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Γενικά 
 

Τα τελευταία χρόνια η παγκόσµια ανάπτυξη διέπεται από κανόνες που σε 
αρκετές περιπτώσεις πολύ λίγο λαµβάνουν υπόψη τους τις καταστροφές των 
ζωτικών περιοχών του πλανήτη παρότι αυτές δύσκολα µπορούν να 
προβλεφθούν σε όλες τους τις λεπτοµέρειες. Οι σοβαρές διαταραχές των 
στοιχείων και των συστηµάτων του περιβάλλοντος, όπως για παράδειγµα οι 
κλιµατικές αλλαγές, η υποβάθµιση των οικοσυστηµάτων, καταδεικνύουν την 
παγκοσµιότητα των ανθρωπίνων παρεµβάσεων στη φύση και καθιστούν 
επιτακτική την ανάγκη αλλαγής των µοντέλων ανάπτυξης. 

Σε όλες τις Διεθνείς Διασκέψεις Κυβερνήσεων και αντίστοιχων φορέων 
γίνεται προσπάθεια επαναπροσδιορισµού των κριτηρίων ανάπτυξης και 
δράσης και σχεδιάζονται προτάσεις για αλλαγές στις διαδικασίες παραγωγής 
και στα καταναλωτικά πρότυπα κυρίως των αναπτυγµένων χωρών. 

Οι προτάσεις σήµερα προς τα κράτη µέλη του Οργανισµού Ηνωµένων 
Εθνών (OHE) επικεντρώνονται στην αειφόρο ανάπτυξη του περιβάλλοντος µε 
την έννοια της ισόρροπης ανάπτυξης, η οποία συνεκτιµά όλες τις 
παραµέτρους και βασίζεται περισσότερο στην πρόβλεψη των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων και λιγότερο στον έλεγχο και την καταβολή 
τους. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται τα Προγράµµατα Σπουδών 
αρκετών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων (ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ) της χώρας αλλά 
και διάφορα προγράµµατα κατάρτισης για τη Διαχείριση του Φυσικού 
Περιβάλλοντος, τα οποία απευθύνονται σε νέους, κυρίως άνεργους, από 
πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Τα προγράµµατα αυτά 
είναι συνήθως 400-600 ωρών και καλούνται να συµπληρώσουν τις βασικές 
σπουδές των ενδιαφεροµένων. Τα προαναφερθέντα προγράµµατα 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσεων και στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προώθηση και την απασχόληση των νέων σε 
Επαγγέλµατα Περιβάλλοντος, γνωστά ως «Πράσινα Επαγγέλµατα», τα οποία 
αφορούν σε διάφορους τοµείς και θεµατικές ενότητες του περιβάλλοντος. 

 
 

Αειφόρος ανάπτυξη και προστασία του 
περιβάλλοντος. Ηµεροµηνίες - Σταθµοί  

 
Το 1972 στη Στοκχόλµη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Διάσκεψης του ΟΗΕ 

για το περιβάλλον, άρχισε επίσηµα η ευαισθητοποίηση των ηγεσιών των 
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κρατών για το µέλλον του πλανήτη µας. Στη διάσκεψη αυτή τέθηκαν 
προβληµατισµοί και πάρθηκαν αποφάσεις µε στόχο την οριοθέτηση της 
ανθρώπινης δράσης µέσα σε νέους κώδικες ηθικής. Ως πρώτο βήµα 
αποφασίσθηκε η προσπάθεια γεφύρωσης του φαινοµενικού χάσµατος µεταξύ 
της παγκόσµιας ανάπτυξης και της διατήρησης του περιβάλλοντος µε την 
εµφύσηση µιας οικουµενικής οικολογικής ηθικής µέσω της κατάλληλης 
εκπαίδευσης των πολιτών και της θέσπισης νοµοθετικών ρυθµίσεων από 
τους σχετικούς φορείς. Η ανάπτυξη της οικουµενικής οικολογικής ηθικής 
προσβλέπει στην ταυτόχρονη ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος χωρίς 
όµως να διακυβεύεται η δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιούν 
τις δικές τους ανάγκες. 

Πέντε χρόνια αργότερα στην Τιφλίδα (1977) γίνεται η πρώτη 
διακυβερνητική συνδιάσκεψη της UNESCO, όπου αναλύονται οι αρχές και οι 
στόχοι της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε µια προσπάθεια ανάπτυξης της 
περιβαλλοντικής συνείδησης µαθητών/ριών παράλληλα µε αυτή των πολιτών. 
Λίγο αργότερα τα αποτελέσµατα της διακυβερνητικής συνδιάσκεψης της 
UNESCO άρχισαν να επηρεάζουν τα εκπαιδευτικά συστήµατα. Πράγµατι από 
το τέλος της δεκαετίας του ’80 σε διεθνές επίπεδο επιχειρείται η 
αναµόρφωση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε επίκεντρο την 
ανταπόκριση της εκπαίδευσης στις νέες συνθήκες που διαµορφώνονται και 
δίνουν έµφαση στη διασύνδεση της επιστηµονικής γνώσης µε τις ανάγκες της 
καθηµερινής ζωής και του περιβάλλοντος. Τα προγράµµατα αυτά είναι 
γνωστά ως Προγράµµατα Επιστήµης - Τεχνολογίας - Κοινωνίας (Science, 
Technology and Society, STS : Bybee, 1985 & Solomon, 1994 & Aikenhand, 
1994) και ως Προγράµµατα  Επιστήµης -Τεχνολογίας - Περιβάλλοντος - 
Κοινωνίας (Science, Technology, Environment and Society, STES : Zoller, 
1992). Παρόλα αυτά µια πιο συστηµατική σύνδεση µεταξύ του σχολείου και 
των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων δεν ευδοκίµησε εξαιτίας 
της περιορισµένης εφαρµογής των προγραµµάτων αυτών στην πράξη. Ωστόσο 
οι προσπάθειες συνεχίζονται σε πολλές χώρες διότι οι νέες τάσεις 
διδασκαλίας και µάθησης επικεντρώνονται, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε 
λιγότερο, σε διεπιστηµονικές/διαθεµατικές προσεγγίσεις της γνώσης.  

Στη συνέχεια ακολούθησαν η διάσκεψη του Ρίο (1992) µε θέµα 
«Περιβάλλον και Ανάπτυξη», όπου αποφασίζεται το πρόγραµµα δράσης για 
τον 21ο αιώνα, γνωστό ως Ατζέντα 21 (Sitarz, 1993), η διάσκεψη της 
Θεσσαλονίκης (1997) µε θέµα «Περιβάλλον και Κοινωνία, Εκπαίδευση και 
Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αειφορία» και η διάσκεψη του 
Γιοχάνεσπουργκ (2002) για να καθοριστεί η ατζέντα της αειφορίας για τα 
επόµενα δέκα χρόνια. Σε όλες τις διασκέψεις προβάλλεται η έννοια της 
αειφορίας ως µια νέα αξία ισότιµη µε τις παραδοσιακές: ελευθερία, 
δηµοκρατία και  ειρήνη.  
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Η έννοια της αειφορίας  εµπεριέχει  : 

• Την ολιστική προσέγγιση του περιβάλλοντος 
• Την κατανόηση του θέµατος των ορίων 
• Τη χρήση ήπιων µέσων ανάπτυξης 
• Τη φροντίδα για την ποιότητα και όχι την ποσότητα 
• Την πρόληψη αντί της θεραπείας 
• Την ανάπτυξη υπευθυνότητας 
• Τη φροντίδα και την αλληλεγγύη για τις επόµενες γενιές. 

 
Αξιοσηµείωτο είναι το κείµενο της Διακήρυξης της UNESCO στη 

Θεσσαλονίκη (1997) στο οποίο µεταξύ άλλων αναφέρεται : 

«Προκειµένου να επιτευχθεί η αειφορία, απαιτείται τεράστιος 
συντονισµός και συνδυασµός προσπαθειών σε µια σειρά κρίσιµων τοµέων, 
ταχύτατη και ριζική αλλαγή των συµπεριφορών και τρόπου ζωής, 
συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης. 
Για το σκοπό αυτό, η κατάλληλη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών θα πρέπει να αναγνωριστεί ως ένας από τους πυλώνες της 
αειφορίας µαζί µε τη νοµοθεσία, την οικονοµία και την τεχνολογία». 

 
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα µη αειφορικής (Πίνακας 1α) και αειφορικής 

διαχείρισης του περιβάλλοντος (Πίνακας 1β) φαίνονται στους πίνακες που 
ακολουθούν. 

Πίνακας 1α Πίνακας 1β 
α/α Μη αειφορική διαχείριση του 

περιβάλλοντος/συνέπειες 
Αειφορική διαχείριση του 

περιβάλλοντος 
1 Υπερβόσκηση, ανεξέλεγκτη  κοπή 

δένδρων, πυρκαγιές 
Αναδάσωση 

2 Διάβρωση εδάφους 
Ερηµοποίηση 

Δηµιουργία αναβαθµίδων για τη 
συγκράτηση του εδάφους και του 
νερού 

3 Ρύπανση των υδάτων από 
απόβλητα 

Κατασκευή βιολογικών καθαρισµών 

4 Έλλειψη ή κακή διαχείριση 
πόσιµου νερού 

Κεντρική διαχείριση και έλεγχος 
πόσιµου νερού 

5 Υπεραλιεία Ελεγχόµενη αλιεία και 
εµπλουτισµός των θαλασσών µε 
γόνο 

6 Υπερβολική χρήση µη 
ανανεώσιµων ενεργειακών πόρων 

Ελάττωση χρήσης φυσικών πόρων 
Χρήση εναλλακτικών µορφών 
ενέργειας 
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Η αειφορία προϋποθέτει ριζικές αλλαγές στα πρότυπα συµπεριφοράς και 

στα µοντέλα ανάπτυξης. Οι αλλαγές αυτές µπορούν να επιτευχθούν µε 
κατάλληλη ενηµέρωση, εκπαίδευση, αναθεώρηση των καταναλωτικών 
συνηθειών, ανάπτυξη κοινής υπευθυνότητας και ενίσχυση του ρόλου του 
ενεργού πολίτη. Στην αειφόρο διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος θα 
συµβάλλει εποµένως και η κατάρτιση νέων σε επαγγέλµατα 
περιβάλλοντος/πράσινα επαγγέλµατα.  
 

Όµως, τα εύλογα ερωτήµατα που τίθενται είναι : 
1. Πώς η κοινωνία θα ενσωµατώσει το στόχο της αειφορίας; 
2. Ποιες δοµικές αλλαγές πρέπει να γίνουν;  
3. Πώς θα εξελιχθεί η τεχνολογία και ποιες θα είναι οι συνέπειες των 

τεχνολογικών επιτευγµάτων; 
4. Ποια επαγγέλµατα  θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην αειφόρο 

διαχείριση του περιβάλλοντος; 
 
Βεβαίως σε αρκετές χώρες οι κυβερνήσεις, η αυτοδιοίκηση, οι µη 

κυβερνητικές οργανώσεις, οι επιστήµονες, οι παραγωγοί και καταναλωτές 
αναζητούν συγκεκριµένες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα και 
παράλληλα προτείνουν την εφαρµογή κατάλληλων µοντέλων ανάπτυξης. Για 
παράδειγµα, στη Σουηδία προτάθηκαν δύο µοντέλα ανάπτυξης: 

 
Α. Το συµβατικό µοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο λαµβάνεται υπόψη η 
προστασία του περιβάλλοντος.  
Β. Το οικολογικό µοντέλο ανάπτυξης, το οποίο προϋποθέτει αλλαγή των 
συµβατικών µεθόδων παραγωγής και ανάπτυξης. 
 
Ταυτόχρονα όµως τέθηκαν και στόχοι όπως η ελάττωση της χρήσης των 

µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων, ώστε να γίνει εφικτή η χρησιµοποίησή τους 
και από τις αναπτυσσόµενες χώρες, η αύξηση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας, η προστασία των οικοσυστηµάτων, η καλυτέρευση των 
συνθηκών διαβίωσης του ανθρώπου, και άλλα. 

Η κυβέρνηση της Σουηδίας, όπως και οι κυβερνήσεις άλλων 
αναπτυγµένων χωρών, εφαρµόζοντας κατάλληλα διαχειριστικά προγράµµατα 
σε διάφορους αναπτυξιακούς τοµείς, αναµένει σηµαντική βελτίωση του 
περιβάλλοντος µέχρι το 2021. 
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Προτάσεις προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος και µοντέλα ανάπτυξης  
 

Από µια γενική θεώρηση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων και 
προβληµάτων εκείνα που απαραιτήτως πρέπει να προστατευθούν από τις 
ανθρώπινες επεµβάσεις είναι οι φυσικοί πόροι, τα οικοσυστήµατα, η 
βιοποικιλότητα και η παγκόσµια υγεία. Για το λόγο αυτό, οι στόχοι της 
αειφόρου ανάπτυξης εστιάζονται στην ελάττωση της χρήσης των µη 
ανανεώσιµων φυσικών πόρων, στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας, 
στην προστασία των οικοσυστηµάτων και γενικότερα στην καλυτέρευση των 
συνθηκών διαβίωσης του ανθρώπου. Επιπλέον αρχίζουν να εφαρµόζονται 
µοντέλα ανάπτυξης αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και 
προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης σε διάφορους τοµείς και θεµατικές 
ενότητες, όπως τα παραδείγµατα που αναφέρονται παρακάτω.  

 
Παράδειγµα 1ο: Γεωργικός και Κτηνοτροφικός Τοµέας 
 

Ένας πολύ σηµαντικός τοµέας στον οποίο µπορεί να συνδυαστούν από 
κοινού το συµβατικό και το οικολογικό µοντέλο διαχείρισης του φυσικού 
περιβάλλοντος είναι ο γεωργικός και κτηνοτροφικός τοµέας. Ορισµένα 
χαρακτηριστικά στοιχεία των δύο µοντέλων παρουσιάζονται στο παρακάτω 
πίνακα. 

 
Πίνακας 2 α/α 

Συµβατικό Μοντέλο Οικολογικό Μοντέλο 
1 Περιορισµένη χρήση χηµικών 

λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων 
Καµία χρήση χηµικών λιπασµάτων και 
φυτοφαρµάκων 
Εκτατικές µορφές καλλιέργειας ώστε 
να παρέχεται η δυνατότητα 
αγρανάπαυσης 

2 Ζωοτροφές εµπορικής 
προέλευσης  

Ζωοτροφές οικιακής  προέλευσης 
 

3 Παραγωγή βιοενέργειας από 
βιοµάζα 

Μείωση στην κατανάλωση ενέργειας 
Διατήρηση φυσικών οικοσυστηµάτων  

4 Εκτροφή όλων των ζώων Εκτροφή κυρίως αγελάδων και 
προβάτων 

 
Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα στον συγκεκριµένο τοµέα  

υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις µεταξύ των δύο µοντέλων. Για 
παράδειγµα  το µεν συµβατικό µοντέλο προτείνει αρχικά τον προγραµµατισµό 
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της µείωσης της χρήσης χηµικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, ενώ το 
οικολογικό µοντέλο «απαγορεύει» την χρήση οποιουδήποτε χηµικού 
λιπάσµατος και φυτοφαρµάκου. Επίσης το µεν οικολογικό µοντέλο προτείνει 
µείωση της κατανάλωσης ενέργειας ενώ το συµβατικό µοντέλο την παραγωγή 
βιοενέργειας από βιοµάζα, η οποία όµως προκαλεί την καταστροφή των 
φυσικών οικοτόπων. Για το λόγο αυτό χρειάζεται συνεχής ενηµέρωση και 
κατάρτιση των γεωργών αλλά και των κτηνοτρόφων από κατάλληλους φορείς 
για την προώθηση βιοκαλλιεργειών αλλά και την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, 
όπου θα λαµβάνονται υπόψη τα όρια των φυσικών οικοσυστηµάτων. 
Σηµαντική επίσης θεωρείται η ανάπτυξη έρευνας και νέων µεθόδων 
παραγωγής.  

Τέλος, για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, προτείνεται ένα µικρό 
ποσοστό της δασικής έκτασης να παραµένει ανεκµετάλλευτο και να 
προτιµώνται οι εκτατικές καλλιέργειες ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
αγρανάπαυσης. 

   
 
Παράδειγµα 2ο: Τοµέας Διαχείρισης Αποβλήτων και 
Απορριµµάτων  
 

Ένα έντονο περιβαλλοντικό πρόβληµα, το οποίο συναντάται ιδιαίτερα και 
στον ελληνικό χώρο και απασχολεί τους δήµους αλλά και τους δηµότες, είναι 
η διαχείριση των αποβλήτων και των απορριµµάτων. Προς την κατεύθυνση 
αυτή για την επίλυση του προβλήµατος οι στόχοι που τέθηκαν σε αρκετές 
ευρωπαϊκές χώρες είναι οι παρακάτω : 
 

1. Η βελτίωση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας  
2. Ο ποιοτικός έλεγχος των αποβλήτων και απορριµµάτων. 
3. Η αποτελεσµατική διαχείριση των αποβλήτων και απορριµµάτων σε 

µεγάλες και µικρές πόλεις καθώς και σε αποµακρυσµένους οικισµούς. 
4. Η ολοκλήρωση των εργασιών αποµάκρυνσης των ρυπαντικών ουσιών 

και δευτερογενής παραγωγή πρώτων υλών και ενέργειας από την 
επεξεργασία των αποβλήτων –απορριµµάτων. 

 
Επιπλέον οι υποβληθείσες προτάσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων 

και των απορριµµάτων είναι : 

• Η έρευνα για την ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων µικρής και 
µεγάλης κλίµακας για την αξιοποίηση των αποβλήτων και των 
απορριµµάτων, ανάλογα µε τον όγκο τους και τις τοπικές 
ανάγκες. 
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•  Η αποµάκρυνση του φωσφόρου και άλλων τροφικών αλάτων 
από τα οργανικά απόβλητα, ώστε να µην προκαλούν ευτροφισµό 
όταν εισέρχονται στο νερό.  

• Η ανάπτυξη µεθόδων για την επιστροφή του φωσφόρου, που 
αποµακρύνθηκε από τα οργανικά απόβλητα, ως λίπασµα για την 
καλλιέργεια της γης. 

• Η διαλογή των απορριµµάτων για ανακύκλωση ή 
κοµποστοποίηση. 

• Η παραγωγή βιοαερίου από τα απόβλητα και τα απορρίµµατα, 
ως πηγή ενέργειας. 

 
 
Παράδειγµα 3ο: Τοµέας Μεταφορών και Μετακινήσεων 

 
Εξαιτίας των αυξηµένων µεταφορών και µετακινήσεων πολλές είναι οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε θέµατα όπως είναι η ρύπανση της 
ατµόσφαιρας, η καταστροφή των φυσικών οικοσυστηµάτων, η χρήση µη 
ανανεώσιµων φυσικών ενεργειακών πόρων και άλλα. 

Πιο συγκεκριµένα τα αέρια των εξατµίσεων των µηχανών κίνησης, όπως 
το διοξείδιο του άνθρακα, τα διάφορα οξείδια του αζώτου και του θείου, 
συνιστούν  αιτίες για την ενίσχυση του φαινοµένου του θερµοκηπίου, τη 
δηµιουργία της όξινης  βροχής, την αύξηση του όζοντος στα χαµηλά 
στρώµατα της ατµόσφαιρας, γεγονότα που έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
υγεία, στη χλωρίδα και την πανίδα αλλά και στα µνηµεία του πολιτισµού. 
Επιπλέον η διάνοιξη οδικών αρτηριών προκαλεί την καταστροφή φυσικών 
οικοσυστηµάτων και την ελάττωση της βιοποικιλότητας. 

 
Για τους παραπάνω λόγους προτείνονται για το εγγύς αλλά και για το 

απώτερο µέλλον τα ακόλουθα : 

• Η ανάπτυξη αντιρρυπαντικής τεχνολογίας  
• Η χρήση µέσων µαζικής µετακίνησης και µεταφοράς 
• Η οργάνωση των µεταφορών ώστε να αποφεύγονται οι πολλές 

µετακινήσεις καθώς και η διάνοιξη νέων δρόµων.   
• Η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
• Η εργασία εξ αποστάσεως µε τη βοήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών 
• Η κατασκευή οργανωµένων εµπορικών κέντρων κοντά στις 

κατοικίες 
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Από τα παραπάνω παραδείγµατα διαπιστώνεται ότι για να προστατευθεί 
µακροχρόνια το περιβάλλον απαιτείται αφενός η ενηµέρωση και η 
ευαισθητοποίηση µαθητών/ριών και των πολιτών για τα κρίσιµα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα και προβλήµατα, αφετέρου η εφαρµογή ενός 
συνόλου κοινωνικών, οικονοµικών και νοµοθετικών µέτρων για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Στα µέτρα αυτά συγκαταλέγεται η δηµιουργία θέσεων 
εργασίας, κοινωνικά και περιβαλλοντικά απαραίτητες, ώστε να σταµατήσει η 
τάση υπερκατανάλωσης των φυσικών πόρων και να ενθαρρυνθεί η αξιοποίηση 
των ανθρώπινων πόρων. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο διττός στόχος, 
επιβάλλεται να θεσπιστούν συνέργειες µεταξύ πολιτικών περιβάλλοντος και 
απασχόλησης, ενώ θεωρείται αναγκαία η εµπλοκή των σχετικών 
βιοµηχανικών κλάδων, των συνδικαλιστικών φορέων, των δηµοσίων αρχών, 
των µη κυβερνητικών οργανισµών καθώς και των χρηµατοοικονοµικών και 
ερευνητικών ιδρυµάτων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο (Γενική 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2000).  

 
 

Επαγγέλµατα Περιβάλλοντος –Πράσινα 
Επαγγέλµατα 

 
Παρότι η κατάσταση του περιβάλλοντος του πλανήτη θεωρείται κρίσιµη, 

πολλοί θεωρούν ότι η εφαρµογή της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας υπονοµεύει 
την οικονοµική ανάπτυξη, επιφέρει υψηλές δαπάνες και ευθύνεται για την 
απώλεια θέσεων εργασίας. Η άποψη αυτή παραβλέπει το γεγονός ότι οι 
θέσεις εργασίας που χάνονται αφορούν σε παλαιούς και ιδιαίτερα ρυπογόνους 
κλάδους ενώ ο αριθµός των θέσεων εργασίας που δηµιουργούνται σε άλλους 
τοµείς, «φιλικούς» προς το περιβάλλον, υπερβαίνει σαφώς τον αριθµό των 
απολεσθέντων θέσεων (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, 2000). Οι θέσεις εργασίας οι οποίες συµβάλλουν στην προστασία 
του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη γενικότερα αποκαλούνται στην 
Ευρώπη «πράσινα επαγγέλµατα» ή «πράσινη απασχόληση». 

 
Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) επικεντρώνει την 

προσοχή της στα πράσινα επαγγέλµατα ενθαρρύνοντας τις εθνικές και 
τοπικές αρχές αλλά και τους πολίτες να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την 
προστασία του περιβάλλοντος µε ταυτόχρονη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Οι 
εθνικές και τοπικές αρχές έχουν υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
κατευθυντήριες γραµµές 12, 13 και 14 της Ε.Ε. σχετικά µε την απασχόληση 
(1999) : 
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«Τα κράτη µέλη πρέπει να προάγουν µέτρα προκειµένου να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρονται για τη δηµιουργία θέσεων 
εργασίας σε τοπικό επίπεδο, στην κοινωνική οικονοµία, στον τοµέα των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών και σε νέες δραστηριότητες που συνδέονται µε 
ανάγκες …» 

 
«… να αναπτύσσουν τις προϋποθέσεις πλαισίωσης που είναι απαραίτητες 

για την πλήρη αξιοποίηση του δυναµικού απασχόλησης των τοµέων παροχής 
υπηρεσιών και των υπηρεσιών που σχετίζονται µε βιοµηχανικούς κλάδους, 
αξιοποιώντας, µεταξύ άλλων το δυναµικό απασχόλησης που προσφέρει η 
κοινωνία των πληροφοριών και ο τοµέας του περιβάλλοντος, µε στόχο την 
αύξηση και την αναβάθµιση των θέσεων εργασίας…» 

 
«Εξετάζεται το ενδεχόµενο να επιβαρυνθούν φορολογικά η ενέργεια και οι 

ρυπογόνες εκποµπές καθώς και η λήψη άλλων απαραίτητων φορολογικών 
µέτρων». 

 
Οι παραπάνω κατευθυντήριες γραµµές υποδεικνύουν τους τοµείς των 

περιβαλλοντικών τεχνολογιών, της βιοµηχανίας και της παροχής υπηρεσιών 
ως πλέον κατάλληλοι για τη δηµιουργία πράσινων θέσεων εργασίας. 
Ειδικότερα, η παραγωγή οικολογικών και βιολογικών προϊόντων µε 
διαδικασίες παραγωγής και υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, η προώθηση 
νέων καθαρών τεχνολογιών, η εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης και ελέγχου (Ε.Μ.Α.S. – Eco Management and Audit Scheme και  
ISO 14000), η επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων και 
απορριµµάτων, η κατασκευή οικολογικών κτηρίων, η προώθηση του 
οικοτουρισµού καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενηµέρωση πολιτών σε 
θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, αποτελούν χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα «πράσινων» δραστηριοτήτων που υπόκεινται στους παραπάνω 
τοµείς. 

 
Η κατευθυντήρια γραµµή 14 που αφορά στην φορολογία, εκτός από την 

αποθάρρυνση µέσω οικονοµικής επιβάρυνσης όσων αψηφούν τις βλαβερές 
συνέπειες των δραστηριοτήτων τους προς το περιβάλλον, επιδιώκει την 
τόνωση της δηµιουργίας θέσεων εργασίας µε την χρησιµοποίηση των εσόδων 
από τη φορολογία της ενέργειας ή από τη φορολογία υπέρ του περιβάλλοντος 
ώστε να µειωθεί το κόστος της εργασιακής απασχόλησης δίχως να αυξηθεί η 
συνολική φορολογία (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, 2000).  
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Κατηγορίες πράσινων επαγγελµάτων 
 
Τα πράσινα επαγγέλµατα αφορούν σ’ ένα ευρύτατο φάσµα επαγγελµατικών 

δραστηριοτήτων (Παράρτηµα 1). Μάλιστα, καθώς αυξάνει η ανάγκη 
προσαρµογής των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα στις 
περιβαλλοντικές ρυθµίσεις και εντείνεται η ζήτηση πράσινων προϊόντων και 
υπηρεσιών, το φάσµα αυτό συνεχώς διευρύνεται (Ζήση, 2003). Τα πράσινα 
επαγγέλµατα µπορούν να κατηγοριοποιηθούν στους εξής τοµείς:  

 
Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, µεταλλεία, δάση (Πρωτογενής 
τοµέας) 

Ο τοµέας συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες που αφορούν σε: 
• βιολογική γεωργία,  
• βιολογική κτηνοτροφία,  
• βιολογική µελισσοκοµία,  
• ορθολογική εξόρυξη και εκµετάλλευση ορυκτών πόρων,  
• διαχείριση οικοσυστηµάτων και δασών ειδικότερα, κτλ.  

 
Βιοµηχανία, κατασκευές (Δευτερογενής τοµέας) 

Ο τοµέας συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες που αφορούν σε: 
• κατασκευή ειδών/προϊόντων µε υλικά φιλικά προς το 

περιβάλλον, 
• κατασκευή οικολογικών κτηρίων,  
• παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές,  
• επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων και 

απορριµµάτων, κτλ 
 
Εµπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες (Τριτογενής τοµέας) 

Ο τοµέας συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες που αφορούν σε: 
• εµπόριο των βιολογικών ή οικολογικών ειδών/προϊόντων  
• απαραίτητες υπηρεσίες για τη διακίνηση αυτών, κ.ά. 

 
Υπηρεσίες πνευµατικού χαρακτήρα, παροχή συµβουλών και 
πληροφοριών, έρευνα, κτλ (Τεταρτογενής τοµέας) 

Ο τοµέας συµπεριλαµβάνει δραστηριότητες που αφορούν σε: 
• έρευνα προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης, 
• εφαρµογή διαδικασιών περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου 

της βιοµηχανικής παραγωγής,  
• αγροτοτουρισµό, ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, 

κ.ά. 
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Ενδεικτικοί τίτλοι επαγγελµάτων – επαγγελµατικών 
δραστηριοτήτων σε αλφαβητική σειρά 

 
Γεωπόνος φυτικής παραγωγής (κατεύθυνση φυτοπροστασίας & 
περιβάλλοντος) 

Ο γεωπόνος σχεδιάζει, συµβουλεύει και εφαρµόζει µελέτες και 
προγράµµατα γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης µε στόχο την αύξηση 
της παραγωγής και την ποιοτική βελτίωσή της.  

Ο γεωπόνος, ως σύµβουλος παραγωγής, παρέχει συµβουλές στους 
αγρότες ή κηπουρούς για το είδος και τον τρόπο καλλιέργειας των φυτών 
ανάλογα µε το κλίµα και το έδαφος κάθε περιοχής. Διαπιστώνει διάφορες 
ασθένειες της παραγωγής ή των φυτών και υποδεικνύει τρόπους 
αντιµετώπισής τους. Δίνει πληροφορίες και συµβουλεύει για τη χρήση νέων 
υβριδίων και για την αγορά των κατάλληλων γεωργικών µηχανηµάτων. 
Επιπλέον, συµβουλεύει τους αγρότες για την εκτροφή, διατροφή και 
αναπαραγωγή των αγροτικών ζώων. 

Ο γεωπόνος, ως ερευνητής, ερευνά και εφαρµόζει πρότυπες και νέες 
υβριδικές καλλιέργειες. Επίσης, εξετάζει την αποτελεσµατικότητα και τις 
επιπτώσεις νέων φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων. Όταν ο γεωπόνος 
εργάζεται ως υπάλληλος σε εταιρεία παραγωγής ή προώθησης λιπασµάτων 
και γεωργικών φαρµάκων ενηµερώνεται για τα προϊόντα της εταιρείας που 
εκπροσωπεί, επισκέπτεται γεωπόνους που δραστηριοποιούνται ως έµποροι 
γεωργικών ειδών και ενηµερώνει για τις δυνατότητες των νέων προϊόντων, 
προσπαθώντας να τα προωθήσει. Τέλος, όταν ο γεωπόνος εργάζεται στο 
Υπουργείο Γεωργίας, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε συνεταιριστικές 
ενώσεις ασχολείται κυρίως µε έρευνες ή µελέτες προστασίας του 
περιβάλλοντος και ελέγχους ποιότητας της παραγωγής. 
 
Γεωργός (βιολογικής γεωργίας) 

Η βιολογική γεωργία διαφέρει από τα άλλα συστήµατα γεωργίας σε 
πολλά σηµεία. Ευνοεί τις ανανεώσιµες πηγές και την ανακύκλωση 
επιστρέφοντας στο έδαφος τα θρεπτικά συστατικά που βρίσκονται στα 
κατάλοιπα. Η βιολογική γεωργία σέβεται τα συστήµατα του ίδιου του 
περιβάλλοντος για την καταπολέµηση των παρασίτων και των ασθενειών στις 
καλλιέργειες και στην κτηνοτροφία και αποφεύγει τη χρησιµοποίηση 
συνθετικών παρασιτοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, χηµικών λιπασµάτων, 
αυξητικών ορµονών, αντιβιοτικών ή γενετικών τροποποιήσεων. Αντίθετα, o 
γεωργός βιολογικής γεωργίας χρησιµοποιεί ένα φάσµα τεχνικών που βοηθούν 
τη διατήρηση των οικοσυστηµάτων και µειώνουν τη ρύπανση. 
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Γεωτεχνολόγος – Περιβαλλοντολόγος 

O Γεωτεχνολόγος – Περιβαλλοντολόγος ερευνά, ανιχνεύει και εντοπίζει 
µεταλλοφόρα πεδία, αναλύει, αναγνωρίζει και επεξεργάζεται  δείγµατα, 
συντάσσει οικονοµοτεχνικές µελέτες εκµεταλλευσιµότητας ορυκτών υλών.  
Συµµετέχει στην επεξεργασία, παραγωγή και ποιοτικό έλεγχο των 
βιοµηχανικών και αδρανών  ορυκτών, µεταλλευµάτων και ενεργειακών 
πρώτων υλών και στη συνέχεια στην οργάνωση της µεταφοράς, αποθήκευσης, 
διακίνησης και επεξεργασίας αυτών. 

 Μελετά και παρακολουθεί την κατασκευή γεωτεχνικών και 
µεταλλευτικών έργων, συµµετέχει σε θέµατα πραγµατογνωµοσύνης και 
στελεχώνει τις υπηρεσίες ασφάλειας σε ορυχεία και µεταλλευτικές 
επιχειρήσεις. 

 Αναλαµβάνει γεωτεχνικές, εδαφοµηχανικές, υδρολογικές, 
τεχνικογεωλογικές, προστασίας περιβάλλοντος και υπογείου υδροφόρου 
ορίζοντα εργασίες των έργων υποδοµής, όπως χώρων υγειονοµικής ταφής 
απορριµµάτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων κλπ 

 Αναλαµβάνει εργασίες µελέτης και ανάλυσης ευστάθειας πρανών 
τεχνικών έργων, θεµελιώσεως τεχνικών έργων, αξιοποίησης και διαχείρισης 
υδατικών πόρων. 

 Έχει τα απαραίτητα εφόδια για επαγγελµατική δραστηριότητα στο 
ευρύτερο πεδίο που σχετίζεται µε την προστασία και αποκατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος.  

 Διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης και τη µελέτη ατµοσφαιρικής διασποράς σε µεγάλες σηµειακές και 
επιφανειακές πηγές ατµοσφαιρικής ρύπανσης, αναλαµβάνει µελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και επιλαµβάνεται των κοινωνικών, νοµικών 
και οικονοµικών επιπτώσεων των επιχειρήσεων σύµφωνα πάντα µε το εθνικό 
και διεθνές δίκαιο.   
 
Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος 

Ο δασολόγος έχει ως αντικείµενο την έρευνα σε θέµατα δασικής 
οικονοµίας καθώς και τη φροντίδα των δασών.  

Η δουλειά του επιστήµονα δασολόγου αφορά τη δασική οικονοµία, το 
σχεδιασµό και την κατασκευή έργων στο δάσος καθώς και τη διεκπεραίωση 
διοικητικών εργασιών. Τα καθήκοντα του δασολόγου περιλαµβάνουν την 
εκπόνηση µελετών δασικού ενδιαφέροντος, τη σύνταξη εκθέσεων 
πραγµατογνωµοσύνης, τις κτηµατογραφήσεις και την επιστασία επί δασικών 
θεµάτων. 
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Η άσκηση του επαγγέλµατος του δασολόγου απαιτεί την χρησιµοποίηση 
ειδικών οργάνων όπως είναι τα κλισίµετρο, το ρελασκόπιο, το ταχύµετρο, το 
παχύµετρο και η µετροταινία. 
 
Ειδικός γεωγραφικών συστηµάτων – GIS 

 Τα Γεωγραφικά συστήµατα Πληροφοριών αποτελούν ένα νέο ταχύτατα 
εξελισσόµενο και ολοκληρωµένο σύστηµα συλλογής, αποθήκευσης, 
διαχείρισης, ανάλυσης και απεικόνισης πληροφοριών που έχουν σχέση µε 
φαινόµενα που εξελίσσονται στο γεωγραφικό χώρο. 

 Ο ειδικός Γεωγραφικών  συστηµάτων Πληροφοριών απόφοιτος ΙΕΚ, 
έχει αποκτήσει τις απαιτούµενες γνώσεις και είναι σε θέση να προσφέρει τις 
υπηρεσίες του σε οποιοδήποτε γραφείο ή φορέα του Δηµόσιου ή του 
Ιδιωτικού τοµέα που χρησιµοποιεί τα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών. 
 
Ειδικός δασικής προστασίας (Δασοφύλακας, Φύλακας θήρας, 
Προσωπικό δασικών εργασιών) 

Ο ειδικός δασικής προστασίας επιµορφώνεται σε θέµατα όπως: 
− Ασθένειες και προσβολές φυτών 
− Προστασία δασών από τις πυρκαγιές 
− Έλεγχος δασικών παραβάσεων 
− Δασική νοµοθεσία 
− Δασική βοτανική 
− Δασικά προϊόντα 
− Φυσικό περιβάλλον 
− Βιολογία – οικολογία άγριων ζώων και πτηνών 
− Θηραµατική διαχείριση 
− Προστατευόµενες δασικές περιοχές 
− Χειρισµός πυροσβεστικών οχηµάτων - οδήγηση 
− Σωµατικά αγωγή - σκοποβολή 
− Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία – πρώτες βοήθειες 
− Επιχειρηµατικότητα - επικοινωνία 
 
Ελεγκτής/Επιθεωρητής περιβάλλοντος 
 
Έµπορος βιολογικής λαϊκής αγοράς 
 
Επιµελητής - Ξεναγός εθνικών δρυµών και χώρων αναψυχής 

Ο επιµελητής - Ξεναγός εθνικών δρυµών και χώρων αναψυχής: 
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− Εκπονεί /εφαρµόζει σχέδια διαχείρισης εθνικών δρυµών και 
προστατευόµενων περιοχών  

− Εκπονεί µελέτες οργάνωσης και λειτουργίας χώρων υπαίθριας αναψυχής  
− Απογράφει και παρακολουθεί µεταβολές φυσικών οικοσυστηµάτων, 

αυτοφυή χλωρίδα, άγρια πανίδα µεταβολές βιότοπων-οικοσυστηµάτων , 
υλοποιεί ενέργειες χειρισµού της βλάστησης  

− Ξεναγεί και εφαρµόζει προγράµµατα πληροφόρησης  και ενηµέρωσης 
επισκεπτών  

− Εκτελεί, επιβλέπει και συντηρεί έργα και εγκαταστάσεις υποδοµής και 
ευκολιών εξυπηρέτησης επισκεπτών 

− Εφαρµόζει προγράµµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πληροφόρησης, 
ξενάγησης, εξυπηρέτησης των επισκεπτών 

− Εντοπίζει και αντιµετωπίζει κινδύνους που απειλούν το περιβάλλον, 
συµµετέχει στον αντιπυρικό αγώνα 

− Φροντίζει την ασφάλεια των επισκεπτών, λαµβάνει προληπτικά µέτρα 
προφύλαξης, παρέχει πρώτες βοήθειες 

− Συνεργάζεται µε τα αρµόδια όργανα, ελέγχει την εφαρµογή των νόµων και 
των περιβαλλοντικών κανονισµών 

− Στελεχώνει φυλάκια, πραγµατοποιεί περιπολίες, συνεργάζεται µε τα 
αρµόδια όργανα στη δίωξη παραβατών 

− Χειρίζεται Η/Υ 
− Επικοινωνεί στα ελληνικά και αγγλικά, κατανοεί τεχνικά εγχειρίδια 

αγγλικής ορολογίας. 
 
Ο επιµελητής - Ξεναγός εθνικών δρυµών και χώρων αναψυχής µπορεί να 

απασχοληθεί σε φορείς διαχείρισης εθνικών δρυµών, προστατευόµενων 
περιοχών, αλσών, δασών, καθώς και σε εγκαταστάσεις ορεινού τουρισµού, 
θηραµατικών αποθεµάτων, ζωολογικών πάρκων-κήπων, βοτανικών κήπων 
και εγκαταστάσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κλπ. 
 
Επόπτης, φύλακας φυσικού περιβάλλοντος 
  
Κτηνοτρόφος (βιολογικής κτηνοτροφίας) 

Ο κτηνοτρόφος φροντίζει ζώα µε σκοπό την εµπορική εκµετάλλευση των 
ίδιων και των προϊόντων που προέρχονται από αυτά.  

Σήµερα, η κτηνοτροφία γίνεται κυρίως σε οργανωµένες κτηνοτροφικές 
µονάδες όπου οι κτηνοτρόφοι εξειδικεύονται στην εκτροφή ενός ζώου. Οι 
µονάδες παίρνουν το όνοµα του ζώου (ορνιθοτροφεία, χοιροστάσια, 
αγελαδοτροφεία).  

Η βιολογική κτηνοτροφία στηρίζεται στη φυσική διαβίωση των ζώων, 
χρησιµοποιεί κατά βάση ζωοτροφές που έχουν παραχθεί µε βιολογικό τρόπο, 
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περιορίζει στο ελάχιστο δυνατό τη χρήση συνθετικών αλλοπαθητικών 
φαρµάκων, είναι αντίθετη προς την γενετική τροποποίηση, προστατεύει το 
περιβάλλον και διακρίνεται για την υγιεινή των προϊόντων που παράγει. Η 
βιολογική κτηνοτροφία απαιτεί µια συνολική µεταχείριση των αγροτικών 
ζώων, τέτοια που να διασφαλίζει την υγεία και την φυσιολογική τους 
ανάπτυξη, καθώς και την ολοκληρωµένη και αειφορική χρήση των φυσικών 
πόρων και του αγροτικού οικοσυστήµατος. 
 
Μελισσοκόµος (βιολογικής µελισσοκοµίας) 

Ο µελισσοκόµος ασχολείται µε την εκτροφή µελισσών, τη συγκοµιδή και 
πώληση του µελιού, του βασιλικού πολτού, της κερήθρας και των άλλων 
προϊόντων που παράγει η µέλισσα.  

Η βιολογική µελισσοκοµία διαφέρει της συµβατικές ως προς: 
− Την επιλογή της καταγωγής των µελισσών. Κατά την επιλογή των φυλών 

πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η ικανότητα προσαρµογής τους στις τοπικές 
συνθήκες, η ζωτικότητα και η αντοχή τους στις ασθένειες.  

− Τη θέση µελισσοκοµείων η οποία πρέπει µεταξύ άλλων να είναι τέτοια 
ώστε σε ακτίνα 3 χλµ. από το µελισσοκοµείο, οι πηγές νέκταρος και γύρης 
πρέπει να αποτελούνται βασικά από βιολογικές καλλιέργειες ή και 
αυτοφυή βλάστηση. 

− Τη θεραπευτική αγωγή. Χρησιµοποιούνται κατά προτίµηση 
φυτοθεραπευτικά και οµοιοπαθητικά προϊόντα, εφόσον η θεραπευτική 
τους ικανότητα είναι αποτελεσµατική, αντί των αλλοπαθητικών 
συνθετικών χηµικών φαρµάκων. 

 
Μηχανικός περιβάλλοντος 

Ο µηχανικός περιβάλλοντος ασχολείται µε τη διαχείριση και προστασία 
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Ειδικότερα, ο µηχανικός περιβάλλοντος ενηµερώνει και ευαισθητοποιεί 
τους αρµόδιους φορείς για περιβαλλοντικά θέµατα, συλλέγει στοιχεία, 
εκπονεί µελέτες και τις παρουσιάζει σε εµπλεκόµενους φορείς, σχεδιάζει, 
εφαρµόζει και ελέγχει προγράµµατα για την προστασία και τη διαχείριση του 
περιβάλλοντος. Ακόµη, διαµορφώνει την πολιτική των εταιρειών ή υπηρεσιών 
σε θέµατα περιβάλλοντος και τέλος, ενηµερώνεται πάνω στη νοµοθεσία που 
αφορά τον τοµέα του και µελετά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνικών 
έργων ή άλλων δραστηριοτήτων µε βάση τη νοµοθεσία αυτή. Για την εργασία 
του ο µηχανικός περιβάλλοντος χρησιµοποιεί χάρτες και εξειδικευµένα 
προγράµµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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Μηχανικός διαχείρισης ενεργειακών πόρων 
 
Μηχανικός χωροταξίας, πολεοδοµίας και περιφερειακής 
ανάπτυξης  

Ο µηχανικός χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης ασχολείται µε την 
επίλυση προβληµάτων που αφορούν τη διαχείριση φυσικών πόρων και την 
αστική ή και περιφερειακή ανάπτυξη. 

Εκπονεί χωροταξικές, πολεοδοµικές και συγκοινωνιακές µελέτες. 
Αντικείµενό του, επίσης, είναι η χωροθέτηση επιχειρήσεων, παραγωγικών 
µονάδων και υπηρεσιών. Ακόµη, ασχολείται µε το χρονικό και 
τεχνικοοικονοµικό προγραµµατισµό έργων και τη διαχείριση φυσικών πόρων. 
Τέλος, εκπονεί κάθε είδους κοινωνικοοικονοµικές µελέτες και έρευνες 
αστικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάπτυξης, διαχειρίζεται γεωγραφικά 
συστήµατα πληροφοριών και εφαρµόζει µεθόδους τηλεπισκόπησης.. 

Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών χρησιµοποιεί σύγχρονα 
εργαλεία, όργανα, µεθόδους και τεχνικές που βασίζονται στη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και µηχανηµάτων υψηλής τεχνολογίας . 
 
Περιβαλλοντολόγος 

Ο περιβαλλοντολόγος µελετάει τα προβλήµατα του περιβάλλοντος 
αναζητώντας τρόπους για αποτελεσµατική αντιµετώπιση τους. Ερµηνεύει τα 
τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήµατα του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και συµβάλλει στη λύση τους λαµβάνοντας 
υπόψη του την πολυµέρεια και συνολικότητά τους. Ειδικότερα, ο 
περιβαλλοντολόγος µελετά τις σχέσεις οργανικής και ανόργανης ύλης, τις 
σχέσεις µεταξύ των έµβιων όντων και των οικοσυστηµάτων καθώς και τις 
σχέσεις του φυσικού περιβάλλοντος µε την ανθρώπινη κοινωνία. Ακόµη, 
επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις για τη σωστή διαχείριση των 
οικοσυστηµάτων, δηλαδή µια διαχείριση που να αποτρέπει την καταστροφή 
τους από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κατά το δυνατόν να επιτρέπει 
τη διατήρησή τους. 
 
Πωλητής οικολογικών τροφίµων και άλλων ειδών 
 
Στέλεχος κέντρων πληροφόρησης και ειδικών φορέων διαχείρισης 
προστατευόµενων περιοχών 
 
Στέλεχος διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
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Στέλεχος εγκατάστασης - λειτουργίας - παρακολούθησης ΧΥΤΑ 
 
Στέλεχος ήπιων µορφών αγροτουρισµού 
 
Στέλεχος οργάνωσης προγραµµάτων ανακύκλωσης και 
ευαισθητοποίησης κοινού 
 
Στέλεχος παρακολούθησης εγκαταστάσεων λειτουργίας υγρών 
αποβλήτων 
 
Τεχνικός αερίων καυσίµων – φυσικού αερίου 

Ο τεχνικός αερίων καυσίµων – φυσικού αερίου είναι ένας ειδικευµένος 
τεχνικός ικανός να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται µε την εγκατάσταση και 
συντήρηση δικτύων και συσκευών αερίων καυσίµων, καθώς και µε τη διανοµή, 
µεταφορά και ποιοτικό έλεγχο αυτών. Παραδείγµατα πιθανής επαγγελµατικής 
αποκατάστασης είναι σε εταιρείες σχεδιασµού και εγκατάστασης δικτύων 
καυσίµων, σε βιοµηχανίες που χρησιµοποιούν ή παράγουν αέρια καύσιµα, σε 
εταιρείες διανοµής φυσικού αερίου, σε συνεργεία επισκευής συσκευών αερίου, 
σε επιχειρήσεις πώλησης συσκευών. Μπορεί επίσης να εργαστεί επίσης σαν 
ελεύθερος επαγγελµατίας συντηρητής ή εγκαταστάτης οικιακών δικτύων 
φυσικού αερίου. 
 
Τεχνικός βιολογικής-οικολογικής γεωργίας 

Ο τεχνικός βιολογικής γεωργίας διαθέτει εξειδικευµένες γνώσεις και 
ικανότητες ώστε να µπορεί να παράγει βιολογικά προϊόντα σύµφωνα µε τις 
αρχές των µεθόδων της βιολογικής γεωργίας. Στόχος της ειδικότητας αυτής 
είναι η παραγωγή προϊόντων φιλικών στο φυσικό περιβάλλον και τον 
άνθρωπο. Ο τεχνικός βιολογικής γεωργίας έχει τη δυνατότητα να εφαρµόσει 
καθαρές τεχνολογίες για νέες δυναµικές καλλιέργειες µε σκοπό την 
αντικατάσταση και συµπλήρωση αναγκαίων γεωργικών προϊόντων τα οποία σε 
πολλές περιπτώσεις εισάγονται από ξένες χώρες. Επίσης ο τεχνικός 
βιολογικής γεωργίας µπορεί να καταστρώνει καλλιεργητικό σχέδιο για τη 
µετάβαση της συµβατικής καλλιέργειας σε βιολογική. 
 
Τεχνικός ελέγχου βιοµηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος 
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Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης 
Οι επαγγελµατικές υποχρεώσεις αυτής της ειδικότητας αναφέρονται στους 
παρακάτω τοµείς: 
− Παρακολούθηση καλής λειτουργίας, βαθµονόµησης και συντήρησης του 

εξοπλισµού (οργάνων, συσκευών) 
− Λήψη και συλλογή µετρήσεων 
− Επεξεργασία µετρήσεων και εξαγωγή συµπερασµάτων 
− Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας, της συντήρησης και του ελέγχου 

των εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης  
− Έλεγχος των εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης µε βάση τις ισχύουσες 

περιβαλλοντικές διατάξεις και οδηγίες. 
Ο Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης και εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης 
απασχολείται στη Βιοµηχανία, Βιοτεχνία, Δηµόσιο, ΟΤΑ. 
 
Τεχνίτης εγκατάστασης και συντήρησης συστηµάτων βιολογικού 
καθαρισµού 
 
Τεχνίτης περιβάλλοντος 
 
Τεχνίτης περιβάλλοντος και αγροτουρισµού 
 
Τεχνίτης τροφίµων και εµπορίας γεωργικών προϊόντων 
 
Τεχνίτης ΧΥΤΑ και εγκαταστάσεων ανακύκλωσης 
 
Τεχνολόγος αντιρρύπανσης 

Ο Τεχνολόγος αντιρρύπανσης διαθέτει το επιστηµονικό υπόβαθρο και 
τις απαραίτητες τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να µπορεί να 
αντιµετωπίσει περιβαλλοντικά προβλήµατα. Ειδικότερα, έχει τη δυνατότητα 
να:  
− Οργανώνει, επιβλέπει, διεξάγει, επεξεργάζεται και αξιολογεί µετρήσεις 

και πειράµατα σε όλες τις κατηγορίες ρυπαντών.  
− Εγκαθιστά και συντηρεί όργανα, συσκευές και συστήµατα σε εγκαταστάσεις 

αντιρρύπανσης.  
− Μελετά, σχεδιάζει και επιβλέπει τη λειτουργία συστηµάτων και 

εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης.  
− Μελετά τη βελτιστοποίηση µεθόδων, διαδικασιών και εγκαταστάσεων 

ελέγχου της ρύπανσης.  
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− Διενεργεί εκτιµήσεις και πραγµατογνωµοσύνες που αναφέρονται σε 
συσκευές, συστήµατα και εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης  

− Εκπονεί ή αξιολογεί µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
− Εµπορεύεται και διακινεί εξοπλισµό, όργανα, υλικά και εξαρτήµατα που 

χρησιµοποιούνται σε συστήµατα και εγκαταστάσεις αντιρρύπανσης.  
− Απασχολείται στην εκπαίδευση, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, και 

να συµµετέχει σε προγράµµατα εφαρµοσµένης έρευνας σε θέµατα 
διαχείρισης ρύπων και προστασίας του περιβάλλοντος.  

− Παρακολουθεί τις µεταβολές των σχετικών κανονισµών και νοµοθετικών 
ρυθµίσεων και ελέγχει την εφαρµογή τους.  

− Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και ενηµερώνει τους 
ενδιαφερόµενους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.  

− Ασχολείται µε την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτοµία σε όλους τους 
τοµείς της ειδικότητάς του.  

− Εργάζεται συλλογικά και οµαδικά, πάνω σε σύνθετα τεχνικο-οικονοµικά 
θέµατα της ειδικότητάς του 

 
Τεχνολόγος γεωπόνος βιολογικής γεωργίας 

Ασχολείται µε την εφαρµογή των γεωπονικών και βιολογικών επιστηµών 
κατά  την παραγωγή φυτικών και ζωικών αγροτικών προϊόντων µε µεθόδους 
φιλικές προς το περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι µπορεί  να απασχοληθεί: στον δηµόσιο τοµέα-σε υπηρεσίες, σε 
τράπεζες, στο Υπουργείο Γεωργίας και Ανάπτυξης, σε συνεταιρισµούς, σε 
επιχειρήσεις και σε βιοµηχανίες τροφίµων, ως ελεύθερος επαγγελµατίας 
 
Τεχνολόγος- Δασοπόνος - διαχείρισης φυσικών πόρων 

Διαθέτει τις απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις και 
δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά στους παρακάτω τοµείς: 
− Εκπόνηση ή συµµετοχή στην εκπόνηση δασικών µελετών διαχείρισης και 

προστασίας των χερσαίων φυσικών οικοσυστηµάτων (ΧΦΟ) και 
ενδιαιτηµάτων άγριας πανίδας, καθώς και των µελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για τεχνικά έργα και δραστηριότητες. Στελέχωση οµάδων 
περιβαλλοντικών µελετών ή έργων διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος. 

− Διαχείριση, προστασία, οργάνωση και λειτουργία : 
− Εφαρµογή µεθόδων και τεχνικών ανόρθωσης και αποκατάστασης 

υποβαθµισµένων χερσαίων φυσικών οικοσυστηµάτων. 
−  Εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων απογραφής και παρακολούθησης 

των ΧΦΟ µε χρήση Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστηµάτων 
Πληροφοριών. 
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− Ανάπτυξη και εφαρµογή συστηµάτων παρακολούθησης και εκτίµησης 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων στο φυσικό 
περιβάλλον. 

− Ανάπτυξη και εφαρµογή µεθόδων για τη βελτίωση της αύξησης και 
παραγωγής ξύλου, συγκοµιδής και ορθολογικής χρήσης ξύλου, απόληψης 
δασικών προϊόντων, επεξεργασίας και εµπορίας αυτών. 

− Έλεγχος ποιότητας και καταλληλότητας, καθώς και διακίνηση και 
µεταποίηση των προϊόντων (άµεσων και έµµεσων) που παράγονται από 
την αειφορική εκµετάλλευση των ανανεώσιµων δασικών πόρων. 

− Μελέτη χειµαρρικών φαινοµένων και διαχείριση λεκανών απορροής. 
Σχεδιασµός, µελέτη, κατασκευή ορεινών υδροτεχνικών έργων. Διαχείριση 
χιονιού. 

− Σχεδιασµός, µελέτη, κατασκευή και λειτουργία τεχνικών έργων υποδοµής. 
Σχεδιασµός και εκτέλεση δασοτεχνικών έργων. 

− Εφαρµογή µεθόδων και τεχνικών Επιχειρησιακής έρευνας, Πολιτικής και 
Διοίκησης για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων δασικών πόρων.  

− Εφαρµογή των συστηµάτων και µεθόδων πρόληψης και αντιµετώπισης των 
Δασικών Πυρκαγιών. 

− Εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων βελτίωσης δασοπονικών και 
λιβαδοπονικών φυτών. 

− Σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας που 
αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά 
οικοσυστήµατα. 

− Σύµβουλος περιβαλλοντικής πολιτικής και επόπτης εφαρµογής διατάξεων 
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και προδιαγραφών περιβαλλοντικής 
συµβατότητας έργων και δραστηριοτήτων στα χερσαία φυσικά 
οικοσυστήµατα. 

− Στελέχωση υπηρεσιών του Δηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα, που 
σχετίζονται µε σχεδιασµό και εφαρµογή προγραµµάτων προστασίας, 
ανάπτυξης και γενικά διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και την 
πραγµατοποίηση δηµοσίων και ιδιωτικών έργων που αφορούν στο φυσικό 
περιβάλλον. 

− Εκπαιδευτικά και συµβουλευτικά καθήκοντα σε θέµατα φυσικού 
περιβάλλοντος στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση του 
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα.  

− Χρησιµοποίηση και εµπορία των φυτοπροστατευτικών ουσιών δασικού 
ενδιαφέροντος. 

− Ανάπτυξη και εφαρµογή της τεχνολογίας σε όλους τους τοµείς του 
γνωστικού αντικειµένου της Δασοπονίας. 
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Τεχνολόγος ελέγχου ποιότητας αγροτικών προϊόντων 

Ο Τεχνολόγος ελέγχου ποιότητας αγροτικών προϊόντων µπορεί να 
καλύψει θέσεις εργασίας σε τοµείς ανάλογους µε τις σπουδές και την 
εξειδίκευση του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι µπορούν να απασχοληθεί σε: 
γεωργικές και ζωοτεχνικές επιχειρήσεις, αγροτικούς συνεταιρισµούς και 
οργανισµούς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις προώθησης αγροτικών 
προϊόντων, όλο το φάσµα του Πρωτογενή και Δευτερογενή Τοµέα της 
Γεωργικής Οικονοµίας. 
 
Τεχνολόγος ενέργειας 

Ο Τεχνολόγος ενέργειας µπορεί να ασχοληθεί επαγγελµατικά:  
− Με όλα τα αντικείµενα της ενεργειακής τεχνολογίας και ειδικότερα µε τα 

αντικείµενα της ενεργειακής µηχανολογίας και της ενεργειακής 
ηλεκτρολογίας στα οποία περιλαµβάνεται η διαχείριση, η ορθολογική 
χρήση ενέργειας και οι τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  

− Με τη σχεδίαση, µελέτη, κατασκευή, λειτουργία, επίβλεψη, συντήρηση, και 
επισκευή του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων όλων των ενεργειακών 
συστηµάτων.  

− Με το σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης 
στους τοµείς της ενέργειας.  
Μπορεί επίσης να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας και σε 

θέσεις στη βιοµηχανία, σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, σε γραφεία 
µελετών, σε εταιρείες κατασκευής έργων ή συντήρησης µηχανολογικού ή 
ηλεκτρολογικού εξοπλισµού, σε υπηρεσίες του δηµοσίου, σε οργανισµούς και 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και σε επιχειρήσεις 
προµήθειας εξοπλισµού ενεργειακής τεχνολογίας κλπ. 
 
Τεχνολόγος οικολογίας & περιβάλλοντος 
Ο  Τεχνολόγος οικολογίας & περιβάλλοντος διαθέτει τις απαραίτητες 
επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να 
µπορεί να διεκπεραιώνει µε ποιότητα και αποτελεσµατικότητα τα ακόλουθα: 
− Εκτίµηση και έλεγχο της ποιότητας του περιβάλλοντος, 
− Μετρήσεις ποιότητας εδάφους αέρα υδάτων και αποβλήτων, 
− Παρακολούθηση συστηµάτων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων, 
− Σχεδιασµό και εφαρµογή προγραµµάτων πρόληψης και αντιµετώπισης των 

επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, 
− Εκτίµηση έλεγχος και πρόληψη της ρύπανσης IPPC, 
− Εφαρµογή των συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14000, 

14001 
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− Εκπόνηση µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,  
− Εκπόνηση περιβαλλοντικών διαχειριστικών σχεδίων,  
− Εφαρµογή µεθόδων περιβαλλοντικού ελέγχου EMAS,  
− Πιστοποίηση επιχειρήσεων σε περιβαλλοντικά πρότυπα, 
− Προσδιορισµό περιβαλλοντικού κόστους 
 
Τεχνολόγος Τοπογράφος – Γεωπληροφορικής 

Ο Τεχνολόγος Τοπογράφος – Γεωπληροφορικής µπορεί να απασχοληθεί: 
ως υπεύθυνος ή στέλεχος σχετικών ιδιωτικών ή δηµοσίων επιχειρήσεων, 
οργανισµών και υπηρεσιών, σε χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες, σε 
πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες, σε χαρτογραφική υποδοµή και 
θεµατικούς χάρτες, σε συγκοινωνιακές µελέτες, σε υδραυλικές µελέτες, σε 
µελέτες τοπογραφίας, προσέγγιση του αγροτικού χώρου (άρδευση, διανοµή, 
αναδασµός), σε εκπαιδευτικά και συµβουλευτικά καθήκοντα, σε θέµατα 
χαρτογραφικής υποδοµής στη Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση 
τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. 
 
Υπεύθυνος αποκατάστασης περιβαλλοντικά υποβαθµισµένων 
ζωνών, όπως χωµατερές & λατοµεία 
 
Υπεύθυνος λειτουργίας και εξοπλισµού παρακολούθησης 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
 
Υπεύθυνος παρακολούθησης υδάτινων αποδεκτών και ποιότητας 
πόσιµου νερού  
 

 
Σπουδές – Κατάρτιση που οδηγούν σε πράσινα επαγγέλµατα  

 
Η άσκηση πράσινων επαγγελµάτων, όπως και για τα υπόλοιπα 

επαγγέλµατα, δεν απαιτεί κάποιο συγκεκριµένο µορφωτικό επίπεδο. Τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΑΕΙ) (Παράρτηµα 2), τα Τεχνολογικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (ΤΕΙ) (Παράρτηµα 3), τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) 
παρέχουν πλήθος «πράσινων» ειδικοτήτων. Με την ολοκλήρωση των 
σπουδών τους οι πτυχιούχοι ανωτάτων/ανωτέρων σχολών µπορούν ακόµη να 
παρακολουθήσουν µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών για να αποκτήσουν 
εξειδίκευση σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και αειφορικής 
ανάπτυξης. Για παράδειγµα, το τµήµα Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 
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του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προσφέρει στους πτυχιούχους 
µηχανικούς τη δυνατότητα παρακολούθησης µεταπτυχιακού προγράµµατος 
σπουδών µε τίτλο «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», τα τµήµατα Φυσικής και 
Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών προσφέρουν 
αντίστοιχα τα µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών «Φυσική Περιβάλλοντος» 
και «Οικολογία», το τµήµα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου 
Κρήτης προσφέρει το µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών «Περιβαλλοντική 
Γεωτεχνολογία: Τεχνολογίες για την Αξιοποίηση και Διαχείριση του 
Γεωλογικού Περιβάλλοντος», κτλ. 

 
Επιπροσθέτως, το κράτος σε συνεργασία µε την Ειδική Υπηρεσία 

Εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο, προωθεί µέσα από τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), 
προγράµµατα για την κατάρτιση νέων και ανέργων σε πράσινα επαγγέλµατα. 
Για παράδειγµα το πρόγραµµα «Κατάρτιση σε θέµατα προστασίας και 
διαχείρισης περιβάλλοντος», απευθύνεται σε ανέργους απόφοιτους ΑΕΙ σε 
τοµείς που αφορούν στη διαχείριση υδατικών πόρων και επεξεργασία υγρών 
αποβλήτων, στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, στη διαχείριση βιοτόπων και 
φυσικού περιβάλλοντος, στην αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, 
στους θεσµούς περιβαλλοντικής πολιτικής, κτλ. Απευθύνεται ακόµα σε 
ανέργους απόφοιτους Γυµνασίου-Λυκείου και ΙΕΚ προσφέροντας την 
κατάρτιση που χρειάζονται για να ασκήσουν το επάγγελµα του τεχνίτη ΧΥΤΑ 
και εγκαταστάσεων ανακύκλωσης, του επόπτη, φύλακα και ξεναγού φυσικού 
περιβάλλοντος, κ.ά.  

 
Εκτός από τα ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ και ΤΕΕ, η «πράσινη» κατάρτιση µπορεί να 

αποκτηθεί µε την παρακολούθηση σεµιναρίων από τους υπαλλήλους των 
επιχειρήσεων εκείνων που αξιοποιούν το άρθρο 14 του Ν. 2224/94 όπως 
τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 2336/95. Σύµφωνα µε τα παραπάνω 
άρθρα, προβλέπεται εργοδοτική εισφορά 0,45% στο Λογαριασµό για την 
Απασχόληση και την Επαγγελµατική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) επί των ασφαλιστικών 
εισφορών στο ΙΚΑ, προκειµένου να διατεθεί σε προγράµµατα κατάρτισης και 
απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του 
Ν.2434/96). 

 
Η υποστήριξη της πράσινης κατάρτισης και η προώθηση των πράσινων 

επαγγελµάτων ή επαγγελµάτων περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για 
την Ε.Ε.. Για το σκοπό αυτό, θεωρείται απαραίτητη η παράλληλη ενίσχυση της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης (Γενική Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2000). Θα έλεγε κανείς πως «το 
πεδίο του περιβάλλοντος αναδεικνύεται σε πεδίο νέων ευκαιριών εργασίας» 
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(Ζήση, 2003) αφενός συµβάλλοντας στη µείωση της ανεργίας και αφετέρου 
εξυπηρετώντας την απαίτηση για αειφόρο ανάπτυξη. 

  
 
 
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα  
 
ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 

Το Τµήµα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (παλαιότερα ως 
ανεξάρτητη Δασολογική Σχολή και Τµήµα Δασολογίας), µε την εκπαίδευση, 
την έρευνα, τα συγγράµµατα και άλλα δηµοσιεύµατα, καθώς και τη γενικότερη 
δραστηριότητα του προσωπικού και των αποφοίτων του συντελεί σηµαντικά 
στην ανάπτυξη της ελληνικής δασολογικής επιστήµης, στη βελτίωση της 
διαχείρισης και αξιοποίησης των ελληνικών δασών και γενικότερα των 
φυσικών πόρων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας 
µας. 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ:ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ (ΒΕΡΟΙΑΣ) 
ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης 

Το Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης έχει ως αποστολή και 
σκοπό να προσφέρει γνώσεις σε γνωστικά πεδία και αντικείµενα που αφορούν 
στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών περιοχών και χωρικών 
ενοτήτων, όπως :  

α. Χωροταξία  και περιφερειακή ανάπτυξη (εθνικό, περιφερειακά, ειδικά 
χωροταξικά σχέδια, σχέδια χωρικής ανάπτυξης, υποδοµές, τοπικά 
αναπτυξιακά προγράµµατα, αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, διαχείριση 
περιβάλλοντος και βιώσιµη ανάπτυξη) και  

β. Πολεοδοµικός προγραµµατισµός και αστική ανάπτυξη:  ρυθµιστικά σχέδια, 
γενικά πολεοδοµικά σχέδια, πολεοδοµικές µελέτες, αστικός σχεδιασµός, 
σχέδια ολοκληρωµένης αστικής ανάπτυξης, σχέδια περιοχών επαγγελµατικής 
εγκατάστασης, περιβαλλοντική διάσταση στην οργάνωση του χώρου. 
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ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ: - 
ΤΜΗΜΑ: Φυτικής Παραγωγής (Κατεύθυνση Φυτοπροστασίας & 
Περιβάλλοντος) 

Αποστολή του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής είναι η κατάρτιση επιστηµόνων 
στην ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής ιδιαίτερα στην 
αειφορική και ολοκληρωµένη διάσταση και η διεξαγωγή έρευνας για την 
ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και τεχνολογίας της φυτικής παραγωγής. 

Το πρόγραµµα σπουδών έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχονται γνώσεις σχετικά 
µε τη φυτοπαθολογία, την εντοµολογία και ζωολογία, τη γεωργική 
φαρµακολογία, τη µελισσοκοµία και σηροτροφία, καθώς επίσης και γνώσεις, 
που αφορούν στο περιβάλλον και την προστασία του. Περιγράφονται οι 
ασθένειες των φυτών, τα έντοµα και οι άλλοι ζωικοί εχθροί των φυτών αλλά 
και των αποθηκευµένων αγροτικών προϊόντων ή και των κατοικιών, τα 
προβλήµατα που δηµιουργούν και η αντιµετώπισή τους, το µέλι και το µετάξι. 
Μελετάται επίσης η ισόρροπη και αρµονική λειτουργία των ειδών του ζωικού 
και φυτικού βασιλείου στα διάφορα οικοσυστήµατα. 

Επιτυχής πεντάχρονη Πανεπιστηµιακή φοίτηση οδηγεί στην απόκτηση 
πτυχίου Γεωπόνου του Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής.  

 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος 

Το πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
σχεδιάστηκε ώστε: 

Να καλλιεργεί και να προάγει µε την ακαδηµαϊκή και εφαρµοσµένη διδασκαλία 
και έρευνα, την επιστήµη του Μηχανικού, που αναφέρεται στη διαχείριση και 
προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  

Να συµβάλει ουσιαστικά στην εµπέδωση και ενεργοποίηση του αισθήµατος 
κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης για το περιβάλλον και στην ανάπτυξη 
µεθόδων και τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος, βελτίωση της 
ποιότητας ζωής και προφύλαξης της δηµόσιας υγείας.  
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Να παράγει τεχνικά στελέχη υψηλής στάθµης ικανά για τη Διοίκηση, το 
Σχεδιασµό και τη Διαχείριση προγραµµάτων, έργων και πολιτικών σε θέµατα 
περιβάλλοντος.  

Να εκπαιδεύει και επιµορφώνει  στελέχη της Εκπαίδευσης, του Δηµοσίου 
Τοµέα, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων κοινωνικών οµάδων και 
φορέων σε περιβαλλοντικά θέµατα που αναφέρονται στο χώρο ευθύνης και 
αρµοδιότητας των πιο πάνω φορέων και οργανισµών, Να προσφέρει 
υπηρεσίες Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης σε πτυχιούχους Μηχανικούς,  

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ: - 
ΤΜΗΜΑ: Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και 
Φυσικών Πόρων  

Ο σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του τµήµατος αυτού είναι η 
καλλιέργεια και προαγωγή της Δασολογικής επιστήµης, και της επιστήµης του 
περιβάλλοντος µε ιδιαίτερη έµφαση, στην κατεύθυνση της διαχείρισης των 
φυσικών πόρων και την κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να µελετούν, 
ερευνούν, κατανοούν και εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους για την ανάπτυξη, 
βελτίωση, προστασία και διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του 
φυσικού περιβάλλοντος. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: Περιβάλλοντος 

Το Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε έδρα την πόλη της 
Μυτιλήνης, λειτουργεί από το έτος 1984. Είναι το πρώτο Πανεπιστηµιακό 
Τµήµα στην Ελλάδα που πρόσφερε ολοκληρωµένες περιβαλλοντικές σπουδές 
και καθιέρωσε την επιστήµη του περιβαλλοντολόγου στη χώρα µας. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  
ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Το γνωστικό αντικείµενο της Χωροταξίας, της Πολεοδοµίας και της 
Περιφερειακής Ανάπτυξης περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό θεµάτων, που έχουν 
ως κοινό χαρακτηριστικό τη χωρική διάσταση, καθώς αφορούν συγκεκριµένες 
περιοχές, µικρότερες ή µεγαλύτερες: µια συνοικία, µια πόλη, µια ζώνη, µια 
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περιφέρεια, µια χώρα ή και µια οµάδα χωρών. Στο πλαίσιο των θεµάτων 
αυτών αναπτύσσεται ένα ευρύ φάσµα επιµέρους αντικειµένων µε κυριότερα 
την οργάνωση και µορφή του χώρου, τις αναπτυξιακές διαδικασίες, τα 
περιβαλλοντικά θέµατα και τις κοινωνικές διεργασίες. Ευρύ είναι και το 
φάσµα των προσεγγίσεων των θεµάτων αυτών (γεωγραφία, κοινωνικές και 
οικονοµικές επιστήµες, επιστήµες περιβάλλοντος κ.ά.). 

Η συνεχής όξυνση προβληµάτων όπως η άνιση ανάπτυξη, η περιβαλλοντική 
κρίση, η υποβάθµιση της ποιότητας ζωής, κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα, 
η ανάγκη προσαρµογής στις διαρθρωτικές αλλαγές της παραγωγικής 
διαδικασίας, στις νέες µορφές κατανάλωσης, καθώς και η αυξανόµενη 
ευαισθητοποίηση απέναντι στα προβλήµατα αυτά, έχουν οδηγήσει στην ανάγκη 
κατάλληλα καταρτισµένων επιστηµόνων για την αντιµετώπισή τους. Η ένταξη 
της Ελλάδας στην ΕΕ και η ανάπτυξη κοινών πολιτικών σε θέµατα 
περιφερειακής ανάπτυξης, περιβάλλοντος, χωροταξίας και πολεοδοµίας έχει 
επίσης αυξήσει τη ζήτηση επιστηµόνων ικανών να χειριστούν τα θέµατα αυτά. 
Το γεγονός ότι υπάρχει αντιστοιχία σπουδών και πραγµατικών αναγκών της 
αγοράς εργασίας έχει ως συνέπεια οι επαγγελµατικές προοπτικές των 
αποφοίτων να είναι ιδιαίτερα θετικές. Επιπλέον, ο πολυδιάστατος 
χαρακτήρας της Χωροταξίας, της Πολεοδοµίας και της Περιφερειακής 
Ανάπτυξης κάνουν δυνατή την ικανοποίηση πολλών και διαφορετικών 
ενδιαφερόντων, και προσδίδουν ευελιξία όσον αφορά τις επαγγελµατικές 
επιλογές των αποφοίτων. 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ: ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ:Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού 
Περιβάλλοντος 

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος του Τµήµατος Γεωπονίας, Φυτικής 
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος είναι η κατάρτιση επιστηµόνων 
στα αντικείµενα της βελτίωσης των φυτών και της παραγωγής 
πολλαπλασιαστικού υλικού, των σύγχρονων τεχνικών καλλιέργειας και 
διαχείρισης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, της εφαρµογής της σύγχρονης 
τεχνολογίας στη γεωργική παραγωγή, της µεταποίησης των γεωργικών 
προϊόντων, της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας µε χρήση µεθόδων φιλικών 
προς το περιβάλλον, της διαχείρισης των υδατικών και εδαφικών πόρων, των 
σύγχρονων γεωργικών κατασκευών και της εκµηχάνισης της γεωργίας. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  

Ο σκοπός του νέου Τµήµατος είναι η προαγωγή της επιστήµης του 
περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη έµφαση στη διαχείριση του περιβάλλοντος και 
των φυσικών πόρων, την κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να µελετούν, να 
ερευνούν (ακαδηµαϊκή και εφαρµοσµένη διδασκαλία και έρευνα), να κατανοούν 
και να εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους για τη βελτίωση, την προστασία και 
διαχείριση του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και τη γνώση 
χρήσης των σύγχρονων τεχνολογιών για την αντιµετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ: - 
ΤΜΗΜΑ:Μηχανικών Περιβάλλοντος 

Το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος αποσκοπεί στη µόρφωση µηχανικών 
ειδικών στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος. 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ  
ΤΜΗΜΑ:Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (Κοζάνη) 

Το Tµήµα Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων δίνει έµφαση σε 
ενεργειακά θέµατα όπως η παραγωγή και διαχείριση ενέργειας, η ορθολογική 
χρήση της και η περιβαλλοντολογική προστασία. Πιο συγκεκριµένα αποσκοπεί 
στην καλλιέργεια και την προαγωγή της εκπαίδευσης, της επιστηµονικής 
έρευνας και της γνώσης που αφορά: 
− στη σύγχρονη ενεργειακή τεχνολογία (παραγωγή, µετατροπή, µεταφορά, 

αποθήκευση και χρήση συµβατικών και ανανεώσιµων ενεργειακών 
πόρων),  

− στη διαχείριση των ενεργειακών πόρων από θεσµικής, οργανωτικής και 
οικονοµικής άποψης και των επιπτώσεων της διαχείρισης αυτής σε 
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

− στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό 
και διεθνές επίπεδο. 
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ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ  
ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: Ενεργειακής Τεχνολογίας 

Η εκπαίδευση στο τµήµα της Ενεργειακής Τεχνολογίας έχει σαν σκοπό αφ 
ενός µεν την άρτια κατάρτιση των φοιτητών σε βασικές γνωστικές περιοχές 
που θεωρούνται απαραίτητες όχι µόνον στην απρόσκοπτη ολοκλήρωση των 
σπουδών τους σε προπτυχιακό επίπεδο αλλά και στην περαιτέρω συνέχιση 
των σπουδών τους σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Η διδασκαλία σε εξειδικευµένα 
ενεργειακά γνωστικά αντικείµενα διευρύνει τους ορίζοντες εφαρµογών, 
αναπτύσσει το δηµιουργικό ενδιαφέρον και προετοιµάζει τους σπουδαστές για 
την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. 

Επίσης η θεαµατική εξέλιξη στην Ελλάδα των τεχνολογιών που αφορούν τις 
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας απαιτούν πτυχιούχους µε γνώσεις σ' αυτό τον 
τοµέα, ώστε να µπορούν όχι µόνο να ανταποκριθούν στην αγορά εργασίας 
αλλά και να συνειδητοποιήσουν µέσα από τις γνώσεις αυτές, τα οφέλη που 
προκύπτουν από τη λογική χρήση της τεχνολογίας για την επίλυση 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών γενικά προβληµάτων. 

Το Τµήµα Ενεργειακής Τεχνολογίας έχει αναλάβει υπεύθυνα την επένδυση 
προς τους φοιτητές µε σύγχρονες γνώσεις προσαρµοσµένες στην εφαρµογή 
της επιστήµης και της τεχνολογίας, ώστε να µπορούν οι απόφοιτοι να 
ανταποκριθούν µε συνέπεια στις παραπάνω αναφερόµενες εξελίξεις. 

Τέλος θα πρέπει να τονισθεί ότι ένα βασικό κοµµάτι της αποστολής του 
Τµήµατος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές περιβαλλοντική και ενεργειακή 
συνείδηση.  

Η τυπική φοίτηση διαρκεί επτά (7) εξάµηνα για την παρακολούθηση 
θεωρητικών και εργαστηριακών µαθηµάτων και ένα (1) εξάµηνο για την 
πρακτική άσκηση και την πτυχιακή εργασία. 
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ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ)  
ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Κοζάνη)  
ΤΜΗΜΑ: Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος  

Το γνωστικό αντικείµενο του Τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος 
συντίθεται από  τις γνωστικές περιοχές των εφαρµοσµένων γεωεπιστηµών 
(γεωλογίας, κοιτασµατολογίας, γεωφυσικής, κλπ), εκµετάλλευσης ορυχείων - 
λατοµείων, εµπλουτισµού µεταλλευµάτων, γεωτεχνικής µηχανικής 
(εδαφοµηχανική - βραχοµηχανική, γεωτεχνικά έργα µε έµφαση στην 
κατασκευή και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κλπ), διαχείρισης 
περιβάλλοντος (αποκατάσταση, διαχείριση αποβλήτων), βιοµηχανικού 
µάνατζµεντ (επιχειρησιακή έρευνα, συστήµατα ελέγχου ολικής ποιότητας, 
διοίκηση έργων κλπ).   

Η συνολική διάρκεια σπουδών του Τµήµατος είναι οκτώ (8) εξάµηνα. Κατά τη 
διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαµήνων οι σπουδές περιλαµβάνουν 
θεωρητικά µαθήµατα, ασκήσεις, εργαστηριακά µαθήµατα, σεµινάρια, 
εισηγήσεις επισκεπτών καθηγητών, επισκέψεις σε χώρους παραγωγής, 
εκπόνηση εργασιών µε έµφαση στη µελέτη περιπτώσεων και την οµαδική 
εργασία. Το τελευταίο (8ο) εξάµηνο περιλαµβάνει πρακτική άσκηση, καθώς 
και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. 

 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ)  
ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Κοζάνη)  
ΤΜΗΜΑ: Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης  

Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 
καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της µελέτης, ανάπτυξης, εφαρµογής και 
εξέλιξης µεθοδολογιών, µηχανισµών, συστηµάτων και εγκαταστάσεων 
εκτίµησης, αντιµετώπισης και διαχείρισης ρύπων κάθε µορφής, που 
παράγονται από κάθε είδους ανθρώπινη δραστηριότητα. Το Τµήµα 
Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και 
τη µετάδοση των γνώσεων στις τεχνολογίες αντιρρύπανσης µε τη διδασκαλία 
και την εφαρµοσµένη έρευνα και να παρέχει στους σπουδαστές τα απαραίτητα 
εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση για την 
επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία και εξέλιξη.  
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Η συνολική διάρκεια σπουδών του Τµήµατος είναι οκτώ (8) εξάµηνα. Το 
τελευταίο (8ο) εξάµηνο περιλαµβάνει πρακτική άσκηση, καθώς και εκπόνηση 
πτυχιακής εργασίας. 

 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ)  
ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ: Εµπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων  

Σκοπός του Τµήµατος είναι να παρέχει στους σπουδαστές του βασικές 
γνώσεις Γεωπονίας, Αγροτικής Οικονοµίας, Παραγωγής, Εµπορίας και 
Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων. 

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάµηνα (περιλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής 
άσκησης). Τα µαθήµατα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάµηνα και οι 
εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές τον χρόνο. 

 
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
-  
ΤΜΗΜΑ: Βιολογικής Γεωργίας (Αργοστόλι)  

Σκοπός του τµήµατος είναι η κάλυψη του γνωστικού αντικειµένου των 
γεωπονικών και βιολογικών επιστηµών στον ειδικό τοµέα της εφαρµογής τους 
στην παραγωγή φυτικών και ζωικών αγροτικών προϊόντων µε µεθόδους 
φιλικές προς το περιβάλλον και την υγεία του καταναλωτή. 

Η διάρκεια σπουδών είναι 8 εξάµηνα (περιλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής 
άσκησης). Τα µαθήµατα διακρίνονται σε υποχρεωτικά και σε υποχρεωτικής 
επιλογής. Κάθε έτος διδάσκονται σε 2 εξάµηνα και οι εξετάσεις διενεργούνται 
3 φορές τον χρόνο. 

 
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
-  
ΤΜΗΜΑ: Οικολογίας & Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)  

Το περιεχόµενο σπουδών του τµήµατος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» µε 
έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό πεδίο αιχµής που αφορά στις σχέσεις, 
στις αλληλεπιδράσεις και στις ισορροπίες ανάµεσα στους ζωντανούς 
οργανισµούς και το περιβάλλον. Ανήκει στις καινοτόµες επιστήµες ΓΗΣ ΚΑΙ 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και συγχρόνως απαντούν την καίρια ανάγκη της ορθής 
διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Το περιεχόµενο σπουδών αφορά στην εφαρµογή και στην εφαρµοσµένη έρευνα 
στα πεδία: 

− Της Τεχνολογίας και Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος δηλαδή των 
επιστηµονικών µεθόδων και τεχνικών προσδιορισµού, µέτρησης, 
παρακολούθησης και αντιµετώπισης της ανθρώπινης παρέµβασης στο 
φυσικό περιβάλλον, καθώς και της εφαρµοσµένης έρευνας του πεδίου 
αυτού (µετρήσεις ρύπων, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση φυσικών 
πόρων). 

− Της Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, δηλαδή της εφαρµογή 
των επιστηµονικών µεθόδων και τεχνικών πρόληψης, προστασίας και 
ελέγχου ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η αειφορία στην διαχείριση 
των περιβαλλοντικών θεµάτων (Standards ποιότητας και ελέγχου, 
συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης, περιβαλλοντική πολιτική και 
επικοινωνία, αντίστοιχα συστήµατα λογισµικού, σύνταξη µελετών). 

 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ  
ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (Δράµα)  
ΤΜΗΜΑ: Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

 
 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ  
ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Ηράκλειο)  
ΤΜΗΜΑ: Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας  
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος  

Το Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος στο Παράρτηµα Χανίων του 
ΤΕΙ Κρήτης έχει ως βασικούς στόχους τη µελέτη, το σχεδιασµό, την 
ανάπτυξη και την αξιοποίηση των τεχνολογιών που χρησιµοποιούνται σήµερα 
για την ορθολογιστική διαχείριση των Φυσικών Πόρων. Συγκεκριµένα, οι 
πτυχιούχοι του Τµήµατος θα έχουν να επιδείξουν ολοκληρωµένη κατάρτιση 
στις τεχνολογίες που σχετίζονται µε τη διαχείριση των Ανανεώσιµων 
Ενεργειακών Πόρων, των Υδατικών Πόρων και του Περιβάλλοντος.  
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Το Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος είναι οργανωµένο στους 
παρακάτω τρεις τοµείς: 
− Τοµέας Ανανεώσιµων Ενεργειακών Πόρων 
− Τοµέας Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας 
− Τοµέας Υδατικών Πόρων &  Γεωπεριβάλλοντος 

Η διάρκεια των σπουδών στο Τµήµα Τεχνολογίας Συστηµάτων Διαχείρισης 
Φυσικών Πόρων, είναι συνολικά οκτώ (8) εξάµηνα. Σε όλα τα εξάµηνα, πλην 
του τελευταίου, οι σπουδές περιλαµβάνουν θεωρητική διδασκαλία, 
εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πεδίου, σεµινάρια εκπόνηση ατοµικών ή 
οµαδικών εργασιών, καθώς και εκπαιδευτικές επισκέψεις σε χώρους που 
άπτονται των δραστηριοτήτων του Τµήµατος.  

Στο 8ο εξάµηνο σπουδών ανατίθεται στους σπουδαστές η πτυχιακή εργασία 
που είναι συνθετική εργασία σε θέµα εφαρµοσµένης έρευνας ή εφαρµογής σε 
αντικείµενο που έχει σχέση µε την ειδικότητα των σπουδών του Τµήµατος. 
Στο 8ο εξάµηνο επίσης πραγµατοποιείται η πρακτική άσκηση σε χώρους 
εφαρµογής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 

 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ: Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  

Σκοπός του τµήµατος είναι η ανάδειξη τεχνολόγων ικανών να µελετούν και να 
εφαρµόζουν µεθόδους και τεχνικές προστασίας ανάπτυξης και εκµετάλλευσης 
του δασικού πλούτου. 

Οι σπουδές διαρκούν 8 εξάµηνα (περιλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής 
άσκησης). Τα µαθήµατα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάµηνα και οι 
εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. 

 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  
ΤΜΗΜΑ: Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 

Το περιεχόµενο σπουδών του Τµήµατος Δασοπονίας καλύπτει το γνωστικό 
αντικείµενο της εφαρµογής βιοοικολογικών, φυσικών τεχνικών και 
οικονοµικών επιστηµών στην αειφορική διαχείριση και προστασία των 
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χερσαίων φυσικών οικοσυστηµάτων και στη διατήρηση και αναβάθµιση του 
φυσικού περιβάλλοντος. 

Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ (8) εξάµηνα,. Σε όλα τα εξάµηνα, πλην 
του τελευταίου, οι σπουδές περιλαµβάνουν θεωρητική διδασκαλία, 
εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, σεµινάρια, εκπαιδευτικές 
επισκέψεις σε χώρους που αφορούν τις δραστηριότητες του αντικειµένου 
σπουδών και εκπόνηση µελετών και εργασιών. Έµφαση δίνεται στη µελέτη 
περιπτώσεων και στη συµµετοχική εργασία. Στα πρώτα εξάµηνα σπουδών 
περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, µαθήµατα γενικής υποδοµής θετικών και 
βιολογικών επιστηµών όπως , Χηµεία , Φυσική, Μαθηµατικά, Πληροφορική, 
Βιοστατιστική, Βοτανική, Γεωλογία, Τοπογραφία, Μηχανική κλπ. Ακολουθούν 
αντικείµενα ειδικής υποδοµής όπως, Δασική Οικολογία, Δασοπροστασία, 
Δασική Βιοµετρία, Υλοχρηστική, Δασικές Μετρήσεις, Γεωγραφικά Συστήµατα 
Πληροφοριών, Φυτώρια, Αναδασώσεις, Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών 
Μεταβλητών και Επιπτώσεων, κλπ. Στα προχωρηµένα εξάµηνα σπουδών 
διδάσκονται αντικείµενα ειδικότητας όπως, Διάνοιξη Δασοδρόµων, Δασική 
Διαχειριστική, Δασική Τεχνολογία, Αισθητική και Αρχιτεκτονική Τοπίου, 
Αστικό Πράσινο, Διαχείριση Προστατευόµενων Περιοχών κλπ. 

 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ  
ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας  

Σκοπός του τµήµατος είναι η ανάδειξη στελεχών ικανών να καλύπτουν τη 
γνωστική περιοχή της οργάνωσης και διαχείρισης του χώρου και 
συγκεκριµένα την ενηµέρωση και την δηµιουργία κατάλληλου υποβάθρου, µε 
χρήση τοπογραφικών και φωτογραµµετρικών οργάνων και µεθόδων, µε στόχο 
την αξιοποίηση του σε µελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδοµίας, 
χωροταξίας, κτηµατολογίου, γεωργικής ανάπτυξης, µε χρήση σύγχρονων 
µεθόδων της επιστήµης και αρωγό την πληροφορική. 

Η διάρκεια σπουδών είναι 8εξάµηνα (περιλαµβάνεται ένα εξάµηνο πρακτικής 
άσκησης). Τα µαθήµατα κάθε έτους διδάσκονται σε 2 εξάµηνα και οι 
εξετάσεις διενεργούνται 3 φορές το χρόνο. 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
 
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Αγρονόµων - Τοπογράφων Μηχανικών 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Περιβάλλον και Ανάπτυξη 

Αντικείµενο του Διεπιστηµονικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου "Περιβάλλον και 
Ανάπτυξη" είναι η προαγωγή της επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας και 
η παραγωγή και παροχή νέας διεπιστηµονικής γνώσης στα πεδία του 
περιβάλλοντος και της ανάπτυξης (αλλά και των πολυδιάστατων διαλεκτικών 
τους σχέσεων, αλληλεξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων), µε την αξιοποίηση 
µεθοδολογικών εργαλείων και τεχνικών διεπιστηµονικής έρευνας και 
τεχνολογιών αιχµής, αλλά και της αυτόχθονης ανθρώπινης σοφίας, στις 
διαδικασίες θεώρησης, προσέγγισης, ανάλυσης, σχεδιασµού και 
παρακολούθησης της ολοκληρωµένης ανάπτυξης.  
 Σκοπός του Προγράµµατος είναι να συµβάλλει στη διαµόρφωση ενός κοινού 
κώδικα επικοινωνίας, αλλά και µεθόδων και πρακτικών συνεργασίας µεταξύ 
επιστηµόνων διαφόρων ειδικοτήτων, στην κατεύθυνση της ολοκληρωµένης 
και διεπιστηµονικής προσέγγισης, ανάλυσης, έρευνας, µελέτης και 
αντιµετώπισης των πολυδιάστατων και εξαιρετικά πολύπλοκων σήµερα 
θεµάτων και προβληµάτων του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης. 

Η κανονική διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του ΜΔΕ υποδιαιρείται 
κατ΄ ελάχιστον σε τρία ακαδηµαϊκά τετράµηνα. Τα δύο πρώτα περιλαµβάνουν 
µεταπτυχιακά µαθήµατα, ενώ το τελευταίο αφιερώνεται στην εκπόνηση της 
µεταπτυχιακής εργασίας, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 
αργότερο σε δύο χρόνια από την έναρξη παρακολούθησης των µεταπτυχιακών 
µαθηµάτων. 
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Φυσικής 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
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• Φυσική Περιβάλλοντος 
 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Χηµείας 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Χηµεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος 
 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Γεωλογίας 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Γεωγραφία και Περιβάλλον 
• Εφαρµοσµένη Περιβαλλοντική Γεωλογία 

 Η περιβαλλοντική Γεωλογία έχει ως αντικείµενο την µελέτη των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ρύπανση εδάφους, νερού και ατµόσφαιρας) 
που συνδέονται αφ΄ ενός µε τις γεωλογικές διαδικασίες στο εσωτερικό και 
την επιφάνεια της Γης, όπως είναι οι  σεισµοί, η παρουσία και εκµετάλλευση 
διαφόρων τύπων κοιτασµάτων,   οι µετακινήσεις εδαφικών µαζών,  µεταβολές 
ανάγλυφου  και αφ΄ ετέρου  τις επιπτώσεις που συνδέονται µε έργα και 
δραστηριότητες (απορρίµµατα, λύµατα, απόβλητα, τοξικές ουσίες, στείρα  
µεταλλείων και λατοµείων, υπερεκµετάλλευση φυσικών και ορυκτών πόρων 
κλπ.). 

Στόχος του ΠΜΣ είναι η αναβάθµιση της προσφερόµενης εκπαίδευσης 
λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, ώστε οι απόφοιτοι  να 
αποκτήσουν το γνωστικό υπόβαθρο  που απαιτείται να διαδραµατίσουν 
σηµαντικό ρόλο στην αντιµετώπιση σύνθετων περιβαλλοντικών - 
αναπτυξιακών προβληµάτων στα πλαίσια της βιώσιµης ανάπτυξης µέσα από 
ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς. 
 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Παιδαγωγικού Δηµοτικής Εκπαίδευσης 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Φυσικές Επιστήµες Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος 

Σκοπός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η κατάρτιση 
µε εξειδικευµένα γνωστικά πεδία και στην έρευνα, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται τόσο η ειδίκευση όσο και η συµβολή τους στην καλλιέργεια και 
ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστηµονικής έρευνας αλλά και στη διαµόρφωση 
και προαγωγή της επιστηµονικής σκέψης. 

Η χρονική διάρκεια για την απονοµή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζεται 
για το Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης σε τέσσερα (4) τουλάχιστον 
διδακτικά εξάµηνα και για το Διδακτορικό δίπλωµα επιπλέον σε τέσσερα (4) 
εξάµηνα τουλάχιστον από τη λήξη του Μ.Δ.Ε. 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Περιβάλλοντος 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση  

Αντικείµενο: Οι σπουδές στο Πρόγραµµα αυτό εντάσσονται στο πεδίο του 
σχεδιασµού, εφαρµογής και αξιολόγησης πολιτικών που αφορούν στην 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, στην οικολογία και στην 
διαχείριση οικοσυστηµάτων.  

Διάρκεια: Το Πρόγραµµα προσφέρει την δυνατότητα Μ.Δ.Ε. µετά από: 
µονοετή φοίτηση (παρακολούθηση µαθηµάτων  και διπλωµατικής εργασίας), 
διετή φοίτηση µε έρευνα (σύνταξη εργασιών και εκπόνηση διατριβής) και 
Διδακτορικού Διπλώµατος µετά από τριετή τουλάχιστον έρευνα και εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής. 

Στόχος του Προγράµµατος είναι ο συνδυασµός των γνώσεων που 
αποκτούνται στα πεδία των περιβαλλοντικών επιστηµών, της διαχείρισης 
οικοσυστηµάτων και βιολογικής ποικιλότητας, της πολιτικής επιστήµης, της 
οικονοµικής, των επιστηµών διοικήσεως (management and public 
administration), και του χωρικού σχεδιασµού, σε ένα συνεργικό σύνολο 
επαγγελµατικών εφοδίων. Τα εφόδια αυτά θα επιτρέπουν στον πτυχιούχο να 
αντιµετωπίζει µε συστηµική αντίληψη τα περιβαλλοντικά ζητήµατα. Η 
εκπαιδευτική διαδικασία περιλαµβάνει διδασκαλία, άσκηση πεδίου, σεµινάρια, 
µεταπτυχιακή έρευνα και συγγραφή µεταπτυχιακής διατριβής. 

Δεκτοί στο µεταπτυχιακό γίνονται πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ, µε 
άριστη γνώση µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 
 

• Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική  
Το Θεοφράστειο Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική» 

λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 2003-2004 και οδηγεί σε Μ.Δ.Ε. µετά 
από µονοετή φοίτηση (παρακολούθηση µαθηµάτων  και διπλωµατικής 
εργασίας), και Διδακτορικού Διπλώµατος µετά από τριετή τουλάχιστον 
έρευνα και εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. 

Στόχος του Προγράµµατος είναι η απόκτηση γνώσεων στην Οικολογία και 
Διαχείριση Οικοσυστηµάτων, καθώς και στην Περιβαλλοντική Επιστήµη και 
Τεχνολογία, µε έµφαση στο σχεδιασµό διαχειριστικών συστηµάτων και 
εγκαταστάσεων. 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαµβάνει διδασκαλία, άσκηση πεδίου, 
σεµινάρια, µεταπτυχιακή έρευνα και συγγραφή µεταπτυχιακής διατριβής ενώ 
η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. αναλογεί σε 12 µήνες 
πλήρους φοίτησης.  

Στο πρόγραµµα µπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα πτυχιούχοι ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ, Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστηµών, µε άριστη 
γνώση της Αγγλικής (επιπρόσθετη προσµέτρηση άλλης ξένης γλώσσας). 
 
• Γεωργία και Περιβάλλον  

Το Π.Μ.Σ. «Γεωργία και Περιβάλλον» λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος 
2003-2004 και οδηγεί σε Μ.Δ.Ε. µετά από µονοετή φοίτηση (παρακολούθηση 
µαθηµάτων  και διπλωµατικής εργασίας). 

Στόχος του Προγράµµατος είναι η απόκτηση γνώσεων στην διαχείριση 
των γεωργικών συστηµάτων και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, µε 
έµφαση στην: 
− Ολοκληρωµένη Διαχείριση Γεωργικών Οικοσυστηµάτων  
− Διατήρηση Βιοποικιλότητας - Βιολογική Γεωργία  
− Προϊόντα Φυτοπροστασίας και Περιβάλλον  

 Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) 
ακαδηµαϊκά εξάµηνα τα οποία αναλογούν σε 12 µήνες πλήρους φοίτησης. Το 
κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον 13 πλήρεις εκπαιδευτικές 
εβδοµάδες. Από τα τρία (3) εξάµηνα τα δύο (2) συνιστούν άµεση 
(υποχρεωτική) παρακολούθηση (Τµήµα Περιβάλλοντος, Μυτιλήνη) και το 
τρίτο περιλαµβάνει υποχρεωτική εργαστηριακή εξάσκηση (Τµήµατα Φυτικής 
Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ανθοκοµίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου 
του ΤΕΙ Ηπείρου, Άρτα). Επίσης στο τρίτο εξάµηνο περιλαµβάνεται και η 
συγγραφή της Διπλωµατικής Διατριβής. 

Στο Π.Μ.Σ. «Γεωργία και Περιβάλλον», µπορούν να υποβάλουν 
υποψηφιότητα πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άριστοι γνώστες της Αγγλικής.  
Δίδεται προτεραιότητα σε πτυχιούχους Τµηµάτων Περιβαλλοντικών και 
Θετικών Επιστηµών, και Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών. 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος 
• Σύγχρονα Συστήµατα Αγροτικής Παραγωγής στο Μεσογειακό 

Χώρο µε έµφαση στην Αειφορική Παραγωγή και Χρησιµοποίηση 
Νέων Τεχνολογιών µε κατεύθυνση την Γεωργική Μηχανική - 
Διαχείριση Φυσικών Πόρων 
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Κατευθύνσεις: 
− Βελτίωση φυτών και σύγχρονες καλλιέργειες 

Έχει ως σκοπό την προσφορά προχωρηµένης επιστηµονικής γνώσης στα 
θέµατα της γενετικής βελτίωσης και της αγρονοµικής πρακτικής φυτών µε 
ιδιαίτερη οικονοµική σηµασία καθώς και στις σύγχρονες καλλιέργειες του 
µεσογειακού χώρου. Ειδικότερα, προσφέρεται η εξειδικευµένη επιστηµονική 
γνώση στον τοµέα της γενετικής βελτίωσης φυτών που αποβλέπει στη 
δηµιουργία ποικιλιών µε συµβατική και µοριακή µεθοδολογία και η αντίστοιχη 
που αναφέρεται στη φυσιολογία και την οικολογία  των καλλιεργούµενων 
φυτών.  

Τελικά, αποβλέπει στο να προετοιµάσει τους εκπαιδευόµενους να 
χειρίζονται µε αποτελεσµατικότητα και επιτυχία το γενετικό υλικό και το 
γεωργικό περιβάλλον ούτως ώστε τα παραγόµενα προϊόντα να είναι υγιεινά 
και να έχουν παραχθεί µε διαδικασίες φιλικές στο περιβάλλον. 
− Σύγχρονη Φυτοπροστασία 

Αποβλέπει στην παροχή εξειδικευµένων γνώσεων πάνω στα σύγχρονα 
συστήµατα στον τοµέα της φυτοπροστασίας. Αναλύεται η θεωρία και πράξη 
της ολοκληρωµένης αντιµετώπισης των εχθρών και ασθενειών της φυτικής 
παραγωγής, αναπτύσσεται η οικολογική και οικονοµική διάσταση της 
φυτοπροστασίας καθώς και οι µέθοδοι αντιµετώπισης, (βιολογική, χηµική, 
βιοτεχνολογική, καλλιεργητικές, µηχανικές µέθοδοι) ενώ η ολοκληρωµένη 
αντιµετώπιση εξετάζεται στο πλαίσιο της ολοκληρωµένης παραγωγής.  
− Γεωργική Μηχανική - Διαχείριση Φυσικών Πόρων 

Αποβλέπει στην εκπαίδευση επιστηµόνων µε εξειδικευµένες γνώσεις σε 
θέµατα Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος – Γεωργικής 
Μηχανολογίας – Γεωργικής Υδραυλικής – Εδαφολογίας – Αγροµετεωρολογίας 
στα πλαίσια των σύγχρονων τάσεων της γεωργίας µε έµφαση στην προστασία 
του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη 
− Αλιευτική και Υδρόβια Ζωική Παραγωγή 

Με δεδοµένο το αναπτυξιακό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν για τη χώρα 
µας τα αντικείµενα τις αλιευτικής παραγωγής (υδατοκαλλιέργειες και αλιεία), 
η κατεύθυνση της Αλιευτικής και Υδρόβιας Ζωικής Παραγωγής αποβλέπει 
στην αρτιότερη και αποτελεσµατικότερη εκπαίδευση επιστηµόνων µε 
εξειδικευµένες βιολογικές, τεχνικές και οικονοµικές γνώσεις για την επιτυχή 
αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των 
αλιευτικών πόρων και των υδατοκαλλιεργειών.  

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Βιολογίας 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Περιβαλλοντική Βιολογία 
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Στο Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 
Τµηµάτων Βιολογίας και άλλων συναφών µε τη Βιολογία επιστηµών της 
ηµεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής µε 
βαθµό πτυχίου 6,5 και άνω (ισχύει για όλες τις περιπτώσεις πτυχίων). Αν οι 
υποψήφιοι είναι πτυχιούχοι άλλων Τµηµάτων ή δεν έχουν διδαχτεί κάποια 
µαθήµατα ειδίκευσης, είναι υπόχρεοι εξέτασης. Τα µαθήµατα τα οποία πρέπει 
να έχουν διδαχτεί ή να εξεταστούν επιτυχώς είναι τρία από τα παρακάτω: 
− Οικολογία 
− Διαχείριση και Προστασία Οικοσυστηµάτων 
− Φυτογεωγραφία 
− Χλωρίδα και Βλάστηση της Ελλάδας 
− Ηθολογία ζώων 
 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Φυσικής 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Φυσικής Περιβάλλοντος 

Το πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Περιβάλλοντος 
εκπαιδεύει πτυχιούχους Φυσικούς (αλλά και άλλων συναφών τµηµάτων 
Θετικών Επιστηµών και Πολυτεχνείων) σε προχωρηµένα θέµατα 
περιβαλλοντολογίας.  

Οι σπουδές είναι δύο επιπέδων, χρονικής διάρκειας 2 και 5 ετών (κατ� 
ελάχιστο) και οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης και σε 
Διδακτορικό Δίπλωµα αντίστοιχα. Το πρόγραµµα των µαθηµάτων στοχεύει 
µεν στην εξειδίκευση των αποφοίτων του, αλλά σε µεγάλες θεµατικές 
περιοχές, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα ισόρροπης εκπαίδευσης 
επιστηµόνων που µπορούν να παρακολουθούν και να αντιµετωπίζουν 
δυναµικά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η χώρα µας σε θέµατα 
περιβάλλοντος. Τα στοιχεία απασχόλησης των αποφοίτων δείχνουν ότι οι 
απόφοιτοι του ΠΜΣ Περιβάλλοντος απορροφώνται από την αγορά εργασίας 
µε ικανοποιητικούς ρυθµούς.  

Απασχόληση Αποφοίτων:  οι απόφοιτοι του ΠΜΣ Περιβάλλοντος έχουν 
σηµαντική ζήτηση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 
στην Ελλάδα, υπάρχει ζήτηση επιστηµόνων Περιβαλλοντολόγων από τους 
εξής φορείς: Υπουργεία, ΟΤΑ, δηµόσιοι φορείς, ΝΠΔΔ, βιοµηχανίες, 
Οργανισµοί του δηµοσίου, ΜΜΕ και βεβαίως στη Δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
Ήδη απορροφάται σηµαντικός αριθµός πτυχιούχων σε θέσεις που έχουν 
σχέση µε θέµατα περιβάλλοντος. Στον Ιδιωτικό Τοµέα, όχι µόνο οι 
βιοµηχανίες και ορισµένες µεγάλες βιοτεχνικές µονάδες, αλλά και τα ιδιωτικά 
γραφεία απορροφούν περιβαλλοντολόγους, διότι τους υποχρεώνουν οι 
υπάρχουσες νοµοθετικές διατάξεις. Επίσης σύµφωνα µε το Π.Δ. 256/1998-
ΦΕΚ 190/Α/1998 και οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν τα απαιτούµενα προσόντα 
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εγγραφής στο µητρώο µελετητών και συγκεκριµένα στην κατηγορία 27 
(Περιβαλλοντικών Μελετών). 
 
 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Χηµείας 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Χηµεία Περιβάλλοντος 
Διάρκεια: 4 εξάµηνα 
Περιλαµβάνει µαθήµατα όπως: 
− Προχωρηµένη Περιβαλλοντική Χηµεία  
− Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχηµείας  
− Σύγχρονες Μέθοδοι Ταυτοποίησης και Ανάλυσης  
− Προχωρηµένη Χηµική Τεχνολογία 
− Προχωρηµένος Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος  
− Τεχνολογία Περιβάλλοντος  
− Διπλωµατική Εργασία 
 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Γεωλογίας 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Εφαρµοσµένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία 
• Ορυκτοί πόροι - Περιβάλλον 
 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Γεωπονίας 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Αειφορική Γεωργία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων  

11 ειδικεύσεις: 
− Αγροτικής Οικονοµίας,  
− Γενετικής Βελτίωσης & Φυσιολογίας Φυτών,  
− Γενετικής Βελτίωσης, Αγροκοµίας και Ζιζανιολογίας,  
− Επιστήµης Οπωροκηπευτικών,  
− Εγγείων Βελτιώσεων,  
− Γεωργικής Μηχανικής και Υδατικών Πόρων,  
− Εδαφολογίας και Διαχείρισης Εδαφικών Πόρων,  
− Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής,  
− Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων,  
− Επιστηµών Φυτοπροστασίας,  
− Οικολογίας 

Διαχείρισης Αγροσυστηµάτων. 
 



 50 

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστηµονικής γνώσης και στην 
ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της 
χώρας, στον κλάδο της Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Το Π.Μ.Σ. 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος παρέχει στους φοιτητές βασικές 
επιστηµονικές αρχές και ολοκληρωµένες γνώσεις και µεθόδους που θα τους 
καταστήσουν ικανούς επιστήµονες για τη δηµιουργία νέας γνώσης µε άµεσες 
δυνατότητες εφαρµογής στην πράξη και στη µετάδοση των γνώσεων αυτών 
στις επερχόµενες γενεές.  

Ειδικότητες : 
− Δασικής Παραγωγής – Προστασίας Δασών – Φυσικού Περιβάλλοντος 

(ΔΠΠΦ).  
− Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας – Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων 

(ΛΑΙ).  
− Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων (ΣΑΦΠ).  
− Δασοτεχνικών και Υδρονοµικών Έργων (ΔΥΕ).  
− Συγκοµιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΣΤΔΠ). 

 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Πολιτικών Μηχανικών 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη 

Σκοπός και στόχοι:  
Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήµης του πολιτικού µηχανικού κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες και η διαφαινόµενη προοπτική περαιτέρω ανάπτυξής 
της στο άµεσο µέλλον, δηµιουργούν την ανάγκη µιας δυναµικής παρέµβασης 
από µέρους του Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών (ΤΜΠ) στη διαδικασία 
παραγωγής νέων γνώσεων και τεχνολογιών.  

Ενεργώντας προς την κατεύθυνση αυτή το ΤΠΜ λειτουργεί το 
Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε γνωστικό αντικείµενο και 
τίτλο "Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη", Το πρόγραµµα 
αυτό έχει σαφή επαγγελµατικό προσανατολισµό και στόχο την ταχεία 
εξειδίκευση του πολιτικού µηχανικού, αλλά και µηχανικών ή επιστηµόνων 
άλλων συναφών ειδικοτήτων, στην τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος 
και σε κοινωνικο-οικονοµικά και θεσµικά θέµατα, που σχετίζονται άµεσα µε 
τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό και τις επιπτώσεις έργων και δράσεων στη 
βιώσιµη ανάπτυξη.  

Η σκοπιµότητα και οι στόχοι του ΠΜΣ προκύπτουν από τα ακόλουθα:  
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α) Δεν υπάρχει µέχρι σήµερα ουσιαστική και σε βάθος εξειδίκευση στον 
συγκεκριµένο τοµέα επιστηµονικής-επαγγελµατικής δραστηριότητας.  

β) Η πραγµατοποιούµενη εξειδίκευση στο εν λόγω ζωτικό αντικείµενο 
προσδιορίζεται ιδιαίτερα αλλά και θετικά από το σύντοµο χρονικό διάστηµα (1 
έτος), που απαιτείται για την απόκτησή της και από τον πρακτικό της 
χαρακτήρα.  

γ) Η απόκτηση της συγκεκριµένης µεταπτυχιακής ειδίκευσης αποτελεί 
ουσιαστικό προσόν για τον κάτοχό της, καθώς αυτός θα µπορεί να εργασθεί 
µε επιτυχία τόσο σε επιχείρηση που θα δηµιουργήσει ο ίδιος, όσο και σε 
επιχειρήσεις και άλλους ιδιωτικούς και δηµόσιους οργανισµούς της χώρας, 
συµβάλλοντας έτσι στην αναβάθµιση του στελεχιακού δυναµικού τους.  

δ) ΄Οσοι από τους µεταπτυχιακούς φοιτητές (ΜΦ), που θα έχουν 
ολοκληρώσει µε επιτυχία αυτόν τον πρώτο κύκλο µεταπτυχιακών σπουδών, 
επιθυµούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση Διδακτορικού 
Διπλώµατος από το ΤΠΜ, θα έχουν αυξηµένα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

Διάρκεια του προγράµµατος:  
Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του ΜΔΕ του ΠΜΣ στην Προστασία 

Περιβάλλοντος και Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι δώδεκα µήνες και περιλαµβάνει 
δύο διδακτικά εξάµηνα (από Σεπτέµβριο µέχρι Μάιο). Κατά τη διάρκεια του 
θερινού τριµήνου (Ιούνιος - Αύγουστος) εκπονείται από κάθε ΜΦ 
Διπλωµατική Εργασία (ΔΕ).  
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Φυσικής 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Μετεωρολογία, Κλιµατολογία και Φυσική του Ατµοσφαιρικού 

Περιβάλλοντος 
Aπό το 1994 λειτουργεί Τµήµα Mεταπτυχιακών Σπουδών που οδηγεί σε 

απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώµατος Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία-
Κλιµατολογία και Φυσική του Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος.  

Δεκτοί προς φοίτηση γίνονται πτυχιούχοι των Σχολών: Θετικών 
Επιστηµών, Γεωπονοδασολογικών, Πολυτεχνικών και Ανωτάτων 
Στρατιωτικών των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 

 Για να εισαχθούν στο Μεταπτυχιακό Τµήµα οι υποψήφιοι πρέπει να 
εξεταστούν επιτυχώς στα εξής µαθήµατα: Ξένη Γλώσσα, Γενική Φυσική, 
Γενικά Μαθηµατικά, Γενική Μετεωρολογία και Κλιµατολογία. 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Βιολογίας 
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Περιβαλλοντική Βιολογία - Διαχείριση Χερσαίων και 

Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων  
Το φυσικό αντικείµενο του παραπάνω προγράµµατος είναι η παροχή 

ολοκληρωµένης µεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε πτυχιούχους θετικών 
σπουδών στο αντικείµενο των κλάδων της περιβαλλοντικής βιολογίας και 
εισικότερα στους κλάδους της διαχείρισης χερσαίων και θαλάσσιων 
βιολογικών πόρων. Η εκπαίδευση που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωµα 
Εξειδίκευσης διαρκεί δύο έτη κατ’ ελάχιστον. 

Περιλαµβάνει τους κλάδους Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων. 
Εκπαιδεύει µεταπτυχιακούς φοιτητές σε σύγχρονα θέµατα και προβλήµατα 
περιβαλλοντικής βιολογίας, τους κάνει ικανούς για ανεξάρτητη έρευνα και 
σωστή διαχείριση οικοσυστηµάτων χερσαίων και θαλάσσιων βιολογικών 
πόρων.  

Η διετής κατ’ ελάχιστον µεταπτυχιακή εκπαίδευση για τον τίτλο Μ.Τ.Ε 
(Μεταπτυχιακός Τίτλος Εξειδίκευσης) και η περαιτέρω τριετής κατ’ 
ελάχιστον για το Διδακτορικό δηµιουργούν στελέχη διαχείρισης στους δύο 
κλάδους του βιολογικού περιβάλλοντος µε άριστη κατάρτιση και ικανότητα για 
να διδάξουν, να συµµετάσχουν σε περιβαλλοντικά προγράµµατα διαχείρισης, ή 
να εργαστούν σε εταιρείες πρωτογενούς παραγωγής και βιολογικής γεωργίας. 
Οι συνεργαζόµενοι φορείς είναι κορυφαίοι στη χώρα για την πληρότητα και 
ποιότητα έρευνας και µεταφορά γνώσης σε θέµατα που αφορούν οργανισµούς 
χέρσου, θάλασσας και εσωτερικών υδάτων.  
 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Χηµείας 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος 

Σκοπός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η 
εκπαίδευση, µε έντονο επαγγελµατικό προσανατολισµό, νέων επιστηµόνων και 
µηχανικών στις Επιστήµες και τη Μηχανική Περιβάλλοντος (ΕΜΠ) µε στόχο 
την εξειδίκευσή τους για την αντιµετώπιση και επίλυση προβληµάτων της 
προστασίας και της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και µε τα 
οικονοµικά και νοµικά δεδοµένα που σχετίζονται µε αυτά. 

 
• Επιστήµες και Μηχανική Περιβάλλοντος 

Σκοπός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών  "Τεχνολογίες 
Προστασίας Περιβάλλοντος" είναι η απόκτηση γνώσεων στην ανάπτυξη και 
εφαρµογή ειδικών τεχνολογιών στην πρόληψη και επίλυση περιβαλλοντικών 
προβλήµάτων αποφοίτων των θετικών επιστηµών, Μηχανικών και αποφοίτων 
των Σχολών Τεχνολογικών εφαρµογών των Τ.Ε.Ι.  Οι πτυχιούχοι των ΤΕΙ 
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θα εµβαθύνουν τις γνώσεις τους στα επιστηµονικά πεδία των Επιστηµών και 
Μηχανικής Περιβάλλοντος οι δε πτυχιούχοι των ΑΕΙ θα έχουν τη 
δυνατότητα µέσω της παρακολούθησης του ΠΜΣ-ΤΕΠΡΟΠ να εντρυφήσουν 
στις Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος διευρύνοντας έτσι τις γνώσεις 
τους στο Τοµέα των Εφαρµογών της Τεχνολογίας στην προστασία του 
Περιβάλλοντος και τη διαχείριση περιβαλλοντικών προβληµάτων σε πρακτικό 
επίπεδο. 
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Βιολογίας 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Οικολογία, Διαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος 

Το Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τµήµατος 
Βιολογίας στοχεύει στη µεταπτυχιακή εκπαίδευση και κατάρτιση νέων 
επιστηµόνων σε τοµείς αιχµής των βιολογικών επιστηµών, που έχουν άµεση 
σχέση µε την ανάπτυξη της βιολογικής τεχνολογίας και της περιβαλλοντικής 
βιολογίας. 

Στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος γίνονται δεκτοί διπλωµατούχοι πτυχιούχοι των 
Τµηµάτων Βιολογίας και άλλων συναφών επιστηµών από Α.Ε.Ι. εσωτερικού ή 
εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχοι συναφών τµηµάτων Τ.Ε.Ι. Η επιλογή 
γίνεται κατόπιν προσωπικής συνεντεύξεως των υποψηφίων, κατά την οποία 
εξετάζονται η κατάρτιση και η έφεσή τους για ερευνητική εργασία. 
Συνεκτιµώνται ο γενικός βαθµός διπλώµατος ή πτυχίου και ο χρόνος λήψης 
του, οι βαθµοί στα προπτυχιακά µαθήµατα τα σχετικά µε το γνωστικό 
αντικείµενο του Π.Μ.Σ., η εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας (εφόσον αυτή 
περιλαµβάνεται στο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών του Tµήµατος 
προέλευσης), άλλες ερευνητικές ή και επαγγελµατικές δραστηριότητες, η 
γνώση µιας ξένης γλώσσας (κατά προτίµηση της Aγγλικής για τους Έλληνες 
υποψήφιους και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας για τους 
αλλοδαπούς), και συστατικές επιστολές. 

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για απονοµή του Μ.Δ.Ε. και του Δ.Δ. είναι 
τέσσερα (4) και έξη (6) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, αντιστοίχως. Κάθε ειδίκευση 
στο Μ.Δ.Ε. περιλαµβάνει την παρακολούθηση µεταπτυχιακών µαθηµάτων 
υποχρεωτικών και επιλογής και πρακτικών ασκήσεων (συνολικά τουλάχιστον 
240 διδακτικών ωρών), την παρακολούθηση και παρουσίαση σεµιναρίων-
διαλέξεων, καθώς και την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας.  
 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Γεωλογίας 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
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• Γεωεπιστήµες και Περιβάλλον 
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωµατούχοι ή πτυχιούχοι Τµηµάτων 

Γεωλογίας ΑΕΙ της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Για το 
ΜΔΕ ''Γεωπιστήµες και Περιβάλλον, µε απόφαση της ΓΣΕΣ µπορεί να 
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής και οµοταγών 
ιδρυµάτων της αλλοδαπής των οποίων το πτυχίο είναι συναφές µε τις 
κατευθύνσεις του ΜΔΕ.  

Η χρονική διάρκεια του Προγράµµατος ορίζεται σε 4 εξάµηνα για το 
Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η διάρκεια του προγράµµατος για 
το Διδακτορικό Δίπλωµα µετά την λήψη του ΜΔΕ, ορίζεται σε 4 εξάµηνα 
κατ' ελάχιστο. 
 
 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Φυσικής 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: 
• Περιβαλλοντικές Επιστήµες 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τµηµάτων των Σχολών 
Θετικών Επιστηµών, Πολυτεχνικών, ιατρικών, Γεωπονικών και λοιπών 
σχετικών µε το Περιβάλλον Σχολών και Τµηµάτων των ΑΕΙ της Ηµεδαπής ή 
αντιστοίχων της Αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ κατευθύνσεων 
συναφών προς τα άνω αναγραφόµενα Τµήµατα. Οι υποψήφιοι πρέπει να 
ικανοποιούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των 
µαθηµάτων.  

Η χρονική διάρκεια του Προγράµµατος ορίζεται σε 4 εξάµηνα κατ' 
ελάχιστο και 6 εξάµηνα κατά µέγιστο για το Μεταπτυχιακό Δίπλωµα 
Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η διάρκεια του προγράµµατος για το Διδακτορικό 
Δίπλωµα µετά τη λήψη του ΜΔΕ ορίζεται σε 4 εξάµηνα κατ'ελάχιστο.  
 
 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Χηµικών Μηχανικών 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Ενέργεια και Περιβάλλον 

Στο Π.Μ.Σ. του Τµήµατος γίνονται δεκτοί διπλωµατούχοι Τµηµάτων 
Χηµικών Μηχανικών και λοιπών Τµηµάτων Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς 
επίσης και πτυχιούχοι Τµηµάτων Σχολών Θετικών Επιστηµών. Η επιλογή 
γίνεται κατόπιν προσωπικής συνεντεύξεως των υποψηφίων, κατά την οποία 
εξετάζονται η τεχνική τους κατάρτιση και η έφεσή τους για ερευνητική 
εργασία, µε συνεκτίµηση του γενικού βαθµού διπλώµατος ή πτυχίου, άλλης 
ερευνητικής ή και επαγγελµατικής δραστηριότητας και τριών συστατικών 
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επιστολών. Η εισαγωγή µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται δύο φορές το 
χρόνο, συνήθως Απρίλιο και Σεπτέµβριο. 

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για απονοµή του Μ.Δ.Ε. είναι τέσσερα 
ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τη φοίτησή τους στο 
Π.Μ.Σ. του Τµήµατος διδάσκονται συνολικά οκτώ (8) µαθήµατα . Το Μ.Δ.Ε. 
χορηγείται µετά από την επιτυχή παρακολούθηση των οκτώ µαθηµάτων και 
την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας.  
 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Βιοµηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Συστήµατα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας 

Περιβάλλοντος  
Η συνεχώς αυξανόµενη παγκόσµια ευαισθητοποίηση για την εφαρµογή 

µεθόδων και διεργασιών που έχουν ευεργετικά αποτελέσµατα για το 
περιβάλλον και την εξοικονόµηση ενέργειας, αποτελεί µία από τις πρώτες 
αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οδηγίες της 
οποίας συµβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και επιβάλλουν 
τη λήψη συνεχώς αυστηρότερων µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος.  

Σκοπός: η µεθοδική και αναλυτική διατύπωση των ενεργειακών και 
περιβαλλοντικών προβληµάτων καθώς και η διερεύνηση των εφικτών λύσεων 
στα πλαίσια των µαθηµάτων του Μ.Π.Σ θα συντελέσουν αποτελεσµατικά στη 
δηµιουργία στελεχιακού δυναµικού που θα είναι σε θέση να καλύψει τις 
παρούσες και µελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισµών σε 
θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και υποστήριξης συστηµάτων διαχείρισης της 
ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.  
 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Γενικό 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Χηµικών Τεχνολογικών 

Ο σκοπός των µεταπτυxιακών σπουδών είναι να µορφώσει και να 
εκπαιδεύσει τον µεταπτυxιακό φοιτητή σε διάφορα καθορισµένα πεδία της 
επιστήµης, µε στόχο να αποκτήσει τέτοιο επίπεδο κατάρτισης ώστε να είναι 
ικανός να συµµετέχει ενεργά και µε γρήγορο ρυθµό σε κάθε ερευνητικό και 
τεxνολογικό πεδίο που σxετίζεται µε την ειδικότητά του. Επίσης, στόxος του 
µεταπτυxιακού προγράµµατος είναι η εκπαίδευση µέσω της έρευνας για την 
ανάπτυξη τεxνολογίας και για την προώθηση της επιστήµης στα γνωστικά 
αντικείµενα των τοµέων του Τµήµατος σε συνεργασία και µε τα άλλα τµήµατα 
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του Πολυτεχνείου Κρήτης, όπου αυτό είναι εφικτό. Επίσης παρέχεται η 
δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής σε γνωστικά αντικείµενα που 
άπτονται των τοµέων αυτών. 

Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση ΜΔΕ είναι δύο (2) έτη.  
Γίνονται δεκτοί Πτυxιούxοι τµηµάτων σχολών θετικών και κοινωνικών 

επιστηµών της Ελλάδος και της αλλοδαπής στα αντικείµενα: Μαθηµατικών, 
Φυσικών, Χηµικών, Φυσικοχηµικών, Οικονοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών, 
Χηµικών Μηxανικών, Μηxανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηxανολόγων 
Μηxανικών, Ηλεκτρονικής & Μηxανικών Υπολογιστών, Μηxανικών Ορυκτών 
Πόρων, Ηλεκτρολόγων Μηxανικών, Βιοxηµικών, Βιοφυσικών, Πολιτικών 
Μηxανικών και συναφών τµηµάτων. 
 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον 

Στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα "Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον" για τα 5 
πρώτα έτη εφαρµογής του (2001-2006) προσφέρεται εξειδίκευση σε τρεις 
κύκλους (κατευθύνσεις): 
− Ανίχνευση και Εντοπισµός στη Διαχείριση του Γεωπεριβάλλοντος.  
− Εκµετάλλευση Ορυκτών Πόρων και Γεωτεχνικά Έργα.  
− Αξιοποίηση Βιοµηχανικών Ορυκτών, Υλικών και Ενεργειακών Πόρων.  

Σε κάθε Κύκλο περιλαµβάνονται υποχρεωτικά µαθήµατα κορµού καθώς 
και µαθήµατα επιλογής. Τα µαθήµατα κορµού θα πρέπει να τα 
παρακολουθήσουν όλοι οι µεταπτυχιακοί φοιτητές που θα ακολουθήσουν τον 
συγκεκριµένο Κύκλο (Κατεύθυνση). Το µεγαλύτερο µέρος των µεταπτυχιακών 
µαθηµάτων πρέπει να προέρχεται από τον Κύκλο που επέλεξε ο 
µεταπτυχιακός φοιτητής. 
 
 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: Μηχανικών Περιβάλλοντος 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Περιβαλλοντική και Υγειονοµική Μηχανική 

Αντικείµενο του ΠΜΣ είναι η χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώµατος 
Ειδίκευσης στην «Περιβαλλοντική και Υγειονοµική Μηχανική». Το ΠΜΣ έχει 
οργανωθεί έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα σε πτυχιούχους επιστήµονες 
και µηχανικούς όλων των ειδικοτήτων να ειδικευτούν στις κατευθύνσεις:  

1. «Περιβάλλον και Υγεία (Environmental and Health Engineering)  
2. Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Παράκτιας Ζώνης (Ιntegrated 

Water Resources and Coastal Management). 
Στόχοι του ΠΜΣ είναι:  
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(α) η εµβάθυνση στη διεπιστηµονική γνώση και στην πρακτική της 
περιβαλλοντικής και υγειονοµικής µηχανικής και η περαιτέρω εξειδίκευση σε 
συγκεκριµένους τοµείς της,  

(β) η προαγωγή της έρευνας που διεξάγεται για το Περιβάλλον και Υγεία 
(Εnvironment and Health Engineering) και την διαχείριση των υδατικών 
πόρων και παράκτιας ζώνης (Ιntegrated Water Resources and Coastal 
Management)  

(γ) η µετεκπαίδευση φοιτητών και η δηµιουργία επιστηµόνων-ερευνητών 
που θα έχουν τα απαραίτητα εφόδια για την προσφορά εξειδικευµένου έργου, 
την διεξαγωγή πρωτότυπης επιστηµονικής έρευνας και τη συνεισφορά στην 
επίλυση των σηµαντικών περιβαλλοντικών προβληµάτων και στην προστασία 
της δηµόσιας υγείας που αντιµετωπίζει η Ελλάδα και γενικότερα η υφήλιος. 

 
• Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος 

Το Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης µε 
συµµετοχή των Τµηµάτων Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών 
Παραγωγής & Διοίκησης και του Τοµέα Χηµείας του Γενικού Τµήµατος 
οργανώνει και λειτουργεί Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) µε κύριο στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας αιχµής και 
τεχνογνωσίας για τον Έλεγχο της Ποιότητας και τη Διαχείριση του 
Περιβάλλοντος µε µερική χρηµατοδότηση από το Πολυτεχνείο Κρήτης.  

Γίνονται δεκτοί αποφοίτοι ΑΕΙ τµηµάτων Μηχανικών Περιβάλλοντος, 
Πολιτικών Μηχανικών και Χηµικών Μηχανικών.  
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ: - 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ:  
• Διαχείριση Αποβλήτων 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η παροχή εξειδικευµένων γνώσεων: (1) 
στα θέµατα των Tεχνολογιών επεξεργασίας αποβλήτων και µεθοδολογιών 
απορρύπανσης και (2) στην κατανόηση της πολύπλοκης δοµής και λειτουργίας 
του περιβάλλοντος, το οποίο είναι ο τελικός αποδέκτης των αποβλήτων. 

 Προϋποθέσεις Εισαγωγής : Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι του 
Προγράµµατος «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήµες» του ΕΑΠ, απόφοιτοι 
Πανεπιστηµίου των τµηµάτων Χηµικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, 
Φυσικής, Xηµείας, Bιολογίας, Βιοχηµείας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, 
Περιβάλλοντος, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δασολογίας & Φυσικού 
Περιβάλλοντος, Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών 
Πόρων, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής 
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Παραγωγής, Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και 
Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονίας, Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών, 
Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων, Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, 
Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος,    Γεωλογίας 
και των Πολυτεχνικών Σχολών ελληνικών AEI καθώς και των τµηµάτων 
Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος και Τεχνολογιών  Αντιρρύπανσης των 
ΑΤΕΙ. Η γνώση µιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, 
αποδεικνυόµενη µε την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη 
για την παρακολούθηση του προγράµµατος 
 
• Κατάλυση και Προστασία του Περιβάλλοντος 

Στόχος του προγράµµατος είναι η αναλυτική παρουσίαση της επιστήµης 
της Κατάλυσης και της συµβολής της στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι 
απόφοιτοι του Προγράµµατος αυτού αναµένεται να µπορούν:  
− να συνεισφέρουν ουσιαστικά στη λειτουργία και ανάπτυξη διεργασιών που 

στοχεύουν στην καταστροφή των ρύπων και στην παραγωγή καυσίµων 
φιλικών προς το περιβάλλον 

− να συµµετέχουν σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράµµατα που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων καταλυτών για την καταστροφή των 
ρύπων και την παραγωγή καυσίµων φιλικών προς το περιβάλλον 

− να αρχίσουν την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στην Κατάλυση. 
 Προϋποθέσεις Εισαγωγής: Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι του προγράµµατος 

«Σπουδές στις Φυσικές Επιστήµες» του ΕΑΠ, απόφοιτοι Πανεπιστηµίου των 
τµηµάτων Χηµείας, Φαρµακευτικής, Χηµικής Μηχανικής, Περιβάλλοντος, 
Φυσικής, Τεχνολογίας Υλικών, Γεωλογίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, 
Μηχανικών Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών 
Πόρων,  καθώς και απόφοιτοι του τµήµατος Τεχνολογιών  αντιρρύπανσης 
των Α.ΤΕΙ. Η γνώση µιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, 
αποδεικνυόµενη µε την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη 
για την παρακολούθηση του προγράµµατος. 

  
• Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Έργων Υποδοµής 

Σκοπός του Προγράµµατος είναι η απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων και 
η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους ασχολούµενους µε το σχεδιασµό, έλεγχο και 
διαχείριση έργων υποδοµής σχετικά µε τα θέµατα προστασίας, λειτουργίας 
και διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής: Γίνονται δεκτοί : 
 α) Πτυχιούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών απόφοιτοι Πανεπιστηµίων 

των Τµηµάτων Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Χηµικών Μηχανικών, Μηχανικών 
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Περιβάλλοντος, Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών 
Χωροταξίας Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 
τουλάχιστον 4 έτη πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής  αιτήσεων.  

Η εµπειρία σε έργα υποδοµής (µελέτες, επιβλέψεις ή και κατασκευές) θα 
βοηθήσει καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράµµατος. 

β) Πτυχιούχοι Πανεπιστηµίων των Τµηµάτων Γεωλογίας, Μηχανικοί 
Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών και Πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. στην ειδικότητα 
Δοµικών Έργων και Έργων Υποδοµής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον 6 έτη πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής  αιτήσεων.  

 Η εµπειρία σε έργα υποδοµής (µελέτες, επιβλέψεις ή και κατασκευές) θα 
βοηθήσει καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράµµατος. 

 Η γνώση µιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόµενη 
µε την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, θα βοηθήσει σηµαντικά στην 
παρακολούθηση του προγράµµατος. 
 
• Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός Πόλεων και Κτιρίων 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων και 
η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους ασχολούµενους µε το σχεδιασµό, έλεγχο και 
διαχείριση πόλεων, κτιρίων και τοπίου σχετικά µε τα θέµατα προστασίας, 
λειτουργίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

 Προϋποθέσεις Εισαγωγής: Γίνονται δεκτοί: 
α) Πτυχιούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών απόφοιτοι Πενεπιστηµίου  

των Τµηµάτων Αρχιτεκτονικής (Αρχιτέκτονες ή Αρχιτέκτονες µε ΜΔΕ στην 
πολεοδοµία και χωροταξία), Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας 
Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
είναι εγγεγραµµένοι στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος τουλάχιστον 4 έτη 
πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής  αιτήσεων.  

β)  Αρχιτέκτονες τοπίου από Πανεπιστήµια του εξωτερικού µε 
αναγνώριση πτυχίου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον 4 έτη πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής  αιτήσεων. 

Η εµπειρία σε κτιριολογικές µελέτες και εφαρµογές ή σε µελέτες 
διαµόρφωσης ανοικτών χώρων ή σε µελέτες αστικού σχεδιασµού θα βοηθήσει 
καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράµµατος. 

γ) Πτυχιούχοι Πανεπιστηµίου Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Μηχανικοί 
Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών και Πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. στην ειδικότητα 
«Ανθοκοµία και Αρχιτεκτονική Τοπίου». Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει το πτυχίο τους τουλάχιστον 6 έτη πριν από την καταληκτική 
ηµεροµηνία υποβολής  αιτήσεων. 
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Η εµπειρία σε κτιριολογικές µελέτες και εφαρµογές ή σε µελέτες 
διαµόρφωσης ανοικτών χώρων ή σε µελέτες αστικού σχεδιασµού θα βοηθήσει 
καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράµµατος. 

δ) Πτυχιούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών απόφοιτοι Πανεπιστηµίων ή 
Πολυτεχνικών Σχολών των  Τµηµάτων Μηχανολόγων Μηχανικών,  
Μηχανολόγων, Ναυπηγών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Χηµικών 
Μηχανικών, Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών. Οι υποψήφιοι θα 
πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος 
τουλάχιστον 8 έτη πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής  αιτήσεων. 

Η εµπειρία σε κτιριολογικές µελέτες και εφαρµογές ή σε µελέτες 
διαµόρφωσης ανοικτών χώρων ή σε µελέτες αστικού σχεδιασµού θα βοηθήσει 
καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράµµατος. 

 Η γνώση µιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, αποδεικνυόµενη 
µε την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, θα βοηθήσει σηµαντικά στην 
παρακολούθηση του προγράµµατος. 
 
ΙΕΚ 
 

Στη µετα-υποχρεωτική Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση εντάσσονται και τα 
Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία προσφέρουν επίσηµη 
αλλά αδιαβάθµιτη εκπαίδευση. Τα Ιδρύµατα αυτά χαρακτηρίζονται 
αδιαβάθµιτα, γιατί δέχονται τόσο αποφοίτους Γυµνασίου όσο και αποφοίτους 
Λυκείου, ανάλογα µε τις επιµέρους ειδικότητες που προσφέρουν. 

 
Με κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων και Οικονοµικών, καθιερώθηκε το Εθνικό Σύστηµα 
Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης. Ο Ο.Ε.Ε.Κ., µε τη συνδροµή της 
Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
(Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), στην οποία συµµετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, πραγµατοποιεί, 
σε εθνικό επίπεδο, εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης, δύο 
φορές το χρόνο. Στις εξετάσεις αυτές, που περιλαµβάνουν πρακτικό και 
θεωρητικό µέρος, οι απόφοιτοι των Δηµοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., 
διαγωνίζονται σε κοινά θεωρητικά θέµατα για όλη την Ελλάδα, προκειµένου 
να αποκτήσουν το Δίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης. 

Το Δίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης είναι αναγνωρισµένο, τόσο στην 
Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, µε 
το οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ). 

 
Η επιλογή των υποψηφίων καταρτιζόµενων στα δηµόσια Ι.Ε.Κ. 

πραγµατοποιείται δύο φορές το χρόνο βάσει αντικειµενικών κριτηρίων. 
Ειδικότερα λαµβάνονται υπόψη: 
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− Ο βαθµός του τίτλου σπουδών 
− Η ηλικία του υποψηφίου 
− Η επαγγελµατική εµπειρία στην ειδικότητα που επέλεξε ο υποψήφιος 
− Η οικογενειακή κατάσταση (παιδί πολύτεκνης οικογένειας). 
 

 
ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ 

Ειδικού Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) 

Ειδικού Δασικής Προστασίας  

Επιµελητή-Ξεναγού Εθνικών Δρυµών και Χώρων Αναψυχής 

Στελεχών Ήπιων Μορφών Αγροτουρισµού  

Τεχνικού Αερίων Καυσίµων - Φυσικού Αερίου 

Τεχνικού Βιολογικής-Οικολογικής Γεωργίας 

Τεχνικού Ελέγχου Βιοµηχανικού και Εργασιακού Περιβάλλοντος  

Τεχνικού Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης  



 62 

Βιβλιογραφία  
 
Aikenhead, G. (1994).The Social contrast of Science Implications for 
Teaching Science, in J. Solomon and G. Aikenhead (Eds), STS 
Education International Perspectives on Reform, 11-20, NY : Teacher 
College Press.    
 
Bybee, R. (1985). The restorations of Confidence in Science and 
Technology Education,  School of Science and Mathematics, 85(2), 95-
108. 
 
Sitarz, D. (ed). (1993). Agenda 21: The Earth Summit strategy to save 
our planet.Boulder, CO : Earth Press. 
 
Solomon, J. (1994). Conflict Between  Mainstream Science and STS  in 
Science Education in J. Solomon and G. Aikenhead (Eds), STS 
Education International Perspectives on Reform, 3-10, NY : Teacher 
College Press.    
 
Sweden in the Year 2021, (1999). Toward a sustainable society. 
Stockholm   
 
U.N.E.S.C.O., (1977). Conférence Intergouvernementale sur l’éducation 
relative à l’environnement, Rapport final, Tbilissi, 14-26 Octobre 1977. 
Paris, ED/MD/49. 
  
Zoller, U. (1992).The Technology/Education Interface: STES 
Education for all, Canadian Journal of Education, 17(1), 86-91. 
 
Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (2000). Η Ε.Ε. 
συγκεντρώνει τις προσπάθειές της στην πράσινη απασχόληση. Υπηρεσία 
Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεµβούργο.  
 
Ζήσης, Ι. (2003). Πράσινο Επιχειρείν. Υπουργείο Χωροταξίας 
Περιβάλλοντος και Δηµοσίων Έργων, Αθήνα. 
 
Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (1999). Ψήφισµα του Συµβουλίου 
της 22ας Φεβρουαρίου 1999 σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για 
την απασχόληση. Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
1999/C 69/02. 
 



 63 

Άλλες Πηγές Πληροφόρησης  
 
Ιστοσελίδες 

 
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δηµόσιων Έργων 
http://www.minenv.gr/ 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Δίκτυο Νέστωρ 
http://195.251.20.34/default.asp 
Δικτυακός Τόπος Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης 
http://www.oeek.gr/index2.html 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
http://www.ypakp.gr 
 

ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
ΑΠΘ - Τµήµα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος 
http://www.auth.gr/forestry/ 
ΔΠΘ - Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
http://www.env.duth.gr/ 
ΔΠΘ - Τµήµα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών 
Πόρων  
http://www.fmenr.duth.gr/  
Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Τµήµα Γεωγραφίας  
http://www.aegean.gr/Geography/ 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας - Τµήµα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & 
Αγροτικού Περιβάλλοντος  
http://www.agr.uth.gr/  
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας - Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
http://www.prd.uth.gr/ 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου - Τµήµα Περιβάλλοντος  
http://www.aegean.gr/environment/ 
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων – Σχολή Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και 
Επιχειρήσεων 
http://www.env.uoi.gr/ 
Πολυτεχνείο Κρήτης - Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος  
http://www.tuc.gr/tmimata/mhper/ 
Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας - Τµήµα  Μηχανικών Διαχείρισης 
Ενεργειακών Πόρων (Κοζάνη) 
http://www.enman.uown.gr/ 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
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http://www.aua.gr/ 
ΕΑΠ – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο 
http://www.eap.gr 
 
 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ  
Ενεργειακής Τεχνολογίας  
http://www.et.teiath.gr/ 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος   
http://airlab.teikoz.gr/geope/geope.htm 
Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης  
http://airlab.teikoz.gr/stef/Stef.htm   
Εµπορίας & Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων  
http://florina.teikoz.gr/florina/B3.php 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  
http://www.teikav.edu.gr/la/Dasoponia/   
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ  
Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας  
http://www.tm.teiher.gr/enpet/  
Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος 
http://www.chania.teiher.gr 
ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ 
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  
http://www.karp.teilam.gr/ 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος 
http://www.teilar.gr/schools/karditsa/forestry/index.el.php3 
ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ  
Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας  
http://www.teiser.gr/geoplir/index.html 



 65 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ και 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
  

Επάγγελµα Μορφωτικό 
Επίπεδο 

Κωδικοί Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων 

(όπως ορίζονται στα 
Παραρτήµατα 2 & 3) 

1 Γεωπόνος φυτικής 
παραγωγής (κατεύθυνση 
φυτοπροστασίας & 
περιβάλλοντος) 

ΑΕΙ ΓΠΑ01, ΠΘ04 

2 Γεωργός (βιολογικής 
γεωργίας) 

- - 

3 Γεωτεχνολόγος - 
Περιβαλλοντολόγος 

ΤΕΙ ΤΕΙ02 

4 Δασολόγος - 
Περιβαλλοντολόγος 

ΑΕΙ ΑΠΘ06, ΔΠΘ05 

5 Ειδικός γεωγραφικών 
συστηµάτων - GIS 

ΙΕΚ * στα δηµόσια/ιδιωτικά 
ΙΕΚ που παρέχουν την 

ειδικότητα 
6 Ειδικός δασικής προστασίας 

(Δασοφύλακας, Φύλακας 
θήρας, Προσωπικό δασικών 
εργασιών) 

ΙΕΚ * στα δηµόσια/ιδιωτικά 
ΙΕΚ που παρέχουν την 

ειδικότητα 

7 Ελεγκτής/Επιθεωρητής 
περιβάλλοντος 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Πρόγραµµα Κατάρτισης 
σε ΚΕΚ 

8 Έµπορος βιολογικής λαϊκής 
αγοράς 

- - 

9 Επιµελητής - Ξεναγός 
εθνικών δρυµών και χώρων 
αναψυχής 

ΙΕΚ * στα δηµόσια/ιδιωτικά 
ΙΕΚ που παρέχουν την 

ειδικότητα 
10 Επόπτης, φύλακας φυσικού 

περιβάλλοντος  
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ 
Πρόγραµµα Κατάρτισης 

σε ΚΕΚ 
11 Κτηνοτρόφος (βιολογικής 

κτηνοτροφίας) 
- - 

12 Μελισσοκόµος (βιολογικής 
µελισσοκοµίας) 

- - 

13 Μηχανικός περιβάλλοντος ΑΕΙ ΔΠΘ01, ΠΟΛΚ01 
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14 Μηχανικός διαχείρισης 
ενεργειακών πόρων 

ΑΕΙ ΠΔΜ01 

15 Μηχανικός χωροταξίας, 
πολεοδοµίας και 
περιφερειακής ανάπτυξης  

ΑΕΙ ΑΠΘ11, ΠΘ01 

16 Περιβαλλοντολόγος ΑΕΙ ΠΑ01 

17 Πωλητής οικολογικών 
τροφίµων και άλλων ειδών 

- - 

18 Στέλεχος κέντρων 
πληροφόρησης και ειδικών 
φορέων διαχείρισης 
προστατευόµενων περιοχών 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Πρόγραµµα Κατάρτισης 
σε ΚΕΚ 

19 Στέλεχος διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Πρόγραµµα Κατάρτισης 
σε ΚΕΚ 

20 Στέλεχος εγκατάστασης - 
λειτουργίας - 
παρακολούθησης ΧΥΤΑ 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Πρόγραµµα Κατάρτισης 
σε ΚΕΚ 

21 Στέλεχος ήπιων µορφών 
αγροτουρισµού 

ΙΕΚ * στα δηµόσια/ιδιωτικά 
ΙΕΚ που παρέχουν την 

ειδικότητα 
22 Στέλεχος οργάνωσης 

προγραµµάτων ανακύκλωσης 
και ευαισθητοποίησης κοινού 

ΙΕΚ-ΛΥΚΕΙΟ Πρόγραµµα Κατάρτισης 
σε ΚΕΚ 

23 Στέλεχος παρακολούθησης 
εγκαταστάσεων λειτουργίας 
υγρών αποβλήτων 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Πρόγραµµα Κατάρτισης 
σε ΚΕΚ 

24 Τεχνικός αερίων καυσίµων – 
φυσικού αερίου 

ΙΕΚ * στα δηµόσια/ιδιωτικά 
ΙΕΚ που παρέχουν την 

ειδικότητα 
25 Τεχνικός βιολογικής-

οικολογικής γεωργίας 
ΙΕΚ * στα δηµόσια/ιδιωτικά 

ΙΕΚ που παρέχουν την 
ειδικότητα 

26 Τεχνικός ελέγχου 
βιοµηχανικού και εργασιακού 
περιβάλλοντος 

ΙΕΚ * στα δηµόσια/ιδιωτικά 
ΙΕΚ που παρέχουν την 

ειδικότητα 
27 Τεχνικός ελέγχου ρύπανσης 

και εγκαταστάσεων 
αντιρρύπανσης 

ΙΕΚ * στα δηµόσια/ιδιωτικά 
ΙΕΚ που παρέχουν την 

ειδικότητα 
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28 Τεχνίτης εγκατάστασης και 
συντήρησης συστηµάτων 
βιολογικού καθαρισµού 

ΙΕΚ-ΛΥΚΕΙΟ Πρόγραµµα Κατάρτισης 
σε ΚΕΚ 

29 Τεχνίτης περιβάλλοντος ΤΕΕ *στα ΤΕΕ που 
παρέχουν την 
ειδικότητα 

30 Τεχνίτης περιβάλλοντος και 
αγροτουρισµού 

ΤΕΕ *στα ΤΕΕ που 
παρέχουν την 
ειδικότητα 

31 Τεχνίτης τροφίµων και 
εµπορίας γεωργικών 
προϊόντων 

ΤΕΕ *στα ΤΕΕ που 
παρέχουν την 
ειδικότητα 

32 Τεχνίτης ΧΥΤΑ και 
εγκαταστάσεων 
ανακύκλωσης 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΙΕΚ-ΛΥΚΕΙΟ 

Πρόγραµµα Κατάρτισης 
σε ΚΕΚ 

33 Τεχνολόγος αντιρρύπανσης ΤΕΙ ΤΕΙ03 

34 Τεχνολόγος γεωπόνος 
βιολογικής γεωργίας 

ΤΕΙ ΤΕΙ05 

35 Τεχνολόγος δασοπόνος 
διαχείρισης φυσικών πόρων 

ΤΕΙ ΤΕΙ07, ΤΕΙ9, ΤΕΙ10, 
ΤΕΙ11 

36 Τεχνολόγος ελέγχου 
ποιότητας αγροτικών 
προϊόντων 

ΤΕΙ ΤΕΙ04 

37 Τεχνολόγος ενέργειας ΤΕΙ ΤΕΙ01 

38 Τεχνολόγος οικολογίας & 
περιβάλλοντος 

ΤΕΙ ΤΕΙ06 

39 Τεχνολόγος τοπογράφος - 
Γεωπληροφορικής 

ΤΕΙ ΤΕΙ08, ΤΕΙ12 

40 Υπεύθυνος αποκατάστασης 
περιβαλλοντικά 
υποβαθµισµένων ζωνών, 
όπως χωµατερές & λατοµεία 

ΙΕΚ-ΛΥΚΕΙΟ Πρόγραµµα Κατάρτισης 
σε ΚΕΚ 

41 Υπεύθυνος λειτουργίας και 
εξοπλισµού παρακολούθησης 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

ΑΕΙ-ΤΕΙ Πρόγραµµα Κατάρτισης 
σε ΚΕΚ 

42 Υπεύθυνος παρακολούθησης 
υδάτινων αποδέκτων και 
ποιότητας πόσιµου νερού  

ΑΕΙ-ΤΕΙ Πρόγραµµα Κατάρτισης 
σε ΚΕΚ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 
(ΑΕΙ) ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 

 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Δασολογίας & 
Φυσικού 

Περιβάλλοντος 
ΑΠΘ01 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 

ΣΧΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Μηχανικών 
Χωροταξίας & 
Ανάπτυξης 

ΑΠΘ02 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ 
- 

Φυτικής 
Παραγωγής 
(κατεύθυνση 

Φυτοπροστασίας 
& 

Περιβάλλοντος) 

ΓΠΑ01 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ 

Μηχανικών 
Περιβάλλοντος ΔΠΘ01 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΡΑΚΗΣ 
 

- 

Δασολογίας και 
Διαχείρισης 

Περιβάλλοντος 
και Φυσικών 

Πόρων 

ΔΠΘ02 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 

 
ΣΧΟΛΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

Περιβάλλοντος ΠΑ01 
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ 

Μηχανικών 
Χωροταξίας 
Πολεοδοµίας 

και 
Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

ΠΘ01 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

ΣΧΟΛΗ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Γεωπονίας 
Φυτικής 

Παραγωγής και 
Αγροτικού 

Περιβάλλοντος 

ΠΘ02 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΦΥΣΙΚΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος 
και Φυσικών 

Πόρων 

ΠΙ01 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ - Μηχανικών 

Περιβάλλοντος ΠΟΛΚ01 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ 

Μηχανικών 
Διαχείρισης 
Ενεργειακών 

Πόρων 
(Κοζάνη) 

ΠΔΜ01 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (TEI) ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ  
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
ΣΧΟΛΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩ
Ν ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Ενεργειακής 
Τεχνολογίας ΤΕΙ01 

ΣΧΟΛΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩ
Ν ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

(Κοζάνη) 

Γεωτεχνολογίας 
& 

Περιβάλλοντος   
Τεχνολογιών 
Αντιρρύπανσης 

ΤΕΙ02 
ΤΕΙ03 

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

(ΚΟΖΑΝΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΣΧΟΛΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

Εµπορίας & 
Ποιοτικού 
Ελέγχου 

Αγροτικών 
Προϊόντων 

ΤΕΙ04 

- 
Βιολογικής 
Γεωργίας 

(Αργοστόλι) 
ΤΕΙ05 

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

- 
Οικολογίας & 
Περιβάλλοντος 

(Ζάκυνθος) 
ΤΕΙ06 

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 

ΣΧΟΛΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 

(Δράµα) 

Δασοπονίας & 
Διαχείρισης 
Φυσικού 

Περιβάλλοντος 

ΤΕΙ07 

ΣΧΟΛΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩ
Ν ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

(Ηράκλειο) 

Γεωπληροφορικ
ής & 

Τοπογραφίας 
ΤΕΙ08 

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΧΑΝΙΩΝ 

Φυσικών Πόρων 
& 

Περιβάλλοντος 

 
 

ΤΕΙ09 
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ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Δασοπονίας και 
Διαχείρισης 
Φυσικού 

Περιβάλλοντος 

ΤΕΙ10 

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Δασοπονίας & 
Διαχείρισης 
Φυσικού 

Περιβάλλοντος 

ΤΕΙ11 

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
ΣΧΟΛΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩ
Ν ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Γεωπλη/κής & 
Τοπογραφίας ΤΕΙ12 

 
 


