
Γιατί οι σπουδές στις Επιστήµες του Περιβάλλοντος είναι σπουδές στα επαγγέλµατα του µέλλοντος.

Γιατί µόνο οι απόφοιτοι του Τµήµατος Περιβάλλοντος είναι «Περιβαλλοντολόγοι» 

Γιατί η ποιότητα της εκπαίδευσης που θα πάρεις, είναι άριστη

Γιατί η επιστηµονική έρευνα στο Τµήµα Περιβάλλοντος είναι διεθνούς επιπέδου.

Γιατί είναι ένα Πανεπιστηµιακό Τµήµα που διαχρονικά εξασφαλίζει υψηλά ποσά χρηµατοδότησης 
µέσω ερευνητικών προγραµµάτων, υποτροφιών και χορηγιών.

Οι ειδικότητες της πράσινης οικονοµίας εξασφαλίζουν πλέον σίγουρη επαγγελµατική αποκατάσταση. 
έρευνα της Greenpeace

48 µαθήµατα τα οποία απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου

Erasmus

διεξήγαγε µελέτη

ανθρώπινο δυναµικό του Τµήµατός µας

Σύµφωνα µε πρόσφατη , έως το 2020, εκτιµάται ότι θα δηµιουργηθούν 100.000 νέες 
θέσεις πλήρους απασχόλησης, σε τοµείς που συνδέονται µε την πράσινη ανάπτυξη και την προστασία του 
περιβάλλοντος,

Σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα  «Ο πτυχιούχος του 
Τµήµατος Περιβάλλοντος του Παν/µίου Αιγαίου, ο οποίος ορίζεται ως , έχει 
ως κύρια επαγγελµατική ενασχόληση του την επεξεργασία, τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, το σχεδιασµό και την 
αξιολόγηση περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστηµάτων, την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση, αγωγή, ενηµέρωση και επικοινωνία". 

Τα  καλύπτουν ολόκληρο το φάσµα των 
περιβαλλοντικών επιστηµών, από την Περιβαλλοντική Μηχανική και τη ∆ιαχείριση Οικοσυστηµάτων µέχρι τα 
Οικονοµικά του Περιβάλλοντος και την Περιβαλλοντική Πολιτική. Επίσης, µπορείς να παρακολουθήσεις 
µαθήµατα σε ξένα Πανεπιστήµια (Αγγλία, Γερµανία, Ισπανία, Ολλανδία, Σουηδία κ.α.) στα πλαίσια του 
προγράµµατος .

Πρόσφατα, ο διεθνής οίκος Thomson Reuters  σχετικά µε το επιστηµονική 
«αναγνωρισιµότητα» της έρευνας ανά χώρα και ανά γνωστικό πεδίο (για τα έτη 1999-2009). Για τις 

.  Ποια ήταν η  του 
 στις Περιβαλλοντικές Επιστήµες?  Αυτή η σηµαντική διάκριση δεν είναι τυχαία αλλά οφείλεται 

στο άριστο .

, το Τµήµα Περιβάλλοντος  µέσω ανταγωνιστικών 
διεθνών & ελληνικών ερευνητικών προγραµµάτων και µελετών. Φοιτητές µας έχουν λάβει υποτροφίες από 
το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, το ∆ήµο Μυτιλήνης, το Ίδρυµα Παπαδηµητρίου, τον ∆ιεθνή Αερολιµένα 
Αθηνών και από εταιρίες όπως η Interamerican, η ΧΑΛΚΟΡ και η ΕΛΒΑΛ.

405/1995, (ΦΕΚ 228/Τ/Α/6.11.1995), άρθρο 1
πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος

Περιβαλλοντικές Επιστήµες, ο µέσος όρος «αναγνωρισιµότητας» των Ελληνικών Πανεπιστηµίων ήταν 7,58 
ενώ ο αντίστοιχος παγκόσµιος µέσος όρος ήταν 10,7 «αναγνωρισιµότητα» Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου 12,74!

Μεταξύ 1997-2011 έχει εξασφαλίσει 28 εκατοµµύρια ευρώ
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Γιατί εδώ συνδέουµε τη θεωρητική κατάρτιση µε την πρακτική εφαρµογή 

Γιατί οι µεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν βασικό κοµµάτι της ζωής του Τµήµατος

Γιατί οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Περιβάλλοντος έχουν άριστες προοπτικές επαγγελµατικής 
αποκατάστασης.
 

Γιατί θα ζήσεις τα φοιτητικά σου χρόνια στη Λέσβο, ένα από τα µεγαλύτερα και οµορφότερα νησιά 
της πατρίδας µας. 

Γιατί… δεν είναι δυνατόν να χωρέσουν όλοι οι λόγοι σε δύο σελίδες…

Στο Τµήµα λειτουργούν , ενώ στη διάρκεια των σπουδών σας θα 
παρακολουθήσετε τουλάχιστον οκτώ εργαστηριακά µαθήµατα. Επίσης, µεταξύ 1997-2011,  
µας πραγµατοποίησαν αµειβόµενη θερινή πρακτική άσκηση σε δηµόσιες υπηρεσίες, ερευνητικά ινστιτούτα, 
επιχειρήσεις και υπουργεία. 

Το Τµήµα Περιβάλλοντος παρέχει τρία µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών (Masters) στα Ελληνικά 
( , και ) 
και συµµετέχει σε δύο διεθνή Masters ( &

). Μεταξύ 2003-2010, 682 µεταπτυχιακοί φοιτητές απεφοίτησαν από 
το Τµήµα Περιβάλλοντος. Επίσης, στη διάρκεια της λειτουργίας του, το Τµήµα απένειµε 

 και πολλοί από τους διδάκτορές µας είναι σήµερα Καθηγητές σε Ελληνικά και ξένα 
Πανεπιστήµια. 

Από την ίδρυσή του Τµήµατος, το 1984, έχουν αποφοιτήσει  οι οποίοι 
απασχολούνται σε κάθε τοµέα της οικονοµίας (για µερικές ενδεικτικές περιπτώσεις αποφοίτων δείτε ). 
Κατά την τελευταία έρευνα των αποφοίτων µας (2005), 

 (στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα) ενώ ένα επιπλέον 13% απασχολούταν σε άλλη 
εργασία.

∆είτε, την ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου Αιγαίου ( ) και του Τµήµατος Περιβάλλοντος 
( ).

8 Ερευνητικά Εργαστήρια

Περιβαλλοντική Πολιτική & ∆ιαχείριση Περιβαλλοντική & Οικολογική Μηχανική Γεωργία & Περιβάλλον
Masters  Environmental Sciences, Policy and Management

BIODIV-Conservation de la Biodiversité

εδώ

www.aegean.gr
www.aegean.gr/environment

1097 φοιτητές

  
  

108 διδακτορικά 
διπλώµατα

812 Περιβαλλοντολόγοι

το 69% απάντησε ότι εργάζονταν ως 
Περιβαλλοντολόγοι

http://www.aegean.gr/environment/site/GR/labs.html
http://www2.aegean.gr/environment-postgraduate/
http://www2.aegean.gr/environment-postgraduate/
http://www.aegean.gr/theofrasteio/
http://www.aegean.gr/theofrasteio/
http://www.aegean.gr/environment/agroenv/
http://www.aegean.gr/environment/agroenv/
http://mespom.eu/
http://www.mar.aegean.gr/biodiv/
http://www.aegean.gr/environment/p%26f/issue.html
http://www.aegean.gr/
http://www.aegean.gr/
http://www.aegean.gr/environment/
http://www.aegean.gr/environment/

