. Χρήση γνώσεων από / σύνδεση µε άλλα µαθήµατα. 
h. Πώς κρίνετε το επίπεδο δυσκολίας του µαθήµατος για το έτος του;  
i. Πώς κρίνετε τον αριθµό Διδακτικών Μονάδων σε σχέση µε τον φόρτο 

εργασίας; 
j. Διαφάνεια των κριτηρίων βαθµολόγησης. 

2. Στις περιπτώσεις όπου υπήρχαν γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις, το θέµα 
δόθηκε εγκαίρως; 

a. Η καταληκτική ηµεροµηνία για υποβολή ή παρουσίαση των εργασιών 
ήταν λογική; 

b. Υπήρχε σχετικό ερευνητικό υλικό στη βιβλιοθήκη; 
c. Υπήρχε καθοδήγηση από τον διδάσκοντα; 
d. Τα σχόλια του διδάσκοντος ήταν εποικοδοµητικά και αναλυτικά; 
e. Δόθηκε η δυνατότητα βελτίωσης της εργασίας; 
f. Η συγκεκριµένη εργασία βοήθησε να κατανοήσετε το συγκεκριµένο 

θέµα; 
3. Ο διδάσκων: 

a. Οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα µαθήµατα; 
b. Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικείµενο του 

µαθήµατος; 
c. Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες µε τρόπο απλό και ενδιαφέροντα 

χρησιµοποιώντας παραδείγµατα;  
d. Ενθαρρύνει τους φοιτητές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις και να 

για να αναπτύξουν την κρίση τους; 
e. Ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις του/της (παρουσία στα µαθήµατα, 

έγκαιρη διόρθωση εργασιών ή εργαστηριακών αναφορών, ώρες 
συνεργασίας µε τους φοιτητές); 

f. Είναι γενικά προσιτός στους φοιτητές;   
g. Πώς κρίνεται τη συµβολή του στην καλύτερη κατανόηση της ύλης; 

4. Το εργαστήριο: 
a. Πώς κρίνεται το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηρίου;  
b. Είναι επαρκείς οι σηµειώσεις ως προς τις εργαστηριακές ασκήσεις; 
c. Εξηγούνται καλά οι βασικές αρχές των πειραµάτων / ασκήσεων; 
d. Είναι επαρκής ο εξοπλισµός του εργαστηρίου; 

Β) Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του ΠΜΣ 
1. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

a. Ανταπόκριση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους 
στόχους του Τµήµατος και τις ανάγκες της κοινωνίας. 

b. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο 
αποτελεσµατικές είναι; 

c. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του 
Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 

d. Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών; 
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e. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας 
όσων απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τµήµα;  

f. Δοµή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

g. Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / 
κατευθύνσεων στο σύνολο των µαθηµάτων;  

h. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων 
υποχρεωτικής επιλογής / µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο 
των µαθηµάτων;   

i. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, 
µαθηµάτων επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και 
µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων;   

j. Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, 
εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων;  

k. Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; 
Υπάρχει επικάλυψη ύλης µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; 
Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; Υπάρχει 
διαδικασία επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης της 
ύλης των µαθηµάτων; 

l. Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό 
είναι; 

2. Το εξεταστικό σύστηµα. 
a. Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) 

τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα; 
b. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 

φοιτητών; 
c. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια 

είναι αυτή; 
d. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της 

µεταπτυχιακής εργασίας, όταν αυτή επιλέγεται; 
e. Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη µεταπτυχιακή 

εργασία; 
3. Επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών. 

a. Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών; 
b. Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές; 
c. Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών;  
d. Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσµατα της 

επιλογής φοιτητών; 
e. Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας 

επιλογής φοιτητών; 
4. Χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

a. Ποιες είναι οι πηγές χρηµατοδότησης του Προγράµµατος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

b. Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών; 

c. Πώς χρησιµοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

5. Διεθνής διάσταση του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
a. Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; 
b. Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και 

ποσοστό); 
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c. Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; 
d. Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του 

εξωτερικού; 
e. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών; Ποιες; 

Γ) Διδακτικό Έργο 
1. Αποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού. 

a. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; 
Πώς εφαρµόζεται;  

b. Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των διδασκόντων 
από τους φοιτητές; 

c. Ποιος είναι ο µέσος εβδοµαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των µελών 
του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; 

d. Πόσα από τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του οικείου Τµήµατος 
διδάσκουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 

e. Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι υποψήφιοι διδάκτορες του και σε τί 
ποσοστό; 

2. Ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας. 
a. Ποιες συγκεκριµένες διδακτικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται; 
b. Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχοµένου των µαθηµάτων 

και των διδακτικών µεθόδων; 
c. Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις; 
d. Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις; 
e. Ποιος είναι ο µέσος βαθµός διπλώµατος; 
f. Ποια είναι η µέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη διπλώµατος; 

3. Οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου. 
a. Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των µαθηµάτων στην αρχή 

του εξαµήνου; 
b. Περιγράφονται οι µαθησιακοί στόχοι των µαθηµάτων και τα 

προσδοκώµενα αποτελέσµατα; 
c. Υπάρχει διαδικασία µέτρησης της επίτευξης των µαθησιακών στόχων 

των µαθηµάτων; 
d. Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν 

µαθήµατα που δεν εµπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους 
πεδίο;  

4. Εκπαιδευτικά βοηθήµατα.  
a. Είδη βοηθηµάτων (π.χ. βιβλία, σηµειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες, κ.λπ.) 

που διανέµονται στους φοιτητές. 
b. Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθηµάτων; Πώς 

εφαρµόζεται; 
c. Πώς και πότε συγκεκριµένα διατίθενται τα βοηθήµατα;  
d. Ποιο ποσοστό της διδασκόµενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήµατα; 
e. Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεµόµενων 

συγγραµµάτων; 
5. Μέσα και υποδοµές. 

a. Αίθουσες διδασκαλίας: (α) Αριθµός και χωρητικότητα. (β) Επάρκεια, 
καταλληλότητα και ποιότητα. (γ) Βαθµός χρήσης. (δ) Επάρκεια, 
καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισµού. 
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b. Εκπαιδευτικά εργαστήρια: (α) Αριθµός και χωρητικότητα. (β) Επάρκεια, 
καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. (γ) Βαθµός χρήσης. (δ) 
Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού. 
(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισµού, αντιδραστηρίων, 
κ.λπ.) 

c. Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης (α) Αριθµός 
και ειδικότητες, (β) Επάρκεια ειδικοτήτων 

6. Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  
a. Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των µαθηµάτων; Πώς; 
b. Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς; 
c. Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς; 
d. Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς; 
e. Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών µε τον 

διδάσκοντα; Πώς; 
f. Ποιο το ύψος των επενδύσεων του ΠΜΣ σε ΤΠΕ κατά την τελευταία 

πενταετία;  
7. Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων και η µεταξύ τους συνεργασία. 

a. Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα µαθήµατα. 
b. Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα εργαστήρια. 
c. Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωµένες ώρες γραφείου για συνεργασία µε 

τους φοιτητές; Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους φοιτητές; 
8. Σύνδεση της διδασκαλίας µε την έρευνα. 

a. Πώς µεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική 
διαδικασία (π.χ. αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας); 

b. Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συµµετοχής σε ερευνητικά έργα; 
c. Συνεργασίες µε εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού 

και µε το κοινωνικό σύνολο. 
d. Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και Εξωτερικού 

συνεργάζεται το ΠΜΣ και πώς;  
e. Αναπτύσσονται συγκεκριµένες εκπαιδευτικές συνεργασίες µε τοπικούς, 

περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς; 

Δ) Ερευνητικό Έργο 
1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του ΠΜΣ. 

a. Υπάρχει συγκεκριµένη ερευνητική πολιτική του ΠΜΣ; Ποια είναι;   
b. Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του ΠΜΣ; 
c. Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία; 
d. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα στο εσωτερικό του ΠΜΣ; 
e. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα εκτός ΠΜΣ, στην ελληνική 

και διεθνή ακαδηµαϊκή και επιστηµονική κοινότητα; 
f. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσµατα στο τοπικό και εθνικό 

κοινωνικό περιβάλλον; 
2. Ερευνητικά προγράµµατα και έργα που εκτελούνται στο ΠΜΣ. 

a. Ποια ερευνητικά προγράµµατα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή 
βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία; 

3. Ερευνητικές υποδοµές. 
a. Περιγράψτε τις ερευνητικές υποδοµές. 

4. Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΔΕΠ/ΕΠ  του ΠΜΣ κατά την τελευταία 
πενταετία. 
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a. Ποιο είναι το ερευνητικό έργο του Διδακτικού Προσωπικού του ΠΜΣ 
(Δηµοσιεύσεις, µονογραφίες, συνέδρια κ.λπ.); 

5. Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από τρίτους.  
a. Πόσες ετεροαναφορές (citations) υπάρχουν σε δηµοσιεύσεις µελών 

ΔΕΠ/ΕΠ του ΠΜΣ; 
b. Πόσες συµµετοχές µελών ΔΕΠ/ΕΠ του ΠΜΣ σε επιτροπές 

επιστηµονικών συνεδρίων υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία;  
c. Πόσες συµµετοχές µελών ΔΕΠ/ΕΠ του ΠΜΣ σε συντακτικές επιτροπές 

επιστηµονικών περιοδικών υπάρχουν 
d. Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση (π.χ. βιοµηχανικές εφαρµογές) των 

ερευνητικών αποτελεσµάτων των µελών ΔΕΠ/ΕΠ του ΠΜΣ; 
6. Ερευνητικές  συνεργασίες του ΠΜΣ. 

a. Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιες (α) Με άλλες ακαδηµαϊκές 
µονάδες του ιδρύµατος; (β) Με φορείς και ιδρύµατα του εσωτερικού; (γ) 
Με φορείς και ιδρύµατα του εξωτερικού; 

7. Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεµηθεί σε µέλη του 
ΠΜΣ. 

a. Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεµηθεί σε µέλη ΔΕΠ/ΕΠ του 
ΠΜΣ;  

b. Ποιοι τιµητικοί τίτλοι (επίτιµοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, 
ακαδηµαϊκοί, αντεπιστέλλοντα µέλη ακαδηµιών κ.λπ). έχουν απονεµηθεί 
από άλλα ιδρύµατα σε µέλη ΔΕΠ/ΕΠ του ΠΜΣ;  

8. Συµµετοχή των φοιτητών στην έρευνα. 
a. Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συµµετέχουν σε ερευνητικές 

δραστηριότητες του ΠΜΣ; Πόσοι µεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι 
διδάκτορες; 

Ε) Σχέσεις µε Κοινωνικούς/Πολιτιστικούς/Παραγωγικούς Φορείς 
1. Συνεργασίες του ΠΜΣ µε ΚΠΠ φορείς. 

a. Ποια έργα συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο 
Τµήµα κατά την τελευταία πενταετία;  

b. Πόσα µέλη ΔΕΠ/ΕΠ του ΠΜΣ συµµετείχαν σ’ αυτά; 
c. Πόσοι προπτυχιακοί, µεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του ΠΜΣ 

συµµετείχαν σε αυτά;  
d. Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστηµονική συνεργασία του 

ΠΜΣ µε ΚΠΠ φορείς; 
2. Δυναµική του ΠΜΣ για ανάπτυξη συνεργασιών µε ΚΠΠ  φορείς. 

a. Υπάρχουν µηχανισµοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; 
Πόσο αποτελεσµατικοί είναι κατά την κρίση σας; 

b. Πώς αντιµετωπίζουν τα µέλη ΔΕΠ/ΕΠ του ΠΜΣ την ανάπτυξη τέτοιων 
συνεργασιών;  

c. Πώς αντιµετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών; 
d. Διαθέτει το Τµήµα πιστοποιηµένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών; 
e. Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδοµές του ΠΜΣ στις συνεργασίες µε 

ΚΠΠ φορείς;  
3. Δραστηριότητες του ΠΜΣ προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και ενίσχυσης 

συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς. 
a. Ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα των έργων συνεργασίας σε ειδικά 

περιοδικά ή στον τύπο; 
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b. Οργανώνει ή συµµετέχει το Τµήµα σε εκδηλώσεις µε σκοπό την 
ενηµέρωση ΚΠΠ φορέων σχετικά µε τους σκοπούς, το αντικείµενο και το 
παραγόµενο έργο του ΠΜΣ; 

c. Υπάρχει επαφή και συνεργασία µε αποφοίτους του ΠΜΣ που είναι 
στελέχη ΚΠΠ φορέων; 

4. Σύνδεση της συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς µε την εκπαιδευτική διαδικασία. 
a. Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία;  
b. Οργανώνονται οµιλίες / διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων; 
c. Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες; 
d. Συµβολή του ΠΜΣ στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. 
e. Πόσο σταθερές και βιώσιµες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες;  
f. Συνάπτονται προγραµµατικές συµφωνίες συνεργασίας µεταξύ ΠΜΣ και 

ΚΠΠ φορέων; 
g. Εκπροσωπείται το Τµήµα σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισµούς 

και αναπτυξιακά όργανα; 
h. Συµµετέχει ενεργά το Τµήµα στην εκπόνηση τοπικών /περιφερειακών 

σχεδίων ανάπτυξης; 
i. Υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του ΠΜΣ µε το περιβάλλον του, 

ιδίως µε αντίστοιχα Τµήµατα άλλων ιδρυµάτων ανώτατης εκπαίδευσης;  
j. Αναπτύσσει το Τµήµα και διατηρεί σχέσεις µε την τοπική και 

περιφερειακή κοινωνία, καθώς και µε την τοπική, περιφερειακή ή/και 
εθνική οικονοµική υποδοµή;  

k. Πώς συµµετέχει το Τµήµα στα µείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή 
ερευνητικά και ακαδηµαϊκά δίκτυα; 

l. Το Τµήµα διοργανώνει ή/και συµµετέχει στη διοργάνωση πολιτιστικών 
εκδηλώσεων που απευθύνονται στο άµεσο κοινωνικό περιβάλλον; 

ΣΤ) Στρατηγική Ακαδηµαϊκής Ανάπτυξης 
1. Υπάρχει διαδικασία διαµόρφωσης συγκεκριµένου βραχυ-µεσοπρόθεσµου (λ.χ. 

5ετούς) στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσµατική κρίνετε ότι είναι 
η διαδικασία αυτή;  

2. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο 
αποτελεσµατική κρίνετε ότι είναι; 

3. Υπάρχει διαδικασία δηµοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των 
αποτελεσµάτων του;  

4. Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το ΠΜΣ τα απαιτούµενα για τον αποτελεσµατικό 
σχεδιασµό της ακαδηµαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες;  

5. Τι προσπάθειες κάνει το ΠΜΣ προκειµένου να προσελκύσει µέλη ακαδηµαϊκού 
προσωπικού υψηλού επιπέδου; 

6. Τι προσπάθειες κάνει το ΠΜΣ προκειµένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού 
επιπέδου; 

Ζ) Διοικητικές Υπηρεσίες και Υποδοµές 
1. Αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών. 

a. Πώς είναι στελεχωµένη και οργανωµένη η Γραµµατεία του ΠΜΣ και των 
Τοµέων; 

b. Πόσο αποτελεσµατική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών 
του ΠΜΣ µε εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύµατος; Πόσο 
ικανοποιητική για τις ανάγκες του ΠΜΣ είναι  
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c. Πώς είναι στελεχωµένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια του ΠΜΣ; 
d. Πόσο αποτελεσµατική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους;  
e. Πώς υποστηρίζονται οι υποδοµές και υπηρεσίες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών του ΠΜΣ; Πόσο αποτελεσµατικές είναι; 
2. Υπηρεσίες φοιτητικής µέριµνας. 

a. Πώς εφαρµόζεται ο θεσµός του Σύµβουλου Καθηγητή; 
b. Υπάρχει πρόνοια υποστήριξης των εργαζόµενων φοιτητών; Πόσο 

αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της;  
c. Υπάρχει πρόνοια υποστήριξης των περισσότερο αδύναµων φοιτητών 

και εκείνων που δεν ολοκληρώνουν εµπρόθεσµα τις σπουδές τους; 
Πόσο αποτελεσµατική είναι η λειτουργία της; 

d. Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες 
φοιτητών; 

e. Πώς συµµετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του ΠΜΣ και του Ιδρύµατος 
γενικότερα; 

f. Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που µετακινούνται 
προς το ΠΜΣ; 

3. Υποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα. 
a. Επάρκεια και ποιότητα των τεκµηρίων της βιβλιοθήκης.  
b. Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισµού.  
c. Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισµού σπουδαστηρίων.  
d. Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων. 
e. Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραµµατείας ΠΜΣ και Τοµέων. 
f. Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων. 
g. Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (εκθεσιακοί χώροι κ.λπ.). 
h. Επάρκεια και ποιότητα υποδοµών ΑΜΕΑ. 

4. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του ΠΜΣ (πλην 
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου). 

a. Ποιες από τις λειτουργίες του ΠΜΣ υποστηρίζονται από ΤΠΕ;  
b. Ποιες από αυτές και πόσο χρησιµοποιούνται από τις διοικητικές 

υπηρεσίες, τους φοιτητές και το ακαδηµαϊκό προσωπικό του ΠΜΣ; 
c. Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του ΠΜΣ διαθέτουν 

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο;  
d. Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του ΠΜΣ στο διαδίκτυο; 
e. Διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στη χρήση υποδοµών και 

εξοπλισµού. 
5. Διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση οικονοµικών πόρων.  

a. Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισµού του 
ΠΜΣ; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζεται; 

b. Προβλέπεται διαδικασία κατανοµής πόρων; Πόσο αποτελεσµατικά 
εφαρµόζεται; 

c. Προβλέπεται διαδικασία απολογισµού; Πόσο αποτελεσµατικά 
εφαρµόζεται; 

 




