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Πρόλογος
Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου σύμφωνα με το
υπ΄ αριθ. 316/4.11.97 Προεδρικό Διάταγμα, ως ανεξάρτητο Τμήμα. Σήμερα, μαζί με το
Τμήμα Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελούν τη Σχολή Περιβάλλοντος. Οι πρώτοι προπτυχιακοί
φοιτητές του Τμήματος εισήχθησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.
Από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 λειτουργεί στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ‘Διαχείριση Παρακτίων
Περιοχών’ και από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 κοινό ελληνογαλλικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ‘Διατήρηση της Βιοποικιλότητας’ σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Montpellier 2. Παράλληλα στο Τμήμα από της ιδρύσεώς του, εκπονούνται
διδακτορικές διατριβές, αριθμός των οποίων έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας κατανέμεται στα
παρακάτω γενικά αντικείμενα (Τομείς υπό Ίδρυση):
Α) Θαλάσσιες Διεργασίες
Μελετώνται οι φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες σε συστημική βάση,
θεωρώντας το θαλάσσιο περιβάλλον ως σύστημα συνολικά και όχι ως επί μέρους
συνιστώσες. Από την άποψη αυτή το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας καινοτομεί έναντι των
παραδοσιακών Τμημάτων που ασχολούνται με ειδικούς κλάδους των θαλασσίων επιστημών,
όπως η φυσική, η χημική, η βιολογική και η γεωλογική Ωκεανογραφία. Η συστημική μελέτη
των θαλάσσιων διεργασιών συμβάλλει στην ολοκληρωμένη προσέγγιση του θαλασσίου
οικοσυστήματος, μέσω της κατανόησης των μηχανισμών που σχετίζονται τόσο με αβιοτικούς
όσο και βιοτικούς παράγοντες. Η παραπάνω θεώρηση προσφέρεται ιδιαίτερα για την
κατανόηση των ανθρωπογενών επεμβάσεων, καθώς και για την περιβαλλοντική διαχείριση.
Στο αντικείμενο αυτό εντάσσονται επιμέρους θέματα όπως ο ευτροφισμός, η ρύπανση του
θαλασσίου περιβάλλοντος και οι επιπτώσεις στους αλιευτικούς πόρους, η προστασία και
αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η μελέτη επιπτώσεων που προέρχονται από
επεμβάσεις που γίνονται στην παράκτια ζώνη. Ιδιαίτερη έμφαση έχει επίσης δοθεί στις
διεργασίες του θαλάσσιου οικοσυστήματος που συμμετέχουν σε φαινόμενα σε παγκόσμια
κλίμακα (global effects).
Β) Θαλάσσιοι Πόροι
Έμφαση δίνεται στους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους που σχετίζονται με την αλιεία και τις
υδατοκαλλιέργειες. Η υπεραλίευση κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει δημιουργήσει την
ανάγκη ορθολογιστικής διαχείρισης των ιχθυοαποθεμάτων. Η έλλειψη ικανού αριθμού
επιστημόνων στον ελληνικό χώρο με γνώσεις διαχείρισης και αξιοποίησης των αλιευτικών
πόρων, οδήγησε το Τμήμα στην απόφαση να δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη του
γνωστικού αυτού αντικειμένου. Επίσης οι υδατοκαλλιέργειες παρουσιάζουν μεγάλη
ανάπτυξη στη χώρα μας.
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Η εκπαίδευση των φοιτητών περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων σε βάθος σε θέματα
βιολογίας των αλιευτικών πόρων (θαλάσσια βιολογία, ιχθυολογία, υδατοκαλλιέργειες,
αλιευτική βιολογία, παθογόνοι μικροοργανισμοί), διαχείρισης αλιευτικών πόρων (διαχείριση
μονάδων υδατοκαλλιεργειών, αλιευτική διαχείριση, οικονομικά θαλασσίων βιολογικών
πόρων, διαχείριση παράκτιας ζώνης, μεθοδολογίες λήψης και επεξεργασίας δειγμάτων,
θαλάσσια ρύπανση, θεωρία και πρακτική μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και
σχέσεων των αλιευτικών πόρων με το περιβάλλον (θαλάσσια οικολογία, παράκτια
οικοσυστήματα, μικροβιακή οικολογία). Δίδεται ιδιαίτερη σημασία στις περιβαλλοντικές
παραμέτρους των ιχθυοκαλλιεργειών - προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος - στη
διαχείριση αλιευτικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επεξεργασίας, μεταποίησης και
εμπορίας αλιευτικών προϊόντων, και σε θέματα τεχνολογίας.
Γ) Θαλάσσιες Εφαρμογές
Οι τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζονται από ραγδαία ανάπτυξη της θαλάσσιας τεχνολογίας,
δεδομένου ότι έχουν αναπτυχθεί νέοι επιστημονικοί κλάδοι που καλύπτουν ευρύ φάσμα
αντικειμένων και εφαρμογών. Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας έχει εντάξει διδακτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες γύρω από τα νέα αυτά γνωστικά αντικείμενα στον Τομέα
των Θαλασσίων Εφαρμογών, οι οποίες αφορούν: (α) Στα Γεωγραφικά Συστήματα
Πληροφοριών και στη χρήση τους για την ανάπτυξη χωρικών βάσεων δεδομένων, την
εφαρμογή μεθόδων χωρικής ανάλυσης, την ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών
προσέγγισης φαινομένων στο θαλάσσιο χώρο, την ανάπτυξη θεματικών χαρτών. (β) Στην
Τηλεπισκόπηση με έμφαση στη Δορυφορική Ωκεανογραφία, δηλαδή την επεξεργασία
πληροφορίας που προέρχεται από δορυφορικά δεδομένα και αφορά σε φυσικές και
βιολογικές παραμέτρους της θάλασσας. (γ) Στην εφαρμογή τηλεμετρικών μεθόδων στον
θαλάσσιο χώρο και στην Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία. Η σπουδή των παραπάνω θεματικών
ενοτήτων εξασφαλίζει τη γνώση σύγχρονων τεχνικών και μεθοδολογιών και εξοικείωση με
την εφαρμογή τους στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Οι στόχοι του Τμήματος σε ότι αφορά στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων και στην
παραγωγή νέας γνώσης συνοψίζονται στα παρακάτω:


Άσκηση εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα του θαλασσίου
περιβάλλοντος, με έμφαση στις φυσικές, χημικές, βιολογικές και γεωλογικές διεργασίες.



Άσκηση εκπαιδευτική και ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα Τεχνολογίας της
Αλιείας, Αλιευτικής Εκμετάλλευσης, Αλιευτικής Διαχείρισης και Υδατοκαλλιεργειών.



Άσκηση εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα θαλασσίων
εφαρμογών όπως : (α) η εκπόνηση οικολογικών και περιβαλλοντικών μελετών που
αφορούν το θαλάσσιο χώρο, (β) η χρήση σύγχρονων μεθοδολογιών, όπως η
Τηλεπισκόπηση, τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και η Μοντελοποίηση, με
πεδίο εφαρμογής τον θαλάσσιο χώρο και (γ) η εκπόνηση μελετών υποδομής όσον αφορά
σε θαλάσσιες εγκαταστάσεις και παράκτιες κατασκευές.

Σε ότι αφορά ειδικά στην εκπαίδευση, το Τμήμα θέτει ως προτεραιότητα την παραγωγή
επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει:
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 ολοκληρωμένη αντίληψη των θαλασσίων διεργασιών και δυνατότητα καταγραφής,
αντιμετώπισης και διαχείρισης των θεμάτων ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος,
 ικανότητα ορθολογικής διαχείρισης των θαλασσίων βιολογικών πόρων,
 δυνατότητα συστημικής προσέγγισης των οικοσυστημάτων και αντίληψης των
αλληλεπιδράσεων του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την χέρσο και την ατμόσφαιρα,
πλανητική αλλαγή
 ικανότητα εφαρμογής της σύγχρονης τεχνολογίας στην μελέτη του θαλάσσιου χώρου και
στην εκμετάλλευση των πόρων,
 επάρκεια στην εκπόνηση ή επίβλεψη ή έλεγχο μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων,
 γνώσεις μηχανικής, οικονομίας και νομοθεσίας του θαλάσσιου χώρου.
Η προσέγγιση των σύγχρονων προβλημάτων του περιβάλλοντος (υποβάθμιση της ποιότητας,
διαχείριση φυσικών πόρων, αειφόρος ανάπτυξη) απαιτεί επιστημονικό δυναμικό με
εξειδικευμένες γνώσεις στους επί μέρους τομείς. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Επιστημών της
Θάλασσας λειτουργεί παράγοντας νέους επιστήμονες εξειδικευμένους σε θέματα σχεδιασμού,
ελέγχου και αξιολόγησης εφαρμογών στον θαλάσσιο χώρο, που θα διαθέτουν παράλληλα
ολοκληρωμένη αντίληψη των διεργασιών του περιβάλλοντος. Επιπλέον η παραγωγή
επιστημονικού δυναμικού με την προαναφερθείσα φυσιογνωμία αποκτά ιδιάζουσα σημασία
στην Ελλάδα, μια χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως
αυτά της Ανατολικής Μεσογείου.
Η παρούσα έκθεση αφορά στην εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος για το ακαδημαϊκό
έτος 2009-2010 και ολοκληρώθηκε με την επιμέλεια των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
Περιλαμβάνει αξιολόγηση των προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος, προπτυχιακού και
δύο μεταπτυχιακών, του διδακτικού έργου, του επιστημονικού έργου, της συνεργασίας με
κοινωνικούς, πολιτιστικούς και παραγωγικούς φορείς και των διοικητικών υπηρεσιών και
των υποδομών. Επίσης αναφέρεται στην στρατηγική ανάπτυξης του Τμήματος.

5

Αξιολόγηση ΤΕΘ 2009-2010

1.

Προγράμματα Σπουδών

1.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας
1.1.1. Ανταπόκριση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του
Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας
Οι άξονες προτεραιότητας γύρω από τους οποίους δομείται το Προπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών (ΠΠΣ) είναι:
(α) Η σύγχρονη αντίληψη σπουδών με βάση τη διεθνή εμπειρία για τις θαλάσσιες επιστήμες
που χαρακτηρίζονται από πολυεπιστημονική προσέγγιση. Η αντίληψη αυτή αποτυπώθηκε
στη διαμόρφωση του ΠΠΣ μετά από επισταμένη μελέτη αντίστοιχων προγραμμάτων
Ευρωπαϊκών κυρίως, αλλά και Αμερικανικών Πανεπιστημίων.
(β) Η ανάγκη δημιουργίας ενός ισχυρού προφίλ ‘θετικού’ επιστήμονα των αποφοίτων που
ισχυροποιείται με την εισαγωγή μαθημάτων υποδομής, όπου ενδεικτικά αναφέρονται τα
μαθηματικά, η φυσική, η χημεία, η βιολογία και η γεωλογία.
(γ) Η παροχή των απαραίτητων γνώσεων στο σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που
περιλαμβάνουν οι θαλάσσιες επιστήμες. Ειδικότερα αναπτύσσονται τα γνωστικά αντικείμενα
των Θαλασσίων Διεργασιών (φυσικών, χημικών, βιολογικών, γεωλογικών) και των
Αλληλεπιδράσεών
τους,
των
Θαλασσίων
Πόρων
(Αλιευτικής
Διαχείρισης,
Υδατοκαλλιεργειών) και των Θαλασσίων Εφαρμογών (Τηλεπισκόπησης, Γεωγραφικών
Συστημάτων Πληροφοριών, Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας).
(δ) Ο εφοδιασμός των αποφοίτων με γνώσεις και δεξιότητες σε επιμέρους αντικείμενα που θα
διευρύνουν τις προοπτικές επαγγελματικής τους αποκατάστασης και πέραν του χώρου των
θαλασσίων επιστημών. Ενδεικτικά αναφέρονται τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
(ΓΣΠ) και οι εφαρμογές τους, καθώς και οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
1.1.1.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικά
εφαρμόζονται;
Το ΠΠΣ έχει διαμορφωθεί κατά την φάση του σχεδιασμού του Τμήματος και
επομένως δομήθηκε εξ αρχής με βάση τους στόχους του Τμήματος. Επομένως το
ΠΠΣ ανταποκρίνεται στους στόχους του Τμήματος εκ κατασκευής. Σε ότι αφορά
στην ανταπόκριση του ΠΠΣ στις ανάγκες της κοινωνίας, αυτή αποτυπώνεται με δύο
τρόπους: αιτήματα της κοινωνίας (φορέων, οργανισμών, επιχειρηματιών κ.λπ.) προς
τους αποφοίτους και αποδοχή των αποφοίτων στο εργασιακό και επιστημονικό
περιβάλλον της χώρας. Ως προς το πρώτο σκέλος, το πλήθος των ερευνητικών
προγραμμάτων που έχουν αναληφθεί από το Τμήμα πιστοποιεί την ανάγκη της
κοινωνίας για επιστημονική και τεχνική υποστήριξη σε θέματα θαλασσίου
περιβάλλοντος. Ως προς το δεύτερο σκέλος, λόγω του σχετικά νεοσύστατου του
Τμήματος, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα αξιόπιστη διαδικασία ελέγχου. Όμως
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους στόχους εδραίωσης του επιστημονικού υποβάθρου των
φοιτητών και φοιτητριών, αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας, κρίνεται απαραίτητη
η εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών ελέγχου της αποτελεσματικότητας του ΠΠΣ.
Μέχρι σήμερα οι όποιες διαδικασίες ελέγχου έχουν επιχειρηθεί μέσω του Γραφείου
Διαμεσολάβησης και Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου.
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1.1.1.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών;
Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται;
Η επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων, υλοποιείται από το σύνολο
των διδασκόντων του Tμήματος σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 έγινε μερική αναθεώρηση του ΠΠΣ, λαμβάνοντας
κυρίως υπ’ όψιν τα εξής:
(α) Τις εξελίξεις στις θαλάσσιες επιστήμες και τεχνολογίες κατά την τελευταία
δεκαετία.
(β) Περιβαλλοντικά θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος, όπως η διαφαινόμενη
κλιματική αλλαγή και η μείωση της βιοποικιλότητας.
(γ) Τη συνθήκη της Bologna, που έχει ήδη υιοθετηθεί από αριθμό ευρωπαϊκών
κρατών και η οποία προτείνει προπτυχιακές σπουδές τριετούς διάρκειας.
(δ) Τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος
(Π.Δ. 344/2000, ΦΕΚ 297/Α, ΠΔ 50/2001, ΦΕΚ 39/Α).
(ε) Την παρούσα σύνθεση του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που υπηρετεί
στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας.
(στ) Την προοπτική άμεσης δημιουργίας Τομέων και θεσμοθετημένων Εργαστηρίων
στο Τμήμα.
(ζ) Τη λειτουργία δύο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα
Επιστημών της Θάλασσας.
Όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, την τελική ευθύνη και υλοποίηση της
αξιολόγησης και του ανασχεδιασμού του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος
έχει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Σημειώνεται, ότι το Πρόγραμμα
Προπτυχιακών Σπουδών, στα πλαίσια των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω, έχει
αναδιαμορφωθεί με βάση τα προαναφερθέντα κριτήρια δύο φορές από την
ημερομηνία ίδρυσης του Τμήματος.
1.1.1.3. Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρουσιάζεται αναλυτικά στον επίσημο
Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, που διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενο σε έντυπη
μορφή. Επιπροσθέτως, το Πρόγραμμα Σπουδών παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική
μορφή στον ιστότοπο του Τμήματος (http://www.mar.aegean.gr).
1.1.1.4. Υπάρχει αποτελεσματική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης
των αποφοίτων; Πώς χρησιμοποιούνται τα αποτελέσματά της;
Η σημερινή διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των
αποφοίτων δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστη. Με κριτήριο το νεοσύστατο του Τμήματος
και του αντιστοίχως µικρού αριθµού αποφοίτων, η παρακολούθηση της εξέλιξης
των αποφοίτων περιορίζεται στους αποφοίτους που πραγματοποίησαν ή
πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές (περιπτώσεις ακαδημαϊκής καριέρας,
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συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, κλπ). Επιπρόσθετα, διατηρείται επαφή με
τον νεοϊδρυθέντα Σύλλογο Αποφοίτων, ενώ σχεδιάζεται η ανάπτυξη βάσης
δεδοµένων µε τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των αποφοίτων.
1.1.2. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών
Σπουδών
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών κρίνεται ως περιεκτικό, συνεκτικό και λειτουργικό για
τους εξής λόγους:
 Προσφέρονται δύο (διετείς) κύκλοι μαθημάτων. Στον πρώτο κύκλο δίνεται προτεραιότητα
σε μαθήματα, που παρέχουν τις απαραίτητες γνώσεις υποδομής. Οι γνώσεις υποβάθρου
περιέχονται κυρίως στα μαθήματα των δύο πρώτων εξαμήνων. Στο δεύτερο κύκλο
προσφέρονται και μαθήματα επιλογής ειδικών επιστημονικών περιοχών. Κατά συνέπεια ο
φοιτητής επιλέγει τα μαθήματα που ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα επιστημονικά και
επαγγελματικά του ενδιαφέροντα.
 Διεξάγονται Σεμινάρια και Διαλέξεις από προσκεκλημένα διακεκριμένα στελέχη του
χώρου της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνεται η Θερινή
Πρακτική Άσκηση των φοιτητών ως μάθημα επιλογής. Πραγματοποιούνται ακόμα
εκπαιδευτικές εκδρομές και πλόες. Ενισχύεται η κινητικότητα μέσω επισκέψεων και διεθνών
εκπαιδευτικών ανταλλαγών.
 Εκπονείται υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, στο πλαίσιο της οποίας ο φοιτητής καλείται
υπό την επίβλεψη διδάσκοντος να εφαρμόσει τις θεωρητικές του γνώσεις στη μελέτη ενός
συγκεκριμένου προβλήματος, να αποκτήσει εργαστηριακή εμπειρία και δεξιότητες, να
αναπτύξει την αναλυτική και συνθετική του ικανότητα και να ολοκληρώσει τη συγγραφή
μιας επιστημονικής πραγματείας, ενώ παράλληλα δίνει την ευκαιρία στον φοιτητή/τρια να
παρουσιάσει και τεκμηριώσει με επιστημονικό τρόπο το θέμα με το οποίο ασχολήθηκε. Η
πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτική και η έναρξη εκπόνησης της προσδιορίζεται χρονικά
κατά το τρίτο έτος σπουδών και ολοκληρώνεται κατά το τέταρτο έτος.
 Παρέχονται ακόμα μαθήματα ναυσιπλοΐας (χωρίς ECTS) και πραγματοποιούνται
εκπαιδευτικοί πλόες με το εκπαιδευτικό σκάφος «Αμφιτρίτη» του Τμήματος.
1.1.2.1. Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο
σύνολο των μαθημάτων;
Τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 33 (Πίνακας 1α) και θεωρούνται μαθήματα κορμού
(ποσοστό 55% περίπου στο σύνολο των μαθημάτων). Στο πτυχίο του Τμήματος
Επιστημών της Θάλασσας δεν προβλέπονται κατευθύνσεις. Στο πλαίσιο όμως
κάποιων μαθημάτων παρέχονται εξειδικευμένες γνώσεις (επί παραδείγματι,
Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση, Τηλεπισκόπηση και Οργάνωση Πληροφορίας,
Υδροακουστική Τεχνολογία κ.α.)
1.1.2.2. Πόσα μαθήματα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται ;
Προσφέρονται 26 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (Πίνακας 1α) εκ των
οποίων ο φοιτητής επιλέγει 14. Τα μαθήματα επιλογής έχουν ενταχθεί σε ενότητες
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και οι φοιτητές ενθαρρύνονται στην επιλογή ενοτήτων μαθημάτων. Κάθε ενότητα
αντιστοιχεί στο αντικείμενο των υπό Ίδρυση Τομέων του Τμήματος.
1.1.2.3. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής
επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων;
Τα υποχρεωτικά μαθήματα, πλην της Πτυχιακής Εργασίας, είναι 33 (ποσοστό 55%
στο σύνολο των μαθημάτων ή 70% στο σύνολο των 48 μαθημάτων που απαιτούνται
για την απόκτηση πτυχίου) και κατανέμονται ισομερώς στα έξι πρώτα εξάμηνα
σπουδών. Από το τέταρτο εξάμηνο ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει μαθήματα
επιλογής ειδικών επιστημονικών περιοχών, ενώ τα δύο τελευταία εξάμηνα
αφιερώνονται στην εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας και στην παρακολούθηση
μαθημάτων επιλογής. Προσφέρονται 26 (ποσοστό 45% περίπου) κατ’ επιλογήν
υποχρεωτικά μαθήματα εκ των οποίων ο φοιτητής επιλέγει 14 (ποσοστό 30% στο
σύνολο των 48 μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση πτυχίου).
1.1.2.4. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων
επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης
δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων;
Λόγω της πολυεπιστημονικής προσέγγισης του φυσικού αντικειμένου του
Τμήματος, υπάρχουν συνάφειες των επιστημονικών περιοχών και των αντίστοιχων
μαθημάτων. Επίσης σε πολλά μαθήματα που χαρακτηρίζονται ως επιστημονικής
περιοχής, παρέχονται γνώσεις υποβάθρου ή και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Από το
σύνολο των 60 περίπου προσφερομένων μαθημάτων, 13 μαθήματα θεωρούνται
μαθήματα υποβάθρου (ποσοστό 21%), 38 μαθήματα περίπου, από το τρίτο μέχρι και
το όγδοο εξάμηνο, θεωρούνται μαθήματα επιστημονικής περιοχής (ποσοστό 65%
περίπου) και 8 μαθήματα θεωρούνται μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων (ποσοστό
13% περίπου)
1.1.2.5. Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων,
άλλων δραστηριοτήτων;
Τα περισσότερα υποχρεωτικά μαθήματα συνοδεύονται από φροντιστήρια και
εργαστήρια. Τα εργαστηριακά μαθήματα συνιστούν το 70% περίπου των
υποχρεωτικών μαθημάτων. Συνοπτικά, τα υποχρεωτικά μαθήματα που
συνοδεύονται από εργαστήρια ως προς το σύνολο των υποχρεωτικών είναι 10/12
στο 1ο έτος, 7/10 στο 2ο έτος και 6/11 στο 3ο έτος.
1.1.2.6. Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Παρατηρείται
επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η
έκταση της ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης,
αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων;
Το ΠΠΣ επανεξετάζεται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, με γνώμονα την εξέλιξη των
επιστημών και τις ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και έχει
αναδιαμορφωθεί δύο φορές από την ημερομηνία ίδρυσης του Τμήματος. Μεταξύ
άλλων, λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή επικαλύψεων. Υπενθυμίζεται ότι όλες
οι δραστηριότητες του Τμήματος πραγματοποιούνται στο ίδιο κτίριο με συνέπεια
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την γειτνίαση των διδασκόντων. Επομένως, οι διδάσκοντες βρίσκονται σε άμεση
επαφή και συνεργασία για την οριοθέτηση των θεματικών περιοχών των
μαθημάτων. Αποφεύγονται οι επαναλήψεις, εκτός εκείνου του ποσοστού της
επικάλυψης που επιβάλλεται για την εμβάθυνση και εμπέδωση βασικών γνώσεων.
Λαμβάνονται ακόμα υπ΄ όψιν οι παρατηρήσεις των φοιτητών στο ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης που συμπληρώνουν. Η έκταση της ύλης έχει μελετηθεί, ώστε να είναι
κατά το δυνατόν πλήρης, να επιτυγχάνεται ο εκπαιδευτικός στόχος του κάθε
μαθήματος και ταυτόχρονα να μπορεί να αφομοιωθεί από τους φοιτητές. Η Γ.Σ.
αποφασίζει για το βαθμό επικαιρότητας και χρησιμότητας ενός μαθήματος, ενώ
έχουν γίνει κατ΄επανάληψη οργανωμένες συζητήσεις των διδασκόντων για να
βελτιστοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι όσο και οι σχετικές διαδικασίες.
1.1.2.7. Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιο
είναι το ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στο σύστημα;
Κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα του ΠΠΣ διδάσκονται συνολικά 12 μαθήματα
υποβάθρου, που παρέχουν βασικές γνώσεις στη Φυσική, Χημεία, Βιολογία,
Γεωλογία, Μαθηματικά και Πληροφορική, οι οποίες θεωρούνται απολύτως
απαραίτητες για την παρακολούθηση κατά τα επόμενα εξάμηνα πλέον
εξειδικευμένων αντικειμένων των θαλασσίων επιστημών. Επίσης, οι βασικές αυτές
γνώσεις είναι απαραίτητες και για την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας.
Με σκοπό την ομαλή ροή του ΠΠΣ, τα 12 αυτά μαθήματα έχουν ορισθεί ως
προαπαιτούμενα (ποσοστό 25% στο σύνολο των 48 μαθημάτων που απαιτούνται για
την απόκτηση πτυχίου) για την εγγραφή στα υποχρεωτικά μαθήματα του 5ου
εξαμήνου σπουδών.
Στο διάστημα των δύο ετών που ισχύει το καθεστώς των προαπαιτουμένων (δηλαδή
αφορά στους εισακτέους του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008), δεν κατέστη δυνατή
ακόμα η αξιολόγησή του. Λόγω της βαρύτητας όμως των μαθημάτων υποβάθρου
και της σημασίας τους για τα μαθήματα επιστημονικών περιοχών, εκτιμάται ότι θα
βοηθήσει σημαντικά τους φοιτητές στην οργάνωση των σπουδών τους. Επί πλέον,
λόγω της απλότητας του συστήματος αποφεύγονται οι δυσλειτουργίες των
αλυσίδων προαπαιτουμένων που έχουν παρατηρηθεί σε άλλα πανεπιστημιακά
τμήματα. Το σύστημα προαπαιτουμένων μαθημάτων του 1 ου έτους αποσκοπεί στην
αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των φοιτητών που κατ’ όνομα είναι
τεταρτοετείς, ενώ έχουν σε εκκρεμότητα βασικά μαθήματα του πρώτου έτους,
φαινόμενο που αποτελεί παθογένεια όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
1.1.2.8. Πόσα μαθήματα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράμματα σπουδών;
Ποια είναι αυτά;
Πέραν των προσφερόμενων στο Τμήμα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, οι
φοιτητές έχουν την δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από τα Τμήματα
Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης.
Συγκεκριμένα, από το Τμήμα Περιβάλλοντος προσφέρονται τέσσερα (4) μαθήματα:
Βιολογική Ποικιλότητα, Χερσαία Οικοσυστήματα, Οικονομική Αξιολόγηση
Περιβάλλοντος και Μεθοδολογίες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και από το Τμήμα
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Γεωγραφίας προσφέρονται επίσης τέσσερα (4) μαθήματα: Χωρική Στατιστική,
Εισαγωγή στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό και Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία,
Υδρολογία και Χαρτογράφηση. Αντίστοιχα προσφέρονται πέντε (5) μαθήματα στα
Τμήματα Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας: Αλιευτική Βιολογία, Θαλάσσια
Βιολογία, Υδατική Τοξικολογία, Θαλάσσια Οικοσυστήματα (μέχρι το 2009-2010)
και Υφάλμυρα Οικοσυστήματα (μέχρι το 2009-2010).
1.1.2.9. Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τμήμα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά
μαθήματα;
Στο Τμήμα διδάσκεται ως υποχρεωτικό το μάθημα των Αγγλικών χωρίς ECTS.
Σκοπός της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας είναι η υποβοήθηση και εξοικείωση
των φοιτητών και φοιτητριών στη μελέτη τεχνικών κειμένων και της επιστημονικής
ορολογίας, καθώς και η προετοιμασία των φοιτητών και φοιτητριών που επιθυμούν
να συνεχίσουν την ακαδημαϊκή τους καριέρα σε ίδρυμα του εξωτερικού και να
πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους.

1.1.3. Το εξεταστικό σύστημa
Ο φοιτητής μπορεί να ολοκληρώσει το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα
Επιστημών της Θάλασσας και να ανακηρυχθεί πτυχιούχος, αφού συμπληρώσει οκτώ (8)
πλήρη εξάμηνα φοίτησης από την πρώτη εγγραφή του στο Τμήμα. Απόκλιση από τον
περιορισμό αυτό μπορεί να γίνει μόνο για τους φοιτητές που έχουν καταταχθεί στο Τμήμα με
βάση τις ισχύουσες ειδικές διατάξεις (ύστερα από μεταγραφή, ως πτυχιούχοι άλλων
πανεπιστημιακών τμημάτων κ.λπ.). Σύμφωνα με απόφαση της 6/15/04/2010 ΓΣ του
Τμήματος, ως ολοκλήρωση των σπουδών στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας νοείται η
επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση 48 μαθημάτων (33 υποχρεωτικών, 14 κατ’ επιλογήν
υποχρεωτικών και της Πτυχιακής Εργασίας) με τα οποία ο φοιτητής συγκεντρώνει τον
απαραίτητο αριθμό ECTS (240) για τη λήψη του πτυχίου. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS κάθε
μαθήματος παρουσιάζονται στον Πίνακα 1β.
Ο βαθμός πτυχίου υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος των βαθμών που συγκέντρωσε ο
φοιτητής σε όλα τα μαθήματα στα οποία εξετάσθηκε επιτυχώς και τα οποία θεωρούνται
αναγκαία για την ολοκλήρωση των σπουδών του. Συνοπτικά, οι συντελεστές στάθμισης είναι
οι εξής:
1

Πτυχιακή εργασία

16 ECTS

= 16 ECTS

20

Υποχρεωτικά μαθήματα

 5 ECTS

= 100 ECTS

8

Υποχρεωτικά μαθήματα

 6 ECTS

= 48 ECTS

5

Υποχρεωτικά μαθήματα

 4 ECTS

= 20 ECTS

14

Μαθήματα επιλογής

 4 ECTS

= 56 ECTS

Σύνολο

240 ECTS

Ο βαθμός πτυχίου που απονέμεται στον απόφοιτο για τις επιδόσεις στις σπουδές του, ορίζεται
με βάση την κλίμακα “Καλώς”, “Λίαν Καλώς” και “Άριστα” και συνοδεύεται από την
επακριβή αναγραφή του βαθμού. Ο χαρακτηρισμός “Καλώς” αντιστοιχεί σε βαθμό πτυχίου
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χαμηλότερο του 6,5, ο “Λίαν Καλώς” αντιστοιχεί σε επιδόσεις από 6,5 έως και λιγότερο από
8,5 και τέλος, το “Άριστα” απονέμεται όταν ο βαθμός είναι από 8,5 και άνω. Σε περίπτωση
που ο φοιτητής συγκεντρώνει βαθμούς προαγωγής σε μαθήματα με περισσότερες από τις
κατ’ ελάχιστο αναγκαίες διδακτικές μονάδες μπορεί, εφ’ όσον το επιθυμεί, να ζητήσει με
εμπρόθεσμη γραπτή αίτησή του την εξαίρεση των βαθμών που έλαβε σε ένα ή περισσότερα
μαθήματα από τον υπολογισμό του γενικού βαθμού πτυχίου του.
Η τελική εφαρμογή του συστήματος μονάδων ECTS, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (35/30/06/2010 Θέμα 6.16), θα πραγματοποιηθεί σε επίπεδο
ιδρύματος.
1.1.3.1. Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι
αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα;
Η μεγάλη ποικιλία των μαθημάτων και η διαφορετική φύση τους (θεωρητικά,
πρακτικά, εργαστηριακά, εργασίες πεδίου, κ.λπ.) έχουν ως επακόλουθο τη θέσπιση
πολλαπλών τρόπων αξιολόγησης. Στο Τμήμα εφαρμόζονται με επιτυχία διαδικασίες
αξιολόγησης των φοιτητών που περιλαμβάνουν γραπτή δοκιμασία, εκπόνηση
εργασιών, ενδιάμεση αξιολόγηση (πρόοδος), κ.λπ., οι οποίες παρέχουν στους
φοιτητές και τις φοιτήτριες την ευκαιρία όχι μόνο να αξιολογηθούν στις θεωρητικές
γνώσεις, αλλά και να εξασκήσουν το κριτικό τους πνεύμα και τη δημιουργικότητά
τους.
1.1.3.2. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;
Η διαδικασία αξιολόγησης είναι αποκλειστική ευθύνη του διδάσκοντος σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν και να ενημερωθούν για
το γραπτό τους σε συνεννόηση με το υπεύθυνο διδάσκοντα. Δίνονται επίσης
ενδεικτικές απαντήσεις των θεμάτων. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται δημοσίως
με ανάρτηση, ενώ σε αριθμό μαθημάτων δίνεται αναλυτική λίστα, όπου
περιλαμβάνεται η επιμέρους βαθμολόγηση γραπτού, των ασκήσεων, της εργασίας,
της εργαστηριακής πρακτικής άσκησης, κ.λπ.
1.1.3.3. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή;
Η εξεταστική διαδικασία αξιολογείται στο πλαίσιο της αξιολόγησης του διδακτικού
έργου. Βασική πηγή δεδομένων αποτελούν τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν στη
συμμετοχή στις εξετάσεις, στην κατανομή της βαθμολογίας, κ.ά. Τα στοιχεία αυτά
συζητούνται και επεξεργάζονται στις τακτικές συναντήσεις διδασκόντων. Επιπλέον
οι φοιτητές, διά των εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση, εκφράζουν την
άποψή τους, η οποία και συζητείται διεξοδικά από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης.
1.1.3.4. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/
διπλωματικής εργασίας;
Οι διδάσκοντες αναρτούν λίστα από προτεινόμενα θέματα για Πτυχιακή Εργασία
αναφέροντας πέρα από την περιγραφή του θέματος, το σκοπό και τις
προαπαιτούμενες γνώσεις. Αυτές κοινοποιούνται σε όλους τους φοιτητές που
επικοινωνούν με τον κάθε διδάσκοντα. Η ανάληψη της Πτυχιακής εργασίας
δηλώνεται από το φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος. Η τριμελής επιτροπή
12
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αξιολόγησης ορίζεται από τη Γ.Σ. Κατά την τελική διαδικασία της εξέτασης η
παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας ανακοινώνεται από τη Γραμματεία,
κοινοποιείται σε όλους με ηλεκτρονικό μήνυμα και με ειδική ανακοίνωση στον
Πίνακα Ανακοινώσεων και διεξάγεται δημοσίως με αποτέλεσμα να υπάρχει πάντοτε
ακροατήριο το οποίο παρακολουθεί τη διαδικασία της εξέτασης και συμμετέχει με
ερωτήσεις. Από το 2010-2011 έχουν θεσμοθετηθεί δύο Ημερίδες κατά τις οποίες
οργανώνεται η παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών/τριών ενώπιον
ακροατηρίου που απαρτίζεται κυρίως από τους διδάσκοντες και τους φοιτητές/τριες
του Τμήματος.
1.1.3.5. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ διπλωματική
εργασία; Ποιες;
Η Πτυχιακή Εργασία έχει αυξημένη βαρύτητα και μέχρι σήμερα αντιστοιχεί σε δύο
μαθήματα. Με σχετική απόφαση της ΓΣ έχει προταθεί βάσει της αντιστοίχισης των
μονάδων ECTS να ισοδυναμεί περίπου σε τρία μαθήματα (Πίνακας 1β).
Για τη διασφάλιση της ποιότητας της Πτυχιακής Εργασίας, ανακοινώνεται τόσο με
ανάρτηση όσο και στον ιστότοπο του Πανεπιστημίου η ημερομηνία και ο χώρος
εξέτασης της πτυχιακής εργασίας. Η παρουσίαση της εργασίας από τον/την
φοιτητή/φοιτήτρια πραγματοποιείται ενώπιον ακροατηρίου, που απαρτίζεται κυρίως
από την τριμελή επιτροπή, τους διδάσκοντες και τους φοιτητές του Τμήματος, ενώ
δεν αποκλείεται η παρουσία ευρύτερου κοινού. Η τριμελής επιτροπή που έχει
οριστεί από τη ΓΣ βαθμολογεί την εκάστοτε πτυχιακή εργασία λαμβάνοντας υπ’
όψιν το γραπτό κείμενο της πτυχιακής κατά 70% και την προφορική παρουσίαση
κατά 30%. Η παρουσίαση της πτυχιακής ενώπιον όλων των διδασκόντων και των
φοιτητών του Τμήματος αποσκοπεί στην κανονικοποίηση του τρόπου
βαθμολόγησης των πτυχιακών εργασιών.

1.1.4. Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών
1.1.4.1. Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό;
Η συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό γίνεται μετά από εισήγηση του
εκάστοτε διδάσκοντα προς τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), όπου λαμβάνεται και η
σχετική απόφαση. Οι προσκεκλημένοι διδάσκοντες παρουσιάζουν στους φοιτητές
θεματικές σε πεδία έρευνας, εφαρμογών και τεχνολογιών των θαλασσίων
επιστημών κυρίως με τη μορφή διαλέξεων και η αλληλεπίδραση αυτή φαίνεται να
λειτουργεί καταλυτικά, ειδικά στις περιπτώσεις των φοιτητών/τριών που επιθυμούν
να συνεχίσουν τις ακαδημαϊκές τους σπουδές στην αλλοδαπή. Στοιχεία σχετικά με
την κινητικότητα διδασκόντων την τελευταία πενταετία παρουσιάζονται στον
Πίνακα 1γ. Όπως προκύπτει υπάρχει αυξημένη κινητικότητα διδασκόντων από το
εξωτερικό, σκόπιμο είναι όμως να καταβληθεί κάθε προσπάθεια αύξησής της
δεδομένης της ανάπτυξης του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου στην εκπαίδευση.
1.1.4.2. Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό);
13
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Ο αριθμός των αλλοδαπών φοιτητών/τριών που συμμετέχουν στα πλαίσια των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών (Πίνακας 1δ) είναι ικανοποιητικός (19
φοιτητές στο διάστημα 2005-2010, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 5%
επί των εγγεγραμμένων κατ’ έτος) και υπάρχει δυνατότητα επαύξησής του, εφόσον
υπάρχει σχεδιασμός για την οργάνωση μαθημάτων στην αγγλική, που αποτελεί και
τη διεθνή επιστημονική γλώσσα.
1.1.4.3. Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;
Μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί μαθήματα σε ξένη γλώσσα, ενώ, όπως
προαναφέρθηκε, οργανώνεται και σχεδιάζεται η πραγματοποίηση μαθημάτων στην
αγγλική γλώσσα για την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών.
1.1.4.4. Σε πόσα (και ποια) προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ.
ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών
συμμετέχει το Τμήμα;
Το Τμήμα έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες, στα πλαίσια του Erasmus με πλήθος
ιδρυμάτων του εξωτερικού, που παρατίθενται στον Πίνακα 1δ. Ο αριθμός των
ξένων φοιτητών που φοίτησαν στο Τμήμα και ο αριθμός των φοιτητών του
Τμήματος που φοίτησαν σε ξένα πανεπιστήμια στα πλαίσια αυτών των
προγραμμάτων παρουσιάζεται κατ’ έτος στον Πίνακα 1γ. Επισημαίνεται ότι από το
2007 και μετά, που ξεκίνησε το νέο LLP Erasmus, ο αριθμός των φοιτητών του
Τμήματος που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus placement αυξάνεται διαρκώς,
με θεαματική αύξηση συμμετοχών στη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Η μεγάλη
συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος σε αυτόν το θεσμό θα μπορούσε να
θεωρηθεί ενδεικτική της ανταπόκρισης που βρίσκει το αντικείμενο σπουδών τους σε
φορείς του εξωτερικού.
1.1.4.5. Υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού;
Ποιες;
To Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας έχει συνάψει συμφωνίες διμερούς
συνεργασίας με μεγάλο αριθμό ιδρυμάτων του εξωτερικού (Πίνακας 1ε), ενώ
γίνονται προσπάθειες για συνεχή διεύρυνση των συνεργασιών (ενδεικτικά
αναφέρονται οι μελλοντικές συνεργασίες με Universite Pierre et Marie Curie,
University of Cadiz, University of Lecce, κλπ).
1.1.4.6. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Ποιες;
Δεν υπάρχουν μέχρι τώρα διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Προπτυχιακών
Σπουδών.
1.1.4.7. Eφαρμόζεται το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS);
Η εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS) με απόφαση
της 6/15/04/2010 ΓΣ του Τμήματος δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την
κινητικότητα των φοιτητών. Προς το παρόν έχει ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση των
μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών σε μονάδες ECTS, ενώ η τελική εφαρμογή
του συστήματος μονάδων ECTS θα πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση της
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Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (35/30/06/2010 Θέμα 6.16), σε επίπεδο
ιδρύματος.
1.1.4.8. Υπάρχουν και διανέμονται ενημερωτικά έντυπα εφαρμογής του ECTS;
Η εφαρμογή του συστήματος ECTS παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική μορφή στον
ιστότοπο του Τμήματος. Εκκρεμεί η έκδοση της ιδρυματικής απόφασης για την
εφαρμογή του συστήματος ECTS, ώστε να συμπεριληφθούν στην έντυπη έκδοση
του οδηγού σπουδών του Τμήματος.
1.1.5.

Πρακτική άσκηση των φοιτητών

1.1.5.1. Υπάρχει ο θεσμός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η
πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές;
Στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας υλοποιούνται Πρακτικές Ασκήσεις από το
Ακαδημαϊκό Έτος 2000-2001. Η Θερινή Πρακτική Άσκηση (ΘΠΑ) εντάχθηκε στο
Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στο ΣΤ΄ Εξάμηνο, ως κατ’
Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα, σύμφωνα με απόφαση της Προσωρινής Γενικής
Συνέλευσης (αριθμ. Συνεδρίασης 40/24.04.02) και ακολούθησε επικύρωση από τη
Σύγκλητο του Ιδρύματος (αριθμ. Συνεδρίασης 51/12.07.02). Στις ετήσιες εκδόσεις
του Οδηγού Σπουδών του Τμήματος για τα Ακαδημαϊκά Έτη 2001-2, 2002-3,
2003-4, 2004-5, 2005-6, 2006-7 και 2007-8, και από την επόμενη ακαδημαϊκή
χρονιά μέχρι σήμερα στην Ιστοσελίδα του Τμήματος, γίνεται εκτενής αναφορά στην
ΘΠΑ, στη σκοπιμότητα, τους στόχους της έτσι ώστε να υπάρχει πληροφόρηση και
ευαισθητοποίηση των φοιτητών από το πρώτο έτος σπουδών τους. Η ΘΠΑ δεν είναι
υποχρεωτική (κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα) για όλους του Φοιτητές όμως,
ένα μεγάλο ποσοστό φοιτητών πριν την αποφοίτησή του έχει συμμετάσχει στην
ΘΠΑ.
1.1.5.2. Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιο ποσοστό των φοιτητών την
επιλέγει; Πώς κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών;
Ένα μεγάλο ποσοστό φοιτητών (204 φοιτητές κατά την πενταετία 2005-2010 ή
περίπου 50% των ενεργών φοιτητών/τριών του Τμήματος έχει συμμετάσχει στην
ΘΠΑ). Η μέχρι τώρα λειτουργία της ΘΠΑ στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
έχει δείξει ότι οι φοιτητές του Τμήματος δηλώνουν συμμετοχή στην ΘΠΑ με την
ολοκλήρωση των 3 πρώτων χρόνων σπουδών τους (3ο και 4ο Ακαδημαϊκό Έτος
Σπουδών). Για την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των φοιτητών του Τμήματος
για την ΘΠΑ, κάθε χρόνο με την ολοκλήρωση της ΘΠΑ κάθε ακαδημαϊκού έτους
(συνήθως στο διάστημα Οκτωβρίου – Νοεμβρίου), πραγματοποιείται ειδική
‘Ημερίδα Πρακτικής Άσκησης’ με την συμμετοχή των φοιτητών που
πραγματοποίησαν την ΘΠΑ, των επιβλεπόντων καθηγητών καθώς και εκπροσώπων
των Φορέων στους οποίους πραγματοποίησαν την ΘΠΑ τους οι φοιτητές.
Επιπρόσθετα, στην αρχή κάθε Εαρινού εξαμήνου (εξάμηνο στο οποίο δηλώνεται ως
κατ’ επιλογή υποχρεωτικό μάθημα η ΘΠΑ στο Δελτίο Επιλογής Μαθημάτων),
γίνεται ενημέρωση στους Φοιτητές από τον Τμηματικό Υπεύθυνο και τον
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Αναπληρωτή Υπεύθυνο της ΘΠΑ για την σκοπιμότητα και τους στόχους της ΘΠΑ,
ενώ παρουσιάζονται τα οφέλη που θα προκύψουν για τους συμμετέχοντες φοιτητές
σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο.
1.1.5.3. Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση
είναι υποχρεωτική;
Η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας.
1.1.5.4. Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τμήματος; Ποια είναι η
διάρκειά της; Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισμός;
Η χρονική διάρκεια υλοποίησης ΘΠΑ στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας είναι
δύο ανθρωπομήνες (Ιούλιος και Αύγουστος κάθε ακαδημαϊκού έτους). Οι φοιτητές,
οι οποίοι επιθυμούν να τοποθετηθούν σε θέσεις πρακτικής άσκησης, δηλώνουν το
μάθημα ΘΠΑ στο Δελτίο Επιλογής Μαθημάτων (ΔΕΜ) στην αρχή κάθε Εαρινού
εξαμήνου, αφού έχει προηγηθεί ενημέρωση στους Φοιτητές των προαναφερθέντων
ετών σπουδών από τον Τμηματικό Υπεύθυνο και τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο της
ΘΠΑ ενώ ταυτόχρονα καλούνται να υποβάλουν αίτηση δηλώνοντας την προτίμησή
τους σε τρεις κατά σειρά φορείς. Η τελική επιλογή γίνεται το μήνα Μάιο και
πραγματοποιείται με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση των ενδιαφερομένων. Οι
φοιτητές τοποθετούνται στους αντίστοιχους Φορείς. Στη συνέχεια ορίζονται δύο
επιβλέποντες: Ένας επιβλέπων από το Φορέα Κατάταξης κι ένας επιβλέπων από
τους Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Οι δύο επιβλέποντες σε συνεργασία καθορίζουν το
περιεχόμενο της Πρακτικής Άσκησης, μετά το πέρας της οποίας υποβάλλεται στο
Τμήμα σχετική Έκθεση. Η πρόοδος του φοιτητή στο χώρο εργασίας, η ποιότητα της
έκθεσης και η προφορική παρουσίαση από τον φοιτητή των εμπειριών σε ειδική
Ημερίδα ΘΠΑ του Τμήματος (Οκτώβριος-Νοέμβριος) λαμβάνονται υπόψη για τη
διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας. Στα παραδοτέα της υλοποίησης ανά
ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνονται η έκθεση αποτίμησης και οι εργασίες τις οποίες
εκπονούν οι ασκούμενοι και οι τελικές βαθμολογίες των ασκουμένων.
1.1.5.5. Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην οργάνωση της
πρακτικής άσκησης των φοιτητών;
Οι κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Τμήμα στην οργάνωση της ΘΠΑ των
φοιτητών σχετίζονται με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για την
διοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου. Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη
της ΘΠΑ στο Τμήμα από το 2001 έως και το 2008 γινόταν σε συνεργασία με το
προσωπικό της Γραμματείας του Τμήματος εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας
στο Τμήμα και για τον λόγο αυτό υπήρχε μικρή σχετική αποζημίωση από κονδύλια
από το ΕΠΕΑΕΚ [Β΄ Φάση (2002-2005) και Γ΄ Φάση (2006-2008) της ΘΠΑ]. Από
το ακαδημαϊκό έτος 2009 και μέχρι σήμερα η οργάνωση και υλοποίηση του
Προγράμματος ΘΠΑ στο Τμήμα γίνεται από Μέλη ΔΕΠ (τον Τμηματικό Υπεύθυνο
και τον Αναπληρωτή Υπεύθυνο της ΘΠΑ) λόγω έλλειψης σχετικών κονδυλίων.
1.1.5.6. Σε ποιες ικανότητες εφαρμογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο
ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσματα; Πόσο επιτυχής είναι η εξοικείωση των
ασκουμένων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης;
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Η ΘΠΑ στο Τμήμα αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός προγράμματος που στοχεύει σε
σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία των φοιτητών του ΠΠΣ:
 στην παροχή προπτυχιακών σπουδών που να συνδέονται με τις πραγματικές
ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας
 στην ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τη
διαδικασία της επαγγελματικής επιστημονικής εξάσκησης
 στην καλλιέργεια ευνοϊκών συνθηκών για τη δημιουργική συνάντηση
διαφορετικών επιστημονικών κλάδων και στην ενθάρρυνση της αυτενέργειας και
της επαγγελματικής επινοητικότητας των ασκουμένων
 στην ενσωμάτωση των νέων τάσεων και αναγκών της αγοράς εργασίας και της
ζήτησης για συγκεκριμένες ειδικότητες και δεξιότητες των αποφοίτων στα
προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από το Τμήμα
Οι φοιτητές στην ΘΠΑ τους ασκούνται σε Επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και
Δημόσιου τομέα, τόσο της Ελλάδας όσο και κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους σχετικούς με το αντικείμενο
σπουδών τους στο Τμήμα, όπως Ερευνητικά Ινστιτούτα Ωκεανογραφίας, Αλιείας
και Υδάτινων Πόρων (π.χ. ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ΙΝ.ΑΛ.Ε. – ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), Υπηρεσίες του
Δημοσίου (π.χ. ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ., Αγροτικής Ανάπτυξης – Δ/νσεις Αλιείας &
Υδατοκαλλιεργειών, Υδρογραφική Υπηρεσία ΥΕΝ, Υπουργείο Αλιείας και
Θαλασσίων Ερευνών Κύπρου), αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, οι οποίες
ασχολούνται με το περιβάλλον, όπως Δήμοι, Νομαρχίες, Περιφέρειες και Εταιρείες
Ανάπτυξης, Δημόσιες Επιχειρήσεις, όπως Δ.Ε.Η., Εταιρείες Ύδρευσης και
Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), Φορείς Διαχείρισης Υγροτοπικών, Παράκτιων και
Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων (π.χ. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου),
παραγωγικές μονάδες όπως, οι Ιχθυοκαλλιέργειες (π.χ. ΣΕΛΟΝΤΑ, ΝΗΡΕΑΣ,
Υδατοκαλλιέργειες Λέσβου), οι Ελληνικές Αλυκές και οι Αλιευτικοί Συνεταιρισμοί,
Ιδιωτικοί Φορείς όπως Εταιρείες Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και
Επιχειρήσεις Ανάπτυξης Γ.Σ.Π. καθώς και Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές
Οργανώσεις (π.χ. Σύλλογος για την προστασία της θαλάσσιας χελώνας
‘ΑΡΧΕΛΩΝ’, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία ‘Ε.Ο.Ε.’, Αρχιπέλαγος).
Τα αποτελέσματα από την δεκαετή υλοποίηση ΘΠΑ στο Τμήμα κρίνονται αρκετά
ικανοποιητικά τόσο από πλευράς αποτίμησης των Μελών ΔΕΠ όσο και από
πλευράς φοιτητών του Τμήματος όσο και από πλευράς συμμετεχόντων Φορέων του
Δημοσίου αλλά και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων. Η αποτίμηση αυτή αντανακλάται στο
γεγονός ότι οι συνεργαζόμενοι Φορείς κάνουν δεκτά τα αιτήματα διάθεσης θέσεων
για Φοιτητές του Τμήματος που υλοποιούν ΘΠΑ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι
ίδιοι οι Φορείς ζητούν από το Τμήμα να τους σταλούν Φοιτητές για ΘΠΑ καθώς
είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την συνεργασία των προηγούμενων χρόνων.
Οι προϋποθέσεις υλοποίησης ΘΠΑ στους Φορείς συνεργασίας (σαφής
προκαθορισμός του περιεχομένου της ΘΠΑ, συνεχής παρακολούθηση της πορείας
υλοποίησης - προόδου του φοιτητή στο χώρο εργασίας από τους Επιβλέποντες,
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υποβολή στο Τμήμα σχετικής Έκθεσης, προφορική παρουσίαση της εργασίας σε
ειδική Ημερίδα ΘΠΑ) που έχουν τεθεί από το Τμήμα, διασφαλίζουν επιτυχώς, σε
μεγάλο βαθμό, την εξοικείωση των ασκουμένων φοιτητών με το περιβάλλον του
Φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης.
1.1.5.7. Συνδέεται το αντικείμενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση
πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας;
Σημαντικός αριθμός φοιτητών εκφράζουν την επιθυμία να εκπονήσουν πτυχιακή/
διπλωματική εργασία που σχετίζεται με το αντικείμενο απασχόλησης τους κατά την
πρακτική άσκηση σε Φορείς. Έτσι αρκετοί φοιτητές που πραγματοποιούν πτυχιακή
εργασία σε αντικείμενα όπως Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Οικολογία και
Βιοποικιλότητα, Ποιότητα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, Παράκτια Γεωλογία και
Ιζηματολογία, Αλιεία και Διαχείριση Βιολογικών Πόρων, Υδατοκαλλιέργειες,
Γεωγραφικά συστήματα Πληροφοριών GIS και Τηλεπισκόπιση, Μελέτες
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχουν προηγούμενα συμμετάσχει σε ΘΠΑ.
Επιπρόσθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας γίνεται
με συν-επίβλεψη Επιστήμονα Φορέα ΘΠΑ και Μέλους ΔΕΠ του Τμήματος (π.χ.
εργασίες σε συνεργασία με ΙΝ.ΑΛ.Ε., ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Marathon Systems,
Υδατοκαλλιέργειες Λέσβου).
1.1.5.8. Δημιουργούνται με την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για μελλοντική απασχόληση των
πτυχιούχων;
Η ΘΠΑ στο Τμήμα αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός προγράμματος που στοχεύει σε
σχέση με τον επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών του ΠΠΣ:
 στην παροχή δυνατότητας διερεύνησης των κατευθύνσεων επαγγελματικής
απασχόλησης καθώς και των σχετικών παραγωγικών δραστηριοτήτων
 στην απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας - προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα
και στον εμπλουτισμό του βιογραφικού των αποφοίτων
 στην εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος με το εργασιακό περιβάλλον και τις
απαιτήσεις του επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το
ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή
πραγματικότητα με αποτέλεσμα την ευκολότερη ένταξη στο παραγωγικό σύστημα
της χώρας
 στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκουμένων και στην ανάπτυξη
επαγγελματικής συνείδησης
 στην πιθανή μελλοντική πρόσληψη των αποφοίτων σε Φορείς που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα
Αρκετοί φοιτητές που έχουν συμμετάσχει σε ΘΠΑ, και σε ορισμένες περιπτώσεις
έχουν περαιτέρω εκπονήσει και πτυχιακή εργασία, σε κάποιο Φορέα έχουν
επωφεληθεί από δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης μετά την αποφοίτησή
τους στον συγκεκριμένο ή σε ανάλογο Φορέα (π.χ. Απόφοιτοι του Τμήματος έχουν
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εργασθεί σε Ερευνητικά Ινστιτούτα με τους οποίους υπάρχει συνεργασία για ΘΠΑ –
π.χ. ΙΝ.ΑΛ.Ε., ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Marathon Systems, Υδατοκαλλιέργειες Λέσβου).
1.1.5.9. Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή
παραγωγικούς φορείς με σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών;
Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας έχει αναπτύξει ένα δίκτυο διασύνδεσης με
πληθώρα κοινωνικών, πολιτιστικών ή παραγωγικών Φορέων με σκοπό την ΘΠΑ
των φοιτητών. Ορισμένοι από τους κυριότερους Φορείς που έχουν συμμετάσχει
στην μέχρι τώρα υλοποίηση της ΘΠΑ παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1Α. Στο
πλαίσιο του Προγράμματος ‘ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ’
(περίοδος 2010-2012) έχει ξεκινήσει πρόσφατα η υποστήριξη της περαιτέρω
ανάπτυξης, λειτουργίας, και συνεχούς ενημέρωσης του δικτυακού τόπου της ΘΠΑ
του Τμήματος, μέσω του οποίου παρέχεται ενημέρωση/πληροφόρηση για το σύνολο
των σχετικών δραστηριοτήτων, αναρτώνται ανακοινώσεις και ενημερωτικό υλικό
για την ΘΠΑ, παρουσιάζονται αποτελέσματα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων,
κλπ. Ο δικτυακός τόπος της ΘΠΑ του Τμήματος την προαναφερθείσα περίοδο έχει
προβλεφθεί να συνδεθεί και με τη δικτυακή πύλη του ΔΑΣΤΑ ώστε να υπάρχει
πλήρης και αμφίδρομη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων του (στοιχεία Κοινωνικών
και Παραγωγικών Φορέων/φοιτητών, παρακολούθηση δεικτών, κλπ.), με
αποτέλεσμα την αποφυγή άσκοπων επικαλύψεων.
1.1.5.10. Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το Τμήμα προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις
απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο);
Η ΘΠΑ στο Τμήμα αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός προγράμματος που στοχεύει σε
σχέση με την προώθηση των σχέσεων μεταξύ εκπαίδευσης/αγοράς εργασίας των
φοιτητών του ΠΠΣ:
 στην ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των επιχειρήσεων και των οργανισμών
 στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του
Τμήματος και των φορέων ώστε να διευκολύνεται η περαιτέρω συνεργασία
 στη δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης και διάγνωσης
μεταβαλλόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας σε επιστημονικό δυναμικό

των

1.1.5.11.Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών/εποπτών του
Τμήματος και των εκπροσώπων του Φορέα εκτέλεσης της Πρακτικής άσκησης;
Υπάρχει στενή συνεργασία και επαφή μεταξύ των εκπαιδευτικών/εποπτών του
Τμήματος και των εκπροσώπων του Φορέα εκτέλεσης της ΘΠΑ καθώς για τους
φοιτητές που επιλέγονται για πραγματοποίηση ΘΠΑ στους Φορείς ΘΠΑ ορίζονται
δύο επιβλέποντες με τον έναν επιβλέποντα να προέρχεται από τον Φορέα ΘΠΑ και
τον δεύτερο επιβλέποντα να είναι ένα από τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Οι δύο
επιβλέποντες σε συνεργασία καθορίζουν το περιεχόμενο της ΘΠΑ, έχουν συνεχή
παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης - προόδου του φοιτητή στο χώρο
εργασίας, έχουν την επίβλεψη της Εργασίας ΘΠΑ που υποβάλλουν στο Τμήμα οι
Φοιτητές και την οποία παρουσιάζουν σε Ειδική Ημερίδα και τέλος συμμετέχουν
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στην τελική αξιολόγηση της ΘΠΑ του φοιτητή μέσω της χορήγησης σχετικής
Βεβαίωσης από την υπηρεσία τους και εισήγησης για το επίπεδο αξιολόγησης της
κάθε εργασίας.
1.1.5.12.Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του
Τμήματος με τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Ποιες;
Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας στο πλαίσιο συνεργασίας με Φορείς έχει θέσει
τις εξής προϋποθέσεις και απαιτήσεις για την υλοποίηση της ΘΠΑ των φοιτητών:
 Επιλογή Φορέων με αντικείμενο απασχόλησης (π.χ. Θαλάσσιο Περιβάλλον,
Ποιότητα Υδάτων, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Αλιεία, Ιχθυοκαλλιέργειες,
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Παράκτια Λιμενικά Έργα, Βιολογικά
Συστήματα Καθαρισμού, Έλεγχος Ποιότητας Αλιευμάτων) συναφές με τις
ειδικότητες και δεξιότητες που προσφέρονται στους φοιτητές στο Προπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος
 Συνεργασία με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (Δ/ντές Ερευνών,
Ερευνητές, Βιολόγους, Περιβαλλοντολόγους, Ιχθυολόγους, Ωκεανογράφους,
Γεωπόνους, Μηχανικούς, Χημικούς, Φυσικούς) των Φορέων ΘΠΑ
 Συνεχή παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης - προόδου του φοιτητή στο
χώρο εργασίας ΘΠΑ
 Καθορισμός και αυστηρή τήρηση του επιπέδου εργασίας στον Φορέα
υλοποίησης ΘΠΑ και παράδοση Εργασίας ΘΠΑ που έχει την δομή Επιστημονικού
δοκιμίου (περιλαμβάνει: Παρουσίαση του Φορέα ΘΠΑ, Εισαγωγή του θέματος
εργασίας στην ΘΠΑ, Μεθοδολογία υλοποίησης της ΘΠΑ, Αποτελέσματα –
δεδομένα και αναλύσεις, Συζήτηση αποτελεσμάτων και Συμπεράσματα,
Επιστημονική Βιβλιογραφία)
1.1.5.13. Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούμενοι φοιτητές;
Οι ασκούμενοι φοιτητές που πραγματοποιούν ΘΠΑ στο Τμήμα Επιστημών της
Θάλασσας σε συνεργασία με Φορείς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται σε
συνεχή βάση:
 Μέσω επικοινωνίας του επιβλέποντος Μέλους ΔΕΠ στο Τμήμα (τηλεφωνική και
με e-mail σε δεκαπενθήμερη βάση) με τον φοιτητή και τον εκπρόσωπο του Φορέα
για την πορεία υλοποίησης - προόδου της ΘΠΑ στο χώρο εργασίας ΘΠΑ
 Μέσω της διάθεσης σχετικής με το θέμα ΘΠΑ επιστημονικής βιβλιογραφίας στον
ασκούμενο φοιτητή από τους επιβλέποντες ΘΠΑ (Μέλος ΔΕΠ Τμήματος –
Επιστήμονας συνεργαζόμενου Φορέα ΘΠΑ)
 Μέσω της διάθεσης σχετικού ‘προτύπου εργασίας’ ΘΠΑ από τους επιβλέποντες
(Μέλος ΔΕΠ Τμήματος – Επιστήμονας συνεργαζόμενου Φορέα ΘΠΑ)
 Μέσω της διάθεσης σχετικού ‘προτύπου υλικού παρουσίασης’ ΘΠΑ από
προηγούμενους φοιτητές (για την παρουσίαση της εργασίας στην σχετική Ειδική
Ημερίδα ΘΠΑ που πραγματοποιείται στο Τμήμα)
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Επιπρόσθετα, τόσο οι επιβλέποντες καθηγητές – Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, όσο και
ο Τμηματικός Υπεύθυνος και Αναπληρωτής Υπεύθυνος της ΘΠΑ είναι σε συνεχή
βάση στην διάθεση των ασκούμενων φοιτητών που πραγματοποιούν ΘΠΑ για την
αντιμετώπιση τυχόν απρόβλεπτων προβλημάτων.

1.2. Διατμηματικό ΠΜΣ στην ‘Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών’
Στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ), το Διατμηματικό ΠΜΣ στη "Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών" και το
ελληνογαλλικό στην "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας". Το Διατμηματικό ΠΜΣ στη
"Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών" λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, σε
συνεργασία με τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.).

1.2.1. Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) "Διαχείριση Παράκτιων
Περιοχών" απονέμει:
 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη "Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών"
Αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα μεταπτυχιακών
περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://www.mar.aegean.gr).

σπουδών

1.2.2. Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Το ΠΜΣ πραγματοποιείται σε συνεργασία με τo Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
(ΕΛΚΕΘΕ) . Συντονιστής του προγράμματος είναι το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας.

1.2.3. Ανταπόκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του
Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας
Το ΠΜΣ "Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών" ιδρύθηκε με τη με αρ. 21485/Β7/22.03.2002
Απόφαση του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 379/Β’/28.03.2002), ενώ οι πρώτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές
εισήχθησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001– 2002. Το ΠΜΣ περιλαμβάνει μονοετή κύκλο
μεταπτυχιακών σπουδών, οργανωμένο σε 2 εξάμηνα και χορηγεί στους αποφοίτους
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης.
Αντικείμενο του Διατμηματικού ΠΜΣ "Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών", είναι η
εκπαίδευση και κατάρτιση επιστημόνων στη διαχείριση των παρακτίων περιοχών με έμφαση
στην ολοκληρωμένη προσέγγιση του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση
εστιάζει σε θεματικά πεδία των παρακτίων συστημάτων με έμφαση στην κατανόηση των
αλληλεπιδράσεων χερσαίου και παρακτίου περιβάλλοντος, στη θαλάσσια ρύπανση, στην
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αλιευτική διαχείριση, στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της διαχείρισης του παράκτιου χώρου
με την εφαρμογή και ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών για τη μελέτη της
παράκτιας ζώνης. Ειδικότερα, το ΠΜΣ στοχεύει στην επιστημονική κατάρτιση και
εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών και την εμπλοκή τους σε
ερευνητικές δραστηριότητες σε θέματα σχετικά με:
 τη μελέτη των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών του παρακτίου
θαλασσίου περιβάλλοντος,
 την διαχείριση των παράκτιων πλουτοπαραγωγικών πόρων, όπως της αλιείας και
αλιευτικής διαχείρισης, των υδατοκαλλιεργειών
 τη δυνατότητα καταγραφής, αντιμετώπισης και διαχείρισης θεμάτων ποιότητας του
παρακτίου περιβάλλοντος,
 την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών, όπως Τηλεπισκόπησης
Συστημάτων Πληροφοριών στη μελέτη της παράκτιας ζώνης,

και

Γεωγραφικών

 την παρακολούθηση και έλεγχο των επιπτώσεων των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων στο
παράκτιο περιβάλλον,
 την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τεχνικών προσέγγισης και κατανόησης των διεργασιών
του παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος και των αλληλεπιδράσεων χερσαίου και θαλάσσιου
χώρου,
 τον αποτελεσματικό σχεδιασμό μοντέλων ισόρροπης ανάπτυξης της παράκτιας ζώνης.
Η εξειδίκευση επιστημόνων στα παραπάνω πεδία έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η
Ελλάδα περιβάλλεται σχεδόν εξ΄ολοκλήρου από ακτές, στις οποίες έχουν αναπτυχθεί
πολλαπλές δραστηριότητες, που σχετίζονται με τη βιομηχανία, το εμπόριο, την οικιστική
ανάπτυξη, τον τουρισμό και την αναψυχή. Το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό που
παράγεται συμβάλλει στην κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένα στελέχη Δημόσιων και
Ιδιωτικών Φορέων και Επιχειρήσεων.
1.2.3.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές είναι;
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διαρθρώθηκε και
εφαρμόζει διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα σε θεματικές ολοκληρωμένης
διαχείρισης παράκτιων περιοχών, που ακολουθούνται σε αντίστοιχα προγράμματα
της αλλοδαπής. Η ανταπόκριση στους στόχους αποτιμάται μέσω της εσωτερικής
αξιολόγησης και αντίστοιχα ο έλεγχος πραγματοποιείται από την Ειδική
Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Διατμηματικού ΠΜΣ.
1.2.3.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών;
Πόσο αποτελεσματικές είναι;
Η αξιολόγηση και αναθεώρηση του περιεχομένου των μαθημάτων υλοποιείται
τουλάχιστον ανά έτος από το σύνολο των διδασκόντων του διατμηματικού ΠΜΣ.
Κατά το διάστημα από την ημερομηνία ίδρυσης του ΠΜΣ και μέχρι σήμερα έχουν
γίνει δύο αναθεωρήσεις, με αρ. 66664/Β7 (ΦΕΚ/Β’/27.08.2003 και με αρ. 11282/Β7
(ΦΕΚ/Β’/22.02.2007), που συνέβαλαν στην καλύτερη και αποτελεσματικώτερη
διάρθρωση και λειτουργία του. Η διαδικασία ενεργοποιείται μέσω της εσωτερικής
22

Αξιολόγηση ΤΕΘ 2009-2010

αξιολόγησης, αλλά και με βάση τις ερευνητικές δραστηριότητες και συνεργασίες
που αναπτύσσονται διαχρονικά από τους συμμετέχοντες διδάσκοντες. Σε κάθε
περίπτωση η Ε.Δ.Ε. ενημερώνεται και αποφασίζει για τα επικαιροποιημένα
σχήματα. Στην αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη και οι απόψεις των φοιτητών, όπως
κατατίθενται στα σχετικά ερωτηματολόγια (Παράρτημα 1Γ) που αφορούν τόσο στο
Πρόγραμμα συνολικά, όσο και στα επιμέρους μαθήματα.
1.2.3.3. Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος παρουσιάζεται αναλυτικά στον Οδηγό
Σπουδών του διατμηματικού ΠΜΣ, που διατίθεται σε κάθε ενδιαφερόμενο σε
έντυπη μορφή. Επιπροσθέτως, και στα πλαίσιο της ευρύτερης δημοσιοποίησης προς
τους ενδιαφερόμενους, το Πρόγραμμα Σπουδών παρουσιάζεται και σε ηλεκτρονική
μορφή, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, για την άμεση πρόσβαση και
ενημέρωση των ενδιαφερομένων (http://www.mar.aegean.gr).
1.2.3.4. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν
τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα;
Προς το παρόν και λαμβάνοντας υπόψη το νεοσύστατο του ΠΜΣ, δεν έχει
εφαρμοστεί αξιόπιστη διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας
των μεταπτυχιακών φοιητών/τριών που ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών τους.
Αξίζει όμως να σημειωθεί, ότι ένα σημαντικό ποσοστό των υποψήφιων που
εξεδήλωσαν μέχρι σήμερα ενδιαφέρον και παρακολούθησαν επιτυχώς το ΠΜΣ,
εργάζονταν ήδη σε Φορείς, δημόσιους και ιδιωτικούς, που ασχολούνται με
περιβαλλοντικά θέματα, όπως λιμεναρχεία, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, μελετητές,
κ.λ.π.

1.2.4. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
1.2.4.1. Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο
σύνολο των μαθημάτων;
Το ΠΜΣ «Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών» περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα,
ενώ το κάθε εξάμηνο διαρκεί κατ’ ελάχιστον 13 πλήρεις εκπαιδευτικές εβδομάδες.
Το πρώτο (χειμερινό) εξάμηνο σπουδών περιλαμβάνει 6 μαθήματα αντιστοιχούντα
σε 6 Διδακτικές Μονάδες και το δεύτερο (εαρινό) 3 μαθήματα αντιστοιχούντα σε 3
Διδακτικές Μονάδες (Πίνακας 1στ). Επιπλέον, εκπονείται Διατριβή Εξειδίκευσης
που αντιστοιχεί σε 3 Διδακτικές Μονάδες. Στο ΠΜΣ δεν έχουν οριστεί μαθήματα
κορμού/ειδίκευσης/κατευθύνσεων. Ο φοιτητής παρακολουθεί και τα εννέα
μαθήματα που προσφέρονται ως υποχρεωτικά, ενώ η εκπόνηση της Διατριβής
Εξειδίκευσης επισφραγίζει τον κύκλο σπουδών του ΠΜΣ .
1.2.4.2. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής
επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων;
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Τα εννέα μαθήματα που προσφέρονται στο ΠΜΣ είναι υποχρεωτικά (ποσοστό 100
%).
1.2.4.3. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων
επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης
δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων;
Τα μαθήματα επιστημονικής περιοχής είναι 6 στο σύνολο των 9 (ποσοστό 65 % της
Διατριβής Εξειδίκευσης μη συμπεριλαμβανομένης) που προσφέρονται από το
ΔΠΜΣ και τα υπόλοιπα 3 (35 % της Διατριβής Εξειδίκευσης μη
συμπεριλαμβανομένης) χαρακτηρίζονται ως μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων
(Πίνακας 1ζ). Στα μαθήματα επιστημονικής περιοχής ποσοστό 30 % αναλογεί σε
παροχή γνώσεων υποβάθρου.
1.2.4.4. Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων,
άλλων δραστηριοτήτων;
Ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων και εργαστηρίων
καταμερίζεται έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες να
κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και θεωρίες πριν προχωρήσουν στην πρακτική
εφαρμογή. Στο ΔΠΜΣ "Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών" γίνονται δεκτοί
πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και
Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. Θετικής Κατεύθυνσης. Για
αριθμό εκ των προσφερόμενων μαθημάτων, οι ασκήσεις
και τα εργαστήρια
αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας που κυμαίνεται από
25-40 %. Επιπρόσθετα, οργανώνονται 2 τουλάχιστον εκπαιδευτικές επισκέψεις
πεδίου σε παράκτιες περιοχές, εκ των οποίων η μία είναι πολυήμερη και εκτός
Λέσβου. Τέλος, πραγματοποιούνται πλόες με το ερευνητικό εκπαιδευτικό σκάφος
«Αμφιτρίτη» του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, για την εξοικείωση των
φοιτητών/τριών στη χρήση των οργάνων δειγματοληψίας νερού και ιζημάτων.
1.2.4.5. Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχει επικάλυψη
ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της
ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και
επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων;
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών επανεξετάζεται ανά ακαδημαϊκό έτος, με
γνώμονα τόσο την τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις, όσο και τις ανάγκες και
απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Τα μαθήματα που προσφέρονται στο ΔΠΜΣ
διαρθώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη συναφή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών
της αλλοδαπής και στοχεύουν στην κατάρτιση των φοιτητών/τριών σε θέματα
ολοκληρωμένης διαχείρισης των παρακτίων περιοχών. Έχει ληφθεί μέριμνα, με τη
στενή συνεργασία των διδασκόντων, ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις, εκτός
βέβαια των περιπτώσεων όπου αυτό επιβάλλεται για την εμβάθυνση και εμπέδωση
βασικών γνώσεων. Σημαντική διάσταση έχουν και οι απόψεις/παρατηρήσεις των
φοιτητών/τριών που προκύπτουν από τα ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώνουν.
Η έκταση της ύλης έχει μελετηθεί, ώστε να είναι κατά το δυνατόν πλήρης,
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συνεκτική, να επιτυγχάνεται ο εκπαιδευτικός στόχος του κάθε μαθήματος και
ταυτόχρονα να μπορεί να αφομοιωθεί από τους φοιτητές. Η Ε.Δ.Ε αποφασίζει για
το βαθμό επικαιρότητας και χρησιμότητας ενός μαθήματος, ενώ γίνονται
κατ΄επανάληψη οργανωμένες συζητήσεις των διδασκόντων για να
βελτιστοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι όσο και οι σχετικές διαδικασίες.
1.2.4.6. Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι;
Δεν υφίσταται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων.

1.2.5. Το εξεταστικό σύστημα
1.2.5.1. Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι
αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα;
Οι τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών που εφαρμόζονται συνίστανται στην
ενδιάμεση αξιολόγηση (πρόοδος) και στην τελική γραπτή εξέταση ανά μάθημα.
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές/τριες
πραγματοποιούν εργασίες, είτε μεμονωμένα, είτε ως ομάδες, που βοηθούν στην
κατανόηση και εμβάθυνση των θεωρητικών γνώσεων, αλλά και στην ανάλυση,
σύνθεση και επεξεργασία της πληροφορίας.
1.2.5.2. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;
Οι φοιτητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το γραπτό τους σε
συνεννόηση με το διδάσκοντα. Επίσης, δίνονται ενδεικτικές λύσεις των θεμάτων
στα οποία εξετάστηκαν, ενώ κατά τις διαλέξεις του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους
γίνονται υποδειγματικές αναλύσεις/ προσεγγίσεις θεμάτων λόγω της πολλαπλότητας
των θεματικών πεδίων που πραγματεύεται το ΔΠΜΣ. Τα αποτελέσματα των
εξετάσεων ανά μάθημα ανακοινώνονται δημοσίως με ανάρτηση, όπου ανά
περίπτωση παρατίθεται και η αναλυτική βαθμολογία, που περιλαμβάνει επιμέρους
βαθμολογίες των ασκήσεων, των εργασιών, κ.λ.π.
1.2.5.3. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή;
Βασική πηγή πληροφορίας για την αξιολόγηση της εξεταστικής διαδικασίας
αποτελούν τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν με βάση το φοιτητολόγιο, τη
συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις εξετάσεις, αλλά και στις επιμέρους διαδικασίες
αξιολόγησης των φοιτητών/τριών που εφαρμόζονται, την αναλυτική και
συγκεντρωτική βαθμολογία ανά μάθημα, κ.λ.π. Τα επεξεργασμένα στοιχεία
παρουσιάζονται στη Ε.Δ.Ε., όπου οι εκπρόσωποι των φοιτητών/τριών έχουν τη
δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους και να αναπτυχθεί εποικοδομητική
συζήτηση.
1.2.5.4. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της μεταπτυχιακής
εργασίας;
Κατά το τέλος του δεύτερου (εαρινού) εξαμήνου, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια
είναι υποχρεωμένος να ξεκινήσει την εκπόνηση της Διατριβής Εξειδίκευσης. Τα
προτεινόμενα θέματα των διατριβών εξειδίκευσης ανακοινώνονται προς τη
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Γραμματεία από τους συμμετέχοντες διδάσκοντες κατά το τέλος του πρώτου
εξαμήνου (χειμερινού), ενώ γίνεται δημόσια ανακοίνωση για την άμεση ενημέρωση
των φοιτητών/τριών. Η επιλογή του θέματος της εργασίας γίνεται σε συνεννόηση
του ενδιαφερόμενου φοιτητή/τριας με τον Επιβλέποντα Καθηγητή, ο οποίος
διδάσκει στο ΠΜΣ. Η τελική ανάθεση της εκπόνησης γίνεται μετά την υποβολή της
πρότασης προς τη Ε.Δ.Ε., στην οποία περιλαμβάνονται ο τίτλος της Διατριβής
Εξειδίκευσης και σύντομη περιγραφή του αντικειμένου μελέτης, το ονοματεπώνυμο
του φοιτητή/τριας και του Επιβλέποντα Καθηγητή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω
της θεματικής του ΠΜΣ και της συμπληρωματικότητας του αντικειμένου μελέτης,
η εκπόνηση της Διατριβής εξειδίκευσης επιβλέπεται από δύο διδάσκοντες, του
επιβλέποντος και του συν-επιβλέποντος. Ο Επιβλέπων Καθηγητής είναι υπεύθυνος
για την παρακολούθηση και ολοκλήρωση της Διατριβής Εξειδίκευσης του
υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή/ τριας και υποστηρίζει την όλη προσπάθειά του
υποδεικνύοντας, υποβοηθώντας και ενισχύοντας τη μεθοδολογία προσέγγισης
μελέτης του αντικειμένου που του έχει ανατεθεί. Με την ολοκλήρωσή της ο
φοιτητής καταθέτει την εργασία στα μέλη της τριμελούς επιτροπής, η οποία έχει
οριστεί με την υποβολή της πρότασης εκπόνησης της Διατριβής Εξειδίκευσης. Τα
μέλη της τριμελούς επιτροπής αποτελούν ο Επιβλέποντας Καθηγητής και μέλη που
διαθέτουν αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο, όπως μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο
διατμηματικό ΠΜΣ ή μέλη άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
Ερευνητές βαθμίδας Α’, Β’ ή Γ’ αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η ημερομηνία και ο χώρος της παρουσίασης και
εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας ανακοινώνεται δημόσια (με ανάρτηση και
στο διαδικτυακό ιστότοπο του Πανεπιστημίου) από τη Γραμματεία του
διατμηματικού ΠΜΣ, ενώ υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης από το κοινό.
1.2.5.5. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη μεταπτυχιακή εργασία;
Η μεταπτυχιακή εργασία που εκπονείται από το φοιτητή/τρια πρέπει να διακρίνεται
για την ποιότητά της με βάση τα διεθνή επιστημονικά κριτήρια που διέπουν
συναφείς εργασίες. Βασικές προδιαγραφές ποιότητας αποτελούν το εμπειρικό
μέρος, η θεωρητική τεκμηρίωση, η βιβλιογραφική έρευνα, η ποιότητα παρουσίασης,
κ.ά, που στο σύνολό τους αποτυπώνουν το μέγεθος και την έκταση της προσπάθειας
του μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας. Κατά την παρουσίαση, ο φοιτητής/τρια πρέπει να
αποδώσει με σαφή και κατανοητό τρόπο την πορεία που ακολούθησε, να απαντήσει
με σαφήνεια σε ερωτήματα και απορίες των μελών της τριμελούς επιτροπής αλλά
και παρευρισκομένων φοιτητών/τριών.

1.2.6. Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών
1.2.6.1. Ποια είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών;
Πριν το τέλος του εαρινού εξαμήνου και με Απόφαση της Ε.Δ.Ε. δημοσιεύεται
Προκήρυξη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος του ΔΠΜΣ για την επιλογή είκοσι πέντε
(25) μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, όπου αναφέρονται τα εξής:
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 Η ημερομηνία εξέτασης στην αγγλική γλώσσα.
 Η ημερομηνία συνέντευξης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και
φοιτητριών στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
 Τα κριτήρια επιλογής.
 Η ημερομηνία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.
 Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών και η ακριβής διεύθυνση που
πρέπει να αποσταλούν.
 Τα δίδακτρα και ο τρόπος καταβολής τους.
Η επιλογή των φοιτητών και φοιτητριών για το ΔΠΜΣ γίνεται σύμφωνα με τις
εκάστοτε κείμενες νομοθετικές διατάξεις, τα όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ ίδρυσής
του (379/Β’/28.03.2002) που αντικαταστάθηκε (ΦΕΚ 1214/Β’/27.08.2003) και
τροποποιήθηκε (ΦΕΚ, 214/Β’/22.02.2007), καθώς και τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του ΔΠΜΣ "Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών" και τις διατάξεις του
Ν.3685/2008. Συνοπτικά, οι διαδικασίες έχουν ως εξής:
1. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποστέλλονται από τους
υποψήφιους παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία, η οποία προβαίνει στη
σύνταξη Πίνακα Υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών.
2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει τον πίνακα, ελέγχει τα δικαιολογητικά
που υποβλήθηκαν και συντάσσει τον Τελικό Πίνακα Υποψηφίων.
3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψήφιων φοιτητών και
φοιτητριών για το ΔΠΜΣ, δημιουργείται πίνακας κατά φθίνουσα σειρά
αξιολόγησης, ο οποίος αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και του Τμήματος, ενώ ειδοποιούνται
οι επιτυχόντες εγγράφως, ώστε να εγγραφούν στο εντός 15 ημερών από την
ημερομηνία ειδοποίησης. Στην περίπτωση που υποψήφιος δεν εγγραφεί
εμπρόθεσμα, τότε χάνει το δικαίωμα εγγραφής, εκτός αν προβάλλει
συγκεκριμένους και τεκμηριωμένους λόγους, όπως ασθένεια ή ανωτέρα βία. Σε
αυτή την περίπτωση, η Ε.Δ.Ε. κρίνει τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος
και αποφασίζει σχετικά.
1.2.6.2. Με ποια συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές;
Στο ΠΜΣ Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακοί
φοιτητές, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Τμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών Θετικών
Επιστημών, Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών
αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί Απόφοιτοι
Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Θετικής Κατεύθυνσης.
Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι τα εξής:
 Επιτυχής γραπτή και προφορική εξέταση στην αγγλική γλώσσα
 Γενικός Βαθμός πτυχίου
 Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το πρόγραμμα ΠΜΣ
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 Επίδοση σε διπλωματική εργασία που εκπονήθηκε σε προπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών
 Απόδοση στην προσωπική συνέντευξη
 Επιτυχής εξέταση στην αγγλική γλώσσα
 Τυχόν επαγγελματική ερευνητική δραστηριότητα του υποψήφιου/ας
Η αξιολόγηση γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία κρίνει, καθορίζει και
εισηγείται στη Ε.Δ.Ε. τη σειρά προτεραιότητας των επιτυχόντων με βάση τα
προαναφερθέντα κριτήρια.
1.2.6.3. Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών
Αναλυτικά στοιχεία για την διαδικασία αποδοχής καθώς και για την ολοκλήρωση
των σπουδών παρατίθενται στους Πίνακες 1η και 1θ.
1.2.6.4. Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της επιλογής
φοιτητών;
Οι προκηρύξεις που αφορούν τις υποψηφιότητες για το διατμηματικό ΠΜΣ
ανακοινώνονται τόσο σε έντυπα, όσο και σε ηλεκτρονικά μέσα του Συντονιστή του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας) και
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
1.2.6.5. Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής
φοιτητών;
Ορίζεται Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν στο
διατμηματικό ΠΜΣ και η οποία επιλαμβάνεται της διαδικασίας επιλογής των
φοιτητών. Οι προτάσεις της επιτροπής υποβάλλονται στην Ε.Δ.Ε., η οποία και έχει
τον έλεγχο της σχετικής διαδικασίας.

1.2.7. Χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
1.2.7.1. Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Μέχρι και τον Αύγουστο του έτους 2008, η χρηματοδότηση του διατμηματικού
ΠΜΣ προερχόταν από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ και από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών
φοιτητών και φοιτητριών. Από το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 και μέχρι σήμερα η
χρηματοδότηση προέρχεται από τα δίδκατρα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών
που παρακολουθούν το πρόγραμμα μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ).
1.2.7.2. Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Κατά την περίοδο χρηματοδότησης του ΠΜΣ από το ΕΠΕΑΕΚ αξιοποιήθηκε στο
μέγιστο το πρόγραμμα και δημιουργήθηκε σύγχρονη ικανοποιητική υποδομή για τις
ανάγκες του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Όπως προαναφέρθηκε, τα
τρέχοντα έξοδα του ΠΜΣ καλύπτονται από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών
φοιτητών/τριών που παρακολουθούν το πρόγραμμα μεταπτυχιακού διπλώματος
ειδίκευσης.
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1.2.7.3. Πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών;
Οι πόροι διατίθενται όπως προβλέπει το ΦΕΚ αναθεώρησης με αρ. 11820/Β7 (ΦΕΚ,
214/Β’/22.02.2007) και αξιοποιούνται για διαλέξεις με την πρόσκληση Καθηγητών
και Επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού έργου από την αλλοδαπή και την
ημεδαπή, την προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού, την εκτύπωση Οδηγού
Σπουδών, εντύπων, κ.λ.π. Επιπρόσθετα και στα πλαίσια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας χρηματοδοτείται και πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή εκτός Λέσβου,
ενώ υποστηρίζονται έξοδα μετακινήσεων και συμμετοχής των φοιτητών/τριών για
την παρουσίαση ανακοινώσεων σε Συνέδρια ημεδαπής/αλλοδαπής.

1.2.8. Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
1.2.8.1. Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ;
Στα πλαίσια των μαθημάτων που διδάσκονται στο ΠΜΣ γίνεται πρόσκληση προς
διδάσκοντες του εξωτερικού με συναφή γνωστικά αντικείμενα για την
πραγματοποίηση διαλέξεων. Στον Πίνακα 1γ εμφανίζονται αναλυτικά στοιχεία για
τους διδάσκοντες από το εξωτερικό που μετακινήθηκαν στο Τμήμα στο διάστημα
2005-2010. Οι διδάσκοντες αυτοί προσέφεραν διαλέξεις στην αγγλική γλώσσα σε
κοινό ακροατήριο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
1.2.8.2. Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό);
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών.
1.2.8.3. Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;
Δεν διδάσκονται μαθήματα σε ξένη γλώσσα.
1.2.8.4. Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού;
Όσες συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού έχουν
υπογραφεί στα πλαίσια του προγράμματος LLP Erasmus (και αναφέρονται στον
Πίνακα 1ε) αφορούν και το επίπεδο των Μεταπτυχιακών Σπουδών. Επιπλέον,
δίνεται η δυνατότητα πρακτικής εργασίας (Erasmus placement) των μεταπτυχιακών
φοιτητών σε φορείς του εξωτερικού, με διαρκώς αυξανόμενη συμμετοχή των
φοιτητών του Τμήματος από το 2007 και μετά που ξεκίνησε το νέο LLP Erasmus.
1.2.8.5. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες;
Mέχρι σήμερα δεν έχουν υπάρχουν σχετικές διεθνείς διακρίσεις

1.3. Ελληνογαλλικό ΠΜΣ στην ‘Διατήρηση της Βιοποικιλότητας’-BIODIV
Στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας λειτουργούν δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ), το Διατμηματικό ΠΜΣ στην "Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών" και το
κοινό ελληνογαλλικό ΠΜΣ στην "Διατήρηση της Βιοποικιλότητας" σε συνεργασία με το
Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Montpellier 2.
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1.3.1. Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Κοινό Ελληνογαλλικό Πρόγραμμα
Βιοποικιλότητας"-BIODIV.

Μεταπτυχιακών

Σπουδών

"Διατήρηση

της

To ΠΜΣ απονέμει: Κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Joint Diploma) Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη
"Διατήρηση της Βιοποικιλότητας". Αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών περιγράφονται στον δικτυακό τόπο του Προγράμματος
(http://www.mar.aegean.gr/biodiv).

1.3.2. Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών
Το ΠΜΣ πραγματοποιείται σε συνεργασία με τo Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και την Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Montpellier 2. Συντονιστής
του προγράμματος είναι το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας.

1.3.3. Ανταπόκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του
Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας
Το κοινό Ελληνογαλλικό ΠΜΣ ‘Διατήρηση της Βιοποικιλότητας’ ιδρύθηκε με τη με αρ.
80268/Β7/14.09.2006 Απόφαση του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1393/Β’/14.09.2006) και οι πρώτοι
μεταπτυχιακοί φοιτητές εισήχθησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2007–2008. Αντικείμενο του
κοινού ελληνογαλλικού Π.Μ.Σ. ‘Διατήρηση της Βιοποικιλότητας’ είναι η εξειδίκευση
επιστημόνων στην κατανόηση θεμάτων Διατήρησης και ο εφοδιασμός τους με τις
επιστημονικές αρχές και τα μεθοδολογικά εργαλεία που θα τους καθιστούν ικανούς να
επιλύουν πρακτικά, σχετικά με τη Διατήρηση, ζητήματα. Έμφαση δίδεται στην προσέγγιση
και αντιμετώπιση θεμάτων Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στην Μεσόγειο, ιδιαίτερα στο
πλαίσιο της διαφαινόμενης πλανητικής αλλαγής.
Επιμέρους στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:
 Η ανάπτυξη στους αποφοίτους αναλυτικών δεξιοτήτων στην λήψη αποφάσεων, που θα
τους επιτρέπουν να κατανοούν και να διαχειρίζονται ζητήματα διατήρησης της
βιοποικιλότητας
 Η εξοικείωση των αποφοίτων με σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού και χωροθέτησης
προστατευταίων περιοχών στο χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον, ποσοτικές μεθόδους και
τεχνικές μελέτης και παρακολούθησης του φυσικού περιβάλλοντος
 Η καλλιέργεια συνθετικής ολιστικής προσέγγισης στην επίλυση προβλημάτων μέσω της
έκθεσης σε μελέτες περιπτώσεων διατήρησης της βιοποικιλότητας, ιδιαίτερα στην περιοχή
της Μεσογείου και στο πλαίσιο της διαφαινόμενης πλανητικής αλλαγής
 Η διεξαγωγή ερευνητικής δραστηριότητας υψηλού επιπέδου σε θέματα Διατήρησης της
Βιοποικιλότητας, με έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου
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 Η ενθάρρυνση της κινητικότητας μεταξύ των δύο συνεργαζομένων χωρών και η ανάπτυξη
της συνείδησης των κοινών προβλημάτων αλλά και των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής
Το Π.Μ.Σ. BIODIV απονέμει κοινό μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο πεδίο της διατήρησης
της βιοποικιλότητας, που αναγνωρίζεται και από τις δύο χώρες. Το Δίπλωμα συντάσσεται σε
μία πλευρά στην Γαλλική και Ελληνική γλώσσα και υπογράφεται από τις δύο
συνεργαζόμενες ακαδημαϊκές μονάδες.
1.3.3.1. Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές είναι;
Το κοινό ελληνογαλλικό ΠΜΣ BIODIV διαρθρώθηκε με βάση την διεθνή εμπειρία
και την ζήτηση σε εξειδικευμένους επιστήμονες στο αντικείμενο της Διατήρησης
της Βιοποικιλότητας. Λαμβάνοντας υπόψη την συνεχή αύξηση της ζήτησης τα
τελευταία χρόνια όπως προκύπτει από τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων
για την παρακολούθηση του ΠΜΣ, κρίνεται ότι η ανταπόκριση στους στόχους που
τέθηκαν είναι αποτελεσματική. Η ανταπόκριση στους στόχους αποτιμάται μέσω της
εσωτερικής αξιολόγησης και αντίστοιχα ο έλεγχος πραγματοποιείται από την
Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ.
1.3.3.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών;
Πόσο αποτελεσματικές είναι;
Η αξιολόγηση των μαθημάτων πραγματοποιείται στο τέλος του εξαμήνου με τη
συμπλήρωση ανώνυµων ατομικών ερωτηµατολογίων (Παράρτημα 1Β) που
αναπτύχθηκαν από την ΣΕ του ΠΜΣ. Με βάση και τα αποτελέσματα των
ερωτηματολογίων γίνεται κατ’ έτος αναθεώρηση του περιεχομένου των μαθημάτων
από τους συντονιστές. Η διαδικασία θεωρείται αποτελεσματική εφόσον
καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια για την βελτίωση των μαθημάτων και του
Προγράμματος συνολικά, με βάση τις παρατηρήσεις των διδασκομένων αλλά και
την εμπειρία που συσσωρεύεται. Η διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης και
βελτίωσης αποφασίζεται από την ΣΕ.
1.3.3.3. Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών;
Το Πρόγραμμα Σπουδών περιγράφεται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του ΠΜΣ
(http://www.mar.aegean.gr/Biodiv), όπου η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Λεπτομέρειες
για τα μαθήματα του Προγράμματος διατίθενται μόνο στους φοιτητές και στους
διδάσκοντες του Προγράμματος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκπαίδευσης
PLATON-VISTA (http://vista.lib.aegean.gr/).
1.3.3.4. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν
τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών από το Τμήμα;
Προς το παρόν και λαμβάνοντας υπόψη το νεοσύστατο του ΠΜΣ, δεν έχει
εφαρμοστεί διαδικασία παρακολούθησης της πορείας των μεταπτυχιακών
φοιητών/τριών που ολοκλήρωσαν τον κύκλο σπουδών τους. Είναι στις άμεσες
προτεραιότητες η ανάπτυξη της διαδικασίας αυτής. Σημειώνεται ότι επειδή το ΠΜΣ
είναι προσανατολισμένο προς την έρευνα, υψηλό ποσοστό των αποφοίτων συνεχίζει
στην έρευνα με την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
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1.3.4. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών
1.3.4.1. Ποιο είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο
σύνολο των μαθημάτων;
Το ΠΜΣ ‘Διατήρηση της Βιοποικιλότητας’ περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα,
και στην συνέχεια εκπονείται η Διατριβή Εξειδίκευσης. Το πρώτο εξάμηνο που
αντιστοιχεί σε 30 μονάδες ECTS, διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Montpellier 2. Το δεύτερο εξάμηνο επίσης
αντιστοιχεί σε 30 μονάδες ECTS και διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γλώσσες διδασκαλίας και συγγραφής
είναι η Γαλλική και η Αγγλική. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει έξι μαθήματα που
ακολουθούνται από το σύνολο των φοιτητών.
1.3.4.2. Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής
επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων;
Όπως προαναφέρθηκε τα 12 μαθήματα που προσφέρονται στο ΠΜΣ καθώς και η
εκπόνηση Διατριβής Εξειδίκευσης είναι υποχρεωτικά (ποσοστό 100 %).
Λεπτομέρειες που αφορούν στα μαθήματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 1ι και 1κ.
1.3.4.3. Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων
επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης
δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων;
Τα έξι μαθήματα που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο Montpellier 2
χαρακτηρίζονται ως μαθήματα υποβάθρου (ποσοστό 50 % της Διατριβής
Εξειδίκευσης μη συμπεριλαμβανομένης) και τα 6 που προσφέρονται στο
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (ποσοστό 50%) χαρακτηρίζονται ως μαθήματα
επιστημονικής περιοχής.
1.3.4.4. Πώς κατανέμεται ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων,
άλλων δραστηριοτήτων;
Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία, ασκήσεις πεδίου
και εργαστηρίου, ασκήσεις στον Η/Υ, εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις, ανάλυση
επιστημονικών άρθρων, συγγραφή επιστημονικού κειμένου και προφορική
παρουσίαση. Σε κάθε μάθημα προηγείται η θεωρητική διδασκαλία και στην
συνέχεια εφαρμόζονται οι άλλες μορφές εκπαίδευσης. Ο χρόνος μεταξύ θεωρητικής
διδασκαλίας άλλων μορφών εκπαίδευσης κυμαίνεται από 25-60% ανά μάθημα.
Οργανώνονται 2 τουλάχιστον εκπαιδευτικές εκδρομές/επισκέψεις πεδίου σε
περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και πλόες με το ερευνητικό
εκπαιδευτικό σκάφος «Αμφιτρίτη» του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας, για
την εξοικείωση των φοιτητών/τριών στη χρήση των οργάνων δειγματοληψίας.
1.3.4.5. Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχει επικάλυψη
ύλης μεταξύ των μαθημάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της
ύλης των μαθημάτων; Υπάρχει διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και
επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων;
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Το Πρόγραμμα Σπουδών επανεξετάζεται κατ’ έτος από την ΣΕ με βάση τις
τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις. Λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή
επικαλύψεων, αν και συχνά επαναλαμβάνονται σε διάφορα μαθήματα βασικά
θέματα που πρέπει να κατανοηθούν σε βάθος και με διαφορετικές προσεγγίσεις από
τους διάφορους διδάσκοντες, Έλληνες και Γάλλους. Η αναθεώρηση/βελτιστοποίηση
του Προγράμματος Σπουδών γίνεται από την ΣΕ και με βάση τις
απόψεις/παρατηρήσεις των φοιτητών/τριών που διατυπώνονται στα σχετικά
ερωτηματολόγια αξιολόγησης.
1.3.4.6. Εφαρμόζεται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων; Πόσο λειτουργικό είναι;
Δεν υφίσταται σύστημα προαπαιτούμενων μαθημάτων.

1.3.5. Το εξεταστικό σύστημα
1.3.5.1. Εφαρμόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι
αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριμένα;
Οι διαδικασίες αξιολόγησης ποικίλουν από μάθημα σε μάθημα. Γενικά
περιλαμβάνουν τελική γραπτή εξέταση, εργασίες, εκθέσεις, βιβλιογραφική
αναζήτηση και ανασκόπηση, συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικού άρθρου. Η
βαρύτητα της κάθε διαδικασίας αξιολόγησης ποικίλει από μάθημα σε μάθημα.
1.3.5.2. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών;
Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα πρόσβασης και σχολιασμού του γραπτού μετά
την βαθμολόγηση. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανά μάθημα ανακοινώνονται
δημοσίως με ανάρτηση, όπου ανά περίπτωση παρατίθεται και η αναλυτική
βαθμολογία, που περιλαμβάνει επιμέρους βαθμολογίες ασκήσεις εργασίες, κ.λ.π.
1.3.5.3. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή;
Ερωτήματα σχετικά με την εξεταστική διαδικασία περιλαμβάνονται στο
ερωτηματολόγιο που διανέμεται στους φοιτητές. Οι απαντήσεις σε συνδυασμό με
την εμπειρία των διδασκόντων από την εξεταστική διαδικασία λαμβάνονται υπόψη
από την ΣΕ και καταβάλλεται προσπάθεια βελτίωσης των αδυναμιών από έτος σε
έτος.
1.3.5.4. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της μεταπτυχιακής
εργασίας;
Η Διατριβή Εξειδίκευσης (αντιστοιχεί σε 60 μονάδες ECTS) εκπονείται μετά την
ολοκλήρωση των 2 διδακτικών εξαμήνων στην Ελλάδα, Γαλλία ή σε
συνεργαζόμενο Ίδρυμα οπουδήποτε στον κόσμο. Η επιλογή του θέματος της
εργασίας γίνεται σε συνεννόηση του ενδιαφερόμενου φοιτητή/τριας με τον
Επιβλέποντα Καθηγητή. Με την έναρξη της διατριβής ο φοιτητής υποβάλει
περίληψη του θέματος που θα ασχοληθεί, ενώ ενδιάμεση έκθεση προόδου
υποβάλλεται επίσης μετά την παρέλευση τετραμήνου. Η υποστήριξη της Διατριβής
γίνεται ενώπιον τριμελούς εξεταστικής Επιτροπής που αποτελείται από μέλη ΔΕΠ
των δύο Πανεπιστημίων, Montpellier 2 και Αιγαίου. Στην Επιτροπή είναι δυνατόν
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να συμμετέχουν και μέλη των συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών ή ερευνητικών
Ιδρυμάτων. Η εξέταση γίνεται κάθε Ιούνιο στο Montpellier για τους Γάλλους
φοιτητές και στην Μυτιλήνη για τους Έλληνες. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται
από την Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. Καταβάλλεται προσπάθεια στις
εξεταστικές επιτροπές να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ των 2 συνεργαζόμενων
Πανεπιστημίων που είναι παρόντα και στις 2 εξεταστικές διαδικασίες (Montpellier
και Μυτιλήνη) για την διασφάλιση της ισονομίας στην βαθμολογία. Η ημερομηνία
και ο χώρος της παρουσίασης και εξέτασης της διατριβής κάθε φοιτητή
ανακοινώνεται δημόσια (με ανάρτηση και στο διαδικτυακό ιστότοπο του
Πανεπιστημίου) από τη Γραμματεία του ΠΜΣ, ενώ υπάρχει η δυνατότητα
παρακολούθησης από το κοινό.
1.3.5.5. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη μεταπτυχιακή εργασία;
Η μεταπτυχιακή εργασία συγγράφεται στην μορφή επιστημονικού άρθρου έτοιμου
προς υποβολή σε διεθνές περιοδικό στην αγγλική γλώσσα. Οι φοιτητές
ενθαρρύνονται μετά την παρουσίαση της διατριβής τους στην υποβολή της προς
δημοσίευση. Η διατριβή πρέπει να διακρίνεται για την ποιότητά της με βάση τα
διεθνή επιστημονικά κριτήρια που διέπουν συναφείς εργασίες. Βασικές
προδιαγραφές ποιότητας αποτελούν το πρωτότυπο του θέματος που πραγματεύεται,
η/οι μεθοδολογία/ες προσέγγισης μελέτης και επεξεργασίας της πληροφορίας, με τις
τελευταίες να αποτυπώνουν και το μέγεθος και την έκταση της προσπάθειας του
μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας. Κατά την παρουσίαση ο φοιτητής/τρια πρέπει να
αποδώσει με σαφή και κατανοητό τρόπο την πορεία που ακολούθησε, να απαντήσει
με σαφήνεια σε ερωτήματα και απορίες των μελών της τριμελούς επιτροπής αλλά
και παρευρισκομένων φοιτητών/τριών.

1.3.6. Επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών
1.3.6.1. Ποια είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών;
Στο Π.Μ.Σ. ‘Διατήρηση της Βιοποικιλότητας’ γίνονται δεκτοί μέχρι 30
μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. Τμημάτων Πανεπιστημιακών Σχολών
Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών και Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή
ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον έχουν αποκτήσει
180 μονάδες του ευρωπαϊκού συστήματος ECTS ή ισοδύναμες με αυτές σπουδές,
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφών γνωστικών αντικειμένων, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η διαδικασία γίνεται μέσα προς τέλος Ιουνίου κάθε έτους μετά από σχετική
πρόσκληση που ανακοινώνεται στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ και στον τύπο.
1.3.6.2. Με ποια συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές;
Η επιλογή γίνεται από Επιτροπή που περιλαμβάνει εκπροσώπους των
συνεργαζόμενων φορέων των δύο χωρών, με βάση τα βιογραφικά σημειώματα των
υποψηφίων και όπου απαιτηθεί μετά από διαδικασία συνέντευξης ή γραπτής
εξέτασης. Τα κριτήρια που συνεκτιμώνται για την επιλογή είναι: (α) ο γενικός
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βαθμός πτυχίου, (β) η βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το
Π.Μ.Σ., (γ) η επίδοση στην Πτυχιακή Εργασία, (δ) η επαρκής γνώση της γαλλικής
και αγγλικής γλώσσας και (ε) η τυχόν επαγγελματική ή και ερευνητική
δραστηριότητα του υποψηφίου.
1.3.6.3. Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών;
Κατά τα τελευταία 3 έτη, οπότε και λειτουργεί το ΠΜΣ BIODIV το ποσοστό
αποδοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών κυμαίνεται από 33 έως 57%.
Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των αιτούντων εκτός Τμήματος είναι από
Πανεπιστήμια του εξωτερικού και ειδικά της Γαλλίας. Το ακαδημαϊκό έτος 20072008 φοίτησαν 7 Έλληνες φοιτητές επί συνόλου 12, το 2008-2009 2 επί συνόλου 7,
και το 2009-2010 1 επί συνόλου 7. Αναλυτικά στοιχεία για τις διαδικασίες αποδοχής
και αποφοίτησης δίδονται στους Πίνακες 1λ και 1μ.
1.3.6.4. Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα της επιλογής
φοιτητών;
Όλη η πληροφορία που αφορά στην διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσματα
της επιλογής φοιτητών ανακοινώνονται μέσω του δικτυακού τόπου του
Προγράμματος στην αγγλική γλώσσα, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των αιτούντων
είναι αλλοδαποί. Επίσης οι φοιτητές ειδοποιούνται μετά την επιλογή για το αν έχουν
επιλεγεί, αν βρίσκονται στην λίστα αναμονής ή αν δεν έχουν επιλεγεί, ατομικά μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ειδικά η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
ανακοινώνεται και μέσω του τύπου.
1.3.6.5. Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής
φοιτητών;
Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής έχουν περιγραφεί λεπτομερώς σε
προηγούμενη ερώτηση. Τα αποτελέσματα της επιλογής επικυρώνονται από την
Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.

1.3.7. Χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
1.3.7.1. Ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Το ελληνογαλλικό ΠΜΣ BIODIV χρηματοδοτείται με το ποσόν των 28000 ευρώ
κατ’ έτος από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσω
του Τακτικού Προϋπολογισμού. Επίσης μικρή οικονομική ενίσχυση της τάξης των
1000-1500 ευρώ κατ’ έτος δίδεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, ενώ ο ίδιος
φορέας χρηματοδοτεί και το δίκτυο ελληνογαλλικών μεταπτυχιακών το οποίο με
διάφορους τρόπους (δημοσιεύσεις σε εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας,
ανοιχτές εκδηλώσεις) δημοσιοποιεί και προβάλλει τα κοινά ελληνογαλλικά ΠΜΣ.
1.3.7.2. Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Η έως σήμερα χρηματοδότηση έχει αξιοποιηθεί στο έπακρο και έχει αναπτυχθεί η
απαραίτητη υποδομή (αίθουσα διδασκαλίας, εποπτικά μέσα, Η/Υ και περιφερειακά,
εργαστηριακή υποδομή). Λόγω του διπολικού χαρακτήρα τα έξοδα μετακινήσεων
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είναι υψηλά και ανελαστικά και καλύπτονται έως σήμερα από την χρηματοδότηση
του Υπουργείου Παιδείας. Σε περίπτωση διακοπής της χρηματοδότησης τα έξοδα θα
καλυφθούν με την επιβολή διδάκτρων ή μέσω της αναζήτησης χορηγών.
1.3.7.3. Πώς χρησιμοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών;
Οι πόροι διατίθενται όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ για την κάλυψη
δαπανών μετακινήσεων φοιτητών και διδασκόντων, αγοράς και ανάπτυξης
εκπαιδευτικού υλικού, αγοράς αναλωσίμων υλικών, κάλυψη εξόδων προβολής και
δημοσιοποίησης, αγοράς εξοπλισμού, κάλυψη εξόδων εκδηλώσεων (διαλέξεων,
σεμιναρίων κλπ), εξόδων εργασιών φοιτητών και λοιπών δαπανών.

1.3.8. Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
1.3.8.1. Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό ;
Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου σπουδών που διεξάγονται στο Montpellier στην
γαλλική γλώσσα προσφέρονται από Γάλλους διδάσκοντες. Τα μαθήματα που
προσφέρονται στην Μυτιλήνη το δεύτερο εξάμηνο σπουδών συντονίζονται από
Έλληνες διδάσκοντες αλλά συμμετέχουν στις διαλέξεις και διδάσκοντες από το
εξωτερικό. Το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 συμμετείχαν το δεύτερο εξάμηνο
τέσσερις διδάσκοντες από το εξωτερικό με σειρά διαλέξεων σε σύνολο 15
διδασκόντων ή ποσοστό 27%.
1.3.8.2. Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθμός και ποσοστό);
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 συμμετείχαν 6 αλλοδαποί φοιτητές (3 Γάλλοι
και 3 Αλγερινοί) επί συνόλου 7 φοιτητών ή ποσοστό 86%.
1.3.8.3. Πόσα και ποια μαθήματα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;
Το σύνολο των μαθημάτων διδάσκεται στην γαλλική ή αγγλική γλώσσα.
Συγκεκριμένα τα 6 μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου σπουδών που προσφέρονται
στην Γαλλία διδάσκονται στην Γαλλική. Τέσσερα από τα μαθήματα που
προσφέρονται το εαρινό εξάμηνο στην Μυτιλήνη διδάσκονται στην Αγγλική
γλώσσα, ένα στην Γαλλική και ένα στην Αγγλική και Γαλλική ανά διδάσκοντα.
Λεπτομέρειες παρουσιάζονται στον Πίνακα 1ι.
1.3.8.4. Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού;
Το ίδιο το Πρόγραμμα βασίζεται σε Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των
Πανεπιστημίων Αιγαίου και Montpellier 2. Συνεργασία υπάρχει με Ιδρύματα και
φορείς ανά τον κόσμο (Ευρώπη, ΗΠΑ, Αυστραλία και αλλού) που αναλυτικά
περιγράφονται στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ για την εκπόνηση των διατριβών
εξειδίκευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών.
1.3.8.5. Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ποιες;
Το ΠΜΣ BIODIV έχει λάβει την διεθνή διάκριση της σήμανσης από το
Mediterranean
Office
for
Youth
(MOY,
http://www.officemediterraneendelajeunesse.com). Το ΜΟΥ έχει σαν στόχο να
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συμβάλλει στην δημιουργία του κοινού μέλλοντος των κατοίκων των Μεσογειακών
χωρών, ιδιαίτερα των νέων, σε ένα περιβάλλον διακίνησης ιδεών, γνώσης και
δεξιοτήτων. Στο ΜΟΥ συμμετέχουν 16 χώρες του Μεσογειακού νότου και της
Βόρειας Αφρικής, συγκεκριμένα: Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κροατία, Κύπρος,
Αίγυπτος, Γαλλία, Μαρόκο, Ελλάδα, Ιταλία, Λίβανος, Μάλτα, Μαυροβούνιο,
Σλοβενία, Ισπανία, Τυνησία και Τουρκία. Επίσης συμμετέχει ως εταίρος η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 16 χώρες έχουν πληθυσμό 400 εκατομμυρίων ανθρώπων, εκ
των οποίων τα 120 εκατομμύρια είναι νέοι σε σχολική ηλικία.
Το φθινόπωρο του 2010 το MOY δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων 'σήμανσης' (labeling) διεθνών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών, στα οποία συνεργάζονται Μεσογειακές χώρες. Η σήμανση δίνει την
δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών από το ΜΟΥ σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
προερχόμενους από τις 16 χώρες της Μεσογείου για την κάλυψη εξόδων διαβίωσης,
μετακινήσεων κλπ που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ μηνιαίως. Τα κριτήρια απόδοσης
της σήμανσης ήταν:
• Η ακαδημαϊκή αριστεία και ο βαθμός διεθνοποίησης του προγράμματος
• Η ποιότητα των συνεργαζόμενων φορέων και η κινητικότητα μεταξύ αυτών
• Οι προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων
• Η μέριμνα για την υποστήριξη της κινητικότητας των φοιτητών.
Το ελληνογαλλικό ΠΜΣ Διατήρησης της Βιοποικιλότητας (BIODIV) υπέβαλε
πρόταση και έλαβε την σχετική σήμανση, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει
περαιτέρω την ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα του Προγράμματος διεθνώς.
Σε πρώτη φάση θα δοθούν τρείς υποτροφίες σε φοιτητές του BIODIV με βάση
κριτήρια αριστείας που θα θέσει το ίδιο το Πρόγραμμα. Η πρόσκληση υποβολής
αιτήσεων είναι ήδη ανοιχτή και η χορήγηση των υποτροφιών θα ξεκινήσει τον
προσεχή Σεπτέμβριο.

1.4. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών
1.4.1. Ανταπόκριση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στους στόχους του
Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας
1.4.1.1. Υπάρχουν διαδικασίες
είναι;

ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές

Η επιτυχία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του ΔΠΜΣ κρίνεται από το
ερευνητικό έργο που παράγεται με την εκπόνηση και ολοκλήρωση των
διδακτορικών σπουδών, αλλά και την περαιτέρω – επαγγελματική - εξέλιξη των
διδακτόρων. Παρά το νεοσύστατο του προγράμματος σπουδών, ο αριθμός των
Διδακτορικών Διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί είναι σημαντικός, συνολικά εννέα
(9) Διδακτορικές Διατριβές. Μέχρι σήμερα, δεν κρίθηκε σκόπιμη η δημιουργία και
εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης των αποφοίτων, πάραυτα προβλέπεται η
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δημιουργία και εφαρμογή σχετικής διαδικασίας ελέγχου λόγω του σταθερά
αυξανόμενου αριθμού των υποψηφίων διδακτόρων.
1.4.1.2. Υπάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης αυτού του Προγράμματος
Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι;
Μέχρι σήμερα δεν υπήρξε απαίτηση αξιολόγησης και αναθεώρησης του
Προγράμματος. Για την αξιολόγηση του προγράμματος υπεύθυνη είναι η Γενική
Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος.
1.4.1.3. Πώς δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών;
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών δημοσιοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του
Τμήματος
(http://www.mar.aegean.gr),
του
Πανεπιστημίου
Αιγαίου
(http://www.aegean.gr), καθώς και με ανακοινώσεις σε έντυπα μέσα ευρείας
κυκλοφορίας.
1.4.1.4. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν
Διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα;
Με γνώμονα το μικρό συγκριτικά αριθμό των Διδακτόρων του Τμήματος, δεν
κρίθηκε απαραίτητη η διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής των
πορείας. των διδακτόρων, που μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα
σπουδών τους. Όμως η παρούσα επαγγελματική θέση κάθε Διδάκτορα του
Τμήματος είναι καταχωρημένη στην ιστοσείδα του Επιβλέποντος Καθηγητή του
(http://www.mar.aegean.gr)

1.4.2. Δομή του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
1.4.2.1. Προσφέρονται μαθήματα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι αυτά;
Δεν προσφέρονται μαθήματα διδακτορικού κύκλου.
1.4.2.2. Προσφέρονται μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας; Ποια είναι αυτά;
Δεν προσφέρονται μαθήματα ερευνητικής μεθοδολογίας.

1.4.3. Εξεταστικό σύστημα
1.4.3.1. Υπάρχει συμμετοχή συναφών θεματικά ειδικών επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή
ερευνητικά Ιδρύματα στη σύνθεση των 7μελών και 3μελών επιτροπών;
Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων συναφών θεματικών από άλλα
ΑΕΙ της ημεδαπής ή Ερευνητικά Ιδρύματα, όπως το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων
Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
"Δημόκριτος" (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.), κ.ά. στο σύνολο των Διδακτορικών Διατριβών
(ποσοστό 100 %). Όσον αφορά στις Τριμελείς Επιτροπές το ποσοστό συμμετοχής
είναι μικρότερο και δεν υπερβαίνει το 75 %. Η σχετική σύνθεση των εν λόγω
επιτροπών συντελεί στην επαύξηση του κύρους των εκπονηθέντων Διδακτορικών
Διατριβών, ενώ παράλληλα διασφαλίζονται οι διαδικασίες αξιολόγησής των.
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1.4.3.2. Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων
διδακτόρων;
Οι υποψήφιοι διδάκτορες υποβάλλουν ετήσια έκθεση προόδου των εργασιών τους,
στην οποία αναλύουν με σαφήνεια τα επιστημονικά τους ευρήματα, τις μελλοντικές
εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διδακτορικής του διατριβής,
καθώς και ανακοινώσεις σε Συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
που έχουν κάνει. Επίσης, και στα πλαίσια της δημοσιοποίησης των εργασιών τους,
οργανώνεται Ημερίδα κατά την οποία γίνεται παρουσίαση των εργασιών τους προς
τους διδάσκοντες του Τμήματος και τους φοιτητές/τριες του προπτυχιακού και
μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Η δράση αυτή επιτρέπει τη γνωστοποίηση
των αποτελεσμάτων της έρευνας που επιτελείται στον ευρύ κοινό των
φοιτητών/τριών του Τμήματος.
1.4.3.3. Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων
διδακτόρων;
Σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία, η υποστήριξη της Διδακτορικής Διατριβής κάθε
υποψήφιου/φιας γίνεται παρούσης της επταμελούς επιτροπής, και μετά τη σύμφωνη
γνώμη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, οι οποίες αμφότερες ορίζονται με
απόφαση της ΓΣΕΣ. Η ημερομηνία παρουσίασης και ο τόπος ανακοινώνονται από
τη Γραμματεία του Τμήματος με την αποστολή σχετικής ηλεκτρονικής ανακοίνωσης
προς όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η παρουσίαση της διδακτορικής
διατριβής από τον υποψήφιο/φια διδάκτορα γίνεται παρουσία της 7μελούς
επιτροπής, των διδασκόντων του Πανεπιστημίου, των φοιτητών/τριών αλλά και
ευρύτερου ακροατηρίου.
1.4.3.4. Εφαρμόζονται κοινές (μεταξύ των διδασκόντων) διαδικασίες αξιολόγησης των
υποψηφίων διδακτόρων;
Οι διδάσκοντες του Τμήματος που επιβλέπουν υποψήφιους διδάκτορες εφαρμόζουν
κοινές διαδικασίες αξιολόγησης/επίβλεψης της διδακτορικής διατριβής που
εκπονείται, η οποία συνίσταται στη σταθερή παρακολούθηση της προόδου των
εργασιών σύμφωνα με το οργανόγραμμα που έχει σχεδιαστεί, την τακτική συζήτηση
επί των προκυπτόντων αποτελεσμάτων/προβλημάτων, κ.ά. Για τους διδάσκοντες,
κριτήρια της υψηλής αναγνωρισιμότητας των αποτελεσμάτων της εκπονούμενης
διατριβής από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα αποτελούν οι ανακοινώσεις σε
διεθνή συνέδρια και οι δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά.
1.4.3.5. Πώς αξιολογείται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων;
Ο αριθμός των δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά
περιοδικά και οι ανακοινώσεις σε συνέδρια με κριτές αποτελούν την ασφαλέστερη
διαδικασία αξιολόγησης για την αξιολόγηση του υποψήφιου διδάκτορα. Η θετική
αξιολόγηση και αποδοχή μίας εργασίας από Κριτές, που αποτελούν μέλη άλλων
ΑΕΙ ή αναγνωρισμένων Ερευνητικών Ιδρυμάτων, σε θεματική που πραγματεύεται ο
υποψήφιος διδάκτορας, αποτελεί αναγνώριση του πρωτότυπου της μελέτης, ενώ
παράλληλα εντάσσεται σε αναγνωρισμένη θέση στον επιστημονικό χώρο.
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1.4.3.6. Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της διδακτορικής
διατριβής;
Η διαδικασία ανάθεσης εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής στον υποψήφιο/φια
διδάκτορα γίνεται με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στον Εσωτερικό
Κανονισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αντίστοιχα, η εξέταση της διδακτορικής
διατριβής γίνεται με δημόσια παρουσίαση της εργασίας από τον υποψήφιο/α
διδάκτορα ενώπιον της επταμελούς επιτροπής, των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, των
φοιτητών/τριών αλλά και ευρύτερου ακροατηρίου. Ο υποψήφιος καλείται να
υποστηρίξει και παρουσιάσει το πρωτότυπο της εκπονηθείσας διδακτορικής
διατριβής, που υποστηρίζεται σαφώς απο τον αριθμό και την ποιότητα των
δημοσιεύσεων που έχουν γίνει, και τέλος να απαντήσει σε ερωτήματα που θα του
θέσουν οι παρόντες.
1.4.3.7. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας για τη διδακτορική διατριβή;
Ποιες;
Οι προδιαγραφές που χαρακτηρίζουν την ποιότητα και το πρωτότυπο μίας
διδακτορικής διατριβής και οι οποίες είναι επιστημονικά διεθνώς αποδεκτές
προσδιορίζονται κύρια από τον αριθμό και την ποιότητα του δημοσιευμένου έργου.
Στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών δεν έχουν διατυπωθεί γραπτώς σχετικές
προδιαγραφές ποιότητας για τη διδακτορική διατριβή. Όμως, και σύμφωνα με τα
προαναφερθέντα, οι διδάσκοντες από κοινού υποστηρίζουν για κάθε υποψήφιο
διδάκτορα, τη δημοσίευση τριών (3) εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά
και τουλάχιστον έξι (6) ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια με κριτές.
1.4.4. Επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων
1.4.4.1. Ποια είναι η συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων;
Η διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων για την εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής στο Τμήμα περιλαμβάνει την υποβολή, προς τη Γραμματεία του
Τμήματος, αίτησης από τον ενδιαφερόμενο, η οποία συνοδεύεται από φάκελο με
όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην σχετική Προκήρυξη
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Διδακτορικό Δίπλωμα. Επιπρόσθετα, οι
υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σύντομο Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής
Διατριβής στο οποίο θα αναγράφονται (α) τα κίνητρα για τη διεξαγωγή
διδακτορικής έρευνας και (β) ενδεικτικό θέμα ή/και τους στόχους αυτής.
Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον
εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και όπως περιγράφονται
παρακάτω:
1. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποστέλλονται από τους
υποψήφιους παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία, η οποία προβαίνει στη
σύνταξη πίνακα υποψηφίων διδακτόρων.
2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης παραλαμβάνει τον πίνακα, ελέγχει τα δικαιολογητικά
που υποβλήθηκαν και συντάσσει τον τελικό πίνακα υποψηφίων.
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3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψήφιων διδακτόρων,
δημιουργείται πίνακας κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, ο οποίος αναρτάται
στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος, ενώ ειδοποιούνται οι επιτυχόντες
εγγράφως, ώστε να εγγραφούν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχει
οριστεί. Στην περίπτωση που υποψήφιος δεν εγγραφεί εμπρόθεσμα, τότε χάνει
το δικαίωμα εγγραφής, εκτός αν προβάλλει συγκεκριμένους και τεκμηριωμένους
λόγους, όπως ασθένεια ή ανωτέρα βία. Σε αυτή την περίπτωση, η Ε.Δ.Ε. κρίνει
τους λόγους που επικαλείται ο υποψήφιος και αποφασίζει σχετικά.
1.4.4.2. Με ποια συγκεκριμένα κριτήρια επιλέγονται;
Για την αξιολόγηση των υποψήφιων διδακτόρων ακολουθείται η ίδια διαδικασία με
αυτή των υποψηφίων για το Διατμηματικό ΠΜΣ Εξειδίκευσης ‘Διαχείριση
Παρακτίων Περιοχών’.
1.4.4.3. Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων;
Αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον Πίνακα 1ν.
1.4.4.4. Πώς δημοσιοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων διδακτόρων;
Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων γίνονται
σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την
κείμενη νομοθεσία.
1.4.4.5. Πώς διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής
υποψηφίων διδακτόρων;
Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων γίνεται από την ΓΣΕΣ διασφαλίζοντας
κατ΄αυτόν τον τρόπο τη διαφάνεια της όλης διαδικασίας.

1.4.5. Σεμινάρια και ομιλίες
1.4.5.1. Υπάρχει γενικό σεμινάριο σε τακτή χρονική βάση (εβδομαδιαίο, μηνιαίο) όπου
καθηγητές και ερευνητές στο Τμήμα παρουσιάζουν τη δουλειά τους για ενημέρωση
των συναδέλφων τους, αλλά και των φοιτητών;
Οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν σε ανοικτή δημόσια διάλεξη, παρόντων
των διδασκόντων και των φοιτητών/τριών, τα αποτελέσματα της ερευνητικής τους
εργασίας. Για το σκοπό αυτό οργανώνεται σε ετήσια βάση ημερίδα, η οποία
γνωστοποιείται με την ανακοίνωση της ημερομηνίας και του τόπου παρουσίασης.
1.4.5.2. Υπάρχει δυνατότητα πρόσκλησης ομιλητών από άλλα παν/μια και ερευνητικά κέντρα
για να δώσουν ομιλίες και να ενημερώσουν για το έργο τους;
Στα πλαίσια της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας προσκαλούνται επισκέπτες –
ομιλητές που παρουσιάζουν το επιστημονικό τους έργο, το οποίο είναι συναφές
προς τις θεματικές του Τμήματος και του ΔΠΜΣ.
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1.4.6. Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών
1.4.6.1. Υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7μελείς και 3μελείς επιτροπές;
Σε ποιο ποσοστό;
Η συμμετοχή μελών ΔΕΠ της αλλοδαπής σε επταμελείς και τριμελείς επιτροπές δεν
επιτρεπόταν από τη σχετική νομοθεσία. Σύμφωνα με το Νόμο 3685/2008
συμμετοχή είναι πλέον εφικτή και υπάρχει η πρόθεση να μετέχουν μέλη ΔΕΠ που
υπηρετούν σε Ιδρύματα της αλλοδαπής. Ειδικά για διδακτορική διατριβή που
εκπονήθηκε στο πλαίσιο κοινής συνεπίβλεψης με το Γαλλικό Πανεπιστήμιο
Montpellier 2 και ολοκληρώθηκε το 2007, η εξεταστική επιτροπή περιλάμβανε 3
μέλη ΔΕΠ από το εξωτερικό.
1.4.6.2. Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων;
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων.
1.4.6.3. Παρέχεται δυνατότητα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής σε ξένη γλώσσα;
Σύμφωνα με την παλαιά νομοθεσία δεν επιτρεπόταν η εκπόνηση διδακτορικής
διατριβής σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής. Ο νέος Νόμος 3685/2008 πλέον
δίνει τη δυνατότητα συγγραφής της διδκατορικής διατριβής στην αγγλική γλώσσα.
Ειδικά μία διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε στο πλαίσιο κοινής συνεπίβλεψης
με το Γαλλικο Πανεπιστήμιο Montpellier 2 και ολοκληρώθηκε το 2007,
συγγράφηκε στην αγγλική με εκτενείς περιλήψεις στην Γαλλική και Ελληνική
γλώσσα.
1.4.6.4.

Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού;
Συνάφθηκε ειδική συμφωνία μεταξύ των Πανεπιστημίων Αιγαίου και Montpellier 2
για την κοινή συνεπίβλεψη διδακτορικής διατριβής η οποία και ολοκληρώθηκε το
2007.

1.4.6.5. Παρέχονται από το Τμήμα κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες για την συμμετοχή
τους σε διεθνή «Θερινά Προγράμματα» (summer schools), διεθνή ερευνητικά
συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά, κλπ.;
Οι υποψήφιοι διδάκτορες ενθαρρύνονται στο να συμμετέχουν σε διεθνή συνέδρια,
θερινά σχολεία και κάθε μορφής σχετικές δραστηριότητες, ενώ η έρευνά τους συχνά
χρηματοδοτείται μέσω ερευνητικών Προγραμμάτων. Στην τελική αξιολόγηση της
διατριβής τους λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η ύπαρξη δημοσιεύσεων της έρευνάς
τους σε διεθνή καταξιωμένα επιστημονικά περιοδικά.
1.4.6.6.

Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; Ποιες;
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν διακρίσεις του Προγράμματος Διδακτορικών
Διατριβών.
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2. Διδακτικό έργο
2.1. Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού
2.1.1. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς
εφαρμόζεται;
Για όλα τα μαθήματα που υπάρχουν στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος (υποχρεωτικά
και κατ’ επιλογήν) γίνεται αξιολόγηση των μαθημάτων κάθε εξάμηνο. Η αξιολόγηση
πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση ανώνυµων ατομικών ερωτηµατολογίων (Παράρτημα
2Α) που αναπτύχθηκαν από Επιτροπή του Τμήματος λαμβάνοντας υπόψη τα υποδειγματικά
ερωτηματολόγια που προσφέρθηκαν από την ΑΔΙΠ.
Τα ερωτηματολόγια αφορούν (α) στην αξιολόγηση του μαθήματος (στόχοι, ύλη,
βιβλία/σημειώσεις, σύνδεση με άλλα μαθήματα, επίπεδο δυσκολίας, τρόπος/διαφάνεια
βαθμολογίας, εκτιμώμενο επίπεδο δυσκολίας κ.α.) και των εργαστηρίων/φροντιστηρίων
(χρησιμότητα, ποιότητα/επάρκεια, επίπεδο δυσκολίας υποδομή κ.α.), (β) στην αξιολόγηση
του διδάσκοντα (διδακτική ικανότητα/μεταδοτικότητα, συνέπεια, συμπεριφορά, οργάνωση,
υποστήριξη/ενθάρρυνση/συνεργασία εκτός μαθήματος κ.α.), (γ) στην ανταπόκριση του
φοιτητή (ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα, παρακολούθηση διαλέξεων και
φροντιστηρίων/εργαστηρίων, εβδομαδιαία ενασχόληση κ.α.) και (δ) σε γενικές παρατηρήσεις
και σχόλια για τη βελτίωση των μαθημάτων και τις προσδοκίες των φοιτητών από κάθε
μάθημα. Τα τμήματα - α, β και γ - των ερωτηματολογίων απαντώνται σε αριθμητική κλίμακα
προκειμένου να είναι εφικτή η μελλοντική στατιστική επεξεργασία τους, ενώ το τμήμα - δ αποτελεί ελεύθερο κείμενο των φοιτητών/τριών.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται απροειδοποίητα, εθελοντικά και ανώνυμα
μεταξύ της 7ης και 11ης εβδομάδας του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε ορισμένα
εργαστηριακά/φροντιστηριακά μαθήματα η διαδικασία γίνεται κατά τη διάρκεια του
φροντιστηρίου/εργαστηρίου αποσκοπώντας στην κατάθεση άποψης από το σύνολο των
εγγεγραμμένων στο μάθημα φοιτητών/τριών, που εξετάζονται όμως για πρώτη φορά στο
μάθημα. Στόχος είναι ο διαχωρισμός τους από παλαιότερους φοιτητές των οποίων η άποψη
πιθανόν να είναι πιο υποκειμενική (λόγω ενδεχόμενης αποτυχίας τους σε προγενέστερες
εξετάσεις). Μια παράμετρος που λαμβάνεται, επίσης, σημαντικά υπόψη είναι η συστηματική
ή μη παρακολούθηση των θεωρητικών διαλέξεων από κάθε φοιτητή/τρια.
Τα ερωτηματολόγια τοποθετούνται σε φάκελο και αφού αναγραφούν τα απαραίτητα στοιχεία
(μάθημα, εξάμηνο, ακαδημαϊκό έτος, διδάσκων, αριθμός ερωτηματολογίων κλπ)
σφραγίζονται και παραδίδονται στον Πρόεδρο του Τμήματος. Οι φάκελοι αποσφραγίζονται
από τον Πρόεδρο του Τμήματος που σε συνεργασία με άλλο μέλος ΔΕΠ ή/και ΕΤΕΠ του
Τμήματος επεξεργάζονται και αξιολογούν τα δεδομένα των ερωτηματολογίων.
2.1.2. Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους
φοιτητές;
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παραδίδονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος σε κάθε
διδάσκοντα που τον αφορούν, ενώ καταρτίζεται μια σύντομη εσωτερική έκθεση των
συνολικών αποτελεσμάτων για όλους τους διδάσκοντες (περιλαμβανομένων ΕΤΕΠ και
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διδασκόντων ΠΔ 407/80) του Τμήματος. Η έκθεση αυτή είναι διαθέσιμη σε κάθε
ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ και αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε συγκριτική μελέτη αλλά
και για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
2.1.3. Ποιος είναι ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του
ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος;
Ο μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών ΔΕΠ του Τμήματος
προσδιορίστηκε με βάση το χρόνο που απαιτείται για τις θεωρητικές διαλέξεις και για τα
τμήματα εργαστηρίων/φροντιστηρίων (περισσότερα από 1 για όλα σχεδόν τα υποχρεωτικά
μαθήματα) χωρίς να συνυπολογίζεται ο χρόνος για την προετοιμασία του μαθήματος, η
διόρθωση ασκήσεων, εργασιών, γραπτών κλπ. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο χρόνος
διδασκαλίας για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, για τα µέλη ∆ΕΠ πλήρους απασχόλησης και
τους διδάσκοντες µε βάση το Π∆ 407/80 µε πλήρη σύµβαση, κυμαίνεται μεταξύ 6 και 20
ωρών.
2.1.4. Πόσα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Στα δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος (Διαχείριση
Παράκτιων Περιοχών και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας –Ελληνογαλλικό) διδάσκουν 16
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος καθώς και 3 διδάσκοντες με βάση το ΠΔ407/80. Οι διδάσκοντες
καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα που προσφέρονται στο ΠΜΣ Διαχείριση Παράκτιων
Περιοχών και μέρος των γνωστικών αντικειμένων του ΠΜΣ Διατήρηση της Βιοποικιλότητας
που είναι σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και την
Σχολή Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Montpellier 2. Εξειδικευμένες διαλέξεις
προσφέρονται από μέλη ΔΕΠ και ερευνητές άλλων Παν/μιων και Ινστιτούτων αντίστοιχα,
στο πλαίσιο επίσημων προσκλήσεων τους.
2.1.5. Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας;
∆εν υπάρχουν θεσµοθετηµένες από το Τµήµα υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας κατά το
ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 για το πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών. Αντίθετα,
προσφέρονται υποτροφίες ίσες με το ποσό των διδάκτρων στους τρεις πρώτους σε
βαθμολογία φοιτητές/τριες του ΠΜΣ Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών με την προϋπόθεση
ολοκλήρωσης των σπουδών τους εντός του ενός ακαδημαϊκού έτους. Για το ακαδημαϊκό έτος
2009-2010 τρεις φοιτητές/τριες συμπλήρωσαν τα παραπάνω κριτήρια και έλαβαν την
υποτροφία.
2.1.6. Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι
διδάκτορες του Τμήματος και σε τί ποσοστό;
Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές δεν συμμετέχουν στο διδακτικό έργο του Τµήµατος εκτός από
έναν πολύ μικρό αριθμό υποψήφιων διδακτόρων που ενίοτε υποστηρίζουν
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εργαστηριακές/φροντιστηριακές ασκήσεις, ενώ επιπλέον συνεισφέρουν στην επίβλεψη
πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών.
2.2. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας
2.2.1. Ποιές συγκεκριμένες διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται;
Ανάλογα με το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του κάθε μαθήματος/καθηγητή
χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι διδασκαλίας που αφορούν σε θεωρητικές διαλέξεις,
εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, εργασίες/μελέτες περίπτωσης (κυρίως μέσω
ηλεκτρονικής αναζήτησης πληροφοριών), ασκήσεις πεδίου (στο χερσαίο τμήμα παράκτιων
περιοχών αλλά και στο θαλάσσιο χώρο με χρήση του Ε/Σ “Αμφιτρίτη”), προσκλήσεις
ομιλητών, επισκέψεις σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, πρακτική άσκηση, κ.α.
Στις θεωρητικές διαλέξεις χρησιμοποιούνται εποπτικά μέσα, τόσο παραδοσιακά (διαφάνειες
επιδιασκοπίου, προβολές βίντεο), όσο και σύγχρονα (προβολείς και λογισμικά και
ηλεκτρονικές πλάτφορμες παρουσιάσεων). Στα φροντιστηριακά μαθήματα πραγματοποιείται
επίλυση ασκήσεων-επεξήγηση της ύλης των παραδόσεων. Στο σύνολο των μαθημάτων, το
παραγόμενο ηλεκτρονικό και εποπτικό υλικό είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του
Τμήματος με δυνατότητα πρόσβασης σε περιορισμένους χρήστες (Φοιτητές Τμήματος). Οι
Εργαστηριακές Ασκήσεις στοχεύουν στη μετάδοση στους φοιτητές γνώσεων και ικανότητας
επεξεργασίας της πληροφορίας, στην απόκτηση δεξιοτήτων από την τριβή τους με τα όργανα
και τον εξοπλισμό, στην όξυνση της κρίσης τους στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων,
στην καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής εργασίας, εφόδια που θα αποδειχθούν πολύτιμα στη
μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Τα περισσότερα μαθήματα του προγράμματος
σπουδών περιλαμβάνουν εργαστηριακές ασκήσεις (στα εργαστήρια Βιολογίας, Χημείας,
Γεωλογίας, Μικροβιολογίας) ή ασκήσεις στο εργαστήριο Πληροφορικής (Μαθηματικά,
Πληροφορική, Στατιστική, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Αλιευτική Διαχείριση,
κ.α.). Οι Ασκήσεις Πεδίου περιλαμβάνουν σειρά επισκέψεων στον παράκτιο χώρο της
Λέσβου προκειμένου οι φοιτητές να μελετήσουν επί τόπου φυσικά φαινόμενα, όπως
διαμόρφωσης – διάβρωσης ακτών, εκβολικά συστήματα, υδροβιότοπους, αμμοθίνες κλπ. Οι
ασκήσεις υπαίθρου συνοδεύονται από συλλογή υλικού (φυτικών και ζωικών οργανισμών,
ιζημάτων) για την εργαστηριακή τους ανάλυση και επιτόπιες μετρήσεις (τοπογραφία,
κοκκομετρία, φως, αλατότητα, θερμοκρασία). Επιπλέον οι φοιτητές ασκούνται με το
ερευνητικό σκάφος του Τμήματος ‘ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ’ σε θέματα Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας,
μεθόδων δειγματοληψίας (χρήσης δειγματοληπτών για την λήψη νερού, πλαγκτού, ιζήματος)
και μετρήσεων in situ (θερμοκρασίας, αλατότητας στη στήλη του νερού, της εξασθένησης
του φωτός, μέτρηση χλωροφυλλών, φθορισιμετρία, ρευματομετρήσεις κ.ά.). Οι ασκήσεις
πεδίου ολοκληρώνονται με συγγραφή σύντομης τεχνικής έκθεσης με βάση οδηγίες του
Διδάσκοντα.
Οι διαλέξεις/σεμινάρια ειδικών θεμάτων και μελετών περιπτώσεων προσφέρονται από
προσκεκλημένους διακεκριμένους επιστήμονες. Αποτελούν καινοτόμο δράση με
ολοκληρωμένη παρουσίαση της οργάνωσης και των αποτελεσμάτων μεγάλων Ερευνητικών
Προγραμμάτων τα οποία έχουν εκπονηθεί στο θαλάσσιο χώρο της Λέσβου, του Αιγαίου
πελάγους και της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και παρουσίαση ειδικών αυτοτελών
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τεχνικών θεμάτων, όπως ειδικές τεχνικές υδατοκαλλιεργειών, τεχνικές μετρήσεων και
δειγματοληψίας κλπ. Οι διαλέξεις/σεμινάρια δίδονται στο πλαίσιο μαθημάτων και η σχετική
ύλη περιλαμβάνεται στις εξετάσεις.
Για τα μαθήματα των πρώτων ετών που αφορούν κυρίως σε γενικά αντικείμενα
(Μαθηματικά, Βιολογία, Φυσική, Γεωλογία, Χημεία, Υπολογιστές, Στατιστική κλπ) δίδονται
ως βοηθήματα βιβλία, ενώ σε άλλα μαθήματα με πλέον εξειδικευμένα αντικείμενα, δίδονται
σημειώσεις των διδασκόντων.
Τέλος, το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου εφαρμόζει από το
ακαδημαϊκό έτος 2000-01 την Θερινή Πρακτική Άσκηση των φοιτητών του σε συνεργασία
με διάφορους φορείς (Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα, κ.ά.). Η πρακτική άσκηση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα
Σπουδών του Τμήματος σαν κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα. Επιδίωξη του
προγράμματος είναι όλοι οι φοιτητές του Τμήματος να συμμετάσχουν στην πρακτική άσκηση
τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια των σπουδών τους, με σκοπό την άμεση εφαρμογή της
θεωρητικής επιστημονικής γνώσης στην εργασιακή πραγματικότητα, προκειμένου να
διευκολυνθούν στον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, την συγκέντρωση πληροφορίας
σχετικής με τις εξελίξεις στις επιστήμες της θάλασσας και την προετοιμασία της μελλοντικής
ένταξης τους στον εργασιακό χώρο. Δεδομένου ότι η λειτουργία, τόσο των δημόσιων
φορέων, όσο και των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, στηρίζεται στη συνεργασία και τη
συνέργεια επιστημόνων και τεχνικών πολλών επιστημονικών κλάδων και ειδικοτήτων,
καλλιεργεί στους ασκούμενους τη διεπιστημονικότητα, την αλληλοσυμπλήρωση γνώσεων και
δεξιοτήτων, την αμοιβαία κατανόηση, συμβάλλοντας παράλληλα στη διεύρυνση του
γνωστικού τους πεδίου.

2.2.2. Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των
διδακτικών μεθόδων;
Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) δομήθηκε το 1999 όταν άρχισε να λειτουργεί
το Τμήμα. Η πρακτική του Τμήματος αποσκοπεί στο να μη διαταράσσεται τακτικά η ροή και
η σύνθεση του προγράμματος σπουδών (δημιουργούνται προβλήματα με τις δηλώσεις
μαθημάτων από τους φοιτητές, κυρίως των παλαιότερων ετών) παρά μόνο μετά από την
εκλογή νέων μελών ΔΕΠ ή όταν διαπιστώνονται σημαντικές εξελίξεις στην επιστήμη, οι
οποίες μπορούν να υποστηριχτούν από τα γνωστικά αντικείμενα των διδασκόντων. Κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 έγινε σημαντική προσαρμογή/επικαιροποίηση του ΠΠΣ,
λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τα εξής:
(α) Τις εξελίξεις στις θαλάσσιες επιστήμες και την τεχνολογία κατά την τελευταία δεκαετία.
(β) Τα θέματα πρώτης προτεραιότητας σε παγκόσμια κλίμακα σήμερα (ενδεικτικά
αναφέρονται η διαφαινόμενη πλανητική αλλαγή και η μείωση της βιοποικιλότητας).
(γ) Τις νεώτερες εξελίξεις στον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο με την λειτουργία νέων
Τμημάτων σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο.
(δ) Τη συνθήκη της Bologna που ήδη έχει υιοθετηθεί από αρκετά ευρωπαϊκά κράτη
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και προτείνει προπτυχιακές σπουδές τριετούς διάρκειας.
(ε) Τα κατοχυρωμένα πλέον επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος.
(στ) Τη σύνθεση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος.
(ζ) Την προοπτική δημιουργίας Τομέων και θεσμοθετημένων Εργαστηρίων στο Τμήμα
στο εγγύς μέλλον.
(η) Την λειτουργία δύο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Επιστημών
της Θάλασσας.
Κατά τη διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους 2009-2010 δε κρίθηκε αναγκαία κάποια επιπλέον
επικαιροποίηση του προγράµµατος σπουδών, το οποίο εμφανίζεται αναλυτικά στον Πίνακα
1α. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι κάθε διδάσκων λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες
εξελίξεις, τεχνικές και γνώσεις αφομοιώνει, μεταφέρει και προσαρμόζει αυτές που θεωρεί
απαραίτητες για την αρτιότερη κατάρτιση των φοιτητών/τριων στα μαθήματα που διδάσκει.
2.2.3. Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις;
Το ποσοστό των φοιτητών/τριών που συμμετέχουν στις εξετάσεις ποικίλει από μάθημα σε
μάθημα και κατά μέσο όρο είναι 60%.
2.2.4. Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις;
Το ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010
κυμαίνεται από 18 έως 64% (πλην του κατ’ επιλογήν μαθήματος της Θερινής Πρακτικής
Άσκησης όπου η επιτυχία είναι 100%). Το μέσο ποσοστό επιτυχίας είναι 39% (στοιχεία από
Πίνακα 1β).
2.2.5. Ποιος είναι ο μέσος βαθμός πτυχίου;
Ο μέσος βαθμός πτυχίου των φοιτητών/τριών του Τμήματος που αποφοίτησαν κατά το
ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 είναι έξι και ογδόντα έξι (6.86) (στοιχεία από Πίνακα 2α).
2.2.6. Ποια είναι η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου;
Η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου από τους φοιτητές/τριες του Τμήματος κατά
το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 είναι επτά και τριάντα έξι χρόνια (7.36) χρόνια (στοιχεία από
το Πίνακα 2β).
2.3. Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου
2.3.1. Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των μαθημάτων στην αρχή του
εξαμήνου;
Η ύλη των μαθημάτων βρίσκεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος, ο οποίος διανέμεται
κατά την εισαγωγή των φοιτητών στο Τμήμα, και είναι επιπλέον αναρτημένος στον ιστότοπο
του Τμήματος. Επίσης, αναλυτικότερα περιγράμματα/πληροφορίες πολλών εκ των
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μαθημάτων (διαλέξεις, φροντιστηριακές/εργαστηριακές ασκήσεις, βιβλιογραφία) περιέχονται
στον ιστότοπο του Τμήματος.
2.3.2. Περιγράφονται οι μαθησιακοί στόχοι των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα;
Οι μαθησιακοί στόχοι όπως και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σε κάθε μάθημα (α)
περιγράφονται συνοπτικά στον οδηγό σπουδών καθώς και στον ιστότοπο του Τμήματος, (β )
αναλύονται από τις πρώτες θεωρητικές διαλέξεις, (γ) παρουσιάζονται με παραδείγματα κατά
τη διάρκεια των παραδόσεων και (δ) συνοψίζονται κατά την τελευταία διάλεξη όταν
ολοκληρώνεται η ύλη και πραγματοποιείται επανάληψη των σημαντικότερων σημείων των
μαθημάτων.
2.3.3. Υπάρχει διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των
μαθημάτων;
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων του κάθε μαθήματος καταγράφεται στον απολογισμό
του κάθε διδάσκοντα στο τέλος του κάθε εξαμήνου, αντικατοπτρίζεται όμως μερικώς και από
τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι φοιτητές.
2.3.4. Σε ποιο βαθμό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων;
Γίνεται προσπάθεια για την πλήρη τήρηση του ωρολογίου προγράμματος των μαθημάτων.
Αναβολή μαθημάτων λόγω υποχρεωτικών δραστηριοτήτων (συμμετοχή σε εκλεκτορικά
σώματα, συνέδρια, εργασίες υπαίθρου στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων κλπ.) των
μελών ΔΕΠ, αναπληρώνονται άμεσα και μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.
2.3.5. Είναι ορθολογική η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων;
Λόγω της φύσης του αντικειμένου, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επιστημών της
Θάλασσας περιλαμβάνει μια πλειάδα εργαστηριακών και φροντιστηριακών μαθημάτων. Ως
εκ τούτου απαιτείται η παρουσία των φοιτητών για αρκετό χρόνο στις εγκαταστάσεις του
Τμήματος. Κατά την οργάνωση του ωρολογίου προγράμματος γίνεται σημαντική προσπάθεια
για (i) την αποφυγή κενών διδασκαλίας, έτσι ώστε να είναι κατά το δυνατόν συνεχής η
παρακολούθηση των μαθημάτων (με κενό μέγιστης διάρκειας μιας διδακτικής ώρας κατά τη
διάρκεια του μεσημεριού), για να εξασφαλίζεται ικανοποιητικό ποσοστό ελεύθερου χρόνου
για άλλες δραστηριότητες, (ii) αποφυγή επικαλύψεων υποχρεωτικών μαθημάτων του ίδιου
έτους και (iii) αποφυγή επικαλύψεων μεταξύ μαθημάτων γειτονικών εξαμήνων, έτσι ώστε να
υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης τους από φοιτητές που έχουν αποτύχει κατά τα
προηγούμενα εξάμηνα σπουδών. Η τελική διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος
λαμβάνει υπόψη, όπου είναι εφικτό, τις παρατηρήσεις των διδασκόντων και των
εκπροπροσώπων των φοιτητών, στους οποίους διανέμεται το πρόγραμμα για ενημέρωση και
προτάσεις μεταβολών, πριν από την οριστικοποίηση του.
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Σε γενικές γραμμές, γίνεται προσπάθεια ώστε η διαμόρφωση του προγράμματος να είναι
σταθερή κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών ετών, προβαίνοντας σε αλλαγές κυρίως με την
ένταξη νέων μελών ΔΕΠ / μαθημάτων καθώς και όποτε υπάρχει κάποια σημαντική μεταβολή
(πχ αλλαγή προγράμματος σπουδών, εκπαιδευτικές άδειες μελών ΔΕΠ), έτσι ώστε οι
φοιτητές να γνωρίζουν εκ των προτέρων το πλάνο του προγράμματος σπουδών καθ’ όλη τη
διάρκεια των σπουδών τους.
2.3.6. Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ
των δύο ανώτερων βαθμίδων;
Τα βασικά εισαγωγικά μαθήματα διδάσκονται κατά κύριο λόγο στο πρώτο έτος σπουδών. Η
Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει αναθέσει σε τρία από τα πέντε μέλη ΔΕΠ των δύο
ανώτερων βαθμίδων τη διδασκαλία ορισμένων εκ των μαθημάτων αυτών. Αναλυτικότερα, το
μάθημα της “Περιβαλλοντικής Επιστήμης” διδάσκεται στο Ά εξάμηνο από τον Καθηγητή Μ.
Καρύδη, ο οποίος συμμετέχει και στη διδασκαλία του μαθήματος “Βιολογία” (Ά εξάμηνο
σπουδών). Κατά το Β́ εξάμηνο, το μάθημα της “Θαλάσσιας Βιολογίας” διδάσκεται από τον
Αναπλ. Καθηγητή Δρ. Κουτσούμπα και το μάθημα της “Περιγραφικής Φυσικής
Ωκεανογραφίας” από τον Αναπλ. Καθηγητή Β. Ζερβάκη.
2.3.7. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα που
δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο;
Όλα τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν µαθήµατα που
εµπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους αντικείμενο.
2.4. Εκπαιδευτικά βοηθήματα
2.4.1. Είδη και αριθμός βοηθημάτων (π.χ. βιβλία, σημειώσεις, υλικό σε ιστοσελίδες, κλπ)
που διανέμονται στους φοιτητές.
Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται από εκπαιδευτικό υλικό που διανέμεται στους
φοιτητές και περιλαμβάνει ένα από τα παρακάτω ή συνδυασμό αυτών:
• Βιβλία που προτείνονται για κάθε µάθηµα.
• Συμπληρωματικές σηµειώσεις διδασκόντων σε έντυπη µορφή.
• Υλικό σε ηλεκτρονική μορφή (σηµειώσεις, διαφάνειες
διαλέξεων, ασκήσεις,
επιστημονικά άρθρα, ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι και άλλες πηγές πληροφορίας από το
διαδίκτυο, κ.λπ.). Το υλικό αυτό διατίθεται είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
εκπαίδευσης VISTA PLATON (http://vista.lib.aegean.gr) ή μέσω του εξυπηρετητή
(server) του Τμήματος σε ειδικό κοινόχρηστο φάκελο όπου έχουν πρόσβαση φοιτητές και
διδάσκοντες.
• Προτεινόµενη βιβλιογραφία από το υλικό της βιβλιοθήκης του Ιδρύµατος.
2.4.2. Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων; Πώς εφαρμόζεται;
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Η επικαιροποίηση των βιβλίων γίνεται από κάθε διδάσκοντα πριν το τέλος κάθε ακαδηµαϊκού
έτους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι συμπληρωματικές σημειώσεις σε έντυπη
μορφή επικαιροποιούνται από τους διδάσκοντες στην αρχή κάθε εξαμήνου πριν διανεμηθούν
στους φοιτητές, ενώ το ηλεκτρονικό υλικό επικαιροποιείται σε συνεχή βάση από τους
διδάσκοντες σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις της επιστήμης και τις διδακτικές ανάγκες.
2.4.3. Πώς και πότε συγκεκριμένα διατίθενται τα βοηθήματα;
Τα συγγράµµατα διανεµήθηκαν το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 εντός του πρώτου τριμήνου
κάθε εξαμήνου. Οι έντυπες σηµειώσεις και τα ηλεκτρονικά βοηθήµατα διατίθενται από την
έναρξη του εξαµήνου, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, τα τελευταία επικαιροποιούνται σε συνεχή
βάση.
2.4.4. Ποιο ποσοστό της διδασκόμενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήματα;
Η διδασκόµενη ύλη καλύπτεται από τα βοηθήµατα σε υψηλό ποσοστό, με βάση την εκτίμηση
των διδασκόντων και την αξιολόγηση των φοιτητών (από 50 έως 80%).
2.4.5. Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων;
Παρέχεται υποστήριξη από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, το υλικό της οποίας ανανεώνεται και
εμπλουτίζεται με νέες παραγγελίες των διδασκόντων. Επιπλέον, η Βιβλιοθήκη διατηρεί τις
ηλεκτρονικές υποδομές (συνδρομές σε περιοδικά, διεθνή και εθνικά δίκτυα, πχ Healink),
μέσω των οποίων είναι δυνατή η άμεση πρόσβαση φοιτητών και διδασκόντων στην διεθνή
βιβλιογραφία.
2.5. Μέσα και υποδομές
2.5.1. Αίθουσες διδασκαλίας
(α) Αριθμός και χωρητικότητα.
Το κτίριο του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας διαθέτει αμφιθέατρο εμβαδού 195 τ.μ. και
χωρητικότητας 150 ατόμων, τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού 105 τ.μ. και
χωρητικότητας 100 ατόμων η κάθε μία και δύο αίθουσες σεμιναρίων εμβαδού 50 τ.μ. και
χωρητικότητας 20 ατόμων η κάθε μία.
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα.
Το κτίριο του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας είναι νεόδμητο, χτίστηκε με βάση διεθνείς
προδιαγραφές για ανάλογες χρήσεις και οι εγκαταστάσεις είναι επαρκείς, κατάλληλες και
ποιοτικές. Επίσης σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και στο κτίριο έχουν προβλεφθεί
υποδομές υποστήριξης ΑΜΕΑ.
(γ) Βαθμός χρήσης.
Οι αίθουσες διδασκαλίας χρησιμοποιούνται, κατ’ εκτίμηση, σε ποσοστό 60%. Από το
προσεχές ακαδημαϊκό έτος προβλέπεται η στέγαση στους ίδιους χώρους μέρους των
διδακτικών αναγκών και των υπόλοιπων Τμημάτων της Πανεπιστημιακής Μονάδας
Μυτιλήνης, που στεγάζονται σε ενοικιαζόμενους χώρους στο κέντρο της πόλης..
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(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισμού.
Ο υποστηρικτικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μέσα παρουσιάσεων (βιντεοπροβολείς,
επιδιασκόπια διαφανειών), πίνακες μαρκαδόρου ή/και κιμωλίας
και μικροφωνική
εγκατάσταση στο αμφιθέατρο. Ο υποστηρικτικός εξοπλισμός είναι σύγχρονος και κρίνεται
επαρκής, κατάλληλος και ποιοτικός.
2.5.2. Εκπαιδευτικά εργαστήρια
(α) Αριθμός και χωρητικότητα
Το κτίριο του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας διαθέτει τέσσερα εκπαιδευτικά
εργαστήρια (Βιολογίας, Χημείας, Γεωλογίας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εμβαδών 158,
158, 158 και 235 τ.μ., και χωρητικότητας 30, 30, 30 και 60 θέσεων, αντίστοιχα).
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα.
Το κτίριο του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας είναι νεόδμητο, χτίστηκε με βάση διεθνείς
προδιαγραφές για ανάλογες χρήσεις και οι εγκαταστάσεις είναι επαρκείς, κατάλληλες και
ποιοτικές. Επίσης σε όλα τα εργαστήρια όπως και στο κτίριο έχουν προβλεφθεί υποδομές
υποστήριξης ΑΜΕΑ.
(γ) Βαθμός χρήσης.
Τα Εργαστήρια χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη εργαστηριακών ασκήσεων σε σειρά
μαθημάτων του προπτυχιακού και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Επίσης, για
την υποστήριξη πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών διατριβών και διδακτορικών εργασιών.
Το ποσοστό χρήσης είναι υψηλό, ποικίλει κατά την διάρκεια του έτους και κατά την
εκτίμηση των υπευθύνων είναι από 50-80%.
(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού.
Ο εργαστηριακός εξοπλισμός αγοράστηκε στο διάστημα 1999-2004 με την πρόβλεψη
μικρότερου αριθμού φοιτητών, όπως είχε προδιαγραφεί στην Μελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης
και λειτουργίας του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας. Ο εξοπλισμός, αν και είναι
σύγχρονος, χρησιμοποιείται εντατικά από μεγάλο αριθμό φοιτητών (οι εισακτέοι κατ’ έτος
είναι 105 και τελικά εγγράφονται και παρακολουθούν περί τους 70 φοιτητές) και μετά από
σχεδόν δέκα έτη χρήσης χρειάζεται συντήρηση, αναπλήρωση και επέκταση/ανανέωση. Λόγω
της μικρού ετήσιου προϋπολογισμού του Τμήματος αυτό δεν είναι εφικτό.
(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, κλπ)
Το κάθε Εργαστήριο διαθέτει παρασκευαστήριο 10 τ.μ. και αποθήκη 10 τ.μ., τα οποία
θεωρούνται επαρκή για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Εργαστηρίων.
2.5.3. Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων
ωρών;
Τα εργαστήρια είναι διαθέσιµα τις ημέρες και ώρες που εργάζεται το Τεχνικό προσωπικό.
Εκτός ωραρίου είναι διαθέσιμα στους φοιτητές μόνον παρουσία μελών ΔΕΠ ή υποψηφίων
διδακτόρων.
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2.5.4. Επάρκεια και ποιότητα των χώρων και του εξοπλισμού των κλινικών
Δεν υπάρχουν κλινικές στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας.
2.5.5. Σπουδαστήρια
(α) Αριθμός και χωρητικότητα
(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων.
(γ) Βαθμός χρήσης.
Δεν υπάρχουν σπουδαστήρια στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, εφόσον με απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου το σύνολο των τεκμηρίων βρίσκεται στην
Βιβλιοθήκη της πανεπιστημιακής Μονάδας Μυτιλήνης. Στο κτίριο του Τμήματος υπάρχουν
χώροι (κατά διαστήματα κενές αίθουσες διδασκαλίας, σημεία στις πλατείες με ασύρματη
πρόσβαση στο διαδίκτυο), όπου οι φοιτητές μπορούν να μελετήσουν στον ελεύθερο χρόνο
τους.
2.5.6. Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης
(α) Αριθμός και ειδικότητες
Το Τµήµα διαθέτει τρεις υπαλλήλους ΕΤΕΠ και πέντε διοικητικούς υπαλλήλους.
Οι υπάλληλοι ΕΤΕΠ είναι Χημικός, Βιολόγος και Πλοίαρχος του Ε/Σ Αμφιτρίτη του
Τμήματος. Επιπλέον απασχολούνται τρεις διδάσκοντες βάσει του ΠΔ407/80 για την
υποστήριξη των εργαστηρίων.
(β) Επάρκεια ειδικοτήτων
Λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών και εργαστηριακών μαθημάτων, οι υπάλληλοι ΕΤΕΠ
δεν καλύπτουν τις ανάγκες του Τμήματος και για τον λόγο αυτό απασχολούνται για την
υποστήριξη των εργαστηρίων οι διδάσκοντες βάσει του ΠΔ407/80. Οι άμεσες ανάγκες του
Τμήματος αφορούν σε μέλη ΕΤΕΠ με ειδικότητα Γεωλόγου και Πληροφορικού και έχουν
κατατεθεί στην Διοίκηση του Ιδρύματος.
Σε ότι αφορά στους διοικητικούς υπαλλήλους ο αριθμός τους κρίνεται επαρκής.
2.6.

Αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ είναι πολύ σηµαντική και αφορά στο σύνολο των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων. Οι Η/Υ χρησιµοποιούνται:
• για τη διδασκαλία σχετικών μαθημάτων,
• ως εποπτικά µέσα για τις διαλέξεις των διδασκόντων,
• ως πηγή πληροφορίας, για την εκπόνηση εργασιών και
• ως μέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, για την επικοινωνία των φοιτητών µεταξύ
τους, αλλά και για την επικοινωνία τους µε το διδάσκοντα (µέσω e-mail και του συστήματος
PLATON VISTA).
Επιπλέον, το Τµήµα χρησιμοποιεί την υφιστάμενη ηλεκτρονική υποδομή για διοικητικές
ανάγκες (φοιτητολόγιο, ενημέρωση διδασκόντων και φοιτητών) και προβολή των
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δραστηριοτήτων του Τμήματος (http://www.mar.aegean.gr) ή ερευνητικών του ομάδων (π.χ.
http://www.coastalresearch.gr).
2.7.

Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και η μεταξύ τους συνεργασία

2.7.1. Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα μαθήματα
Το Τµήµα έχει εγγεγραµµένους 682 φοιτητές (Πίνακες 2γ και 2δ) κατά το ακαδημαϊκό έτος
2009-2010 και διαθέτει 17 µέλη ∆ΕΠ. Η αναλογία µελών ∆ΕΠ µε φοιτητές διαµορφώνεται
στο 1/40. Επιπλέον των 17 ∆ΕΠ, το Τµήµα διέθετε το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος και 4
διδάσκοντες µε σύµβαση βάσει του Π∆ 407/80 (ετήσιες συµβάσεις). Οπότε η αναλογία
διδασκόντων προς φοιτητές διαµορφώνεται σε 1/32.
2.7.2. Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων στα εργαστήρια
Σε κάθε εργαστηριακό µάθηµα διατηρείται η αναλογία 1/30 διδασκόντων προς φοιτητές,
δεδομένης και της χωρητικότητας των εκπαιδευτικών εργαστηρίων. Εάν οι φοιτητές και
φοιτήτριες που παρακολουθούν είναι περισσότεροι, τότε δηµιουργούνται αντίστοιχα τµήµατα
(μέχρι 4 σε μαθήματα του πρώτου έτους με μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων).
2.7.3. Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωμένες ώρες γραφείου για συνεργασία με τους
φοιτητές; Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους φοιτητές;
Πριν την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκού εξαµήνου οι διδάσκοντες δηλώνουν τις ώρες γραφείου
για συνεργασία µε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Η τήρηση του ωραρίου αυτού είναι
υποχρεωτική και δεσµευτική για το διδάσκοντα µε ευθύνη του Προέδρου και αποτελεί µέρος
των εβδοµαδιαίων διδακτικών υποχρεώσεών του.
Οι ώρες γραφείου κάθε εκπαιδευτικού ανακοινώνονται έξω από το γραφείο του και στον
ιστότοπο του Τμήματος. Οι ώρες συνεργασίας µε τους διδάσκοντες αξιοποιούνται σε µεγάλο
βαθµό από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Συχνά βέβαια λόγω της συνεχούς παρουσίας των
περισσότερων διδασκόντων στον χώρο εργασίας τους, η συνεργασία γίνεται και εκτός του
επισήμου ωραρίου γραφείου.
2.8.

Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα

2.8.1. Πώς μεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία (π.χ.
αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας);
Κατά το πρώτο έτος σπουδών παρουσιάζεται στους φοιτητές στο πλαίσιο του υποχρεωτικού
μαθήματος ‘Περιβαλλοντική Εκπαίδευση’ η διαδικασία αναζήτησης και χρήσης
βιβλιογραφίας μέσω του διαδικτύου. Στο πλαίσιο μαθημάτων και εργασιών που εκπονούν οι
φοιτητές και φοιτήτριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Τµήµα γίνεται αναζήτηση
και χρήση βιβλιογραφίας και επιστηµονικών άρθρων. Επίσης εκτενής χρήση βιβλιογραφίας
και επιστημονικών άρθρων γίνεται κατά την διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής τους
εργασίας.
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2.8.2. Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά έργα;
Σε αρκετούς από τους φοιτητές και φοιτήτριες του Τµήµατος, είτε στο πλαίσιο εκπόνησης
της πτυχιακής τους εργασίας, είτε εκτός, δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε ερευνητικά
προγράμματα ή μελέτες στα οποία συμμετέχει το Τμήμα.
2.9.

Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με
το κοινωνικό σύνολο

2.9.1. Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και πώς;
Τα µέλη ∆ΕΠ του Τµήµατος συνεργάζονται µε άλλα Α.Ε.Ι., προσφέροντας διαλέξεις ως
προσκεκλημένοι ομιλητές ή αναλαμβάνοντας να διδάξουν και κύκλους μαθημάτων, συνήθως
σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ενδεικτικά αναφέρεται συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Θεσσαλίας, Κρήτης κ.ά.
2.9.2. Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τμήμα και πώς;
Το Τµήµα έχει στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Montpellier 2 της Γαλλίας με το οποίο
μάλιστα λειτουργεί κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην ‘Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας’-BIODIV. Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί συνεργασία με σειρά εκπαιδευτικών
κέντρων του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος ανταλλαγών φοιτητών και διδασκόντων
Erasmus LLP. Κατάλογος των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων δίδεται στον Πίνακα 1ε.
2.9.3. Αναπτύσσονται συγκεκριμένες εκπαιδευτικές
περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς;

συνεργασίες

με

τοπικούς,

Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Λέσβου σε θέματα περιβαλλοντικής ενημέρωσης τόσο των μαθητών, όσο και των
εκπαιδευτικών. Η συνεργασία πραγματοποιείται μέσω επισκέψεων εκπαιδευτικών μονάδων
στις εγκαταστάσεις του Τμήματος και διοργάνωσης εκπαιδευτικών ομιλιών και ημερίδων για
τους εκπαιδευτικούς.
2.10.

Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών

2.10.1. Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός του Τμήματος σχετικά με την κινητικότητα των
μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας;
Το Τµήµα ευνοεί και υποστηρίζει την κινητικότητα των µελών ΔΕΠ για ερευνητικές και
ακαδηµαϊκές δραστηριότητες. Αυτή επιτυγχάνεται μέσω των εκπαιδευτικών αδειών
εξαμηνιαίας διάρκειας και μέσω του προγράμματος ανταλλαγών Erasmus-LLP. Για να λάβει
άδεια μετάβασης στο Ίδρυμα υποδοχής, το μέλος ΔΕΠ συντάσσει έκθεση των
δραστηριοτήτων που θα επιτελέσει. Σε κάθε περίπτωση έμφαση δίδεται στην συνέχιση και
επέκταση της συνεργασίας του Τμήματος με τα Ιδρύματα υποδοχής μέσω διμερών
συμφωνιών ανταλλαγής, υποβολής κοινών ερευνητικών προγραμμάτων κλπ.
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2.10.2. Πόσες και ποιες συμφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της κινητικότητας
του διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών;
Τα Ιδρύµατα µε τα οποία το Τµήµα συνεργάζεται στο πλαίσιο του προγράμματος
ανταλλαγών Erasmus LLP αναφέρονται στον Πίνακα 1ε.
2.10.3. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα
Ιδρύματα στο πλαίσιο ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την
τελευταία πενταετία;
Το Τµήµα διατηρεί στοιχεία για τις µετακινήσεις διδασκόντων προς άλλα Ιδρύματα του
εξωτερικού μέσω του Προγράμματος Erasmus LLP από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 και
μετά. Κατά την τελευταία τριετία κατά συνέπεια έγινε μία μετακίνηση (Πίνακας 1δ). Δεν
χρηματοδοτήθηκαν μετακινήσεις από τον προϋπολογισμό του Τμήματος λόγω του μικρού
του ύψους. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται μετακινήσεις που χρηματοδοτήθηκαν μέσω
ερευνητικών προγραμμάτων, οι οποίες είναι πολλές και αφορούν μέλη ΔΕΠ, διδάσκοντες
βάσει του ΠΔ407/80, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές.
2.10.4. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς
το Τμήμα στο πλαίσιο ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την
τελευταία πενταετία;
Το Τµήµα διατηρεί στοιχεία για τις µετακινήσεις διδασκόντων από άλλα Ιδρύματα του
εξωτερικού είτε μέσω του Προγράμματος Erasmus LLP, είτε μέσω άλλων συνεργασιών.
Κατά την τελευταία πενταετία έγιναν 14 μετακινήσεις. Δεν χρηματοδοτήθηκαν μετακινήσεις
από τον προϋπολογισμό του Τμήματος λόγω του μικρού του ύψους. Επίσης δεν
περιλαμβάνονται μετακινήσεις που χρηματοδοτήθηκαν μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, οι
οποίες είναι πολλές και αφορούν μέλη ΔΕΠ και ερευνητές συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών και
ερευνητικών Ιδρυμάτων.
2.10.5. Πόσοι φοιτητές του Τμήματος μετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύματα στο πλαίσιο
ακαδημαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;
Το Τµήµα διατηρεί στοιχεία για τις µετακινήσεις φοιτητών του Τμήματος προς Ιδρύματα του
εξωτερικού μέσω του Προγράμματος Erasmus LLP από το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008 και
μετά. Κατά την τελευταία τριετία έγιναν 15 μετακινήσεις (Πίνακας 1δ). Δεν
χρηματοδοτήθηκαν μετακινήσεις από τον προϋπολογισμό του Τμήματος λόγω του μικρού
του ύψους. Επίσης δεν περιλαμβάνονται μετακινήσεις που χρηματοδοτήθηκαν μέσω
ερευνητικών προγραμμάτων και αφορούν υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος που
συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα.
2.10.6. Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυμάτων μετακινήθηκαν προς το Τμήμα στο πλαίσιο
ακαδημαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία;
Το Τµήµα διατηρεί στοιχεία για τις µετακινήσεις φοιτητών από άλλα Ιδρύματα του
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εξωτερικού προς το Τμήμα μέσω του Προγράμματος Erasmus LLP από το ακαδημαϊκό έτος
2007-2008 και μετά. Κατά την τελευταία τριετία έγιναν 19 μετακινήσεις.
2.10.7. Υπάρχουν
διαδικασίες
αναγνώρισης
πραγματοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυμα;

του

εκπαιδευτικού

έργου

που

Τα μαθήματα που παρακολουθούν οι φοιτητές σε ξένα Πανεπιστήμια κατά την ανταλλαγή
Erasmus LLP αναγνωρίζονται κανονικά ως εξαμηνιαία μαθήματα ως αντίστοιχα μαθημάτων
του Προγράμματος Σπουδών, κατά την διαδικασία συμπλήρωσης των εντύπων του
Προγράμματος. Το εκπαιδευτικό έργο που παρέχουν τα μέλη ΔΕΠ σε Πανεπιστήμια του
εξωτερικού αναγνωρίζεται κατά τον απολογισμό στο τέλος κάθε εξαμήνου.
2.10.8. Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού Γραφείου
Διεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των συνδέσμων τους;
Το κεντρικό Γραφείο Ακαδηµαϊκών Προγραµµάτων και ∆ιεθνών Συνεργασιών αν και
υποστελεχωµένο λειτουργεί απολύτως ικανοποιητικά, προσφέροντας επαρκείς υπηρεσίες
στην διοίκηση, στους διδάσκοντες και στους εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές.
2.10.9. Τι ενέργειες για την προβολή και ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για τα
προγράμματα κινητικότητας αναλαμβάνει το Τμήμα;
Το Τµήµα σε συνεργασία με το Γραφείο Ακαδηµαϊκών Προγραµµάτων και ∆ιεθνών
Συνεργασιών πραγματοποιεί κατά την διάρκεια του έτους τουλάχιστον μία ενημερωτική
εκδήλωση για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και κάθε άλλον ενδιαφερόµενο για τα
σχετικά προγράµµατα. Ενημέρωση γίνεται επίσης κατά την τελετή υποδοχής των
πρωτοετών φοιτητών στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τέλος το υπεύθυνο μέλος του
Τμήματος για το πρόγραμμα Erasmus LLP (Επίκουρος Καθηγήτρια κα Τράγου) είναι στην
διάθεση των ενδιαφερομένων για πρόσθετες πληροφορίες.
2.10.10. Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόμενους φοιτητές από άλλα Ιδρύματα;
Ο αριθµός εισερχόµενων φοιτητών είναι μικρός κατά συνέπεια δεν οργανώνονται ειδικές
εκδηλώσεις από το Τμήμα. Η υποδοχή και ενημέρωση των φοιτητών γίνεται κεντρικά σε
επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας από το Γραφείο Ακαδηµαϊκών Προγραµµάτων και ∆ιεθνών
Συνεργασιών.
2.10.11. Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόμενοι φοιτητές;
Οι φοιτητές και φοιτήτριες υποστηρίζονται από το Γραφείο Ακαδηµαϊκών Προγραµµάτων
και ∆ιεθνών Συνεργασιών, την Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριµνας και το υπεύθυνο μέλος
ΔΕΠ του Τμήματος για το Πρόγραμμα Erasmus LLP.
2.10.12. Πόσα μαθήματα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους αλλοδαπούς
σπουδαστές;
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Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου σπουδών του ελληνογαλλικού ΠΜΣ ‘Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας’-BIODIV που διδάσκονται στην Αγγλική ή/και Γαλλική γλώσσα
προσφέρονται από το Τμήμα και στους εισερχόμενους φοιτητές Erasmus. Επίσης, με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος θα οργανωθεί και θα προσφέρεται στους
αλλοδαπούς φοιτητές από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος γενικό μάθημα περί θαλασσίων
επιστημών στην Αγγλική γλώσσα.
2.10.13. Υπάρχει πρόσθετη (από το Τμήμα ή/και το Ίδρυμα) οικονομική ενίσχυση των
φοιτητών και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού που λαμβάνουν μέρος στα
προγράμματα κινητικότητας;
∆εν υπάρχει πρόσθετη οικονοµική ενίσχυση λόγω του χαμηλού προϋπολογισμού του
Τμήματος και του Ιδρύματος.
2.10.14. Πώς προωθείται στο Τμήμα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και μελών του
ακαδημαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης γενικότερα;
Η «Ευρωπαϊκή διάσταση» αναπτύσσεται µέσω των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
κινητικότητας, των ερευνητικών προγραµµάτων, των προσκεκλημένων ομιλιών και του
διεθνούς ΠΜΣ που διατηρεί το Τμήμα.
2.10.15. Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι μόνον η ποσότητα) της κινητικότητας του
ακαδημαϊκού προσωπικού;
Η ποιοτική διάσταση της κινητικότητας του ακαδηµαϊκού προσωπικού τεκµαίρεται από το
πλήθος και την ποιότητα των δηµοσιευµένων εργασιών που έχουν πραγµατοποιηθεί σε
συνεργασία µε ερευνητές του εξωτερικού, καθώς και από την διεθνή αναγνώριση του
δημοσιευμένου έργου.
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3. Ερευνητικό έργο
3.1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος
3.1.1. Υπάρχει συγκεκριμένη ερευνητική πολιτική του Τμήματος; Ποια είναι;
Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας είναι το μόνο Πανεπιστημιακό Τμήμα στην Ελλάδα που
έχει ως κύριο αντικείμενο τη μελέτη του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος με στόχο
τη βελτίωση της ποιότητάς του και την προστασία των θαλάσσιων πόρων μέσω κατάλληλων
διαχειριστικών σχεδίων. Η ερευνητική πολιτική του Τμήματος εναρμονίζεται πλήρως με τις
ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, αφού σημαντικό μέρος της οικονομίας της χώρας (π.χ.
αλιεία, τουρισμός) συνδέεται άμεσα με την ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τις
φυσικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε αυτό, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό του
πληθυσμού κατοικεί και δραστηριοποιείται στην παράκτια ζώνη, όπου αναπτύσσεται το 80%
των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Η έρευνα στο Τμήμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αφού οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο
παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον εμπίπτουν σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, όπως της
φυσικής, της βιολογίας, της γεωχημείας. Απαιτείται επομένως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση
όπου θα συνεκτιμούνται και οι διάφορες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Το Τμήμα Επιστημών
της Θάλασσας προσεγγίζει την έρευνα στο θαλάσσιο περιβάλλον μελετώντας τις
αλληλεπιδράσεις όλων των φυσικών, βιογεωχημικών και ανθρωπογενών διεργασιών που
εμπλέκονται, με ιδιαίτερη έμφαση στις αλληλεπιδράσεις χέρσου-θάλασσας και ατμόσφαιραςθάλασσας στον παράκτιο χώρο. Ερευνητικά ερωτήματα που σχετίζονται
με την
εξελισσόμενη κλιματική αλλαγή και τις επιδράσεις της στο Μεσογειακό οικοσύστημα, τον
παράκτιο χώρο και τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι μείζονος σημασίας. Μεγάλη έμφαση
δίνεται στη μελέτη των βιολογικών πόρων και της βιοποικιλότητας, σε θέματα που αφορούν
στην αλιεία, στην αλιευτική διαχείριση, στη θαλάσσια ρύπανση, στις υδατοκαλλιέργειες, στη
μελέτη της διάβρωσης των ακτών και στην ακτομηχανική. Βασικό χαρακτηριστικό της
ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων
που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον και όχι η απλή αλληλεπίδραση ανάμεσα σε
διάφορα γνωστικά πεδία.
Όπως προαναφέρθηκε, η έρευνα στο ΤΕΘ εστιάζεται σε θέματα που έχουν μεγάλο αντίκτυπο
στη σύγχρονη κοινωνία. Κατά συνέπεια, η ερευνητική πολιτική του Τμήματος ευελπιστεί να
επικουρήσει κατά το δυνατόν στη βελτίωση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
εναρμονιζόμενη πλήρως με διεθνείς συμβάσεις και οδηγίες της ΕΕ, και κατ’ επέκταση στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
3.1.2. Πώς παρακολουθείται η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος;
Η υλοποίηση της ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος παρακολουθείται μέσω τακτικών
συναντήσεων των μελών ΔΕΠ, όπου γίνεται ενημέρωση για τις ερευνητικές τους
δραστηριότητες, ανταλλάσσονται απόψεις και προσδιορίζονται βραχυπρόθεσμοι στόχοι,
όπως για παράδειγμα συγκρότηση ομάδων για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων για
χρηματοδότηση. Επιπρόσθετα, σημαντικό μέσο παρακολούθησης αποτελεί η Ημερίδα
παρουσίασης της προόδου της έρευνας των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος η οποία
οργανώνεται σε ετήσια βάση και είναι ανοικτή προς κάθε ενδιαφερόμενο.
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3.1.3. Πώς δημοσιοποιείται ο απολογισμός υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του
Τμήματος;
Μέσα από τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, ενώ παράλληλα
εντάσσεται στην εσωτερική αξιολόγηση του Τµήµατος, όπου αποτυπώνεται ο αριθμός των
δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικά συνέδρια
και ο συντονισμός/συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Τέλος, όπως αναφέρθηκε και
στην παράγραφο 3.1.2 σημαντικό μέσο δημοσιοποίησης αποτελεί η Ημερίδα παρουσίασης
της προόδου της έρευνας των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος η οποία οργανώνεται σε
ετήσια βάση και είναι ανοικτή προς κάθε ενδιαφερόμενο.
3.1.4. Παρέχονται κίνητρα για τη διεξαγωγή έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας; Ποια είναι αυτά;
Τα κίνητρα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας για να διεξάγουν έρευνα δεν είναι
διαφορετικά από αυτά των υπόλοιπων μελών της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Το
Τμήμα δεν έχει την οικονομική ή θεσμική ικανότητα να παρέχει πρόσθετα κίνητρα για
έρευνα από τα – διόλου αμελητέα- κίνητρα που έχει ένα μέσο Πανεπιστημιακό στέλεχος. Τα
τελευταία είναι φυσικά η προσωπική εξέλιξη, η συντήρηση της ερευνητικής ομάδας, και
φυσικά η επιθυμία προσέγγισης της γνώσης μέσω της απάντησης επιστημονικών
ερωτημάτων, που είναι και ο κύριος λόγος επιλογής επαγγέλματος για την πλειοψηφία των
συναδέλφων.
3.1.5. Πώς ενημερώνεται το ακαδημαϊκό προσωπικό για δυνατότητες χρηματοδότησης
της έρευνας;
Ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει έναν πολύ αποδοτικό
μηχανισμό ενημέρωσης των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για νέες προκηρύξεις
ερευνητικών προγραμμάτων, ευκαιρίες συνεργασιών, κλπ. Επιπλέον, η ενημέρωση μέσω του
Διαδικτύου είναι πλέον ιδιαίτερα εύκολη, αφού οι προκηρύξεις νέων ευκαιριών
χρηματοδότησης προαναγγέλλονται και αναρτώνται σε ιστοσελίδες. Επιπλέον, τα μέλη του
Τμήματος ενημερώνονται μέσω των συνεργασιών με άλλους ελληνικούς και διεθνείς
ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς.
3.1.6. Πώς υποστηρίζεται η ερευνητική διαδικασία;
Η διενέργεια έρευνας απαιτεί εξοπλισμό, τεχνογνωσία και πάγια χρηματοδότηση των
αναγκών συντήρησης των υποδομών. Όσον αφορά στον εξοπλισμό, το Τμήμα έχει αποκτήσει
αρκετά επαρκή πλέον εξοπλισμό για την υποστήριξη των ερευνητικών στόχων που έχουν
τεθεί, μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ενίσχυσης
υποδομών (ΠΕΠ). Όσον αφορά στην τεχνογνωσία που απαιτείται για τη συντήρηση των
υποδομών, η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική, αφού για το σύνολο του επιστημονικού
εξοπλισμού όλων των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος (βλ. παράγραφο 3.3)
αντιστοιχούν 3 (τρία) μέλη ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό), εκ των
οποίων ο ένας είναι ο πλοίαρχος του ερευνητικού και εκπαιδευτικού σκάφους «Αμφιτρίτη».
Υπάρχει δε πλήρης απουσία ΕΤΕΠ με δεξιότητες ηλεκτρονικού / ηλεκτρολόγου – μηχανικού
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για τη συντήρηση των ηλεκτρονικών και μηχανικών επιστημονικών οργάνων. Τέλος, όσον
αφορά στις πάγιες ανάγκες συντήρησης των υποδομών (καθώς και στα πάγια έξοδα των
ερευνητικών εργαστηρίων), αυτά υποστηρίζονται (α) μέσω ερευνητικών προγραμμάτων, (β)
μέσω της μικρής και διαρκώς μειούμενης χρηματοδότησης του Τμήματος από τον τακτικό
προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και (γ) μέσω μικρής υποστήριξης από τον Ειδικό
Λογαριασμό Ερευνών του Πανεπιστημίου.
Ειδικά όσον αφορά στα έξοδα συντήρησης του ερευνητικού / εκπαιδευτικού σκάφους
«Αμφιτρίτη», αυτά καλύπτονται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
Τέλος, ο Ειδικός Λογαριασµός Έρευνας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου παρέχει υποστήριξη στη
σύνταξη και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης.
3.1.7. Υπάρχουν θεσμοθετημένες από το Τμήμα υποτροφίες έρευνας;
Όχι, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν πάγια ερευνητικά κονδύλια. Ως υποτροφίες έρευνας
θεωρούνται οι αμοιβές που δίνονται κατά περίπτωση στους υποψήφιους διδάκτορες που
ασχολούνται με τη διεξαγωγή έρευνας στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.
3.1.8. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο εσωτερικό του Τμήματος;
Το Τμήμα, για την καλύτερη διάχυση της πληροφορίας όσον αφορά στα αποτελέσματα των
ερευνητικών του δραστηριοτήτων, έχει (εδώ και δύο χρόνια) θεσμοθετήσει Ημερίδα όπου οι
υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν την εξέλιξη της έρευνάς τους. Γίνεται μεγάλη
προσπάθεια (για λόγους υποστήριξης του ερευνητικού δυναμικού του τμήματος) η έρευνα
αυτή να εντάσσεται στα (και να υποστηρίζεται οικονομικά από) τα ερευνητικά προγράμματα
στα οποία εμπλέκεται το Τμήμα, επομένως η Ημερίδα αποτελεί και μια ευκαιρία διάχυσης
των ερευνητικών ενδιαφερόντων, εξελίξεων και αποτελεσμάτων στο εσωτερικό του
Τμήματος. Επιπλέον, και στοχεύοντας ακριβώς στην ενδοτμηματική διάχυση της
πληροφορίας σχετικά με την ασκούμενη έρευνα, στο παρελθόν έχουν οργανωθεί ημερίδες
παρουσιάσεων των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος από τα εμπλεκόμενα μέλη
της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αρχικός σκοπός ήταν η θεσμοθέτηση της ημερίδας αυτής σε
ετήσια βάση, αλλά τελικά επιλέχθηκε η διαδικασία των παρουσιάσεων της προόδου των
υποψηφίων διδακτόρων, διότι εκτός από τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
εξυπηρετεί παράλληλα και εκπαιδευτικό σκοπό, δρώντας ως κίνητρο θέτοντας συγκεκριμένες
προθεσμίες για την ολοκλήρωση ερευνητικών στόχων.
3.1.9. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα εκτός Τμήματος, στην ελληνική και
διεθνή ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα;
Τα κύρια μέσα διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Τμήματος στην ελληνική και
διεθνή επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα αποτελούν τα κλασσικά εργαλεία της
Επιστήμης, δηλαδή οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και οι
παρουσιάσεις σε Συνέδρια με κριτές. Επικουρικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή κατέχουν οι
παρουσιάσεις σε Ημερίδες και workshops που συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ και υποψήφιοι
διδάκτορες του Τμήματος. Παράλληλα, εκτενής αναφορά στη διεξαχθείσα έρευνα και τα
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αποτελέσματά της γίνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, η οποία είναι υπό συνεχή
ενημέρωση, αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση αλλά και στις επιμέρους ιστοσελίδες των
εκπονούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία προβλέπεται δημοσιοποίηση και
διάχυση των αποτελεσμάτων. Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζει η ενημέρωση σε πιο προσωπικό
επίπεδο των εξωτερικών συνεργατών και συναδέλφων αναφορικά με τις επιστημονικές
ανακαλύψεις και τα ερευνητικά αποτελέσματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
3.1.10. Πώς διαχέονται τα ερευνητικά αποτελέσματα στο τοπικό και εθνικό κοινωνικό
περιβάλλον;
Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε τοπικό και εθνικό κοινωνικό επίπεδο
λαμβάνει χώρα κυρίως μέσω της προσέγγισης της μεγάλης μάζας των πολιτών με χρήση των
μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πιο συγκεκριμένα, αποτελέσματα των ερευνητικών
δραστηριοτήτων του Τμήματος ανακοινώνονται στον εθνικό τύπο με την μορφή
αφιερωμάτων (Εφημερίδες Real News, Ελευθεροτυπία, Έθνος, Έθνος της Κυριακής, Τα Νέα)
και στον τοπικό τύπο (ημερήσιες εφημερίδες Μυτιλήνης: Αιολικά Νέα, Εμπρός). Επίσης,
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν παρουσιάσει τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε
τηλεοπτικούς σταθμούς (MEGA, NET, ΕΤ3, Τηλεόραση Μυτιλήνης) και σε εκπομπές
ραδιοφωνικών σταθμών (ΝΕΤ, Antenna, τοπικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί Μυτιλήνης).
Επιπρόσθετα, μέλη ΔΕΠ έχουν προσκληθεί να παρουσιάσουν ερευνητικά αποτελέσματα
σχετικά με την ποιότητα του παράκτιου περιβάλλοντος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
(Τμήμα ΒΑ Αιγαίου), σε συνέδρια της HELECO και σε ημερίδες του Συλλόγου Ελλήνων
Χημικών (Περ/κό Τμήμα Β. Αιγαίου).
Σημαντικό μέσο διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
αποτελεί η διοργάνωση Ημερίδων στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων που βρίσκονται
σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί και η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων (Newsletters).
Για παράδειγμα, η Εργαστηριακή και Ωκεανογραφική μελέτη του Β. Α. Αιγαίου που
παραγγέλθηκε από τη Νομαρχία Έβρου (κάτω από την προοπτική της κατασκευής του
πετρελαιαγωγού Burgas – Αλεξανδρούπολης) παρουσιάστηκε στον τοπικό ηλεκτρονικό και
έντυπο τύπο, καθώς και σε ημερίδα που διοργανώθηκε στην Αλεξανδρούπολη από τη
Νομαρχία. Αντίστοιχη μελέτη για την περιοχή των Ψαρών, παράλληλα με προτάσεις για την
αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο νησί, παρουσιάστηκε το καλοκαίρι
του 2011 στο τοπικό σωματείο των αλιέων καθώς και στο Δημαρχιακό Συμβούλιο. Τα
αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος όπου έγινε μεταξύ
άλλων μελέτη της ποιότητας του παράκτιου περιβάλλοντος στο Στενό της Μυτιλήνης
παρουσιάσθηκαν σε Ημερίδα που διοργανώθηκε στο ΤΕΘ την οποία παρακολούθησαν
εκπρόσωποι της Νομαρχίας, της Περιφέρειας, άλλοι τοπικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι
του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Κύπρου.
3.2. Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα
3.2.1. Ποια ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε
εξέλιξη κατά την τελευταία πενταετία;
Αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα 3Α.
61

Αξιολόγηση ΤΕΘ 2009-2010

3.2.2. Ποιο ποσοστό μελών ΔΕΠ/ΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες;
Το 90% των μελών ΔΕΠ αναλαμβάνει ερευνητικές πρωτοβουλίες (συγγραφή προτάσεων,
επαφές με χρηματοδοτικούς φορείς, συντονισμό ερευνητικών προγραμμάτων και
δραστηριοτήτων).
3.2.3. Συμμετέχουν εξωτερικοί συνεργάτες ή/και μεταδιδακτορικοί ερευνητές στα
ερευνητικά προγράμματα;
Η συμμετοχή εξωτερικών συνεργατών ή/και μεταδιδακτορικών ερευνητών στα ερευνητικά
προγράμματα είναι μεγάλη.
3.3.

Ερευνητικές υποδομές

3.3.1. Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων
3.3.1.1. Ερευνητικό / εκπαιδευτικό σκάφος «Αμφιτρίτη»
Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας διαθέτει το σκάφος ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ για την
εξυπηρέτηση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του, το οποίο είναι και
το μοναδικό ερευνητικό σκάφος εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα. Το
ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ είναι κατασκευασμένο από ενισχυμένο πλαστικό GRP (Glass
reinforced plastic), έχει υπηρεσιακή ταχύτητα 13 κόμβους και αυτονομία 200
περίπου ναυτικά μίλια. Είναι εφοδιασμένο από τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία
σωστικά και πυροσβεστικά μέσα και εναρμονίζεται πλήρως με το παγκόσμιο
ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφάλειας G.M.D.S.S, με τη χρήση της
ψηφιακής επιλογικής κλήσης DSC. Ο ναυτιλιακός ηλεκτρονικός εξοπλισμός του
περιλαμβάνει συσκευή επικοινωνίας VHF, υπερσύγχρονη πολυσυσκευή ναυτιλίας
τύπου SIMRAD CA44, η οποία διαθέτει ενσωματωμένα RADAR εμβέλειας 36
ναυτικών μιλίων, CHART PLOTTER εφοδιασμένο με ηλεκτρονικούς χάρτες της
περιοχής του Βορειοανατολικού Αιγαίου τύπου C-MAP, συσκευή G.P.S (Global
positioning system) και μεγάλης ακριβείας ηχοβολιστική συσκευή δύο συχνοτήτων
50 και 200 kHz, και τέλος, σύγχρονη μαγνητική πυξίδα τύπου CASSENS &
PLATH Delta 1.
Το σκάφος δραστηριοποιείται στα πλαίσια ερευνητικών έργων που περιλαμβάνουν
δειγματοληψίες στους κόλπους Καλλονής και Γέρας και στην παράκτια ζώνη του
Στενού της Μυτιλήνης. Την ευθύνη της λειτουργίας, της ασφάλειας και της
διακυβέρνησης του σκάφους έχει Πλοίαρχος του Ε.Ν., μέλος του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού του Τμήματος.
Θέσεις εργασίας: πλοίαρχος + οκτώ (8) επιβαίνοντες
3.3.1.2. Εργαστήριο Αλιευτικής Διαχείρισης και Υδροακουστικών
Είναι εξοπλισμένο με 6 Η/Υ, και εξειδικευμένα λογισμικά ανάλυσης ακουστικών
σημάτων. Διαθέτει πολυκωνικά, ευρέως φάσματος ηχοβολιστικά και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό (παλμογράφους, γεννήτριες σημάτων κλπ) για βαθμονομήσεις οργάνων,
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καθώς επίσης εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας ακουστικών
σημάτων.
Θέσεις εργασίας: έξι (6)
3.3.1.3. Εργαστήριο Γεωπληροφορικής και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών
Τέσσερις (4) θέσεις εργασίας, workstations Windows XP
Μία (1) θέση εργασίας, workstation Linux
Τρεις (3) servers, Linux, Sun OS
Plotter HP Designjet 500ps Plus
Έγχρωμος εκτυπωτής Α3/Α4, HP Color Laserjet 9500 hdn
Ασπρόμαυρος laser εκτυπωτής Α4, RiCOH AP410N
Scanner A3, Mustek P3600
Ψηφιοποιητής Α3
Θέσεις εργασίας: πέντε (5)
3.3.1.4. Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης
Δύο (2) θέσεις εργασίας, workstations Windows XP
Τρεις (3) servers, Linux, Sun OS (από κοινού με το Εργ. Γεωπληροφορικής και
Περ/κών Εφαρμογών)
Θέσεις εργασίας: δύο (2)
3.3.1.5. Υγρό Εργαστήριο
Το εργαστήριο οργανώθηκε το 2011 και περιλαμβάνει: 8 δεξαμενές χωρητικότητας
2μ3, σωληνώσεις διασύνδεσης, αντλία θαλασσινού νερού, φίλτρο στερεών
σωματιδίων, βιολογικό φίλτρο και εγκατάσταση επεξεργασίας του νερού με
υπεριώδη ακτινοβολία.
Θέσεις εργασίας: τέσσερις (4)
3.3.1.6. Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών–Ασθενειών Ιχθύων-Ιχθυολογίας
Το εργαστήριο οργανώνεται. Φέρει απαγωγό και συσκευή αέριας χρωματογραφίαςφασματογραφίας μάζας.
Θέσεις εργασίας: πέντε (5)
3.3.1.7. Εργαστήριο Οργανικής Χημείας (αίθουσα ΙΣ2.18)
Το εργαστήριο οργανώθηκε το 2006 και διαθέτει ως εξοπλισμό τα εξής:
Συσκευές ενόργανης ανάλυσης:
- Αέριος Χρωματογράφος HP5890 series II εφοδιασμένος με ανιχνευτές (i) ECD,
(ii) NPD (παραχώρηση Τμήμα Περ/ντος, Παν. Αιγαίου)
- Αέριος χρωματογράφος εταιρείας Shimadzu model QP2010Plus με (i) ανιχνευτή
φασματογράφο μάζας, (ii) ανιχνευτή ιονισμού φλόγας (FID), (αγορά μέσω
προγράμματος InterregIII, Gr-Cy, έτος 2008) εφοδιασμένος με δειγματολήπτη 12
θέσεων (αγορά μέσω προγράμματος ΝΑΤΟ, έτος 2009),
- Φασματοφωτόμετρο φθορισμού Perkin Elmer model LS 55 (ΕΠΕΑΕΚ, 2004)
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- Φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης Hitachi model 2800U, UV-Vis Digilab
(ΕΠΕΑΕΚ, 2004)
Συσκευές υποστήριξης και επεξεργασίας δειγμάτων:
Συσκευή εκχύλισης υπερκρίσμου σημείου εταιρείας ISCO model SFX 220
(παραχώρηση Τμήμα Περ/ντος, Παν. Αιγαίου)
Συσκευή εκχύλισης στερεής φάσης (SPE) εταιρείας SUPELCO
Φούρνoς ξήρανσης της εταιρείας Binder model ED 400 (EΠΕΑΕΚ, 2004)
Ζυγός 4 δεκαδικών και ένας ζυγός δύο δεκαδικών
1 Υδατόλουτρο
Εργαστηριακά έπιπλα: 2 εργαστηριακοί πάγκοι
Ο εν λόγω εξοπλισμός παραχωρήθηκε από το Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και
Αέρα του Τμήμα Περ/ντος λόγω αντικατάστασης του με νεώτερο εξοπλισμό
επίπλων.
Στο χώρο είναι εγκατεστημένοι δύο (2) απαγωγοί αερίων (παραχώρηση Τμ.
Περ/ντος, Παν. Αιγαίου)
Η αίθουσα διαθέτει μία (1) φορητή μονάδα κλιματισμού (αγορά 2010).
Θέσεις εργασίας: τουλάχιστον 6-8
3.3.1.8. Εργαστήριο Αναλυτή Οργανικού Άνθρακα (αίθουσα ΙΣ2.19)
Το εργαστήριο οργανώθηκε το 2006, και ο χώρος έχει χωριστεί σε δύο υπο-χώρους,
όπου στο:
-ΙΣ2.19.ΙΙ: έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί ο Αναλυτής Οργανικού Άνθρακα της
εταιρείας Tekmar-Dohrmann model Apollo 9000 (ΕΠΕΑΕΚ, 2004),
-ΙΣ2.19.Ι: έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν θάλαμοι συντήρησης δειγμάτων και
αντιδραστηρίων (ψυγεία, καταψύκτες), καθώς και η συσκευή φυγοκέντρησης της
εταιρείας Heraeus model Labofuge 400.
Στο χώρο φυλάσσεται και αναμένεται η εγκατάσταση και λειτουργία συσκευής
ατομικής απορρόφησης (φλόγας/φούρνου γραφίτη/υδριδίων) εταιρείας Varian, η
οποία παραχωρήθηκε από τη Δ/νση Χημικών Υπηρεσιών Λέσβου, λόγω
αντικατάστασής της.
Η αίθουσα δεν διαθέτει μονάδα κλιματισμού.
Θέσεις εργασίας: τουλάχιστον 2
3.3.1.9. Εργαστήριο Υδατικής Τοξικολογίας (αίθουσα ΙΣ1.8)
Πραγματοποιούνται πειράματα τοξικότητας με φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς. Ο
εξοπλισμός περιλαμβάνει:
Θάλαμο Σταθερών Συνθηκών εταιρείας Snijders Scientific τύπου Economic Delux
Μικροσκόπια 2 (αγορά ΕΠΕΑΕΚ, 2004)
Στο χώρο είναι εγκατεστημένος ένας απαγωγός αερίων.
Η αίθουσα διαθέτει μία (1) φορητή μονάδα κλιματισμού (αγορά 2000).
Θέσεις εργασίας: τουλάχιστον 4
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3.3.1.10. Εργαστήριο Χημείας (αίθουσα ΙΣ2.8)
Ο χώρος αποτελείται από τον κύριο εργαστηριακό χώρο (ΚΕΣ), το
παρασκευαστήριο (ΠΡΣ) και μία μικρή αποθήκη προσωρινής τοποθέτησης των
άμεσα χρησιμοποιούμενων αντιδραστηρίων. Το ΚΕΣ, κατά τις ημέρες που δεν
προβλέπεται, σύμφωνα με το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, άσκηση των
προπτυχιακών φοιτητών στα υποχρεωτικά μαθήματα της Αναλυτικής Χημείας
(191ΜΥ7Υ) και της Χημικής Ωκεανογραφίας (191ΘΔ3Υ), χρησιμοποιείται
υποστηρικτικά κύρια για την υγρή επεξεργασία των δειγμάτων και γενικότερα την
προετοιμασία πειραμάτων. Ο εξοπλισμός έχει ως εξής:
Φασματοφωτόμετρο απλής δέσμης Varian model Cary 50 UV-Vis, (ΕΠΕΑΕΚ,
2004)
Περιστροφικός συμπυκνωτήρας εταιρείας Heidolph, (παραχώρηση από Νομαρχία
Λέσβου)
Φούρνος ξήρανσης εταιρείας Mettler (παραχώρηση από Νομαρχία Λέσβου)
Φούρνoς ξήρανσης της εταιρείας Binder (παραχώρηση από Νομαρχία Λέσβου)
Συσκευή παραγωγής υπερκαθαρού νερού τύπου Ι εταιρείας Millipore τύπου
MilliRO/MilliQ185 (παραχώρηση από Νομαρχία Λέσβου)
Συσκευή υπερκαθαρού νερού εταιρείας MILLIPORE model Simplicity
2 Ζυγοί τεσσάρων δεκαδικών & 2 Ζυγοί δύο δεκαδικών, (αγορά ΕΠΕΑΕΚ)
Στο ΠΡΣ είναι εγκατεστημένος ένας απαγωγός αερίων.
Η αίθουσα διαθέτει δύο (2) φορητές μονάδες κλιματισμού (αγορά 2000).
Θέσεις εργασίας: τουλάχιστον 28-30
3.3.1.11. Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Το ερευνητικό Εργαστήριο Μικροβιολογίας υποστηρίζει τις ερευνητικές
δραστηριότητες στο γνωστικό αντικείμενο της Θαλάσσιας Μικροβιολογίας. Είναι
εξοπλισμένο με τα απαραίτητα όργανα για την διεξαγωγή των δειγματοληψιών
πεδίου και τις μικροβιολογικές αναλύσεις. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται:
Επωαστικοί κλίβανοι, ψυγειοκλίβανος, κλίβανος ξηράς αποστείρωσης, ψυγεία,
καταψύκτες, ζυγοί, φυγόκεντρος, λουτρό υπερήχων, τράπεζες ανάδευσης, συσκευή
ανάμειξης, αγωγιμόμετρο, πεχάμετρο, αντλίες κενού, σύστημα διήθησης,
καταμετρητής αποικιών, υδατόλουτρα, απαγωγός.
Θέσεις εργασίας: πέντε (5)
3.3.1.12. Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιολογίας και Οικολογίας
Εξοπλισμός πεδίου
Φορητό φθορισίμετρο TURNER Model 10-AU-005
Συσκευή μέτρησης αγωγιμότητας-θερμοκρασίας-βάθους CTD τύπου SEABIRD
SBE-19
Υποθαλάσσιο φωτόμετρο Kahlsiko 268 WD305
Δίσκος Secchi
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Συσκευή GPS
Οριζόντιοι και κατακόρυφοι δειγματολήπτες τύπου Van Dorn και Zobell
Αρπάγη Van Veen
Εργαστηριακός εξοπλισμός
Φασματοφωτόμετρο διπλής δέσμης VARIAN Series 634
Φασματοφωτόμετρο μονής δέσμης HITACHI DIGILAB U-1800
Δύο μικροσκόπια OLYMPUS CH20
Μετρητής αιωρουμένων σωματιδίων Coulter Counter
Επωαστικοί κλίβανοι
Υδατόλουτρα ελεγχόμενης θερμοκρασίας και φωτισμού
Ψυγειοκλίβανος
Φυγοκεντρική συσκευή SIGMA 2-5
Λουτρό υπερήχων
Στομάχερ
Θολοσίμετρο
Αγωγιμόμετρο
Συστήματα ανακίνησης φιαλών
Κλίβανος ξηράς αποστείρωσης
Αυτόκαυστο
Καταψύκτες, Ψυγεία
Μικροσυσκευές (πεχάμετρα, θερμόμετρα, αναλυτικοί ζυγοί, υδατόλουτρα, αντλίες
κενού)
Θέσεις εργασίας: 6-8
3.3.1.13.

Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας και Διαχείρισης
Οικοσυστημάτων
Εξοπλισμός πεδίου
Δειγματολήπτες Πλαγκτού
Θάλαμοι Καλλιέργειας Πλαγκτού
Δειγματολήπτης τύπου Niskin
Αρπάγη Ιζήματος και Βενθικής Μακροπανίδας Van Veen

Παρακτίων

Πυρηνολήπτες Ιζήματος
Δειγματολήπτες – Πλαίσια Βενθικής Χλωρίδας και Πανίδας σκληρού
υποστρώματος
Photoquadrats – Μη καταστρεπτική δειγματοληψία Μεγαβένθους (Non destructive
sampling)
3 πλήρη Σετ Καταδυτικού Εξοπλισμού (Ρυθμιστές Πλευστότητας, Ρυθμιστές,
Φιάλες Κατάδυσης, Στολές Κατάδυσης)
Φωτογραφική Μηχανή Ανάλυσης 5.1 Megapixels (OLYMPUS) + Υποβρύχια
Θήκη (Housing) (OLYMPUS)
Βιντεοκάμερα υψηλής ανάλυσης (SONY)
pHμετρο
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Οξυγονόμετρο
Διαθλασιμόμετρο
Συσκευή μέτρησης Ηλεκτραρνητικού Δυναμικού Οξειδοαναγωγής (Ehmeter)
Λοιπός εξοπλισμός πεδίου (θερμόμετρα, δίχτυα, κόσκινα, φορητά ψυγεία, κλπ.)
Εργαστηριακός εξοπλισμός
1 Ερευνητικό Μικροσκόπιο OLYMPUS με σύστημα σχεδίασης (drawing
attachment) και μικρο-φωτογράφησης
1 Ερευνητικό Στερεοσκόπιο OLYMPUS - video camera - monitor υψηλής
ευκρίνειας - Η/Υ
Σύστημα Κοκομετρικής Ανάλυσης Ιζημάτων
4 Στερεοσκόπια
4 Μικροσκόπια
2 Καταψύκτες, 1 Ψυγείο
Μικροσυσκευές (πεχάμετρα, θερμόμετρα, αναλυτικοί ζυγοί ακριβείας,
υδατόλουτρα, αντλίες κενού)
Λογισμικά
Πληθώρα μονομεταβλητών και πολυμεταβλητών Αναλύσεων Αβιοτικών και
Βιοτικών Περιβαλλοντικών παραμέτρων (π.χ. PRIMER, CANOCO, BRODGAR,
AMBI)
Θέσεις εργασίας: 4 θέσεις Εργασίας + Δύο (2) θέσεις εργασίας Η/Υ (workstations
Windows XP)
3.3.1.14. Εργαστήριο Αριθμητικών Προσομοιώσεων
Είναι εξοπλισμένο με 4 προσωπικούς Η/Υ, σταθμούς εργασίας και εξειδικευμένα
λογισμικά μοντελοποίησης φυσικών οικοσυστημάτων.
Θέσεις εργασίας: 4 θέσεις Εργασίας Η/Υ
3.3.1.15. Εργαστήριο Φυσικών Διεργασιών
Εξοπλισμός πεδίου
Παράκτιο ραντάρ καταγραφής της επιφανειακής κυκλοφορίας ανατολικά της
Λήμνου (συνιδιοκτησία και συνδιαχείριση κατά 50% με το ΕΛΚΕΘΕ)
1 Φορητό CTD τύπου SB E19 εξοπλισμένο με αντλία κυκλοφορίας ύδατος (SBE 5)
και φθορισίμετρο / οπισθοσκεδασίμετρο τύπου Wetlabs FLNTU.
1 Φορητό CTD τύπου SB E19
1 ακουστικός τομογράφος ρευμάτων οριζόντιας δέσμης τύπου Nortek Continental *
1 ακουστικός τομογράφος ρευμάτων κατακόρυφης δέσμης τύπου Nortek AWAC *
1 ακουστικός τομογράφος ρευμάτων κατακόρυφης δέσμης τύπου Nortek Aquadopp
HR *
1 υψίσυχνος ακουστικός ρευματογράφος σημείου τύπου Nortek Vector *
2 φορητοί μηχανικοί ρευματογράφοι του οίκου Valeport (εκ των οποίων ο ένας
εκτός λειτουργίας, ο δεύτερος χρήζων συντήρησης και βαθμονόμησης)
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2 παλαιοί φορητοί μηχανικοί ρευματογράφοι
2 παλαιοί μηχανικοί ρευματογράφοι τύπου Aanderaa RCM-4 (ιδιοκτησίας
ΕΛΚΕΘΕ, με δάνειο)
2 φορητοί μετεωρολογικοί σταθμοί του κατασκευαστικού οίκου DAVIS
2 αισθητήρες οπτικής οπισθοσκέδασης (για μέτρηση θολερότητας) τύπου OBS 3+*
8 ελεύθερα παρασυρόμενοι επιφανειακοί πλωτήρες
Φορητό Βυθόμετρο
Φορητό GPS
Φορητός μετατροπέας ηλεκτρικής τάσης από 12 VDC σε 220 VAC
Φορητή γεννήτρια ηλεκτρικού ρευματος
Κρουστικό τρυπάνι βαρέος τύπου
Ηλεκτρικό Κομπρεσέρ
Τρίποδο ως βάση πλατφόρμας παράκτιων υδροδυναμικών μετρήσεων
Εργαστηριακός εξοπλισμός
1 server ως σταθμός βάσης του παράκτιου σταθμού ραντάρ της Λήμνου
1 ηλεκτρονικός υπολογιστής γραφείου υψηλής υπολογιστικής ισχύος
2 φορητοί Η/Υ (notebooks)
1 ασπρόμαυρος εκτυπωτής laser τύπου Hewlett - Packard
Θέσεις εργασίας: 6 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων – συχνή χρήση από
μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές
* Κοινός εξοπλισμός με τα Εργαστήρια Παράκτιας Μηχανικής και
Μορφοδυναμικής
3.3.1.16. Εργαστήριο Παράκτιας Μηχανικής και Μορφοδυναμικής
Εξοπλισμός πεδίου
Ηχοβολιστικές συσκευές (βυθόμετρο και ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης για
αβαθείς περιοχές) *
Δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης (G.P.S.) (Υπάρχει χρηματοδότηση για
απόκτηση RTK-DGPS)
Δειγματολήπτες (αρπάγες και πυρηνολήπτης)
Τοπογραφικά όργανα
Υψίσυχνoι ρευματογράφοι/κυματογράφοι **
Αισθητήρες αιωρούμενου υλικού / πίεσης πορώδους
Υποβρύχιες κάμερες
* βλ. Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Υποθαλάσσιων Εφαρμογών
** βλ. και Εργαστήριο Φυσικών Διεργασιών
Λογισμικά
Πληθώρα μονοδιάστατων, δισδιάστατων και τρισδιάστατων ερευνητικών και
επιχειρησιακών μοντέλων προσομοίωσης της παράκτιας υδροδυναμικής,
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ιζηματοδυναμικής και μορφοδυναμικής (τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τα μέλη
του).
Θέσεις εργασίας: 4 υποψήφιοι διδάκτορες και 1 μεταδιδακτορικός – συχνή χρήση
από μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές
3.3.1.17 Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Υποθαλάσσιων Εφαρμογών (B.23)
Εξοπλισμός πεδίου
Ηχοβολιστικές συσκευές (βυθόμετρο και ηχοβολιστής πλευρικής σάρωσης για
αβαθείς περιοχές) *
Δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS) (Υπάρχει χρηματοδότηση για
απόκτηση RTK-DGPS)
Δειγματολήπτες (αρπάγες και πυρηνολήπτης)
Υψίσυχνoι ρευματογράφοι/κυματογράφοι *
Αισθητήρες αιωρούμενου υλικού *
Υποβρύχιες κάμερες *
Προβλέπεται σύντομα η απόκτηση (χρηματοδότηση ΠΕΠ) η απόκτηση ηχοβολιστή
πλευρικής σάρωσης (side scan sonar) και τομογράφου πυθμένα (sub-bottom
profiler)
(Κοινός εξοπλισμός, βλ. και Εργαστήρια Φυσικών Διεργασιών και Παράκτιας
Μηχανικής και Μορφοδυναμικής)
Εργαστηριακός εξοπλισμός
Ζυγοί ακριβείας
Κόσκινα και συσκευή μηχανικής κοσκίνησης
Μικροσκόπια
Υδατόλουτρα και Συσκευή απόσταξης νερού
Ψυγεία και καταψύκτες
Λουτρό υπερήχων
Διάφορες μικροσυσκευές/όργανα απαραίτητα για ιζηματολογικές αναλύσεις καθώς
και αναλύσεις των φυσικών ιδιοτήτων των θαλάσσιων ιζημάτων
Το εργαστήριο χρησιμοποιεί επίσης τις υποδομές του εκπαιδευτικού εργαστηρίου
Γεωλογίας όταν αυτό είναι ελεύθερο από διδακτικές δραστηριότητες.
Λογισμικά
Λογισμικά επεξεργασίας δεδομένων ηχοβολιστικών και κοκκομετρίας.
Θέσεις εργασίας: 2 υποψήφιοι διδάκτορες – συχνή χρήση από μεταπτυχιακούς και
προπτυχιακούς φοιτητές
3.3.1.18. Ερευνητικό Εργαστήριο Σκάλας Καλλονής
Ο χώρος του εργαστηρίου είναι δίπλα στο αλιευτικό καταφύγιο του οικισμού
Σκάλας Καλλονής. Ο κόλπος Καλλονής, μία ουσιαστικά κλειστή θάλασσα, έχει
ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά – σημαντικός ενάλιος πλούτος, εκτεταμένα
συστήματα εκβολών και εκτεταμένες λεκάνες απορροής ποταμών, αλυκές, μικρό
βάθος, παράλια ελώδη πεδία, μεγάλη ποικιλία πλαγκτονικών οργανισμών – που τον
καθιστούν σημαντικό από οικολογική άποψη. Ο κόλπος δέχεται πολλαπλές
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επιδράσεις από το ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον, αφού εκεί εκβάλλουν
τέσσερις ποταμοί, ένας από αυτούς είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Λέσβου, και
μεταφέρουν στον κόλπο ιλύ, γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και φερτές ύλες από τις
γύρω καλλιεργούμενες εκτάσεις.
Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με τα απαραίτητα όργανα για την υποστήριξη
εργασιών πεδίου και για εφαρμογή μεθόδων μέτρησης φυσικών, χημικών και
βιολογικών παραμέτρων. Συγκεκριμένα διαθέτει εργαστηριακές συσκευές όπως
ζυγούς ακριβείας, υδατόλουτρο, συσκευές απιονισμού και απόσταξης νερού, ψυγείο
και καταψύκτη για την αποθήκευση δειγμάτων και αντιδραστηρίων, εργαστηριακό
φασματοφωτόμετρο και φθορισίμετρο πεδίου, καθώς και σειρά συσκευών πεδίου,
όπως δειγματολήπτες νερού και ιζήματος.
Το εργαστήριο χρησιμοποιείται για την υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών
εργασιών στην παράκτια ζώνη του κόλπου Καλλονής, αφού η περιοχή προσφέρεται
ιδιαίτερα ως πεδίο εφαρμογής τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης του παράκτιου
χώρου.
3.3.2. Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων
Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, οι χώροι είναι επαρκείς, κατάλληλοι και ποιοτικοί. Μόνο αλλά
σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η αναξιοπιστία (και συνήθης βλάβη) του συστήματος
κλιματισμού, σημαντικότατου για την διατήρηση της θερμοκρασίας ευαίσθητων οργάνων και
Η/Υ σε χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας.
3.3.3. Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού
Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Υδατοκαλλιεργειών-Ασθενειών Ιχθύων & Ιχθυολογίας είναι
ανεπαρκής, το εργαστήριο είναι υπό κατασκευή και πρέπει να αναφερθεί ότι γίνονται
σημαντικές προσπάθειες για να εξοπλισθεί κατάλληλα.
Όσον αφορά στα χημικά εργαστήρια (3.3.1.7 - 3.3.1.10), ο βασικός εξοπλισμός που
περιλαμβάνει Συσκευές Ενόργανης Ανάλυσης κρίνεται προς το παρόν επαρκής και
κατάλληλος για τα τρέχοντα αντικείμενα μελέτης, ενώ η ποιότητά του θεωρείται καλή έως
άριστη. Αξίζει να σημειωθεί η σταδιακή αναβάθμιση της χρηστικότητας κάποιων συσκευών
με την αγορά απαραίτητων στοιχείων/εξαρτημάτων (ανιχνευτές, δειγματολήπτης), που έχουν
γίνει κυρίως μέσω ερευνητικών προγραμμάτων. Το ίδιο ισχύει μερικώς και για τον
υποστηρικτικό εξοπλισμό, όπου όμως απαιτείται η αγορά συμπληρωματικών συσκευών, ώστε
οι εφαρμοζόμενες τεχνικές προεπεξεργασίας των δειγμάτων να είναι επιστημονικά
αποδεκτές. Προτεραιότητα δίνεται στην άμεση αγορά λυοφιλοποιητή (freeze-dryer),
εισαγωγέα τύπου split/splitless, ψυχόμενης φυγοκέντρου, τράπεζας ανακίνησης, ενώ
απαιτείται η αγορά συσκευών ζύγισης, (ζυγών) δεδομένου ότι μερικοί εξ αυτών εμφανίζουν
συστηματικά προβλήματα λειτουργίας. Όσον αφορά στα εργαστηριακά έπιπλα, και με
εξαίρεση το Εργαστήριο Χημείας (3.3.1.9), οι υπόλοιποι χώροι θα πρέπει να εξοπλιστούν με
νέα έπιπλα, κατάλληλων εργαστηριακών προδιαγραφών, ώστε να διασφαλιστούν οι
συσκευές, οι οποίες επί του παρόντος είναι τοποθετημένες σε απλά έπιπλα, και να
διευκολύνεται η ασφαλής εργασία των ερευνητών και των φοιτητών/τριών.
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Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων Φυσικών Διεργασιών και Παράκτιας Μηχανικής και
Μορφοδυναμικής κρίνεται ως επαρκής για έρευνα πεδίου στην παράκτια ζώνη. Θεωρείται
μάλιστα ότι είναι εφάμιλλος γνωστών Ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών/ερευνητικών ιδρυμάτων.
Απαιτείται όμως αύξηση της υπολογιστικής ισχύος, η οποία θα επιτευχθεί μέσω της αγοράς 5
Η/Υ υψηλής ισχύος που είναι υπό εξέλιξη. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου Θαλάσσιας
Γεωλογίας και Υποθαλάσσιων Εφαρμογών δεν κρίνεται επαρκής· προβλέπεται όμως ότι
σύντομα θα αναβαθμισθεί με την απόκτηση ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης (side scan sonar)
και τομογράφου πυθμένα (sub-bottom profiler).
3.3.4. Καλύπτουν οι διαθέσιμες υποδομές τις ανάγκες της ερευνητικής διαδικασίας;
Στην πλειονότητα των εργαστηρίων, οι διαθέσιμες υποδομές επαρκούν για τις ανάγκες της
ερευνητικής διαδικασίας στο εργαστήριο και στην παράκτια ζώνη, παρά το γεγονός ότι είναι
όλο και πιο πιεστικές οι ανάγκες χρηματοδότησης της λειτουργίας τους. Εξαίρεση αποτελεί
το υπό διαμόρφωση Εργαστήριο Υδατοκαλλιεργειών-Ασθενειών-Ιχθύων-Ιχθυολογίας
(3.3.1.6), το οποίο στερείται ακόμα εξοπλισμού (αλλά αναμένεται να εξοπλισθεί μέσω
προγραμμάτων ΠΕΠ). Για έρευνα σε ανοιχτή θάλασσα απαιτείται η ναύλωση του
απαραίτητου εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου του ερευνητικού σκάφους).
Όσον αφορά στα χημικά εργαστήρια (3.3.1.7 - 3.3.1.10), οι διαθέσιμες υποδομές καλύπτουν
προς το παρόν χωρικά τις τρέχουσες ανάγκες. Στην περίπτωση όμως αναβάθμισης π.χ. με την
αγορά ενός νέου οργάνου (αέριας χρωματοογραφίας, GC/MS/MS ή GC/LC/MS) ειδικών
απαιτήσεων χώρου, θα χρειαστεί να αναζητηθεί νέος κατάλληλος χώρος. Το ίδιο ισχύει και
για την ατομική απορρόφηση, η οποία απαιτεί ειδικές προδιαγραφές εγκατάστασης.
3.3.5. Ποια ερευνητικά αντικείμενα δεν καλύπτονται από τις διαθέσιμες υποδομές;
Το ερευνητικό αντικείμενο των υδατοκαλλιεργειών και των ασθενειών ιχθύων δεν
καλύπτεται από τις διαθέσιμες υποδομές.
Όσον αφορά στη Χημική Ωκεανογραφία, αναφέρονται τα εξής:
Η μη ύπαρξη υποστηρικτικού εξοπλισμού, όπως συνοπτικά προαναφέρεται στην παράγραφο
3.3.3, δυσχεραίνει τις ερευνητικές εργασίες σε πολλαπλά πεδία τόσο σε θεματικές θαλάσσιας
ρύπανσης, τοξικολογίας, αλλά και γενικότερα στο πεδίο της χημικής ωκεανογραφίας.
Υφίσταται σημαντικός περιορισμός των ερευνητικών αντικειμένων με βάση τις διαθέσιμες
συσκευές ενόργανης ανάλυσης και τον εξοπλισμό που απαιτείται για την προεπεξεργασία
των δειγμάτων. Για παράδειγμα, υφίσταται περιορισμός όσον αφορά στη μελέτη των
μεταβολιτών διαφόρων οργανικών ρύπων, λόγω της έλλειψης κατάλληλων συσκευών, π.χ
υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης ή και πλέον αναβαθμισμένων/κατάλληλων
συσκευών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της έρευνας σε βάθος, ειδικά όταν
επιθυμούμε να συνδυάσουμε την πληροφορία και με πειράματα τοξικότητας. Μία άλλη
περίπτωση αποτελούν οι φαρμακευτικές ενώσεις, οι οποίες επιχειρήθηκε να αναλυθούν με
τον υπάρχοντα αέριο χρωματογράφο, με αποτελέσματα τα οποία δεν κρίθηκαν
ικανοποιητικά.
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Σε επίπεδο δειγματοληπτών νερού-ιζήματος, υπάρχει εξοπλισμός, ο οποίος είναι
πεπαλαιωμένος ή μικρής χωρητικότητας (Niskin), ενώ δεν υπάρχει κατάλληλη αρπάγη για τη
συλλογή αδιατάρακτου ιζήματος.
Ο υπάρχων πυρηνολήπτης είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί λόγω της μη δυνατότητας χρήσης
του με το υπάρχον σκάφος του Τμήματος ‘ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ’ (σύστημα πόντισης/ανέλκυσης),
ενώ δεν υπάρχει κατάλληλη διάταξη για την προκατεργασία του πυρήνα (θάλαμος
νηματώδους ροής), πράγμα που καθιστά αδύνατη την διερεύνηση του ιστορικού ρύπανσης σε
θαλάσσιες υπό μελέτη περιοχές.
Ο υπάρχων εξοπλισμός του Εργαστηρίου Γεωλογίας δεν επαρκεί για να καλύψει το πεδίο της
Εφαρμοσμένης Θαλάσσιας Γεωλογίας και καλύπτει μερικώς το πεδίο της Θαλάσσιας
Ιζηματολογίας.
Όσον αφορά το αντικείμενο των Φυσικών Διεργασιών, ενώ ο υπάρχων εξοπλισμός καλύπτει
ικανοποιητικά το αντικείμενο της παράκτιας Φυσικής Ωκεανογραφίας, δεν υπάρχει
εξοπλισμός που θα επέτρεπε αξιολόγηση της ποιότητας των μετρήσεων (εξοπλισμός
βαθμονόμησης). Επίσης, ο υπάρχων εξοπλισμός δεν καλύπτει:
Έρευνες στην ανοιχτή / βαθιά θάλασσα
Πόντιση και ανέλκυση έστω και απλών, παράκτιων αγκυροβολίων, λόγω έλλειψης
ακουστικών απελευθερωτών
Δυνατότητα μελετών αλληλεπίδρασης αέρα – θάλασσας (έλλειψη αισθητήρων ακτινοβολίας
μεγάλου και μικρού μήκους, δυνατότητας πόντισης αγκυροβολίου).
3.3.6. Πόσο εντατική χρήση γίνεται των ερευνητικών υποδομών;
Η χρήση των ερευνητικών υποδομών είναι γενικά εντατική. Υπάρχουν διακυμάνσεις ανάλογα
με τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις χρήσης τους, τη δυνατότητα υποστήριξης από τεχνικό
προσωπικό και την ύπαρξη ερευνητικών προγραμμάτων (και σχετικής χρηματοδότησης).
3.3.7. Πόσο συχνά ανανεώνονται οι ερευνητικές υποδομές; Ποια είναι η ηλικία του
υπάρχοντος εξοπλισμού και η λειτουργική του κατάσταση και ποιες οι τυχόν
ανάγκες ανανέωσης/επικαιροποίησης;
Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας ιδρύθηκε το 1999, ενώ οι ερευνητικές δραστηριότητες
άρχισαν να αναπτύσσονται σημαντικά με τη μετεγκατάσταση του Τμήματος στα νέα κτίρια
(Λόφος Πανεπιστημίου, 2003) και την οργάνωση των διαφόρων ερευνητικών εργαστηρίων.
Όσον αφορά στις ερευνητικές δραστηριότητες της Χημείας / Χημικής Ωκεανογραφίας κατά
το διάστημα 1999-2006 πραγματοποιούνταν στο Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων & Αέρα του
Τμήματος Περιβάλλοντος. Η προμήθεια του εξοπλισμού που υπάρχει στους χώρους των
εργαστηρίων έγινε με τη διενέργεια διαγωνισμών το 1999 και 2004. Από το προσωπικό που
απασχολείται (2 μέλη ΔΕΠ, 1 μέλος ΕΤΕΠ και 1 με σύμβαση 407/85) λαμβάνεται μέριμνα
για τη σωστή τους εγκατάσταση, λειτουργία και χρήση. Μέχρι σήμερα, και για κάθε
συσκευή ενόργανης ανάλυσης τηρείται πλήρες αρχείο λειτουργίας, βλαβών, ανταλλακτικών,
κ.λ.π., με αποτέλεσμα να διατηρούνται επί μακρόν συσκευές που παραχωρήθηκαν και που
υπερβαίνουν κατά πολύ την 15ετία.
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Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι η απόσταση από τα Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπου
εδρεύουν οι εταιρείες των προμηθευτών και των τεχνικών που υποστηρίζουν βλάβες και
συντηρήσεις εργαστηριακού εξοπλισμού. Αυτό καθιστά δυσβάσταχτο ακόμα και το κόστος
μετακίνησης των τεχνικών για τις σταθερά επιβαλλόμενες συντηρήσεις των συσκευών και
οργάνων που βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία.
Οι ανάγκες ανανέωσης/εκσυγχρονισμού επιβάλλονται κυρίως για τις συσκευές που έχουν
παραχωρηθεί από Φορείς. Σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει (και ήδη υπάρχει σε ορισμένες
περιπτώσεις) αδυναμία εύρεσης ανταλλακτικών και κατ΄ επέκταση περιορισμός των έστω και
υπό αυτές τις συνθήκες ερευνητικών εργασιών.
Παράλληλα και θεωρώντας ότι τα ερευνητικά πεδία διευρύνονται συνεχώς, είναι απαραίτητο
να αναβαθμίζεται ο ήδη υφιστάμενος νέος εξοπλισμός, ενώ θα ήταν σκόπιμο να γίνεται
προμήθεια πλέον εξελιγμένου και εξειδικευμένου εξοπλισμού, σαν συνέχεια των ερευνητικών
αντικειμένων.
Στο εργαστήριο μικροβιολογίας, υπάρχει ανάγκη αντικατάστασης του αυτόκαυστου με πιο
σύγχρονο.
Το εργαστήριο Φυσικών Διεργασιών, όπως και το εργαστήριο Γεωλογίας, πάσχουν από
έλλειψη εξειδικευμένου (ή μη) τεχνικού προσωπικού με γνώσεις ηλεκτρονικού ή και
μηχανικού που θα αναλάμβανε τη συντήρηση του εξοπλισμού.
Αν και την τελευταία πενταετία ο εξοπλισμός του εργαστηρίου Φυσικών Διεργασιών έχει
ισχυροποιηθεί αλματωδώς (με την προμήθεια παράκτιου ραντάρ υψηλής συχνότητας, ομάδας
ελεύθερα παρασυρόμενων πλωτήρων, τριών ακουστικών τομογράφων ρευμάτων και ενός
ακουστικού υψίσυχνου ρευματογράφου, δύο οπτικών οπισθοσκεδασιμέτρων, αντλίας
κυκλοφορίας και συνδυαστικού φθορισιμέτρου / οπισθοσκεδασιμέτρου για ένα από τα
παλαιότερα CTD) και την επισκευή / βαθμονόμηση ενός από τα CTD (όλα μέσω ερευνητικών
προγραμμάτων), οι παλαιότεροι μηχανικοί ρευματογράφοι πεδίου βρίσκονται εκτός
λειτουργίας ο ένας, και εκτός αξιόπιστης λειτουργίας οι υπόλοιποι. Επισημαίνουμε ότι η
επισκευή και συντήρηση διαθέσιμου εξοπλισμού συνήθως δεν γίνεται μέσω ερευνητικών
προγραμμάτων, και απαιτείται ενίσχυση της πάγιας επιδότησης του τμήματος.
Στα Εργαστήρια Γεωπληροφορικής και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών / Τηλεπισκόπησης
υπάρχει σύγχρονος εξοπλισμός ο οποίος όμως είναι ανάγκη να αναβαθμίζεται τουλάχιστον
ανά 2 χρόνια: αναβάθμιση των υπολογιστικών συστημάτων και αγορά των νεώτερων
εκδόσεων συγκεκριμένων λογισμικών. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχει μέλος ΕΤΕΠ στο γνωστικό
αντικείμενο των ΓΣΠ/Τηλεπισκόπησης με αποτέλεσμα όλες οι διαδικασίες
συντήρησης/αναβάθμισης των συγκεκριμένων εργαστηρίων να διεκπεραιώνονται από μέλη
ΔΕΠ (1 μόνιμο επίκουρο και 1 λέκτορα υπό διορισμό).
3.3.8. Πώς χρηματοδοτείται η προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών
υποδομών;
Η προμήθεια μέρους των υφιστάμενων ερευνητικών υποδομών έγινε μέσω ΕΠΕΑΕΚ (1999
και 2004). Η χρηματοδότηση για την προμήθεια, συντήρηση και ανανέωση των ερευνητικών
υποδομών γίνεται μέσω εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων (π.χ. ΘΑΛΗΣ του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» του
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Υπουργείου Παιδείας, INTERREG Ελλάδα-Κύπρος), εφόσον οι σχετικές προμήθειες
αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες και σε ένα μικρό ποσοστό από τον τακτικό προϋπολογισμό
του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Στα πλαίσια του ΠΕΠ Β. Αιγαίου έχει υποβληθεί ιδρυματική πρόταση για την προμήθεια
εξοπλισμού. Στην προκειμένη περίπτωση έχει ζητηθεί υποστηρικτικός εξοπλισμός, ο οποίος
θα ενισχύσει τις τρέχουσες ερευνητικές εργασίες.
3.4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών ΔΕΠ/ΕΠ
τελευταία πενταετία

του Τμήματος κατά την

3.4.1. Πόσα βιβλία/μονογραφίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;
3.4.2. Πόσες εργασίες δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ;
(α) Σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ;
(β) Σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές;
(γ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με κριτές;
(δ) Σε Πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων χωρίς κριτές;
3.4.3. Πόσα κεφάλαια δημοσίευσαν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συλλογικούς
τόμους;
3.4.4. Πόσες άλλες εργασίες (π.χ. βιβλιοκρισίες) δημοσίευσαν τα μέλη του ακαδημαϊκού
προσωπικού του Τμήματος;
3.4.5. Πόσες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια που δεν εκδίδουν Πρακτικά έκαναν
τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος;
(α) Σε συνέδρια με κριτές
(β) Σε συνέδρια χωρίς κριτές

Η πληροφορία που αντιστοιχεί σε όλη την παράγραφο 3.4 είναι συγκεντρωμένη στον Πίνακα
3α.
3.5. Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους
3.5.1. Πόσες ετεροαναφορές (citations) υπάρχουν σε δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του
Τμήματος;
Συνολικά, υπάρχουν 1644 ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο των μελών
του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία (Πίνακας 3β).
3.5.2. Πόσες βιβλιοκρισίες για βιβλία μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος έχουν δημοσιευθεί σε
επιστημονικά περιοδικά;
Καμία.
3.5.3. Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε επιτροπές επιστημονικών
συνεδρίων υπήρξαν κατά την τελευταία πενταετία; Να γίνει διάκριση μεταξύ
ελληνικών και διεθνών συνεδρίων.
Κατά την τελευταία πενταετία υπήρξαν 5 συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών
συνεδρίων, εκ των οποίων τα 3 συνέδρια ήταν ελληνικά.
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3.5.4. Πόσες συμμετοχές μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος σε συντακτικές επιτροπές
επιστημονικών περιοδικών υπάρχουν; Να γίνει διάκριση μεταξύ ελληνικών και
διεθνών περιοδικών.
Κατά την τελευταία πενταετία υπήρξαν 8 συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές
επιστημονικών περιοδικών, εκ των οποίων τα 3 περιοδικά ήταν ελληνικά.
3.5.5. Πόσες προσκλήσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος από άλλους ακαδημαϊκούς /
ερευνητικούς φορείς για διαλέξεις/παρουσιάσεις κλπ. έγιναν κατά την τελευταία
πενταετία;
Την τελευταία πενταετία είχαμε 11 προσκλήσεις μελών ΔΕΠ του Τμήματος για διαλέξεις.
3.5.6. Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος και πόσες φορές έχουν διατελέσει κριτές σε
επιστημονικά περιοδικά;
Τουλάχιστον 10 μέλη την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον 77 φορές σύνολο (οι αριθμοί
αυτοί είναι υποεκτιμήσεις, καθώς η αρχειοθέτηση της συγκεκριμένης πληροφορίας είναι
ελλιπής).
3.5.7. Πόσα διπλώματα ευρεσιτεχνίας απονεμήθηκαν σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;
Κανένα.
3.5.8. Υπάρχει πρακτική αξιοποίηση (π.χ. βιομηχανικές εφαρμογές) των ερευνητικών
αποτελεσμάτων των μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;
Όχι, αλλά υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ μέλους του Τμήματος, καθηγητή του ΤΕΙ
Πειραιά και της εταιρείας MARAC Ηλεκτρονική για πιθανή κατάθεση αίτησης πατέντας και
μελλοντική βιομηχανική παραγωγή προϊόντος της έρευνας του Τμήματος.
3.6. Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος
3.6.1. Υπάρχουν ερευνητικές συνεργασίες και ποιές;
(α) Με άλλες ακαδημαϊκές μονάδες του ιδρύματος;
Συνεργασία με τα τμήματα Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Μαθηματικών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, είτε σε ερευνητικά προγράμματα είτε με ανταλλαγή πληροφορίας
και δεδομένων.
(β) Με φορείς και ιδρύματα του εσωτερικού;
Υπάρχει στενή συνεργασία με διάφορα εργαστήρια του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων
Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), όπως π.χ. με το Εργαστήριο Διατροφής Ψαριών & Παθολογίας του
Ινστιτούτου Υδατοκαλλιεργειών του ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ., ολόκληρο το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας,
το Εργαστήριο Βαθμονομήσεων, κλπ.
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Επίσης, υπάρχει στενή συνεργασία στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων με τα
Πανεπιστήμια Αθηνών (Εργαστήριο Φυσικής Ωκεανογραφίας, Τμήματα Βιολογίας και
Γεωλογίας), Θεσσαλονίκης (τομέας Υδραυλικής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα
Βιολογίας), Πατρών (Τμήμα Γεωλογίας, Τμήμα Ιατρικής), Πολυτεχνείο Χανίων (Εργαστήριο
Γεωδαισίας), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Φυσικής).
(γ) Με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού;
Υπάρχει στενή συνεργασία με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 Πανεπιστήμιο Federico II (Napoli), Dipartimento delle Scienze Biologiche, Sezione
Fisiologia e Igiene – θεματικές υδατικής τοξικολογίας. Συνεργασία σε πρόγραμμα του
ΝΑΤΟ & ΕΠΑΝ/ΓΓΕΤ.
 Andrija Mohorovičić Geophysical Institute, Department of Geophysics, Faculty of
Science, University of Zagreb, Kroatia
 University of Montellier, France
 Imperial College London, Faculty of Natural Sciences, Centre of Environmental Policy,
Water Management Option
 Laboratoire d'Oceanographie et du climat: Experimentation et approaches numeriques
(LOCEAN), CNRS/IRD/Université Pierre et Marie Curie (Paris VI)
 CEFREM. University of Perpignan, Perpignan, France
 University of Parthenope, Napoli, Italy
 University of Southampton, Southampton, U.K.
 Université de Genéve, Institute of Environmental Science, Switzerland
 United Nations Environment Programme, UNEP-GRID.
 University of Washington, Applied Physics Laboratory, Seattle, USA.
 Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine.
 Middle East Technical University, Erdemli, Turkey
 University of Ghent, Belgium
3.7. Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του
Τμήματος
3.7.1. Ποια βραβεία ή/και διακρίσεις έχουν απονεμηθεί σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;
(α) σε επίπεδο ακαδημαϊκής μονάδας;
(β) σε επίπεδο ιδρύματος;
(γ) σε εθνικό επίπεδο;
(δ) σε διεθνές επίπεδο;
Δεν έχουν απονεμηθεί βραβεία ή/και διακρίσεις σε μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος.
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3.7.2. Ποιοι τιμητικοί τίτλοι (επίτιμοι διδάκτορες, επισκέπτες καθηγητές, ακαδημαϊκοί,
αντεπιστέλλοντα μέλη ακαδημιών κλπ). έχουν απονεμηθεί από άλλα ιδρύματα σε
μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος;
Δεν έχουν απονεμηθεί σχετικοί τίτλοι.

3.8. Συμμετοχή των φοιτητών στην έρευνα.
3.8.1. Πόσοι προπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του
Τμήματος; Πόσοι μεταπτυχιακοί και πόσοι υποψήφιοι διδάκτορες;
Όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος
δεδομένου ότι τα αντικείμενα των διατριβών τους εντάσσονται σε ερευνητικά πεδία του
πραγματεύεται το Τμήμα. Το ίδιο ισχύει και για ένα μεγάλο ποσοστό των μεταπτυχιακών
φοιτητών. Όσον αφορά στους προπτυχιακούς φοιτητές συμμετέχουν στις ερευνητικές
δραστηριότητες του Τμήματος που είναι συνδεδεμένες με την εκπαιδευτική διαδικασία.
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4.

Σχέσεις με κοινωνικούς / πολιτιστικούς / παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς

4.1. Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς
4.1.1. Ποια έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς εκτελούνται ή εκτελέσθηκαν στο Τμήμα
κατά την τελευταία πενταετία;
Η συνεργασία του ΤΕΘ με ΚΠΠ κατά την τελευταία πενταετία καλύπτει ένα συνεχώς
διευρυνόμενο πεδίο δραστηριοτήτων με περισσότερο ή λιγότερο θεσμοθετημένο χαρακτήρα.
Στα γενικά της χαρακτηριστικά, η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει:
Α) Την Θερινή Πρακτική Άσκηση των φοιτητών η οποία επιτρέπει την γνωριμία των
φοιτητών με τον κόσμο των ελληνικών επιχειρήσεων και την Ελληνική Διοίκηση αλλά και
τον έλεγχο της σημασίας των σπουδών του ΤΕΘ για την αγορά εργασίας.
Β) Αυτοτελείς προτάσεις στη Τοπική Αυτοδιοίκηση και φορείς του δημοσίου στο Α. Αιγαίο
για τη διαχείριση τοπικών προβλημάτων. Παραδείγματα αποτελούν: η μελέτη της διάβρωσης
και προστασία της ακτής της Ερεσσού (Λέσβος), Γεω-αρχαιολογική ανάλυση θαλάσσιων
γεωφυσικών στοιχείων για την κατασκευή της υποθαλάσσιας αρτηρίας στο Θερμαϊκό κόλπο
(Θεσσαλονίκη), Προστασία ακτών Λέσβου λόγω ανύψωσης της στάθμης της θάλασσαςακτομηχανική διερεύνηση, Προστασία ακτών Δήμου Καμείρου – Διερεύνηση διαβρωτικών
φαινομένων ακτών Δήμου Καμείρου Ρόδου και προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος
(Ρόδος). Διερεύνηση Ωκεανογραφικών Αλιευτικών χαρακτηριστικών θαλάσσιας περιοχής
Ψαρών – Χίου & Προκαταρκτικό Διαχειριστικό Σχέδιο Ανάπτυξης Προστατευόμενης
Περιοχής – Θαλάσσιου Πάρκου, Εκτίμηση της μεταφοράς και της διασποράς των
φυτοφαρμάκων στον Κόλπο Γέρας)
Γ) Εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικών φορέων/εταιρειών σε ερευνητικά
consortia και προτάσεις για χρηματοδότηση από ανταγωνιστικά προγράμματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παραδείγματα αποτελούν αντίστοιχα προγράμματα που υποβλήθηκαν
στα πλαίσια των χρηματοδοτικών μηχανισμών ΘΑΛΗΣ, INTERREG, LIFE, EU-FP7, EUFP6 )
Δ) Συμμετοχή μελών ΔΕΠ του ΤΕΘ σε επιστημονικές, διοικητικές και άλλες επιτροπές των
ΚΠΠ. Παραδείγματα αποτελούν: Συμμετοχή του Αναπλ. Καθηγ. Δ. Κουτσούμπα ως
Προέδρου στον Φορέα Διαχείρισης του Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου. Συμμετοχή της Επικ.
Καθ. Α. Κοντογιάννη στην Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ)
της Τράπεζας Ελλάδος.
Ε) Επιμόρφωση στελεχών του Δημοσίου Τομέα και ΜΚΟ σε θέματα Παράκτιας Διαχείρισης
μέσω του αντίστοιχου ΠΜΣ (κα Α. Κουρογένη-προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας πρώην
Νομαρχίας Λέσβου, μεταπτυχιακοί φοιτητές μας στελέχη Λιμενικού Ταμείου Λέσβου, κ.
Ψωμάς διδακτορικός φοιτητής στέλεχος Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. Κ. Τενεκετζής στέλεχος
ΜΚΟ κλπ.)
ΣΤ) Συνεργασία με την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού σχετικά με την
αξιοποίηση δεδομένων του θαλασσίου Περιβάλλοντος. Οι σχετικές λεπτομέρειες της
Συνεργασίας ρυθμίζονται από το ΦΕΚ 1844 β’/12-9-2007.
78

Αξιολόγηση ΤΕΘ 2009-2010

4.1.2. Πόσα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος συμμετείχαν;
Στις παραπάνω δράσεις του ΤΕΘ συμμετείχε ένας ικανοποιητικός αριθμός μελών ΔΕΠ/ΕΠ.
Τουλάχιστον to 95% των μελών ΔΕΠ συμμετείχαν με πάνω από 4 δράσεις έκαστος στα
προαναφερόμενα.
4.1.3. Πόσοι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος
συμμετείχαν σε αυτά;
Στις παραπάνω δράσεις συμμετείχαν περίπου 6 προπτυχιακοί φοιτητές, 13 μεταπτυχιακοί
φοιτητές και 9 υποψήφιοι διδάκτορες.
4.1.4. Πώς αναγνωρίζεται και προβάλλεται η επιστημονική συνεργασία του Τμήματος με
ΚΠΠ φορείς;
Η επιστημονική συνεργασία του ΤΕΘ με ΚΠΠ φορείς αναγνωρίζεται κυρίως μέσω
προσκλήσεων προς διδάσκοντες για εισηγήσεις που άπτονται θεμάτων διαχείρισης και
προστασίας του θαλάσσιου και ειδικότερα του παράκτιου περιβάλλοντος. Για παράδειγμα,
μέλη ΔΕΠ έχουν προσκληθεί να παρουσιάσουν εισηγήσεις σε θέματα που αφορούν εργαλεία
και πολιτικές διαχείρισης του παράκτιου περιβάλλοντος καθώς και αποτελέσματα ερευνών
σχετικά με την ποιότητα του παράκτιου περιβάλλοντος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος,
Τμήμα ΒΑ Αιγαίου, σε συνέδρια της HELECO, και σε ημερίδες του Συλλόγου Ελλήνων
Χημικών, Περ/κό Τμήμα Β. Αιγαίου (ομιλίες σε Σάμο, Μυτιλήνη). Το ΤΕΘ επίσης
συμμετείχε στο πρόγραμμα ΕΝΑΛΙΑ τον Ιούνιο 2006 (συντονίστρια Επικ. Καθ. Κ. Τράγου):
πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο κατά 70% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης) και κατά 30% από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο της δράσης
«Ερμής». Σκοπός της συμμετοχής μας ήταν η προβολή του Τμήματος Επιστημών της
Θάλασσας με την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και συγκεντρωτικού φυλλαδίου όπου
καταγράφηκαν οι ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος, ενώ στα πλαίσια αυτού του
προγράμματος πραγματοποιήθηκαν ομιλίες με τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ του ΤΕΘ κατά τη
διάρκεια της «Εβδομάδας Επιστήμης και Τεχνολογίας»,
Οι δραστηριότητες αυτές προβάλλονται κυρίως μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος αλλά
και από την Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του Παν/μίου. Σε ένα βαθμό η προβολή αυτή
επιτυγχάνεται και μέσω των τοπικών / περιφερειακών / εθνικών Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης (βλέπε παρ. 4.3.1).

4.2. Δυναμική του Τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς
4.2.1. Υπάρχουν μηχανισμοί και διαδικασίες για την ανάπτυξη συνεργασιών; Πόσο
αποτελεσματικοί είναι κατά την κρίση σας;
Έως πρόσφατα, ο βασικός μηχανισμός για την ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς
υπήρξε η προσωπική πρωτοβουλία μελών ΔΕΠ για επαφές με φορείς ΚΠΠ για συμβολή του
Πανεπιστημίου στην εξεύρεση λύσεων τοπικών προβλημάτων. Τα τελευταία έτη αρχίζουν να
θεσμοθετούνται και να τυποποιούνται διαδικασίες μέσω της Επιτροπής Ερευνών και του
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Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων του Παν/μίου. Οι διαδικασίες αυτές αναφέρονται σε
ενημέρωση των μελών ΔΕΠ για χρηματοδότηση ερευνών οι οποίες προϋποθέτουν την
συμμετοχή ΚΠΠ. Οι μηχανισμοί και διαδικασίες που διαφαίνεται να λειτουργούν θετικά προς
την κατεύθυνση ανάπτυξης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς είναι οι ανοικτές διαλέξεις προς την
τοπική κοινωνία, συλλογικά όργανα κτλ που πραγματοποιούνται από διδάσκοντες, καθώς και
η οργάνωση Ημερίδων στα πλαίσια έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί.
Επίσης παρατηρείται σημαντική δημοσιοποίηση του έργου που επιτελεί τόσο το Τμήμα
Επιστημών της Θάλασσας αλλά και τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του μέσω των
πτυχιούχων τους που εργάζονται σε ΚΠΠ Φορείς. Παράλληλα, σημαντικός μηχανισμός
ανάπτυξης συνεργασιών είναι η τακτική ενημέρωση από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας
του Πανεπιστημίου για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε Περιφερειακά, Εθνικά και
Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχουν ΚΠΠ Φορείς (π.χ. Δήμοι, Περιφέρειες.
Υπουργεία).
Οι παραπάνω διαδικασίες και μηχανισμοί κρίνονται ως αρκετά αποτελεσματικοί. Ωστόσο η
αύξηση της επικοινωνίας θα επιφέρει περαιτέρω θετικά αποτελέσματα για τις τοπικές
κοινωνίες.
4.2.2. Πώς αντιμετωπίζουν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος την ανάπτυξη τέτοιων
συνεργασιών;
Τα μέλη ΔΕΠ του ΤΕΘ ανταποκρίνονται θετικά σε προσκλήσεις ΚΠΠ φορέων για
εισηγήσεις/παρουσιάσεις των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη
δυνητικών συνεργασιών (π.χ. συμμετοχή του Τμήματος σε Ημερίδες Πόλων Καινοτομίας,
Εκθέσεις Δραστηριοτήτων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, Ημερίδα ‘ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ’
ΠΜΣ ‘Βιολογική Γεωργία’, Μυτιλήνη, 17-18 Νοεμβρίου 2008, κλπ)
Μέλη ΔΕΠ σε καθορισμένες συναντήσεις με ΚΠΠ διερευνούν τις δυνατότητες υλοποίησης
χρηματοδοτούμενων Ερευνητικών προγραμμάτων από τους Φορείς σε θέματα ενδιαφέροντός
τους (π.χ. θέματα διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης, Ρύπανσης Θαλάσσιου Περιβάλλοντος,
Εκτίμηση Αποθεμάτων Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Παράκτιας Μηχανικής) (βλέπε παρ.
4.5).
Το Τμήμα προσκαλεί Φορείς ή εκπροσώπους Φορέων σε Επιστημονικές Ημερίδες και
Ημερίδες Πρακτικής Άσκησης καθώς και σε Θερινά Σχολεία ως Εισηγητές σε θέματα που
αποτελούν αντικείμενο δραστηριοτήτων τους, ενώ η παρουσία τους στο Τμήμα δίνει την
δυνατότητα να επισκεφθούν/αξιοποιήσουν τις υποδομές του Τμήματος (βλέπε παρ. 4.2.5) και
να διαπιστώσουν από κοντά τις δυνατότητες αξιοποίησης του επιστημονικού εξοπλισμού και
των υποδομών που διαθέτει το Τμήμα για την υλοποίηση Ερευνητικών Προγραμμάτων σε
τομείς ενδιαφέροντός τους.
Σε ορισμένες περιπτώσεις προσκαλούνται εκπρόσωποι Φορέων να διδάξουν στους φοιτητές
στα πλαίσια του ΠΠΣ ή ΠΜΣ του Τμήματος (π.χ. Εισηγητές από τον Συνήγορο του Πολίτη,
Εισηγητές από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Δ/νση Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών)
(βλέπε παρ. 4.4.2).
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Το Τμήμα επιδιώκει την συνεργασία με ΚΠΠ Φορείς και μέσα από τη παρεχόμενη
εκπαίδευση στα πλαίσια του ΠΜΣ ‘Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών’ σε επιμορφούμενα
στελέχη των Φορέων (π.χ. στελέχη Υπουργείων – ΥΠΕΚΑ, ΥΠΕΠΘ, ΥΕΝ, Περιφερειών,
ΜΚΟ).
4.2.3. Πώς αντιμετωπίζουν οι ΚΠΠ φορείς την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών;
Σε πολλές περιπτώσεις οι ΚΠΠ φορείς επιδιώκουν την ανάπτυξη συνεργασιών με το Τμήμα,
τόσο σε Εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Νομού Λέσβου ή Περιφέρειας Β. Αιγαίου λόγω
της γεωγραφικής θέσης του Τμήματος. Έτσι θέματα που αφορούν τον έλεγχο της Ποιότητας
του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, την Αλιεία και την Αλιευτική Διαχείριση, την Διάβρωση
των ακτών, την διαμόρφωση Λιμενικών εγκαταστάσεων, την πρόβλεψη και αντιμετώπιση
περιστατικών Ρύπανσης των ακτών, την εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων Υδατοκαλλιεργειών
– Περιβάλλοντος, την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης αποτελούν συχνά το
αντικείμενο προτάσεων συνεργασίας των ΚΠΠ Φορέων με το Τμήμα.
Ειδικά οι εκπαιδευτικοί από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ανταποκρίνονται στην θετική
διάθεση του Τμήματος για άνοιγμα των εγκαταστάσεών του και γνωριμία των μαθητών με τις
εγκαταστάσεις, τα αντικείμενα και εργαστήρια του Τμήματος. Κάθε χρόνο το Τμήμα δέχεται
έναν αριθμό από τάξεις σχολείων (νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια).
Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης νησιών του Αιγαίου και από την υπόλοιπη Ελλάδα
χρησιμοποιούν και επωφελούνται από την τεχνογνωσία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος
συνάπτοντας συμβάσεις εκπόνησης μελετών με το τμήμα (βλέπε παρ. 4.5.2)
4.2.4. Διαθέτει το Τμήμα πιστοποιημένα εργαστήρια για παροχή υπηρεσιών;
Όχι, εντούτοις από αρκετά Εργαστήρια του Τμήματος γίνεται παροχή υπηρεσιών σε
εξειδικευμένα θέματα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον (π.χ. το Εργαστήριο
Μικροβιολογίας παρέχει υπηρεσίες ελέγχου ποιότητας νερού σε φορείς, το Εργαστήριο
Θαλάσσιας Βιολογίας και Οικολογίας παρέχει υπηρεσίες που αφορούν την εκτίμηση της
οικολογικής κατάστασης σε Παράκτια και Μεταβατικά Οικοσυστήματα με βάση την ΟδηγίαΠλαίσιο για τα Νερά 2000/60, το Εργαστήριο Θαλάσσιας Βιοποικιλότητας και Διαχείρισης
των Παράκτιων Οικοσυστημάτων παρέχει υπηρεσίες σε θέματα προστασίας θαλάσσιων
οικοτόπων προτεραιότητας - π.χ. φυκιάδες Ποσειδωνίας και διαχείρισης τους μέσω της
ανάπτυξης Προστατευόμενων Περιοχών. Το Ερευνητικό Εργαστήριο Χημείας, αν και
νεοσύστατο, εντούτοις διαθέτει εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, ο οποίος έχει αξιοποιηθεί σε
μεγάλο βαθμό σε μελέτες και προγράμματα τα οποία έγιναν με τη χρηματοδότηση ή σε
συνεργασία με Φορείς. Το Εργαστήριο δεν είναι πιστοποιημένο αλλά εφαρμόζει διεθνώς
αποδεκτές μεθόδους και προσεγγίσεις (Quality Assurance – Quality Control), που
διασφαλίζουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων, ενώ κάνει χρήση πιστοποιημένων υλικών
και προτύπων που προμηθεύεται από διεθνείς οργανισμούς π.χ. το Διεθνές Γραφείο
Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ, International Atomic Energy Agency), κ.ά. Στο πλαίσιο των
όσων προαναφέρθηκαν το Εργαστήριο συμμετείχε σε διεθνή διεργαστηριακή άσκηση
μεθόδων προσδιορισμού ουσιών προτεραιότητας, που οργανώθηκε το 2007 από το
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αντίστοιχο Γραφείο της Διεθνούς Ατομικής Ενέργειας και τα αποτελέσματα σύμφωνα με τη
έκθεση που στάλθηκε ήταν εξαιρετικά. Παρόμοιες υπηρεσίες προσφέρονται από το
Εργαστήριο GIS και Τηλεπισκόπησης, το Εργαστήριο Χημικής Ωκεανογραφίας, το
Εργαστήριο Φυσικής Ωκεανογραφίας, και από το Εργαστήριο Υδροακουστικής Τεχνολογίας
και Αλιευτικής Διαχείρισης.
Σημειώνεται ότι υπάρχει η πρόθεση περαιτέρω ανάπτυξης με την οργάνωση σχήματος
συνεργασιών με σχετικούς Φορείς.
4.2.5. Αξιοποιούνται οι εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος στις συνεργασίες με ΚΠΠ
φορείς;
Ναι, σε αρκετές περιπτώσεις. Το εργαστήριο Μικροβιολογίας έχει κατά διαστήματα ελέγξει
την μικροβιολογική ποιότητα πόσιμου νερού από πηγές υδροληψίας στρατοπέδων που
βρίσκονται στο νησί της Λέσβου, μετά από πρόσκληση αρμόδιων αξιωματικών του Στρατού.
Επίσης έχουν αξιοποιηθεί οι εργαστηριακές υποδομές από τα Εργαστήρια Βιολογίας,
Χημείας, Θαλάσσιας Βιολογίας και Οικολογίας και Γεωλογίας, Θαλάσσιων Γεωλογικών
Διεργασιών και Ακτομηχανικής του Τμήματος για την υλοποίηση των Προγραμματικών
Συμβάσεων με φορείς (βλέπε παρ. 4.5.2).

4.3.

Δραστηριότητες του Τμήματος προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και
ενίσχυσης συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς

4.3.1. Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των έργων συνεργασίας σε ειδικά περιοδικά ή
στον τύπο;
Μετά την ολοκλήρωση συνεργασιών τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε Ημερίδες που
διοργανώνει το Τμήμα, στη Μυτιλήνη και άλλες πόλεις. Ενδεικτικά αναφέρονται:
- Ημερίδα για δημοσιοποίηση της Σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ): Βελτίωση της Ποιότητας και
Υγιεινής Προϊόντων Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών, που έγινε στην Μύρινα Λήμνου.
- Ημερίδα με τίτλο “Δείκτες Περιβαλλοντικής Ποιότητας στα Πλαίσια Διαχείρισης της
Παράκτιας Ζώνης” για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου «Διερεύνηση των
Επιπτώσεων των Ανθρωπογενών Δραστηριοτήτων στην Ποιότητα του Παράκτιου
Περιβάλλοντος και Ανάδειξη Δεικτών Περιβαλλοντικής Ποιότητας στα Πλαίσια Διαχείρισης
της Παράκτιας Ζώνης, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60» της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
INTERREG IIIA Ελλάδα – Κύπρος, 2006-2008, (Μέτρο 2.3: «Συνεργασία Εκπαιδευτικών
και Ερευνητικών Ιδρυμάτων»). Δημιουργία και διατήρηση μέχρι σήμερα ηλεκτρονικής
διεύθυνσης (www.coastalresearch.gr) για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του
προαναφερθέντος έργου, αλλά και την ανάπτυξη κέντρου δημοσιοποίησης πληροφορίας που
αφορά σε θέματα διαχείρισης της παράκτιας ζώνης.
Δραστηριότητες του Τμήματος ανακοινώνονται στον εθνικό τύπο με την μορφή
αφιερωμάτων σε αποτελέσματα ερευνητικών δραστηριοτήτων (Εφημερίδες Real News ,
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Ελευθεροτυπία, Έθνος, Έθνος της Κυριακής, Τα Νέα). Ανακοινώνονται επίσης στον τοπικό
τύπο (ημερήσιες εφημερίδες Μυτιλήνης: Αιολικά Νέα, Εμπρός)
Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν παρουσιάσει τα αποτελέσματα των συνεργασιών τους με
ΚΠΠ σε τηλεοπτικούς σταθμούς (MEGA, NET, ΕΤ3, Τηλεόραση Μυτιλήνης).
Μέλη ΔΕΠ έχουν συμμετάσχει σε εκπομπές ραδιοφωνικών σταθμών: ΝΕΤ, Antenna, τοπικοί
ραδιοφωνικοί σταθμοί Μυτιλήνης.
Αποτελέσματα των έργων συνεργασίας ανακοινώνονται σε Πρακτικά Εθνικών και Διεθνών
Επιστημονικών Συνεδρίων με κριτές αλλά και σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
 Kostopoulou Μ., Argyrou, Μ., Karydis Μ., Kitsiou, D., Koutsoubas , D., Tsirtsis, G. and
Hasiotis, T., (2008). "Human activities on the quality of the coastal environment and
assessment of environmental quality indicators in the framework of the coastal zone
management, according to the directive 2000/60". 3rd International Conference Water
Science and Technology with emphasis on water and climate (AQUA 2008), 16 – 19
October 2008, Athens, Greece.
 Hasiotis, T., Andrinopoulos, A. & Velegrakis, A., (2010): “Acoustic anomalies and related
morphological features in the Kalloni Gulf, Lesvos, Greece”. 18 th International
Sedimentological Congress, 26 September - 1 October 2010, Mendoza, Argentina, p. 421.
 Gerovasileiou V., Sini Μ.Ι., Poursanidis D., Lekkas V., Filios G. & D. Koutsoubas, 2007.
Investigating Biodiversity Patterns in Marine Areas off the island of Lesvos (NE Aegean),
for the Establishment of a Diving Marine Park (Preliminary Results). Proceedings of the
13th Hellenic Conference of Ichthyologists, Mytilini, Greece, 4 pp. [in Greek with English
Abstract]
 Gerovasileiou V., Sini Μ.Ι., Poursanidis D. & D. Koutsoubas, 2009. Contribution to the
knowledge of coralligenous communities in the NE Aegean Sea. Proceedings of the 1st
Mediterranean Symposium on the Conservation of Coralligenous and other Calcareous
Bio-concretions, Tabarca Tunisia, 15-16 January 2009, pp. 205-208.
 M. Skourtos , F. Adaman, D. Castilla, J.J.G. del Hoyo, A. Kontogianni, Ph. Kountouri, A.
Mahleras, P. Nunes, Th. Panayotou, K. Remoundou, L. Salomatina and P. Serrat (2010)
Marine ecosystem values in southern European seas, 39th CIESM Congress, 13 May
2009, Venice
 Κυρμανίδου,Α, Σιδεράς,Γ. & Ευστρατίου,Μ.Α. (2008) Μικροβιακές αλλαγές σε μύδια,
κυδώνια και στρείδια συντηρημένα σε πάγο. 30ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής
Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 22-24 Μαΐου, 256-257.
 Σιδεράς,Γ., Δρετάκη-Στάμου,Γ. & Ευστρατίου,Μ.Α. (2008) Σχέσεις μεταξύ αλλοίωσης
ψαριών και συγκέντρωσης μικροοργανισμών. 30ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής
Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη 22-24 Μαΐου, 428-429.
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 Χαραλαμπάκης, Μ., Χασιώτης, Θ. και Στεφάτος Α., (2008). "Γεω-επικινδυνότητες και η
επίδραση τους σε παράκτιες περιοχές. Παράδειγμα: η περιοχή Ξυλοκάστρου στον
Κορινθιακό κόλπο και τα αποτελέσματα της προσβολής από tsunami". 4ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, Μυτιλήνη 23-27 Σεπτεμβρίου,
σελ. 405-414.
 Καραμπάς, Θ., Κρεστενίτης, Ι., Σακελλαρίου, Δ., Χασιώτης, Θ. και Μαλιαρός Δ., (2008).
"Πρόληψη και διαχείριση θαλάσσιων κινδύνων στην παράκτια ζώνη (CORI-INTERREG
III B / ARCHIMED): Κίνδυνοι από τσουνάμι και πλημμύρες". 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Διαχείριση και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών, Μυτιλήνη 23-27 Σεπτεμβρίου, σελ. 597-606.
 Τσιρίδης, Λ., Χασιώτης Θ., Τριανταφύλλου, Μ. και Κωστοπούλου, Μ., (2009).
"Προκαταρκτικά αποτελέσματα κατανομής σύγχρονων βενθονικών τρηματοφόρων στην
παράκτια ζώνη της ΝΑ Λέσβου, ΒΑ Αιγαίο". Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συμποσίου
Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Πάτρα 13-16 Μαϊου, τόμος 1, σελ. 590-595.
Επίσης Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος προσκαλούνται ως Εισηγητές σε Επιστημονικά Συνέδρια
και Ημερίδες που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προκειμένου να
παρουσιάσουν τα αποτελέσματα από τα Έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς. Ενδεικτικά
αναφέρονται :
 Marine Reserves as tools for habitat conservation & sustainable development in Insular
Areas’ - EU International Conference ‘Territorial cohesion & Insularity’, Kos, 2729/06/2008
 ‘Θαλάσσια Πάρκα και Τουρισμός: Οικολογικές προσεγγίσεις και Διαχειριστικές προτάσεις
για Προστασία Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη σε Νησιωτικές Περιοχές’ Ειδικό
Θεματικό Συνέδριο ΕΝΑΕ (Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΛΤΙΤΙΚΕΣ’), Μυτιλήνη 12 & 13 Ιουνίου 2009
 ‘Θαλάσσια Πάρκα στις Ελληνικές Θάλασσες και Δυνατότητες για Ανάπτυξη Καταδυτικών
Δραστηριοτήτων’, Συνέδριο ‘ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ & ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,
DIVEGUIDEGREECE, Υπουργείο Πολιτισμού, ΕΟΤ, Αθήνα, 25/11//2010
 ‘Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές: Σύγχρονα Διαχειριστικά Εργαλεία για Διατήρηση
Βιοποικιλότητας και Βιώσιμη Ανάπτυξη’, Συνέδριο ‘ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΕΠΟΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ’, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Αθήνα,
27/11//2010
 Stakeholder Analysis in Marine Governance, Προσκεκλημένη διάλεξη στο
International Summer School, Latsis Foundation, 7-2010 Athens

2nd

 Οικονομική Κρίση και Περιβάλλον. Ποια η σχέση που τα συνδέει? Προσκεκλημένη
διάλεξη στο Συνέδριο ‘ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ: ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ’, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Αθήνα, 26& 27/11//2010
 The potential for Local Authorities to contribute to Climate Protection and Greenhouse
Effect Prevention. A review of ten Municipalities on the island of Rhodes,
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Greece.Πρόσκληση παρουσίασης στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα:"Τοπικές
Κοινωνίες & Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Συνύπαρξη για Αειφορική Ανάπτυξη"
Ρόδος- 23 & 24 Απριλίου 2010.
 Προσεγγίσεις στην τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος και στην ανάκτηση κόστους, Πρόσκληση
στην Ημερίδα ΕΥΔΑΠ ‘Νερό! Ενας αέναος κύκλος’, Αθήνα 22-3-010
 Κόστος Αδράνειας και Στρατηγικές Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή. Πρόσκληση
παρουσίασης στο συνέδριο Κοπεγχάγη 2009. Το Περιβάλλον στη δίνη μιας παγκόσμιας
κρίσης Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 26-27 Φεβρουαρίου 2010, οργανώθηκε από το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου
Πανεπιστημίου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματική
Αλλαγής, με τη συμβολή του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα
και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
 Προσκεκλημένη διάλεξη στο workshop ‘Biodiversity, ecosystem services and governance
– targets beyond 2010!’ SWEDISH EPA- Swedish Scientific Council on Biological
Diversity, Tjarrno Σουηδία, Σεπτέμβριος 2009

4.3.2. Οργανώνει ή συμμετέχει το Τμήμα σε εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση ΚΠΠ
φορέων σχετικά με τους σκοπούς, το αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του
Τμήματος;
Η ενημέρωση των ΚΠΠ από το ΤΕΘ συμβαίνει με ποικίλους τρόπους:
- Ενημέρωση καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, γονέων και μαθητών για τις δυνατότητες
σπουδών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ειδικά στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
- Ομιλίες σε θέματα αλιευτικής διαχείρισης σχετικά με τις Θαλάσσιες Προστατευόμενες
Περιοχές.
- Ομιλίες σε σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που
διοργανώνουν Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Χώρα.
- Ομιλίες σε θέματα προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας σχετικά με τις
Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές καθώς και την ορθολογική διαχείριση της
Παράκτιας Ζώνης και των βιολογικών της πόρων.
- Γίνονται πολυάριθμες επισκέψεις
εκπαίδευσης στο Τμήμα

σχολείων

πρωτοβάθμιας

και

δευτεροβάθμιας

4.3.3. Υπάρχει επαφή και συνεργασία με αποφοίτους του Τμήματος που είναι στελέχη
ΚΠΠ φορέων;
Υπάρχει επαφή με μεμονωμένους απόφοιτους, σε προσωπικό επίπεδο, κυρίως από καθηγητές
που είχαν επιβλέψει τις πτυχιακές εργασίες τους. Επίσης υπάρχει συνεργασία με αποφοίτους
που είναι στελέχη σε υπηρεσίες: Λιμεναρχείο Καλύμνου, Τμήμα Αλιείας Καλύμνου, Τμήμα
Αλιείας Χίου, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης-Αποχέτευσης Λέσβου, Ρόδου, Περιφέρεια
Β. Αιγαίου, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Υδατοκαλλιέργειες Λέσβου - ΣΕΛΛΟΝΤΑ’,
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‘ΝΗΡΕΑΣ’, ALPHA MENTOR/ΝΕΑΡΧΟΣ Ο.Ε., ΝΑΥΣ – Αργυρού,
Σύλλογος
Επαγγελματιών Αλιέων Λέσβου, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑΣ
‘ΑΡΧΕΛΛΩΝ’, Υπουργείο Ναυτιλίας, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., ΙΝ.ΑΛ.Ε. (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.).
Υπάρχει συνεργασία με τον Σύλλογο Αποφοίτων του Τμήματος, καθώς Μέλη ΔΕΠ του
Τμήματος συνδράμουν στην προσπάθεια των αποφοίτων να κατοχυρώσουν επαγγελματικά
δικαιώματα.

4.4. Σύνδεση της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική διαδικασία
4.4.1. Εντάσσονται οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους στην
εκπαιδευτική διαδικασία;
Φοιτητές του Τμήματος επισκέπτονται εγκαταστάσεις φορέων ΚΠΠ στον Νομό Λέσβου όπου
και βρίσκεται γεωγραφικά το Τμήμα αλλά και σε διάφορα σημεία σε όλη την Ελλάδα στα
πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας:
 Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων Μυτιλήνης
 Μονάδα Ιχθυοκαλλιεργειών «Υδατοκαλλιέργειες Λέσβου Α.Ε.» Παληόλουτρος Λέσβου
(Μονάδα πάχυνσης, Ιχθυογενετικός σταθμός, Συσκευαστήριο)
 Μονάδα σφαγής και τυποποίησης κρέατος ‘Σελλάχας ΑΕ»
 Αλυκές Καλλονής Α.Ε.
 Επαγγελματικός Σύλλογος Αλιέων Λέσβου
 Επαγγελματικός Σύλλογος Αλιέων Λήμνου
 Επαγγελματικός Σύλλογος Αλιέων Ψαρών
 Επαγγελματικός Σύλλογος Αλιέων Κεραμωτής Καβάλας
 Ιχθυόσκαλα Καβάλας και Χίου
 Μονάδες Ιχθυοκαλλιεργειών ‘ΝΗΡΕΑΣ’ και
Ιχθυογενετικός σταθμός, Συσκευαστήριο) Χίου

‘ΦΟΡΚΥΣ’

(Μονάδα

πάχυνσης,

 Μυδοκαλλιέργειες Λήμνου
 Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Λέσβου, Λήμνου, Στρυμονικού, Νέστου
 Μυδοκαλλιέργειες και Κέντρο Ελέγχου Ποιότητας Οστράκων Χαλάστρας Θεσσαλονίκης]
Επιπλέον των επισκέψεων φοιτητών σε χώρους εργασίας, στους φοιτητές του Τμήματος
Επιστημών της Θάλασσας δίνεται η δυνατότητα να εργασθούν για δυο μήνες το καλοκαίρι σε
φορείς/επιχειρήσεις/υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα σε αντικείμενα συναφή με τις σπουδές
τους. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην Ενότητα: ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ.
4.4.2. Οργανώνονται ομιλίες / διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ φορέων;
Τα στελέχη των ΚΠΠ καλούνται τακτικά ως επισκέπτες ομιλητές στα πλαίσια μαθημάτων
που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Φορέα, ώστε οι φοιτητές/τριες να προσεγγίσουν
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τις σχετικές διαδικασίες που ακολουθούνται σε θέματα διαχείρισης περιβαλλοντικών
θεμάτων.
- Στα πλαίσια του μαθήματος «Μικροβιολογικός Ποιοτικός Έλεγχος Αλιευμάτων και
Τροφίμων» προσκαλούνται και δίνουν διαλέξεις στους φοιτητές ο Δ/τής της Δ/νσης
Κτηνιατρικής Λέσβου και ο Δ/τής του Παραρτήματος Λέσβου του Γενικού Χημείου του
Κράτους.
- Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού μαθήματος Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων
Περιοχών προσκαλούνται συχνά στελέχη ΚΠΠ για διαλέξεις σε ειδικές πτυχές της ύλης,
π.χ. η ετήσια διήμερη διάλεξη εκπροσώπου του Συνηγόρου του Πολίτη για την
αντιμετώπιση των παραβάσεων δόμησης στην παράκτια ζώνη.
4.4.3. Απασχολούνται στελέχη ΚΠΠ φορέων ως διδάσκοντες;
Όχι, αποκλειστικά με γνώμονα την μη κατοχή των απαραίτητων ακαδημαϊκών προσόντων,
προσκαλούνται όμως σε εξειδικευμένες διαλέξεις λόγω εμπειρίας στο αντικείμενο τους

4.5. Συμβολή του τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη
4.5.1. Πόσο σταθερές και βιώσιμες είναι οι υπάρχουσες συνεργασίες;
Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας έχει καθιερωθεί σε επίπεδο Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου αλλά και σε εθνικό επίπεδο ως φορέας γνώσεων και παροχέας επιστημονικής και
τεχνικής υποστήριξης σε θέματα θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος. Οι συνεργασίες
με φορείς για την παροχή συμβουλών και μελετών είναι σταθερές και συνεχείς (βλέπε παρ.
4.5.2) .
Στο Τμήμα έχουν απευθυνθεί οι τοπικοί φορείς σε περιπτώσεις ανάγκης αντιμετώπισης
κρίσιμων περιστατικών όπως π.χ. η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου σε περιστατικό
πετρελαιοκηλίδας σε τουριστική ακτή κολύμβησης της Λέσβου.
Οι συνεργασίες με τοπικούς φορείς έχουν υπέρ-δεκαετή διάρκεια (από ιδρύσεως του
Τμήματος) κατά συνέπεια κρίνονται σταθερές και βιώσιμες. Επίσης μέσω της επαφής με τους
ΚΠΠ που αναφέρθηκαν παραπάνω οι υφιστάμενες συνεργασίες, διαρκώς επεκτείνονται.
4.5.2. Συνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Τμήματος και ΚΠΠ
φορέων;
Προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας συνάπτονται συνεχώς. Αναφέρονται ενδεικτικά:
 Προγραμματική σύμβαση με τη Νομαρχία Έβρου: Εργαστηριακή – Ωκεανογραφική
μελέτη του Β.Α. Αιγαίου με έμφαση στον κόλπο της Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια της
προετοιμασίας για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού Burgas – Αλεξανδρούπολη.
 Μετρήσεις ρευμάτων στις μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών Λέσβου και Χίου μετά από αίτημα
των ιδιοκτητών τους στα πλαίσια νέων απαιτήσεων της νομοθεσίας. Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι η αμοιβή του Τ.Ε.Θ. για τις μετρήσεις αυτές ήταν συμβολική, μόλις
υπερκαλύπτοντας τα έξοδα μετακινήσεων, για λόγους προσφοράς του τμήματος στην
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τοπική κοινωνία και συνέχισης της συνεργασίας με τις ιχθυοκαλλιεργητικές μονάδες της
Λέσβου και την Διεύθυνση Αλιείας Χίου.
 Σύμβαση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ): Βελτίωση της Ποιότητας και Υγιεινής Προϊόντων Αλιείας
και Ιχθυοκαλλιεργειών Επιστημονική Υπεύθυνος: Ευστρατίου Μ.Α. Ύψος
χρηματοδότησης: 75.000 ευρώ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2000-2006 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
 Σύμβαση με Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου: Εμπλουτισμός Φυσικού πληθυσμού
Χτενιού Καλλονής: Πιλοτική Γονοσυλλογή Επιστημονική Υπεύθυνος: Ευστρατίου Μ.Α.
Ύψος χρηματοδότησης: 5.800 ευρώ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από την
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου
 Σύμβαση με INTERREG III (ARCHIMED) : Prevention and Management of Sea
Originated Risks to the Coastal Zone
 Σύμβαση με Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου: Παρακολούθηση της ποιότητας των
υδάτων του κόλπου Καλλονής, Λέσβου και του κόλπου Μούδρου, Λήμνου για τη
διενέργεια οστρακοαλιείας και οστρακοκαλλιέργειας.
 Σύμβαση με Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλάδων: Σχεδιασμός δικτύου Θαλασσίων
Αποθεμάτων στις Κυκλάδες.
 Σύμβαση με Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας : Ειδική περιβαλλοντική Μελέτη
Φαραγγιού Νέδωνα – Ν. Σαπιέντζα και Σχίζα - Ακρ. Ακρίτας- θαλάσσια περιοχής Στενού
Μεθώνης
 Σύμβαση με Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου : Ωκεανογραφική Περιβαλλοντική
προκαταρκτική Μελέτη Υποθαλάσσιων Περιοχών της Λέσβου για Ανάπτυξη
Καταδυτικών Πάρκων
 Σύμβαση με Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου : Προκαταρκτική Μελέτη της βιολογίας
του Χταποδιού (Octopus vulgaris Cuvier 1797) στην Λέσβο (θαλάσσια Περιοχή στενού
Μυτιλήνης)
 Σύμβαση με Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου: Διερεύνηση Ωκεανογραφικών Αλιευτικών
χαρακτηριστικών θαλάσσιας περιοχής Ψαρών – Χίου & Προκαταρκτικό Διαχειριστικό
Σχέδιο Ανάπτυξης Προστατευόμενης Περιοχής – Θαλάσσιου Πάρκου.
 Σύμβαση με Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου: "Διερεύνηση της εμφάνισης και της
χωρικής κατανομής φυτοφαρμάκων στον κόλπο Γέρας, (2005-2006). Χρηματοδότηση
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, Επιστ. Υπεύθυνος Δ. Κίτσιου, Επίκ. Καθηγήτρια
ΤΕΘ. Εργαστηριακές αναλύσεις για τον προσδιορισμό υπολειμματικών συγκεντρώσεων
φυτοφαρμάκων νέας και παλιάς γενιάς σε δείγματα θαλασσινού νερού και επιφανειακά
ιζήματα και εκτίμηση της χωρικής τους κατανομής - Συνεργασία Εργαστηρίου Χημείας
και Εργαστηρίου GIS του ΤΕΘ.
 Σύμβαση με Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου : "Εκτίμηση της μεταφοράς και της
διασποράς των φυτοφαρμάκων στον Κόλπο Γέρας". (2008-2009). Χρηματοδότηση
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Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου. Επιστ. Υπεύθυνος Δ. Κίτσιου, Επίκ. Καθηγήτρια
ΤΕΘ. Διερεύνηση των πηγών και των οδών μεταφοράς επιλεγμένων φυτοφαρμάκων στο
θαλάσσιο περιβάλλον του Κόλπου Γέρας. Συλλογή απαραίτητης πληροφορίας και
εφαρμογή μοντέλων για την πρόβλεψη των επιπέδων των περιβαλλοντικών
συγκεντρώσεων. Επιβεβαίωση αποτελεσμάτων με δειγματοληψίες, ειδικότερα στις
περιοχές, όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις παρουσίας συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων Συνεργασία Εργαστηρίου Χημείας και Εργαστηρίου GIS του ΤΕΘ.
 Σύμβαση με Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: ‘Εκτίμηση μεταναστευτικού
προτύπου μεσαίων και μεγάλων πελαγικών ειδών στο Αιγαίο Πέλαγος με βάση την
κατανομή της αλιευτικής προσπάθειας και περιβαλλοντικών παραμέτρων που το
επηρεάζουν, με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων’. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
ΕΠΑΛ
(Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Αλιείας)
2000-2006,
συγχρηματοδοτούμενο από το ΧΜΠΑ - Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού Αλιείας
2006 - 2008
 Σύμβαση με Δήμο Ζάρακα Λακωνίας: Μελέτη οικολογικής κατάστασης όρμου Ιέρακα και
πρόταση διαχειριστικών μέτρων
 Σύμβαση με Δήμο Λουτρακίου: Μελέτη για την εγκατάσταση Ενυδρείου στο Λουτράκι
 Σύμβαση με Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Β. Αιγαίου: Ανάπτυξη και Λειτουργία Κέντρου
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλλονής
 Σύμβαση με Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου : Διερεύνηση των αιτίων συσσώρευσης
καδμίου στα χάβαρα (Modiolus barbatus) του κόλπου Καλλονής νήσου Λέσβου
 Σύμβαση με Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου: Προστασία ακτών Λέσβου λόγω
ανύψωσης της στάθμης της θάλασσας- ακτομηχανική διερεύνηση.
 Σύμβαση με Δήμο Καμείρου Νομού Δωδεκανήσου: Προστασία ακτών Δήμου Καμείρου –
Διερεύνηση διαβρωτικών φαινομένων ακτών Δήμου Καμείρου Ρόδου και προτάσεις
αντιμετώπισης του προβλήματος.
4.5.3. Εκπροσωπείται το Τμήμα σε τοπικούς και περιφερειακούς οργανισμούς και
αναπτυξιακά όργανα;
Μέλος ΔΕΠ του Τμήματος είναι Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου
Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.).
Επίσης μέλος ΔΕΠ του Τμήματος είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής των Φορέων
Διαχείρισης της χώρας μας.
4.5.4. Συμμετέχει ενεργά το Τμήμα στην εκπόνηση τοπικών /περιφερειακών σχεδίων
ανάπτυξης;
Μελέτες που γίνονται από το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας μετά από αιτήματα τοπικών
φορέων συμβάλλουν στην ανάπτυξη των περιοχών. Π.χ., το Τμήμα έχει συμβάλλει
καθοριστικά στην εκπόνηση τοπικών σχεδίων ανάπτυξης Κόλπου Καλλονής και Κόλπου
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Γέρας Λέσβου καθώς και προστασίας των παραλιών Ερεσσού Λέσβου, Καμείρου Ρόδου,
Θερμαϊκού, κλπ από τη διάβρωση.
4.5.5. Υπάρχει διάδραση ή/και συνεργασία του Τμήματος με το περιβάλλον του, ιδίως με
αντίστοιχα Τμήματα άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης;
Το ΤΕΘ έχει να επιδείξει διάδραση ή/και συνεργασία με επιχειρήσεις, Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις, συναφή πανεπιστημιακά Τμήματα και μεμονωμένους πολίτες. Ειδικότερα:
 Συνεργασία με επιχειρήσεις: Αιγαίον Ηλεκτρονική, Marac Electronic, Marathon Systems,
Akti Engineering, enviroplan O.E., Φορέας Διαχείρισης Εθνικού πάρκου δέλτα Έβρου,
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, ECOS-Μελετητική, Alpha Mentor κ.α.
 Συνεργασία με Δημόσιες Υπηρεσίες: Εποπτείες Αλιείας και Νομαρχίες Β. Αιγαίου,
Υδρογραφική Υπηρεσία Πολεμικού Ναυτικού. Όσον αφορά στη συνεργασία με την
Υδρογραφική Υπηρεσία του ΠΝ έχει εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) όπου
περιγράφεται πλήρως το πλαίσιο συνεργασίας με το ΤΕΘ και άλλους φορείς (ΓΓΕΤ, ΙΓΜΕ,
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Γενική Δ/ση Οικονομικής Πολιτικής του Υπ.
Οικονομικών, Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ΥΠΕΧΩΔΕ), αναφορικά με θέματα κοινού
τεχνικού, ερευνητικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος για την προαγωγή των θαλασσίων
επιστημών. (Αρ. Φ. 454/1611/07). Εκπρόσωπος του ΤΕΘ είναι η Δ. Κίτσιου.
 Συνεργασία με αντίστοιχα Τμήματα άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης: Τμήμα
Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, ATEI
Αθηνών, καθώς και αντίστοιχα Ερευνητικά Ινστιτούτα
 Συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις : Census of Marine Life, Europe, MedSOS,
WWF, MoM
 Συνεργασία με πολίτες της τοπικής κοινωνίας για ερευνητικούς σκοπούς. Π.χ., οργάνωση
εστιασμένων ομάδων για τη διερεύνηση των τοπικών αντιλήψεων σχετικά με τη διαχείριση
πετρελαιοκηλίδας, κατασκευή γνωστικών χαρτών πολιτών για τους κινδύνους που απειλούν
τα θαλάσσια και παράκτια Μεσογειακά οικοσυστήματα και τρόπους διαχείρισης τους
(υπεύθυνη: Α. Κοντογιάννη)
4.5.6. Υπάρχει συνεργασία του Τμήματος, σε επίπεδο ερευνητικό και εκπαιδευτικό με
άλλα ΑΕΙ και ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού:
Σε ότι αφορά σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα βλέπε παρ. 4.5.5.
Σε ότι αφορά σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, ερευνητικές και εκπαιδευτικές συνεργασίες
έχουν συναφθεί με τα Ιδρύματα: University of London, Imperial College London, University
of Aberdeen, University of Stirling (UK), University of Queensland (Αυστραλία), University
of Montpelier (Γαλλία), University of Washington, University of Seattle (ΗΠΑ), University
of Bergen (Νορβηγία), University of Vigo, University of Valencia (Ισπανία ), University of

90

Αξιολόγηση ΤΕΘ 2009-2010

Udine, (Ιταλία), University of Genova, University of Lecce (Ιταλία), University of East
Anglia, University of Zagreb , κ.α.
Σε ότι αφορά σε Ερευνητικά Ιδρύματα συνεργασίες έχουν συναφθεί με: Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε. – ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.),
Ινστιτούτο Παστέρ, ΕΙΧΗΜΙΘ Πατρών, Ινστιτούτο Βιολογίας Κρήτης, Ινστιτούτο
Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Marine Laboratory (UK), AZTI
(Ισπανία), IFREMER (Γαλλία), Ερευνητικός σταθμός Μενεού (Κύπρος), Andrija
Mohorovičić Geophysical Institute, CNRS (LOV, CEFREM, LOB, LMGEM, LOBB, LA,
Paris), FRANCE- P.P.Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences, SIORAS, RUSSIA- ORTA DOGU TEKNIK UNIVERSITESI Institute of Marine Sciences,
Middle East Technical University, IMS-METU, TURKEY -University of Liege, MARE
Interfacultary Research Centre, UNIVERSITE DE LIEGE, ULg, BELGIUM- Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas, CSIC (IMEDEA, ICMAN, CEAB, ICM), SPAIN Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze de Mare, CoNISMa (UniBo,
DiSTeBA), ITALY- Panepistimion Aigaiou, AEGEAN, GREECE- Institute of Oceanology,
Bulgarian Academy of Sciences, IO-BAS, BULGARIA-Israel Oceanographic &
Limnological Research Limited, IOLR, ISRAEL-Athens University of Economics and
Business - Research Center, AUEB-RC, GREECE- Bogazici Universitesi, ECON-BOUN,
TURKEY- National Council for scientific research, CNRSL-CNSM, LEBANON- Consiglio
Nazionale delle Ricerche, CNR (IBF, IAMC, ISAC, ISMAR, IRSA), ITALY- Sofiiski
Universitet "Sveti Kliment Ohridski", Department of Meteorology and Geophysics,
University of Sofia, DMG-SU, BULGARIA- Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e
l'Ambiente, ENEA, ITALY- Fondazione Eni Enrico Mattei, FEEM, ITALY - National
Institute of Marine Geology and Geo-Ecology, GeoEcoMar, ROMANIA- Institut Français de
Recherche pour l'Exploration de la Mer, IFREMER, FRANCE- Institute of Biology of
Southern Seas A.O.Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas, IBSS, UKRAINEInstitute of Oceanography and Fisheries Institut za Oceanografiju I ribarstvo, IOF,
CROATIA- Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare,
ICRAM, ITALY, ICRAM, ITALY- Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale, OGS, ITALY- Fondazione IMC-Centro Marino Internazional-ONLUS, IMC,
ITALY- Commission of the European Communities, Directorate General Joint Research
Centre, EC-DG-JRC, ITALY- Institut National des Sciences et Techniques de la mer,
INSTM, TUNISIA- Marine Hydrophysical Institute Ukrainian National Academy of Science,
MHI, UKRAINE- National Institute for Marine Research and Development "Grigore Antipa"
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina, NIMRD, ROMANIA- National Institute
of Biology, Marine Biology Station Nacionalni Institutza Biologijo, NIB, SLOVENIANational Institute of Geophysics and Volcanology, Climate Dynamics Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia, INGV, ITALY- The National Institute of Oceanography and
Fisheries, NIOF, EGYPT- Panepistimio Kyprou, UCY, CYPRUS- South Scientific Centre of
Russian Academy of Sciences, SSC-RAS, RUSSIA- Stazione Zoologica 'Anton Dohrn', SZN,
ITALY- Tbilisi State University Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, UNITIBLISI,
GEORGIA- Universitat de Barcelona, UB, SPAIN- Universitat de Huelva, UHU, SPAINUniversitaet Bremen, Uni-HB, GERMANY- Physical Oceanography Unit, University of
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Malta, IOI-MOC, MALTA- Polytechnic University of Marche Universita Politecnica delle
Marche, UNIVPM, ITALY- Université du Littoral Côte d'Opale, ULCO, FRANCEUniversity of Oldenburg, Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment Carl
von Ossietzky Universitaet olden burg, ICBM, GERMANY- University of Plymouth, UoP,
UK- Cyprus International Institute of Management, CIIM, CYPRUS- CLU srl, CLU,
ITALY- SOPAB BREST SA, OCEANOPOLIS, FRANCE
4.5.7. Αναπτύσσει το Τμήμα και διατηρεί σχέσεις με την τοπική και περιφερειακή
κοινωνία, καθώς και με την τοπική, περιφερειακή ή/και εθνική οικονομική
υποδομή;
Το ΤΕΘ ενισχύει την περιφερειακή κοινωνικό-οικονομική υποδομή συμβάλλοντας στην:
- Παροχή συμβουλευτικού επιστημονικού έργου (άμισθα) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα. Ενδεικτικά αναφέρονται: ‘Υδατοκαλλιέργειες Λέσβου Α.Ε.’ ‘Ελληνικές Αλυκές –
αλυκή Καλλονής Α.Ε.’
- Παροχή υποστηρικτικού, συμβουλευτικού και επιστημονικού έργου (άμισθα) σε Δημόσιες
Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) της περιφέρειας (ενδεικτικά αναφέρονται
ΔΕΥΑ Μυτιλήνης, ΔΕΥΑ Καλύμνου), κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.
- Παροχή υποστηρικτικού, συμβουλευτικού και επιστημονικού έργου (άμισθα) στην Τράπεζα
της Ελλάδος - Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής στην Ελληνική
Οικονομία (ΕΜΕΚΑ)
4.5.8. Πώς συμμετέχει το Τμήμα στα μείζονα περιφερειακά, εθνικά και διεθνή ερευνητικά
και ακαδημαϊκά δίκτυα;
 Συμμετοχή στο Δίκτυο ΘΑΛΑΤΤΑ σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων
Ερευνών, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης, την Μη Κυβερνητική Οργάνωση
ΠΕΛΑΓΟΣ
 Συμμετοχή στο εθνικό δίκτυο ElNet φορέων και προσώπων που ασχολούνται με την
μελέτη και διαχείριση λιμνοθαλασσών και παράκτιων περιοχών.
 Συμμετοχή στο διεθνές δίκτυο Seanet-L εθνικών δικτύων που ασχολούνται με την μελέτη
και διαχείριση λιμνοθαλασσών και παράκτιων περιοχών.
 Συμμετοχή στο δίκτυο Digital Earth για την χρήση γεωγραφικών συστημάτων και
εφαρμογών τους στην εκπαίδευση
 Συμμετοχή στο Δίκτυο ICES (International Council of Exploration of the Sea) (WG CEPH
- Cephalopod Fisheries & Life-history; WG Hydroacoustics)
 Συμμετοχή στο δίκτυο Hellenic Aquaculture Technology and Innovation Platform
(HATΙP)
 Συμμετοχή στο Ελληνικό Δίκτυο για την Παράκτια Έρευνα (ΕΔΙΠΕ – HENCORE). Δ.
Κίτσιου: Θεματικός εκπρόσωπος του ΕΔΙΠΕ στο θεματικό δίκτυο ‘Coastal and marine
spatial planning’ της συντονιστικής δράσης ENCORA (European Platform for Coastal
Research Coordination Action). Α. Κοντογιάννη: Θεματικός εκπρόσωπος του ΕΔΙΠΕ στο
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θεματικό δίκτυο ‘Social and Economic Aspects of ICZM’ της συντονιστικής δράσης
ENCORA (European Platform for Coastal Research Coordination Action)
 Συμμετοχή στο δίκτυο ΕΔΕΒ - HelBioNΕ (Εθνικό Δίκτυο Βιοποικιλότητας) - συνεργασία
με ‘LifeWatch’ (e-science and technology infrastructure for biodiversity data and
observatories)
4.5.9. Το Τμήμα διοργανώνει ή/και συμμετέχει στη διοργάνωση
εκδηλώσεων που απευθύνονται στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον;

πολιτιστικών

Το Τμήμα συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Ανοιχτών Διαλέξεων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στη Μυτιλήνη με ομιλίες μελών ΔΕΠ .
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5.

Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης

5.1. Υπάρχει διαδικασία διαμόρφωσης συγκεκριμένου βραχυ-μεσοπρόθεσμου (λ.χ.
5ετούς) σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι η διαδικασία
αυτή;
Με δεδομένο του ότι το ΤΕΘ είναι ένα σχετικά νέο Τμήμα (έναρξη λειτουργίας 1999-2000)
το Τμήμα βρίσκεται στη φάση υλοποίησης της Μελέτης Ανάπτυξης και Λειτουργίας του που
διαμορφώθηκε και άρχισε να υλοποιείται το 1999. Έως το 2005 είχε ήδη ολοκληρωθεί η
στέγαση του Τμήματος σε καινούργια κτίρια (5.500 m2) διαμορφωμένα για την εξυπηρέτηση
των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος καθώς και των Ερευνητικών του
δραστηριοτήτων (π.χ. Εργαστήρια), η στελέχωση με Ακαδημαϊκό, Τεχνικό Επιστημονικό και
Διοικητικό Προσωπικό προσωπικό, η συμμετοχή του Τμήματος στα Προγράμματα
Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών ERASMUS, SOCRATES, η συμμετοχή στο Πρόγραμμα
ΕΠΕΑΕΚ της Πρακτικής Άσκησης (από το 2001-2002), η ίδρυση 2 Μεταπτυχιακών ΠΣ
(Διατμηματικό ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ’, Διακρατικό Ελληνο-Γαλλικό
‘BIODIV’) και η επιτυχής διεκδίκηση Ερευνητικών Προγραμμάτων από Εθνικούς και
Ευρωπαϊκούς Φορείς. Στο ίδιο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν και εξοπλίστηκαν με την
ανάλογη τεχνική επιστημονική υποδομή και εξοπλισμό Εργαστήρια (βλ. Κεφ. Ερευνητικές
Δραστηριότητες) για την υποστήριξη των δράσεων στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
καθώς επίσης και της υποστήριξης Πτυχιακών-Διπλωματικών Εργασιών, Διατριβών
Εξειδίκευσης και Διδακτορικών Διατριβών. Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα σχεδίου
ανάπτυξης βρίσκεται στην τελική φάση υλοποίησης (2011) των αρχικώς σχεδιασθέντων
(1999).
Το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας διέπεται από διεπιστημονική συγκρότηση γεγονός που
συμβαίνει σε ελάχιστα Εθνικά Πανεπιστημιακά Τμήματα. Λόγω της διεπιστημονικότητας το
Τμήμα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών σε θέματα αιχμής (π.χ. Διαχείριση Παρακτίων,
Διατήρηση Βιοποικιλότητας, Θαλάσσια Ρύπανση, Διαχείριση Αλιευτικών Αποθεμάτων και
Προστασία των Ακτών) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Τμήμα υλοποιεί τα παραπάνω με
τις εξής δράσεις: α) Παροχή υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκών σπουδών, β) ερευνητικές
δραστηριότητες, γ) παροχή συμβουλών (consultation) σε Περιφερειακό, Εθνικό και
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η προαναφερθείσα Στρατηγική επιλογή ανάπτυξης του Τμήματος
επιβεβαιώνεται αλλά και ενισχύεται και από την ίδρυση και λειτουργία των 2 Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

5.2. Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης; Πόσο
αποτελεσματική κρίνετε ότι είναι;
Το Σχέδιο ανάπτυξης του Τμήματος παρακολουθείται σε συνεχή βάση από τις Επιτροπές
Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού Σχεδιασμού και Επιτροπή Παρακολούθησης και
Αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος και λαμβάνει την έγκριση της
Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
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5.3. Υπάρχει διαδικασία δημοσιοποίησης αυτού του σχεδίου ανάπτυξης και των
αποτελεσμάτων του;
Το Σχέδιο ανάπτυξης του Τμήματος αποτυπώθηκε στους Οδηγούς Σπουδών που έχει εκδώσει
το Τμήμα στο παρελθόν (1999 έως και 2006) και έκτοτε και μέχρι σήμερα στην Ιστοσελίδα
του Τμήματος και έχει παρουσιασθεί σε ειδικές Ημερίδες που έχει οργανώσει το Τμήμα ή σε
Ημερίδες που το Τμήμα έχει προσκληθεί να συμμετάσχει και έχουν διοργανωθεί από
Εθνικούς Φορείς (π.χ. Σύλλογος Ελλήνων Ωκεανογράφων - Αθήνα, ΥΠΕΠΘ).

5.4. Ποια είναι η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση και
παρακολούθηση της υλοποίησης, και στη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των
αναπτυξιακών του στρατηγικών;
Η διαμόρφωση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου Ανάπτυξης του Τμήματος
και η δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών του στρατηγικών έχει γίνει στα
πλαίσια του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Επιτροπή
Ακαδημαϊκού Σχεδιασμού, Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας Σπουδών, Επιτροπή
Μεταπτυχιακού Προγράμματος – έως το 2008).

5.5. Συγκεντρώνει και αξιοποιεί το Τμήμα τα απαιτούμενα για τον αποτελεσματικό
σχεδιασμό της ακαδημαϊκής ανάπτυξής του στοιχεία και δείκτες;
Το Τμήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του Σχεδίου Ανάπτυξης του είναι σε φάση
συγκέντρωσης και παρακολούθησης σειράς σχετικών ποσοτικών δεικτών (π.χ. επιδόσεις
Φοιτητών ΠΠΣ και ΠΜΣ, αποτύπωση Ερευνητικών Δραστηριοτήτων – Αριθμός και Ύψος
Χρηματοδότησης καθώς και Παραδοτέα Προγραμμάτων – π.χ. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις,
εκπόνηση Διατριβών Εξειδίκευσης και Διδακτορικών Διατριβών) (βλ. Κεφ. Ερευνητικές
Δραστηριότητες).
5.6. Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού
προσωπικού υψηλού επιπέδου;
Το Τμήμα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του Σχεδίου Ανάπτυξης του και προκειμένου
να προσελκύσει μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου προκηρύσσει Θέσεις
Μελών ΔΕΠ σε υψηλόβαθμες βαθμίδες, καθιστά γνωστά τα αποτελέσματα των ερευνητικών
του δραστηριοτήτων σε Εθνικά και Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια σχετικά με τις Θαλάσσιες
Επιστήμες (π.χ. Biodiversity Conferences, Aquatic Sciences Conference Meetings – ASLO,
CIESM, ICES, Συνέδρια Ωκεανογραφίας & Αλιείας, Συνέδριο Ιχθυολόγων), τα μέλη ΔΕΠ
του Τμήματος συμμετέχουν σε Ομάδες Εργασίας Εθνικών και Διεθνών Ερευνητικών
Προγραμμάτων (UNEP, 5th, 6th & 7th FP Research European Communities, Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας). Επίσης τα πρόσφατα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε η
Thomson Reuters σε 10 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα έδειξε ότι στο πεδίο των
Περιβαλλοντικών Επιστημών η Σχολή Περιβάλλοντος στην οποία ανήκει το ΤΕΘ, βρίσκεται
πάνω από τον μέσο διεθνή όρο, γεγονός που αποτελεί κίνητρο προσέλκυσης αξιόλογου
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5.7. Πώς συνδέεται ο προγραμματισμός προσλήψεων και εξελίξεων μελών του
ακαδημαϊκού προσωπικού με το σχέδιο ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος;
Το Τμήμα σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων μελών του ακαδημαϊκού
προσωπικού σε σχέση με το Σχέδιο Ανάπτυξής του, σε πρώτη φάση (1999-2005) προχώρησε
στην επιλογή Μελών ΔΕΠ για την κάλυψη των βασικών συνιστωσών τόσο των
Προγραμμάτων Σπουδών όσο και των Ερευνητικών δραστηριοτήτων (Φυσική, Χημική,
Γεωλογική και Βιολογική Ωκεανογραφία, Αλιεία και Ποιότητα Παράκτιου Θαλάσσιου
Περιβάλλοντος), και στη συνέχεια (περίοδος 2005-2010) προχώρησε στην περαιτέρω
ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στους προαναφερόμενους τομείς και επιπρόσθετα στην
κάλυψη νέων για το Τμήμα γνωστικών αντικειμένων (π.χ. Υδατοκαλλιέργειες, Θαλάσσια
Τηλεπισκόπηση, Ιχθυολογία, Θαλάσσια Βιοποικιλότητα). Όσον αφορά στις εξελίξεις των
Μελών ΔΕΠ αυτές γίνονται στο Τμήμα με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία και λαμβάνοντας
υπόψη τα Διεθνή Ακαδημαϊκά πρότυπα.

5.8. Πόσους φοιτητές ζητάει τεκμηριωμένα το Τμήμα ανά έτος; Πόσοι φοιτητές τελικά
σπουδάζουν ανά έτος και ποια είναι η προέλευσή τους ανά τρόπο εισαγωγής
(εισαγωγικές εξετάσεις, μετεγγραφές, ειδικές κατηγορίες, κλπ);
Το Τμήμα ζητάει τεκμηριωμένα ανά έτος 50 φοιτητές με βάση την Μελέτη Σκοπιμότητας και
Ίδρυσης αλλά και τις εκτιμήσεις του σε σχέση με την αγορά εργασίας. Το ΥΠΕΠΘ
αποφασίζει κατ’ έτος για τον αριθμό των Εισακτέων και τον ορίζει σε 100 (1999-2010). Έχει
διαπιστωθεί ότι περίπου 70 Φοιτητές ανά έτος παρακολουθούν ανελλιπώς το ΠΠΣ όπως αυτό
προκύπτει από την συμμετοχή στις Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Εργαστήρια του Τμήματος
και στις Εργαστηριακές Ασκήσεις Πεδίου. Η προέλευσή των Φοιτητών όσον αφορά τον
τρόπο εισαγωγής προέρχεται σε ποσοστό περίπου 90% από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και
το υπόλοιπο αφορά ειδικές κατηγορίες. Στο Τμήμα δεν παρατηρούνται μετεγγραφές από και
προς το Τμήμα.

5.9. Τι προσπάθειες κάνει το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού
επιπέδου;
Το Τμήμα προκειμένου να προσελκύσει φοιτητές υψηλού επιπέδου πραγματοποιεί
Επισκέψεις σε Σχολικές Μονάδες και επίσης δέχεται Εκπαιδευτικές Επισκέψεις όλων των
Εκπαιδευτικών Βαθμίδων. Το Τμήμα είχε συμμετάσχει στο παρελθόν (2004-2007) στο
Εθνικής Εμβέλειας Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (περισσότερα από 3000
εκπαιδευτικά προγράμματα σε Εκπαιδευτικές Μονάδες και Κέντρα Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης της χώρας μας). Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα από
τον μικρό αριθμό υπηρετούντων Μελών ΔΕΠ δεν υπάρχει ικανοποίηση από το μέχρι τώρα
αποτέλεσμα και αναζητούνται τρόποι αποτελεσματικότερης ενημέρωσης Μαθητών της
Β/θμιας Εκπαίδευσης στοχεύοντας στην προσέλκυση φοιτητών υψηλού επιπέδου.
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6.

Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές

6.1. Αποτελεσματικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών
6.1.1. Πώς είναι στελεχωμένη και οργανωμένη η Γραμματεία του Τμήματος και των
Τομέων;
Το Τμήμα διαθέτει τρεις διοικητικούς υπαλλήλους, οι οποίοι στελεχώνουν τη
Γραμματεία. Διακρίνονται τρεις τομείς δραστηριοτήτων: (α) Προπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών (ΠΠΣ), (β) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και Υποψήφιοι
Διδάκτορες, (γ) Θέματα Γ.Σ., Γ.Σ.Ε.Σ. και άλλων οργάνων και επιτροπών του Τμήματος. Αν
και έχουν θεσμοθετηθεί 3 Τομείς στο Τμήμα, εντούτοις δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί το
σχετικό ΦΕΚ, για να υλοποιηθεί η απόφαση.
6.1.2. Πόσο αποτελεσματικές θεωρείτε πως είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και το ωράριο
λειτουργίας της Γραμματείας του Τμήματος και των Τομέων για την εξυπηρέτηση
των αναγκών του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών;
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες
μηχανογράφησης και αυτοματοποίησης των υπηρεσιών που προσφέρει η Γραμματεία στους
φοιτητές. Σύμφωνα µε τα στοιχεία της αξιολόγησης τόσο οι φοιτητές όσο και το διδακτικό
προσωπικό είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από την αναβαθμισμένη αυτή λειτουργία της
Γραμματείας του Τμήματος.

6.1.3. Πόσο αποτελεσματική είναι η συνεργασία των διοικητικών υπηρεσιών του Τμήματος
με εκείνες της κεντρικής διοίκησης του Ιδρύματος;
Λόγω της γειτνίασης των δυο υπηρεσιών η συνεργασία είναι απρόσκοπτη και έτσι οι
υπηρεσίες του τμήματος συνεργάζονται µε τη Κεντρική Διοίκηση, καθώς και µε τις
υπηρεσίες που αυτή προσφέρει, όπως η βιβλιοθήκη, η υπηρεσία πληροφορικής, η τεχνική, η
διοικητική και η οικονομική υπηρεσία, άψογα.
Πόσο ικανοποιητική για τις ανάγκες του Τμήματος είναι:
(α) η οργάνωση και το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης;
Το Τμήμα δεν διαθέτει αποκλειστική Βιβλιοθήκη, αλλά εξυπηρετείται από την Κεντρική
Βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου. Οι ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει η Κεντρική
Βιβλιοθήκη είναι εξαιρετικές τόσο στα μέλη ΔΕΠ και το λοιπό προσωπικό του τμήματος όσο
και στους φοιτητές. Λόγω της σχετικά μεγάλης απόστασης που μεσολαβεί μεταξύ της
Βιβλιοθήκης και του χώρου διεξαγωγής των μαθημάτων και των εργαστηρίων, οι λοιπές
υπηρεσίες της δεν είναι προσιτές. Επιπλέον η έλλειψη αναγνωστηρίου δεν επιτρέπει στους
φοιτητές να μελετούν στον ενδιάμεσο κενό χρόνο τους.
Πρέπει επίσης να τονισθεί ότι ορισμένες διακοπές πρόσβασης σε ηλεκτρονικά περιοδικά, που
παρατηρήθηκαν την τελευταία πενταετία, οφείλονταν όλες αποκλειστικά στο κεντρικό
σύστημα βιβλιοθηκών HEAL (Hellenic Academies Libraries), το οποίο λόγω συχνών
διακοπών στη ροή της χρηματοδότησης, ανέστειλε τις υπηρεσίες του σε όλα τα πανεπιστήμια
της χώρας.
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(β) των Υπηρεσιών Πληροφόρησης;
Τόσο σε επίπεδο τμήματος όσο και κεντρικών υπηρεσιών η ενημέρωση και γενικότερα
πληροφόρηση των φοιτητών γίνεται με πολλά μέσα. Εκτός των παραδοσιακών γραφείων
πληροφόρησης του πανεπιστημίου, οι φοιτητές και τα υπόλοιπα μέλη της ακαδημαϊκής
κοινότητας ενημερώνονται από την επίσημη ιστοσελίδα των τμημάτων, τις ιστοσελίδες των
φοιτητών, τις ηλεκτρονικές εφημερίδες, καθώς και την έντυπη εφημερίδα του πανεπιστημίου.
Πρόσφατα οι φοιτητές του τμήματος απέκτησαν και δική τους σελίδα στο Facebook για δική
τους ενημέρωσή και ανταλλαγή εμπειριών με τους απόφοιτους του τμήματος.

6.1.4. Πώς είναι στελεχωμένα και πώς οργανώνονται τα Εργαστήρια ή/και τα
Σπουδαστήρια του Τμήματος;
Το Τμήμα δεν διαθέτει σπουδαστήρια, έχει όμως ανάγκη, λόγω της φύσης των μαθημάτων
που προσφέρει, να συντηρεί μεγάλο αριθμό εργαστηρίων. Τα περισσότερα εργαστήρια
υποστηρίζονται αποκλειστικά ή εν μέρει από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, γιατί το ειδικό
προσωπικό (ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ) που διατίθεται για αυτό το σκοπό είναι ελάχιστο. Τα
περισσότερα εργαστήρια έχουν εξοπλισθεί με χρηματοδότηση από ερευνητικά προγράμματα
των καθηγητών, εξυπηρετούν όμως μαζί με τις ερευνητικές και τις προπτυχιακές ή
μεταπτυχιακές ανάγκες του τμήματος.

6.1.5. Πόσο αποτελεσματική θεωρείτε πως είναι η λειτουργία τους;
Παρά την έλλειψη ειδικού προσωπικού, το επίπεδο εργαστηριακής εκπαίδευσης των
φοιτητών είναι αρκετά υψηλό. Αυτό οφείλεται κυρίως στη συνδρομή μεταπτυχιακών
φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και προσωπικού που έχει προσληφθεί για να εργασθεί σε
ερευνητικά προγράμματα. Παρ όλα αυτά εκφράζεται έντονη ανησυχία, ότι λόγω της
περικοπής του πανεπιστημιακού προϋπολογισμού και της παράλληλης καθυστέρησης στη
ροή χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων, θα αναπτυχθεί μια δραστική
αντιστροφή αυτού του θετικού κλίματος, με θύματα κυρίως αξιόλογο και εκπαιδευμένο νεαρό
ερευνητικό προσωπικό που υποχρεώνεται για πολλούς μήνες να παραμένει άνεργο.

6.1.6. Πώς υποστηρίζονται οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
του τμήματος; Πόσο αποτελεσματικές είναι;
Το πανεπιστήμιο διαθέτει άψογες υποδομές υπηρεσιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,
τις οποίες απολαμβάνει και το τμήμα. Η υποστήριξη γίνεται τόσο κεντρικά όσο και σε
επίπεδο τμήματος. Όλο το προσωπικό και οι φοιτητές έχουν απεριόριστη πρόσβαση σε
επαρκή υπολογιστική ισχύ. Λόγω της φύσης του τμήματος, σχεδόν όλα τα μαθήματα και
εργαστήριά του, έχουν ανάγκη διδασκαλίας και άσκησης των φοιτητών με χρήση Η/Υ. Ο
χώρος που διατίθεται γι αυτό το σκοπό είναι επαρκής, όμως λόγω έλλειψης προσωπικού η
λειτουργία του εργαστηρίου τις απογευματινές ώρες δεν είναι αδιάλειπτη.
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6.2. Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας
6.2.1 Πώς εφαρμόζεται ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή;
Παρά το γεγονός ότι κάθε φοιτητής ενημερώνεται για τον Σύμβουλο Καθηγητή που του
αντιστοιχεί, γενικά οι φοιτητές αξιοποιούν ελάχιστα αυτή την υπηρεσία. Πιθανόν, λόγω της
συνεχούς παρουσίας τους στα εργαστήρια και της δυνατότητας άμεσης επαφής με τον
καθηγητή, εντός και εκτός επισήμων ωρών γραφείου, δεν αισθάνονται σε μεγάλο βαθμό την
ανάγκη ιδιαίτερης συμβουλής.

6.2.2. Πόσο αποτελεσματικά υποστηρίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής
κοινότητας στη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών;
Στα περισσότερα μαθήματα και εργαστήρια του τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ διδάσκουν στους
φοιτητές τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και εξειδικευμένα
πακέτα λογισμικού (ΓΣΠ, SPSS, PRIMER) ή προγραμματισμό σε διάφορες γλώσσες
(Fortran, Matlab, R, Mathematica, κα).
Άλλου είδους τεχνολογίες (εξ αποστάσεως e-learning, σύστημα VISTA) ή multimedia
επικοινωνίες (Skype, videoconference κλπ) υποστηρίζονται κεντρικά και διδάσκονται στα
νέα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αν δεν γνωρίζουν αυτές τις τεχνολογίες.
6.2.3. Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική
είναι η λειτουργία της;
Δεν έχει θεσμοθετηθεί σχετική υπηρεσία.

6.2.4. Υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων
που δεν ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους; Πόσο αποτελεσματική είναι η
λειτουργία της;
Γενική υποστήριξη υπάρχει από τον Σύμβουλο Καθηγητή, αν το ζητήσει ο φοιτητής.
Εξειδικευμένη υποστήριξη για αδύναμους φοιτητές μπορεί να παρέχει ο υπεύθυνος του
μαθήματος καθηγητής, οργανώνοντας κατά περίπτωση ειδικά φροντιστηριακά μαθήματα.
6.2.5. Παρέχονται υποτροφίες στους άριστους φοιτητές ή σε ειδικές κατηγορίες φοιτητών
(πέραν των υποτροφιών του ΙΚΥ);
Υποτροφίες – βραβεία με οικονομική ενίσχυση- παρέχονται σε φοιτητές από το
πανεπιστήμιο, μέσω προγράμματος χορηγών του πανεπιστημίου και κληροδοτημάτων. Στα
μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργία τους
και χορηγούνται υποτροφίες στους αριστεύοντες.
6.2.6. Υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των
νεοεισερχόμενων στο Τμήμα φοιτητών; Πόσο αποτελεσματική είναι;
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Οι εγγραφές των φοιτητών οργανώνονται από τις κεντρικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου και
τους διανέμεται κατάλληλο έντυπο πληροφοριακό υλικό. Το τμήμα οργανώνει στην αρχή του
ακαδημαϊκού έτους για τους πρωτοετείς μια ιδιαίτερη εκδήλωση που έχει ως στόχο την
επιστημονική-ακαδημαϊκή τους ενημέρωση και θίγει, όσο αυτό είναι δυνατόν, θέματα
επαγγελματικών προοπτικών.
Επίσης, στον ιστότοπο του τμήματος υπάρχουν μόνιμα ειδικές αναφορές και επεξηγήσεις
σχετικές με τις λειτουργίες του τμήματος.
6.2.7. Πώς συμμετέχουν οι φοιτητές στη ζωή του Τμήματος και του Ιδρύματος γενικότερα;
Παράλληλα με την «κατά νόμο» συμμετοχή των φοιτητών στα θεσμικά όργανα του
τμήματος, το τμήμα οργανώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα ανοικτές συζητήσεις σε
θέματα που απασχολούν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, και στις οποίες συμμετέχουν όλα
τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Η συμμετοχή των φοιτητών σε πολλά και πολύωρα εργαστήρια αυξάνει την κοινωνική τους
συνοχή και αλληλεγγύη. Σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση των φοιτητών παίζουν οι
εκπαιδευτικές εκδρομές που συνδυάζονται με την εξοικείωση των φοιτητών (κυρίως όσων
προέρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδος) με το νέο τοπίο στο οποίο πρόκειται να
εγκλιματισθούν. Το τμήμα συμπαρίσταται επίσης και σε άλλες οργανωμένες δράσεις των
φοιτητών. Ειδικά ως τμήμα που θεραπεύει τις θαλάσσιες επιστήμες είναι εύλογο ότι
υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη λειτουργία του φοιτητικού καταδυτικού συλλόγου
«Τρίτων», που αποτελείται στην πλειοψηφία του από φοιτητές του τμήματός μας. Ο
«Τρίτων» εκτός της άθλησης και αναψυχής που προσφέρει στους φοιτητές, συμμετέχει συχνά
και σε ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος (π.χ. καταγραφή θαλάσσιας
βιοποικιλότητας σε διάφορες περιοχές του ΒΑ Αιγαίου). Επιπρόσθετα, αρκετοί φοιητές του
Τμήματος συμμετέχουν ενεργά στον Φοιτητικό Σύλλογο Παραδοσιακού Χορού «ΟΡΦΕΑΣ»
ο οποίος διοργανώνει με επιτυχία από το 2002 Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού στην
Μυτιλήνη (τα έτη 2006, 2007, 2008 και με την συμμετοχή Συλλόγων Φοιτητών από άλλα
Πανεπιστήμια της χώρας μας).
6.2.8. Πώς υποστηρίζονται ειδικά οι αλλοδαποί φοιτητές που μετακινούνται προς το
Τμήμα;
Οι αλλοδαποί φοιτητές που φοιτούν στο τμήμα προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τα
προγράμματα Erasmus, Marie Curie και το Ελληνο-γαλλικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα BIODIV. Το πανεπιστήμιο έχει ειδικό πρόγραμμα και γραφείο εξυπηρέτησης των φοιτητών του
Erasmus, αλλά επιπρόσθετα το τμήμα αναθέτει σε μέλος ΔΕΠ να επιστατήσει και να ελέγξει
αυτή την υπηρεσία αναφορικά με τους δικούς του αλλοδαπούς φοιτητές.
Μέσω του πανεπιστημίου (Γραφεία φοιτητικής μέριμνας και Erasmus) ρυθμίζονται θέματα
σχετικά με το κατάλυμα, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τη διατροφή και την
παρακολούθηση σε εθελοντική βάση προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας των
αλλοδαπών φοιτητών.
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6.3. Υποδομές πάσης φύσεως που χρησιμοποιεί το Τμήμα
6.3.1. Επάρκεια και ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης
Όπως αναφέρθηκε στην (6.1.3) υπάρχει στο πανεπιστήμιο μόνο κεντρική βιβλιοθήκη. Η
ποιότητα και η επάρκεια των τεκμηρίων της κρίνεται ικανοποιητική, αν λάβει κανείς υπόψη
του ότι ο κύριος όγκος των αναγκών των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας καλύπτεται από
την ηλεκτρονική υποστήριξη, καθώς και από την υπηρεσία παραγγελιών των επιστημονικών
δημοσιεύσεων άλλων ιδρυμάτων.
Ωστόσο, για τους φοιτητές, η έλλειψη αναγνωστηρίου ή κάποιας δυνατότητας δανεισμού
βοηθητικών πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, ιδιαίτερα σε μια δύσκολη οικονομική
συγκυρία, είναι έντονα αποθαρρυντική. Η έλλειψη αυτή, μεταξύ άλλων, μπορεί να
αντιμετωπισθεί οικονομικά και αποφασιστικά, με την ενίσχυση των τεχνολογιών e-book/ ereader. Στην υλοποίηση αυτών των τεχνολογιών τα πανεπιστήμια, με την κατάλληλη
χρηματοδότηση, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο.
6.3.2. Επάρκεια και ποιότητα κοινόχρηστου τεχνικού εξοπλισμού
Το τμήμα διαθέτει επαρκή και σύγχρονο κοινόχρηστο εξοπλισμό λόγω της πρόσφατης
κτιριακής υποδομής του (2002) και της αναβάθμισής του μέσω ΕΠΕΑΕΚ προγραμμάτων
(κλιματισμός, φωτοτυπικά μηχανήματα, ηλεκτρικός, επικοινωνιακός και εποπτικός
εξοπλισμός).
6.3.3. Επάρκεια και ποιότητα χώρων και εξοπλισμού σπουδαστηρίων
Το τμήμα δεν διαθέτει σπουδαστήρια.

6.3.4. Επάρκεια και ποιότητα γραφείων διδασκόντων
Ο αρχικός χωροταξικός σχεδιασμός του τμήματος έχει προβλέψει με απόλυτα ορθολογικό
τρόπο τις ανάγκες για γραφεία των διδασκόντων. Πρέπει βέβαια να αναφερθεί, ότι ένα
σημαντικό ποσοστό των επίπλων που χρησιμοποιούνται από τα μέλη ΔΕΠ έχει αγορασθεί
από δικά τους ερευνητικά προγράμματα, γιατί η κύρια χρηματοδότηση μέσω του
πανεπιστημίου δεν ήταν επαρκής.

6.3.5. Επάρκεια και ποιότητα χώρων Γραμματείας Τμήματος και Τομέων
Ο κύριος χώρος της Γραμματείας είναι επαρκής, αλλά δεν διαθέτει τους απαραίτητους για τη
λειτουργία της αποθηκευτικούς χώρους, που ως γνωστόν αυξάνονται με την υποχρέωση που
έχει αρχειοθέτησης των εγγράφων του τμήματος (εκλεκτορικών, πρακτικών συνελεύσεων
κλπ).

6.3.6. Επάρκεια και ποιότητα χώρων συνεδριάσεων.
Υπάρχει κατάλληλος και επιπλωμένος χώρος για τις συνεδριάσεις του τμήματος. Λόγω της
περικοπής όμως του προϋπολογισμού του πανεπιστημίου, το Τμήμα υποχρεώθηκε πρόσφατα
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σε συγχωνεύσεις και ανακατανομές χώρων, που μειώνουν τη λειτουργικότητα και τη
διαθεσιμότητα της αίθουσας.
6.3.7. Επάρκεια και ποιότητα άλλων χώρων (διδασκαλεία, πειραματικά σχολεία, μουσεία,
αρχεία, αγροκτήματα, εκθεσιακοί χώροι κλπ)
Εκτός των κύριων εγκαταστάσεων στον πανεπιστημιακό λόφο, το τμήμα διαθέτει στη Σκάλα
Καλλονής, στο μυχό του κόλπου Καλλονής και σε απόσταση 42 χλμ από την πόλη της
Μυτιλήνης, τον ερευνητικό σταθμό πεδίου Σκάλας Καλλονής.
Ο σταθμός είναι εξοπλισμένος με τα απαραίτητα όργανα για την υποστήριξη εργασιών πεδίου
και για εφαρμογή μεθόδων μέτρησης φυσικών, χημικών και βιολογικών παραμέτρων. Ο
σταθμός στοχεύει στην υποστήριξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών εργασιών στην παράκτια
ζώνη του κόλπου Καλλονής, αφού η περιοχή προσφέρεται ιδιαίτερα ως πεδίο εφαρμογής
τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης του παράκτιου χώρου. Επιπλέον, εκτιμάται ότι
προσφέρει κοινωνικό έργο στην ευρύτερη περιοχή Καλλονής.

6.3.8. Επάρκεια και ποιότητα υποδομών ΑΜΕΑ
Η κατασκευή της κτιριακής υποδομής του τμήματος, ολοκληρώθηκε πρόσφατα και
χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ. Προϋπόθεση της έγκρισης και παραλαβής του έργου υπήρξε η
απόλυτη συμμόρφωση με τις σχετικές εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

6.3.9. Πώς εξασφαλίζεται η πρόσβαση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε
υποδομές και εξοπλισμό του Ιδρύματος;
Οι πανεπιστημιακές υποδομές προσφέρονται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και
σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Η πλειοψηφία
του εξοπλισμού του τμήματος προέρχεται από χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων
και χρησιμοποιείται για να καλύψει εκτός από τις ερευνητικές και τις διδακτικές του ανάγκες.
Το μέλος ΔΕΠ που προμηθεύεται τον εξοπλισμό, έχει την άμεση ευθύνη για τη συντήρηση,
αντικατάσταση και σωστή λειτουργία του, όμως η πρόσβαση σε αυτόν είναι ελεύθερη και
από τα άλλα μέλη ΔΕΠ, ύστερα από συνεννόηση και κάλυψη πιθανών λειτουργικών εξόδων.
Η συνεννόηση είναι πάντα άμεση μεταξύ των ενδιαφερομένων και δεν χρειάσθηκε μέχρι
στιγμής ειδική άδεια από τη ΓΣ του Τμήματος.

6.4. Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τμήματος (πλην
εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου)
6.4.1. Ποιες από τις λειτουργίες του Τμήματος υποστηρίζονται από ΤΠΕ (Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνιών);
Το τμήμα απολαμβάνει τις υπηρεσίες που προσφέρει η κεντρική υπηρεσία του πανεπιστημίου
«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΥΠΕ)», η οποία αποτελεί
αυτόνομο κομμάτι της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης, Προγραμματισμού και
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Δικτύων. Μια σειρά από πολλές και τεχνολογικά προηγμένες υπηρεσίες, προσφέρονται και
συνοδεύονται
από
τα
απαιτούμενα
εγχειρίδια
χρήσης
στον
ιστότοπο:
http://www.aegean.gr/ype/
Επίσης, για την ευκολότερη επικοινωνία των φοιτητών με το τμήμα, έχουν αναπτυχθεί ειδικές
υπηρεσίες ΤΠΕ, όπως ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο (με αυτόματη καταχώρηση της
βαθμολογίας και ενημέρωσης των φοιτητών μέσω του Διαδικτύου), ηλεκτρονικό σύστημα
ανακοινώσεων και ενημέρωσης κ.α.

6.4.2. Ποιες από αυτές και πόσο χρησιμοποιούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες, τους
φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος;
Όλοι οι φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό έχουν λογαριασμούς πρόσβασης στο
Διαδίκτυο και στην υποδομή του πανεπιστημίου, μέσω LAN, Dial-up και VPN. Οι
παρεχόμενες τηλεφωνικές υπηρεσίες για όλο το δίκτυο του πανεπιστημίου μεταξύ των
απομακρυσμένων μονάδων του στο Αρχιπέλαγος και τις υπηρεσίες στην Αθήνα, βασίζονται
σε VoiP τεχνικές, ώστε να επιτυγχάνεται ριζική μείωση του κόστους επικοινωνίας. Οι
υπηρεσίες περιλαμβάνουν την αποστολή και διαχείριση των ανακοινώσεων, αντιική
προστασία, φιλοξενία σελίδων και DNS, τηλεδιάσκεψη, video κατ΄ απαίτηση και γενικά
υποστήριξη ορισμένων γενικής χρήσης λογισμικών γραφείου και λειτουργικών συστημάτων.

6.4.3. Πόσα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διαθέτουν ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο;
Όλα τα μέλη ΔΕΠ διαθέτουν ιστοσελίδα στον ιστότοπο του τμήματος. Ορισμένα από αυτά (~
20%) έχουν και ιστοσελίδες σε άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο.

6.4.4. Πόσο συχνά ανανεώνεται ο ιστότοπος του Τμήματος στο Διαδίκτυο;
Ο ιστότοπος του τμήματος ενημερώνεται άμεσα, λόγω της εξυπηρέτησης των αναγκών του
τμήματος σε ανακοινώσεις, βελτιώσεις των ηλεκτρονικών συγγραμμάτων και σημειώσεων ή
των εργαστηριακών ασκήσεων των φοιτητών.
Ο επανασχεδιασμός των ιστοσελίδων και η αναβάθμιση της τεχνολογίας του WEB server
γίνεται κάθε 5-ετία. Τελευταίος ριζικός επανασχεδιασμός του ιστότοπου του τμήματος έγινε
το 2010.

6.5. Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη χρήση υποδομών και εξοπλισμού.
6.5.1. Γίνεται ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος; Πώς
διασφαλίζεται;
Οι διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του τμήματος σχεδιάστηκαν με βάση την
προκαταρκτική διεθνή έρευνα που διεξήγαγε το πανεπιστήμιο, μελετώντας τις προδιαγραφές
και την λειτουργικότητα διεθνώς αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών σχολών ωκεανογραφίας.
Η χωρητικότητα του τμήματος σε αριθμό φοιτητών προσδιορίζεται κυρίως από την
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χωρητικότητα των εργαστηρίων, το κόστος των εργαστηριακών ασκήσεων σε αναλώσιμα και
τον αριθμό του υποστηρικτικού προσωπικού. Μέχρι σήμερα το Υπουργείο Παιδείας αύξανε
έως και διπλασίαζε τον αριθμό των εισακτέων, με αποτέλεσμα η λειτουργία των εργαστηρίων
να είναι οριακή, κάνοντας εξαιρετικά δύσκολη την ανταπόκριση των μελών ΔΕΠ και
επιτακτική την έντονη συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων στη διδακτική διαδικασία,
αλλά ακόμη και προσωπικού, που είχε προσληφθεί στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων.
6.5.2. Γίνεται ορθολογική χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού του Τμήματος; Πώς
διασφαλίζεται;
Η ορθολογική χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού αποδεικνύεται από την συνεχή και με
επιτυχία εμπλοκή του τμήματος σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων. Όπως
προαναφέρθηκε ο εξοπλισμός του τμήματος αλλά και τα λειτουργικά έξοδα χρήσης του
προέρχονται κυρίως από ερευνητικά προγράμματα. Η πρόσφατη περικοπή του
πανεπιστημιακού προϋπολογισμού, σε συνδυασμό με τις επαναλαμβανόμενες καθυστερήσεις
στη ροή χρηματοδότησης των εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων, δημιουργεί μια
ασφυκτική κατάσταση στο τμήμα, με κίνδυνο να απολέσει την αξιοπιστία του στον
ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, αξιοπιστία και αναγνώριση, που με πολύ κόπο απέκτησε. Πολλά
από τα νεαρά μέλη των μεταδιδακτορικών ερευνητών του υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν
την έρευνα, μειώνοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα του τμήματος.
6.6. Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση οικονομικών πόρων
6.6.1. Προβλέπεται διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης προϋπολογισμού του Τμήματος;
Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;
Τα ποσά που εισρέουν από ερευνητικά προγράμματα είναι πολλαπλάσια από αυτά που
διατίθενται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι προϋπολογισμοί των ερευνητικών
προγραμμάτων εκτελούνται και ελέγχονται από τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του
πανεπιστημίου. Ο κρατικός προϋπολογισμός του Τμήματος συντάσσεται και εγκρίνεται από
τη Γενική Συνέλευση.

6.6.2. Προβλέπεται διαδικασία κατανομής πόρων; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;
Ο προϋπολογισμός του τμήματος επαρκεί για τις στοιχειώδεις λειτουργικές του ανάγκες και
εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση.

6.6.3. Προβλέπεται διαδικασία απολογισμού; Πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζεται;
Δεν προβλέπεται σε επίπεδο τμήματος.
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7.

Συµπεράσµατα

7.1. Ποια, κατά τη γνώµη σας, είναι τα κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του
Τµήµατος, όπως αυτά προκύπτουν µέσα από την Έκθεση Εσωτερικής
Αξιολόγησης;
Στα θετικά σηµεία του Τµήµατος περιλαµβάνονται:
- Ο σύγχρονος και δυναµικός χαρακτήρας των Προγραμμάτων Σπουδών, προπτυχιακού και
μεταπτυχιακών, με βάση τα διεθνή δεδομένα.
- Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος (θαλάσσιες επιστήμες) και των δύο
μεταπτυχιακών (Διαχείριση παρακτίων περιοχών και Διατήρηση της βιοποικιλότητας) που
βρίσκονται στην αιχμή της σύγχρονης επιστήμης και του κοινωνικού και οικονομικού
ενδιαφέροντος.
- Η πολύ στενή συνεργασία μεταξύ μελών ΔΕΠ και φοιτητών.
- Η υψηλή ‘προστιθέμενη αξία’ των σπουδών στο Τμήμα, όπως προκύπτει από την διαφορά
μεταξύ του χαμηλού επιπέδου των εισαγόμενων φοιτητών και του υψηλού επιπέδου των
αποφοίτων.
- Η επιτελούμενη ερευνητική δραστηριότητα που εκφράζεται τόσο μέσα από τον μεγάλο
αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, όσο και από τον αριθμό δημοσιεύσεων αλλά και
αναγνώρισης του έργου των μελών ΔΕΠ.
- Η υψηλή ποιότητα και επάρκεια των κτιριακών εγκαταστάσεων.
- Η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την
υποστήριξη των βασικών λειτουργιών του Τµήµατος.
Στις αδυναµίες του Τµήµατος περιλαµβάνονται:
- Ο μεγάλος χρόνος αποφοίτησης (7.3 έτη κατά μέσο όρο), που εν μέρει δικαιολογείται από
την υψηλή προστιθέμενη αξία των σπουδών, που προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του
επιπέδου των εισαγόμενων φοιτητών και των αποφοίτων. Ο μεγάλος χρόνος αποφοίτησης
έχει απασχολήσει σοβαρά τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Πρόκειται για παθογένεια όλων των
Ελληνικών πανεπιστημίων και οι λόγοι δεν οφείλονται μόνο στην έλλειψη κατάλληλων
διοικητικών μέτρων. Το πρόβλημα είναι σοβαρότερο στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
λόγω της ανεπαρκούς προετοιμασίας των εισαγομένων φοιτητών. Πράγματι, οι βάσεις
εισαγωγής στο Τμήμα αντιστοιχούν σε βαθμό 11 περίπου, πράγμα που σημαίνει ότι οι
πρωτοετείς έχουν σοβαρότατες ελλείψεις στα Μαθηματικά, στη Φυσική και στη Χημεία.
Ακόμα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας, κυρίως
δε στη γραπτή αιτιολόγηση των συμπερασμάτων τους. Παρά τις δυσκολίες αυτές, το επίπεδο
των αποφοίτων του Τμήματος είναι υψηλό και συγκρίσιμο με αυτό άλλων Τμημάτων με
μεγαλύτερη βάση εισαγωγής. Τούτο αποδεικνύεται από την μέχρι τώρα αποδοχή των
αποφοίτων σε μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής και αλλοδαπής και της επιτυχούς
περαίωσης τους. Επομένως οι φοιτητές του Τμήματος ξεκινούν μεν από χαμηλότερο
εφαλτήριο, καταλήγουν όμως πτυχιούχοι ισότιμοι των άλλων Ελληνικών πανεπιστημίων. Η
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επιμονή των διδασκόντων στη διατήρηση υψηλού επιπέδου σπουδών και η επιπλέον
προσπάθεια των φοιτητών για την επίτευξη υψηλών standards δικαιολογούν εν μέρει τον
υψηλό μέσο χρόνο αποφοίτησης.
- Η αδυναμία προσέλκυσης φοιτητών υψηλού επιπέδου.
- Ο χαμηλός προϋπολογισμός του Τμήματος που σε συνδυασμό με τον μεγάλο αριθμό
εισακτέων δεν επιτρέπει ούτε την κάλυψη των βασικών αναγκών (π.χ. αναλώσιμα υλικά,
συντήρηση εξοπλισμού).
- Οι ελλείψεις σε ερευνητικό εξοπλισμό και η αδυναμία συντήρησης του υφιστάμενου.
- Οι ελλείψεις σε ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ.
- H καθυστέρηση διορισμού μελών ΔΕΠ και η σύγχρονη μείωση των συμβασιούχων
διδασκόντων.
- Το συνεχώς µεταβαλλόµενο θεσµικό και οικονοµικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

7.2. ∆ιακρίνετε ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενους
κινδύνους από τα αρνητικά σηµεία;
Πιθανές ευκαιρίες
παρακάτω:

αξιοποίησης

των

θετικών

σηµείων

του

Τµήµατος

είναι

οι

- Η μοναδικότητα των αντικειμένων του Τμήματος και των παρεχόμενων μεταπτυχιακών
σπουδών, σε συνδυασμό με τις υψηλού επιπέδου παρεχόμενες σπουδές, μπορούν να
προσελκύσουν υψηλότερου επιπέδου φοιτητές, αν προβληθούν κατάλληλα.
- Οι δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων θα µπορούσαν να
προσελκύσουν καλύτερης ποιότητας φοιτητές, εάν προβληθούν επαρκώς.
- Η αυξημένη κινητικότητα των µελών ∆ΕΠ θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για την καλύτερη
προβολή του Τµήµατος.
- Η σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα του Τµήµατος θα µπορούσε να αξιοποιηθεί για
την προσέλκυση πόρων και την υποστήριξη νέων ερευνητών µε πιθανές προοπτικές
εξέλιξης.
Στους κινδύνους που ενδέχεται να αντιµετωπίσει στο µέλλον το Τµήµα περιλαµβάνονται:
- Η ενδεχόµενη αδυναµία διατήρησης υψηλού επιπέδου σπουδών, αν δεν βελτιωθεί το
επίπεδο των εισαγομένων φοιτητών, αν δεν στελεχωθεί το Τμήμα με ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ και
αν καθυστερήσουν διορισμοί μελών ∆ΕΠ.
- Η αδυναμία διατήρησης υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας
λόγω του χαμηλού προϋπολογισμού που δεν επιτρέπει ούτε την επάρκεια αναλωσίμων ή την
συντήρηση του εξοπλισμού.
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- Η απρόβλεπτη µεταβολή του θεσµικού και του οικονοµικού πλαισίου λειτουργίας.

7.3. Προτάσεις για βελτίωση
Οι προτάσεις για βελτίωση της παρούσας κατάστασης, βασίζονται στην ενδυνάμωση των
θετικών σημείων του Τμήματος και μείωση των αδυναμιών. Συγκεκριμένα:
 Προσέλκυση φοιτητών υψηλότερου επιπέδου. Στο θέμα της προσέλκυσης
φοιτητών με υψηλότερο υπόβαθρο, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια μέσω του σχεδιασμού και
δημιουργίας βελτιωμένης ιστοσελίδας παρουσίασης των δραστηριοτήτων του Τμήματος. Η
νέα, βελτιωμένη ιστοσελίδα αναρτήθηκε πρόσφατα, και αναμένεται τα πρώτα αποτελέσματα
να φανούν στα στατιστικά του σώματος εισακτέων του τρέχοντος έτους. Θα πρέπει πάντως
να αναφερθεί ότι η λύση του συγκεκριμένου προβλήματος απαιτεί επιπρόσθετα τη λήψη
μέτρων σε επίπεδο υψηλότερο του Τμήματος, όπως η μείωση του υψηλού κόστους διαμονής
φοιτητών στη Μυτιλήνη (μέσω π.χ. της ανέγερσης Φοιτητικής Εστίας). Επίσης, στη αύξηση
της ελκυστικότητας του Τμήματος θα προσέθετε η βελτίωση της αναγνωρισιμότητάς του
στην ελληνική κοινωνία.
 Βελτίωση αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας Τμήματος. Εδώ και αρκετά χρόνια
γίνεται προσπάθεια αύξησης της αναγνωρισιμότητας του Τ.Ε.Θ. μέσω της επέκτασης των
δραστηριοτήτων του (ερευνητικών εργασιών, περιβαλλοντικών μελετών, κλπ) εκτός της
περιοχής της Λέσβου και του Β.Α. Αιγαίου. Σε μεγάλο βαθμό αυτό έχει επιτευχθεί μέσω
ελληνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, συμμετοχής σε ερευνητικούς πλόες που
κάλυπταν ευρύτερες περιοχές, παρακολούθηση της ανταλλαγής Μεσογείου – Μαύρης
θάλασσας μέσω τηλεμετρικού συστήματος ραντάρ, κ.ά. Η παγίωση μιας αυξημένης
εμβέλειας του μοναδικού ελληνικού προπτυχιακού Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας
απαιτεί την παροχή από την Πολιτεία της δυνατότητας επέκτασης της ερευνητικής –
εκπαιδευτικής δραστηριότητάς του σε όλη τη θαλάσσια ελληνική επικράτεια, με εμφανείς
ερευνητικές και εκπαιδευτικές ωφέλειες για την κοινωνία και την πολιτεία. Η ετήσια
ναύλωση των υπηρεσιών ενός ωκεανογραφικού πλοίου ανοιχτής θάλασσας (πιθανότατα του
Ω/Κ «ΑΙΓΑΙΟ» του ΕΛΚΕΘΕ) για αυτό το σκοπό αποτελεί αίτημα όχι μόνο του παρόντος
Τμήματος αλλά και άλλων συναφών Τμημάτων στην Ελληνική Επικράτεια.
 Μείωση του χρόνου αποφοίτησης. Ο μεγάλος χρόνος αποφοίτησης (7.2 έτη κατά
μέσο όρο) έχει απασχολήσει σοβαρά τους Καθηγητές του Τμήματος. Πρόκειται για
παθογένεια όλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, αλλά το πρόβλημα είναι σοβαρότερο στο
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας λόγω του χαμηλού επιπέδου των εισαγομένων φοιτητών.
Πράγματι, οι βάσεις εισαγωγής στο Τμήμα αντιστοιχούν σε βαθμό 11 περίπου, πράγμα που
σημαίνει ότι οι πρωτοετείς έχουν σοβαρότατες ελλείψεις στα Μαθηματικά, στη Φυσική και
στη Χημεία. Ακόμα, αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά τη συγγραφή μιας επιστημονικής
εργασίας, κυρίως δε στην σύνθεση και στην γραπτή αιτιολόγηση των συμπερασμάτων τους.
Παρά τις αδυναμίες αυτές, το επίπεδο των αποφοίτων του Τμήματος είναι υψηλό και
συγκρίσιμο με αυτό άλλων Τμημάτων με μεγαλύτερη βάση εισαγωγής. Τούτο αποδεικνύεται
από την μέχρι τώρα αποδοχή των αποφοίτων μας σε μεταπτυχιακά προγράμματα της
ημεδαπής και αλλοδαπής και της επιτυχούς περαίωσης τους. Επομένως οι φοιτητές του
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Τμήματος ξεκινούν μεν από χαμηλότερο εφαλτήριο, καταλήγουν όμως πτυχιούχοι ισότιμοι
των άλλων Ελληνικών πανεπιστημίων. Η επιμονή των διδασκόντων στη διατήρηση υψηλού
επιπέδου σπουδών και η επιπλέον προσπάθεια των φοιτητών για την επίτευξη υψηλών
«στάνταρντς» δικαιολογούν εν μέρει τον υψηλό μέσο χρόνο αποφοίτησης.
Οι μέχρι τώρα προσπάθειες της Πολιτείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος των
αιωνίων φοιτητών περιορίζονται στην θεσμοθέτηση κατάλληλων διοικητικών μέτρων. Κατά
την άποψη μας είναι απαραίτητο να συνοδευθούν τα μέτρα αυτά με την επαναφορά του
θεσμού των βοηθών. Η επιχειρηματολογία που ακολουθεί τεκμηριώνει την άποψη αυτή.
Στο Ελληνικό πανεπιστήμιο φοιτούν άνθρωποι χωρίς φυσική παρουσία στους χώρους του
πανεπιστημίου και είναι κοινωνικά αποδεκτό να ονομάζεται κάποιος τελειόφοιτος, ενώ δεν
έχει εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα πρώτου έτους. Ο ίδιος φοιτητής σε ένα Βρετανικό π.χ.
πανεπιστήμιο θα έπαιρνε το πτυχίο του στον προβλεπόμενο χρόνο. Ο λόγος είναι απλός: στο
Βρετανικό πανεπιστήμιο ο φοιτητής παραδίνει ασκήσεις σε τακτά διαστήματα, αυτές
διορθώνονται από βοηθούς, επιστρέφονται και σχολιάζονται σε ειδικά φροντιστήρια. Το
αποτέλεσμα είναι ότι ο φοιτητής εργάζεται στο διάστημα ολόκληρου του εξαμήνου και όχι
μόνο στην περίοδο των εξετάσεων. Στο Ελληνικό πανεπιστήμιο ζητούμε από το φοιτητή να
κάνει το ίδιο πράγμα, αλλά από μόνος του και χωρίς υποχρέωση, πράγμα που απαιτεί από
τους νέους μας μεγάλα αποθέματα αυτοπειθαρχίας. Η αποτυχία λοιπόν του πανεπιστημιακού
μας συστήματος οφείλεται στο ότι οι φοιτητές μας δεν έχουν την συνεχή παρακολούθηση και
τα εβδομαδιαία φροντιστήρια. Προτείνεται η στελέχωση των Τμημάτων με βοηθούς με ειδικά
προσόντα, π.χ. διδακτορικό. Σε Τμήματα που αυτό είναι εφικτό, έργο βοηθού μπορεί να
ανατίθεται επ’ αμοιβή σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι βοηθοί
έχουν ως αποκλειστική απασχόληση την διόρθωση ασκήσεων και την διενέργεια
φροντιστηρίων σε ομάδες φοιτητών. Ο αριθμός των βοηθών και το μέγεθος των ομάδων
εξαρτάται από το Τμήμα και από τη φύση του μαθήματος. Επί παραδείγματι, για ένα μάθημα
Μαθηματικών σε 100 πρωτοετείς, απαιτούνται δύο ή τρεις βοηθοί για φροντιστήρια σε
δεκαπενταμελείς ομάδες. Η συμμετοχή στα φροντιστήρια θα είναι υποχρεωτική.
Ειδικά για το Τμήμα μας, η ύπαρξη βοηθών θα επέτρεπε την διενέργεια ειδικών
φροντιστηριακών μαθημάτων στο πρώτο έτος που θα καλύπτουν τις ελλείψεις βασικών
γνώσεων των πρωτοετών μας και θα γεφυρώνουν το Λύκειο με το πρόγραμμα σπουδών μας.

Βοηθητικό Προσωπικό για εκπαιδευτικά και ερευνητικά Εργαστήρια. Ένα
από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας είναι ο έντονα
διεπιστημονικός και εργαστηριακός του χαρακτήρας και η συνεπαγόμενη πρακτική
εκπαίδευση των φοιτητών. Παρά ταύτα, η οξύτατη έλλειψη μελών βοηθητικού διδακτικού
προσωπικού περιορίζει τη δυνατότητα παροχής υποχρεωτικής εργαστηριακής εκπαίδευσης
μόνο σε αντικείμενα που διαθέτουν τους αντίστοιχους ΕΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ, δηλαδή κυρίως
χημικά και βιολογικά αντικείμενα, παρά το γεγονός ότι και σε άλλα αντικείμενα, έχει
δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή (εργαστηριακές σημειώσεις) και παρέχονται
εργαστήρια σε προαιρετική βάση (λόγω αδυναμίας παρακολούθησης του συνόλου των
φοιτητών). Επιπλέον, ενώ μέσω της έντονης ερευνητικής δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ το
Τμήμα έχει προμηθευτεί υψηλότατης ποιότητας επιστημονικό εξοπλισμό, υπάρχει πλήρης
έλλειψη προσωπικού που θα εξασφάλιζε σε μόνιμη βάση την ομαλή λειτουργία του
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διενεργώντας εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης. Έτσι, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική
ανάγκη η απασχόληση μόνιμου προσωπικού που θα εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του
ηλεκτρονικού και μηχανολογικού εξοπλισμού του Τμήματος.

Παρακολούθηση Σταδιοδρομίας Αποφοίτων. Μελετάται η δημιουργία και
εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης της εξέλιξης της σταδιοδρομία των αποφοίτων του
Τμήματος, σε συνεργασία με τον ήδη ιδρυθέντα Σύλλογο Αποφοίτων Τμήματος Επιστημών
της Θάλασσας. Σχεδιάζεται η δημιουργία λίστας αποφοίτων στον server του Τμήματος για
την παρακολούθηση της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων. Το σύστημα θα
περιλαμβάνει ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση. Οι ερωτήσεις θα αφορούν στο είδος της
απασχόλησης, στο τόπο και τον τρόπο εύρεσης της απασχόλησης, στο έτος αποφοίτησης,
στην κατεύθυνση της πτυχιακής εργασίας, στο αντικείμενο πρακτικής άσκησης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1α. Μαθήµατα Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας
ΜΑΘΗΜΑ

Γενική Χημεία
Βιολογία
Γεωλογία
Απειροστικός Λογισμός
Περιβαλλοντική Επιστήμη
Εισαγωγή στην Πληροφορική & Προγραμματισμός
Αναλυτική Χημεία
Θαλάσσια Βιολογία
Φυσική
Διανυσματικός Λογισμός
Στατιστική
Περιγραφική Φυσική Ωκεανογραφία
Θαλάσσια Οικολογία
Χημική Ωκεανογραφία
Εισαγωγή στη Δυναμική Ωκεανογραφία
Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση
Θαλάσσια Μικροβιολογία
Ιχθυολογία
Μεθοδολογίες Λήψης και Επεξεργασίας Δειγμάτων
Αριθμητική Ανάλυση
Μέθοδοι προσομοίωσης και εφαρμογές
Θαλάσσια Ιζηματολογία
Τηλεπισκόπηση και Οργάνωση Πληροφορίας
Υδατοκαλλιέργειες
Περιβαλλοντική Χημεία
Διαφορικές Εξισώσεις

Κορµού(Κο)
Ειδίκευσης(Ε)
Κατεύθυνσης(Κα)*

Υποχρεωτικό /

-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)

-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-

Κατ'επιλογήν

Αρ.
προαπαιτ
ουμένων

Διδακτικές
Μονάδες

Πιστωτικές
Μονάδες ECTS

Αρ.
∆ιδάσκοντων
(Συνεργάτες)

Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν

-

3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
4
4
3
3
4
4
4
3
3
3

4
6
5
6
5
5
5
5
5
6
4
4
5
6
6
4
6
5
4
4
5
5
5
5
4
4

1
2 (2)
1 (1)
1
1
1
2 (2)
1 (1)
1
1
1
1
1
1 (2)
1
1
1 (2)
1 (2)
1
1
2
1 (1)
1
1
1
1
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Παράκτια Γεωλογία
Θαλάσσια Γεωλογία
Αλιευτική Βιολογία
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Παράκτια Μηχανική
Θαλάσσια Ρύπανση
Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών
Υδατική Τοξικολογία
Παράκτια και Μεταβατικά Οικοσυστήματα
Φυσική της Ατμόσφαιρας & Αλληλεπιδράσεις με
Ωκεανό Διαχείριση
Αλιευτική
Θαλάσσια Βιοποικιλότητα
Θεωρία & Πρακτική Μελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων
Ωκεανοί
και Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή
Μικροβιολογικός Ποιοτικός Έλεγχος Αλιευμάτων &
Τροφίμων Βιοτεχνολογία
Θαλάσσια
Δίκαιο Θαλασσίου Περιβάλλοντος
Διαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας
Επεξεργασία Ωκεανογραφικών Δεδομένων (Ανάλυση
χρονοσειρών)
Θερινή
Πρακτική Άσκηση
Εφαρμοσμένη Θαλάσσια Γεωλογία
Υδροακουστική Τεχνολογία
Ειδικά Θέματα Ωκεανογραφίας
Ποσοτική Οικολογία
Γενική Διδακτική
Οικονομικά Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων
Δυναμική Ιζημάτων
Εφαρμογές ΓΣΠ στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
Μικροβιακή Οικολογία
Θαλάσσια Κυματική
Παράκτιες και Υποθαλάσσιες Εφαρμογές
Παιδαγωγική Ψυχολογία

-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-(Κο)
-

Κατ’ επιλογήν
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Υποχρεωτικό
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
Κατ’ επιλογήν
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
-

3
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
3
3
3
4
3
3
3
3
3
4
2
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3

4
5
5
6
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1 (1)
1 (1)
1
1
1
2
1
2
2 (1)
1
1
2 (1)
1
1
1 (2)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
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Δορυφορική Ωκεανογραφία
Κατ’ επιλογήν
Πτυχιακή Εργασία
Υποχρεωτικό
* Στο πτυχίο του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας δεν προβλέπονται κατευθύνσεις
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12

3
6

4
16

1
-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1β. Μαθήµατα Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας 2009-2010
ΜΑΘΗΜΑ

Επάρκεια Εκπ/κών
Μέσων
(Ναι / Όχι)

Εγγεγραµµένοι
φοιτητές

Αριθµός Φοιτητών που πέρασε
επιτυχώς στην κανονική &
επαναληπτική εξέταση

Ναι

313

75

Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι**
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

349
212
402
219
193
242
171
317
360
207
260
132
148
167
29
229
103
64
52
122
147
133
128
88
23
81

76
77
85
40
68
56
59
109
80
69
78
49
79
62
10
52
42
32
19
66
67
57
67
46
5
38

Γενική Χημεία
Βιολογία
Γεωλογία
Απειροστικός Λογισμός
Περιβαλλοντική Επιστήμη
Εισαγωγή στην Πληροφορική & Προγραμματισμός
Αναλυτική Χημεία
Θαλάσσια Βιολογία
Φυσική
Διανυσματικός Λογισμός
Στατιστική
Περιγραφική Φυσική Ωκεανογραφία
Θαλάσσια Οικολογία
Χημική Ωκεανογραφία
Εισαγωγή στη Δυναμική Ωκεανογραφία
Πολυδιάστατη Στατιστική Ανάλυση
Θαλάσσια Μικροβιολογία
Ιχθυολογία
Μεθοδολογίες Λήψης και Επεξεργασίας Δειγμάτων
Αριθμητική Ανάλυση
Μέθοδοι προσομοίωσης και εφαρμογές
Θαλάσσια Ιζηματολογία
Τηλεπισκόπηση και Οργάνωση Πληροφορίας
Υδατοκαλλιέργειες
Περιβαλλοντική Χημεία
Διαφορικές Εξισώσεις
Παράκτια Γεωλογία
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Θαλάσσια Γεωλογία
Αλιευτική Βιολογία
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Παράκτια Μηχανική
Θαλάσσια Ρύπανση
Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών
Υδατική Τοξικολογία
Παράκτια και Μεταβατικά Οικοσυστήματα
Φυσική της Ατμόσφαιρας & Αλληλεπιδράσεις με Ωκεανό
Αλιευτική Διαχείριση
Θαλάσσια Βιοποικιλότητα
Θεωρία & Πρακτική Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Ωκεανοί και Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή
Μικροβιολογικός Ποιοτικός Έλεγχος Αλιευμάτων & Τροφίμων
Θαλάσσια Βιοτεχνολογία
Δίκαιο Θαλασσίου Περιβάλλοντος
Διαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιέργειας
Επεξεργασία Ωκεανογραφικών Δεδομένων (Ανάλυση χρονοσειρών)
Θερινή Πρακτική Άσκηση
Εφαρμοσμένη Θαλάσσια Γεωλογία
Υδροακουστική Τεχνολογία
Ειδικά Θέματα Ωκεανογραφίας
Ποσοτική Οικολογία
Γενική Διδακτική
Οικονομικά Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων
Δυναμική Ιζημάτων
Εφαρμογές ΓΣΠ στο Θαλάσσιο Περιβάλλον
Θαλάσσια Μικροβιακή Οικολογία
Θαλάσσια Κυματική
Παράκτιες και Υποθαλάσσιες Εφαρμογές
Παιδαγωγική Ψυχολογία
Δορυφορική Ωκεανογραφία
Πτυχιακή Εργασία

Όχι*
Ναι
Ναι**
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι*
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Όχι*
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι**
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι**
Ναι
115

132
161
222
161
186
120
43
37
58
160
158
89
133
142

56
74
61
99
68
59
14
10
18
72
62
22
80
57

57
68
18
31
54
76
134
33
72
84
74
33
51
79
66
57

18
15
9
31
15
34
30
6
44
54
25
10
9
39
36
36

111

35
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* Περαιτέρω ανάπτυξη εργαστηριακής υποδομής είναι επιθυμητή για την εξάσκηση των προπτυχιακών φοιτητών
** Τα εκπαιδευτικά μέσα κρίνονται επαρκή κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, δεδομένου όμως ότι αφορούν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξειδικευμένα
λογισμικά (ArcGIS, Erdas Imagine) είναι απαραίτητη η αναβάθμισή τους τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια. Σημειώνεται επίσης ότι στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο δεν υπάρχει κανένα μέλος ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ ή επιστημονικός συνεργάτης που να επικουρεί στην υλοποίηση των
μαθημάτων / εργαστηρίων και στην εκπόνηση διπλωματικών διατριβών και διατριβών εξειδίκευσης που σχετίζονται με τον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων
Πληροφοριών / Τηλεπισκόπησης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1γ. Συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό (Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού που μετακινήθηκαν στο Τμήμα Επιστημών της
Θάλασσας)
Ακαδημαϊκό
έτος

Όνομα

Φορέας

Χώρα

2005-2006

Dr. E. Ona

Institute of Marine Research,

Norway

Prof. M. Collins

University of Southampton

UK

Prof. M. Tsimplis

University of Southampton

UK

Prof. J. Tastet

University of Bordeaux

France

Dr. A. Uriarte

University of Azti

Spain

Dr. J. Simmonds

Marine Laboratory Aberdeen

UK

Prof. M. Collins

University of Southampton

UK

Dr. E. Sala

Scripps Institution of Oceanography, UCSD

USA

Prof. M. Gregg

University of Washington

USA

Dr. M. Alford

University of Washington

USA

2007-2008

Dr. R. Asariotis

UNCTAD, Geneva

Switzerland

2008-2009

Prof. M. Collins

University of Southampton

UK

Dr. R. Asariotis

UNCTAD, Geneva

Switzerland

Prof. Alberto Basset

University of Lecce

Italy

2006-2007

2009-2010
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1δ. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών
20092010

20082009

20072008

20062007

20052006

Σύνολο

Φοιτητές του Τμήματος που
φοίτησαν σε ξένο
πανεπιστήμιο

2
studies+2
placement

3
studies+1
placement

7

-

-

15

Επισκέπτες φοιτητές ξένων
πανεπιστημίων στο Τμήμα

6

7

6

-

-

19

Μέλη ακαδημαϊκού
προσωπικού του Τμήματος
που μετακινήθηκαν σε άλλο
Πανεπιστήμιο

1

0

0

-

-

1

Μέλη ακαδημαϊκού
προσωπικού1 άλλων
Πανεπιστημίων που
μετακινήθηκαν στο Τμήμα

1

0

0

-

-

1

Σύνολο

12

11

13

-

-

36
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1ε. Συνεργαζόμενα Ιδρύματα στο πλαίσιο Erasmus LLP
Χώρα Υποδοχής

Πανεπιστήμιο

Γνωστικό
Αντικείμενο

Γερμανία

Freiberg University
of Mining and
Technology

Environmental
Sciences

Universitat Trier

Geography,
Environmental
Sciences

Universitat
Konstanz

Biology

Brandenburg
University of
Technology
Cottbus

Environmental
Science

Universidad De
Murcia

Environmental
Sciences

Universidad De
Alicante

Biology

Universidad de las
Palmas de Gran
Canaria

Oceanography

Ισπανία
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Γαλλία

Ιταλία

Universidad Rey
Juan Carlos

Environmental
Sciences & Ecology

Universidad
Politecnica De
Valencia

Environment

Universidad de
Granada

Ecology,
Environenmental
Sciences

University of Cadiz

Oceanography,
Environmental
Sciences

Universite de la
Mediterranee (Aix
Marseille II)

Oceanography

Montpellier 2
University

Biology

Univerisity of
Tuscia in Viterbo

Operation
Research,
Ecosystems
Management

Universita Degli
Studi di Salerno

Civil Engineering,
Environmental
Sciences, Ecology
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Universita Degli
Studi di L' Aquila

to be discussed

Universita Degli
Studi di Parma

Environmental
Sciences, Ecology

Universita Degli
Studi Di Padova

Environmental
Engineering

Τσεχία

Univerzita Jana
Evangelisty
Purkyne V Usti
Labem

Environmental
Science

Ολλανδία

Wageningen
University

Environmental
Sciences, Ecology

Πολωνία

Opole University of
Technology

Environmental
Science

West Pomeranian
University of
Technology

Environmental
Sciences

Universidade De
Aveiro

Biology

Universidade do
Minho

Earth Sciences

University of Ulster

Environmental
Sciences, Ecology

Πορτογαλία

Ηνωμένο
Βασίλειο
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Αυστρία

University of
Salzburg

Geo-Sciences

Σουηδία

Lund University

Environmental
Sciences

Ελβετία

Zurich University
of Applied Sciences

Environmental
Sciences
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1στ. Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών’
Τίτλος ΜΠΣ: « Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών»
Mάθημα

Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών

Διδάσκοντες

Υποχρεωτικό /

Διαλέξεις

Κατ'επιλογήν

Αξιολόγηση
από φοιτητή
(Ναι / Όχι)

(Συνεργάτες)

Υδροδυναμική Παρακτίων Θαλασσίων Περιοχών

41

Βιογεωχημικές Διεργασίες στο Παράκτιο Σύστημα

42

3

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

13

3

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

13

Παρακτια Μηχανική και Δυναμική

42

3

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

13

Οικονομικά Περ/ντος των Θαλασσίων

42

1

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

13

Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στην Παράκτια
Ζώνη

42

3

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

13

Οικολογία Παρακτίων Συστημάτων

42

2

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

13

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών

43

2

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

13

Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Πολιτικές

43

1

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

13

Αλιεία και Αλιευτικοί Πόροι

43

1

Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

13

Εκπόνηση Διατριβής Εξειδίκευσης

43

*

Υποχρεωτικό

-

-

* : Η εκπόνηση της Διατριβής Εξειδίκευσης γίνεται υπό την επίβλεψη ενός ή δύο διδασκόντων ανάλογα με τη θεματική που πραγματεύεται ο φοιτητής ή η φοιτήτρια.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1ζ. Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ‘Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών’

Μάθημα

Τίτλος ΜΠΣ: «Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών»
Υπόβαθρου(Υ)
Επιστημονικής
Περιοχής(ΕΠ)
Πολλαπλή
Σύνολο Διδακτικές
Γενικών
Γνώσεων(ΓΓ)
Βιβλιογραφία Ωρών
Μονάδες
Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων(ΑΔ)

Υδροδυναμική Παρακτίων Θαλασσίων
Περιοχών
Βιογεωχημικές Διεργασίες στο Παράκτιο
Σύστημα
Παρακτια Μηχανική και Δυναμική

Κορμού(Κο)
Ειδίκευσης(Ε)
Κατεύθυνσης(Κα)

ΝΑΙ

3

1

ΕΠ

Κο

ΝΑΙ

3

1

ΕΠ

Κο

ΝΑΙ

3

1

ΕΠ

Κο

Οικονομικά Περ/ντος των Θαλασσίων
Εφαρμογές Ποσοτικών Μεθόδων στην
Παράκτια Ζώνη
Οικολογία Παρακτίων Συστημάτων
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρακτίων
Περιοχών
Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Πολιτικές

ΝΑΙ

3

1

ΕΠ

Κο

ΝΑΙ

3

1

ΑΔ

Κο

ΝΑΙ

3

1

ΕΠ

Κο

ΝΑΙ

3

1

ΑΔ

Κο

ΝΑΙ

3

1

ΕΠ

Κο

Αλιεία και Αλιευτικοί Πόροι

ΝΑΙ

3

1

ΕΠ

Κο

Εκπόνηση Διατριβής Εξειδίκευσης

ΝΑΙ

-

1

ΑΔ

--
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1η. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) ‘Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών’
Τίτλος
ΜΠΣ:

« Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών»
2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

33

33

45

25

34

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος

8

8

16

14

15

(β) Πτυχιούχοι άλλων
Τμημάτων

25

25

29

11

19

Προσφορές

30

30

30

30

25

Εγγραφές

18

14

21

12

20

Απόφοιτοι

11

25

16

16

14-

Αιτήσεις (α+β)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1θ.Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Τίτλος ΜΠΣ:

« Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών»
Κατανομή Βαθμών (%)

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(Σύνολο απόφοιτων)

Έτος Αποφοίτησης

5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

2005-2006

--

7,7%

69,2%

23,1%

7,75 (13)

2006-2007

--

20%

46,7%

33,3%

7,84 (15)

2007-2008

--

--

69,2%

30,8%

8,34 (13)

2008-2009

--

7,7%

84,6%

7,7%

7,97 (13)

2009-2010

--

--

72%

28%

Σύνολο

--
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1ι. Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών BIODIV εαρινού εξαμήνου σπουδών
Τίτλος ΠΜΣ ‘Διατήρηση της Βιοποικιλότητας’-BIODIV
Σελίδα
Οδηγού
Σπουδών

Διδάσκοντες

Υποχρεωτικό /

(Συνεργάτες)

Κατ'επιλογήν

Αξιολόγηση
από
φοιτητή
(Ναι / Όχι)

Biodiversity

Δικτυακός τόπος

3

Υποχρεωτικό

Modelling

Δικτυακός τόπος

3

Theoretical ecology

Δικτυακός τόπος

Bioshperic processes in the changing Mediterranean
environment

Mάθημα

Διαλέξεις

Γλώσσα
διδασκαλίας

Ναι

13

Αγγλική

Υποχρεωτικό

Ναι

13

Αγγλική

1

Υποχρεωτικό

Ναι

13

Αγγλική

Δικτυακός τόπος

4

Υποχρεωτικό

Ναι

13

Αγγλική

Conservation biology

Δικτυακός τόπος

2

Υποχρεωτικό

Ναι

13

Γαλλική

GIS and landscape ecology

Δικτυακός τόπος

2

Υποχρεωτικό

Ναι

13

Αγγλική/Γαλλική

Εκπόνηση Διατριβής Εξειδίκευσης

Δικτυακός τόπος

*

Υποχρεωτικό

Όχι

-

-

* : Η εκπόνηση της Διατριβής Εξειδιίκευσης γίνεται υπό την επίβλεψη ενός ή δύο διδασκόντων ανάλογα με τη θεματική που πραγματεύεται ο
φοιτητής ή η φοιτήτρια.
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Πίνακας 1κ. Μαθήματα Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών εαρινού εξαμήνου σπουδών
Τίτλος ΠΜΣ: ‘Διατήρηση της Βιοποικιλότητας’

Μάθημα

Διδακτικές
Πολλαπλή

Σύνολο

Υπόβαθρου(Υ)
Επιστημονικής
Περιοχής(ΕΠ)
Γενικών
Γνώσεων(ΓΓ)

Κορμού(Κο)
Ειδίκευσης(Ε)

Εγγεγραμμένοι

Αριθμός
Φοιτητών
που συμμετείχαν

Αριθμός
Φοιτητών
που πέρασε
επιτυχώς στην

στις

κανονική &
επαναληπτική

Βιβλιογραφία

Ωρών

Μονάδες
ECTS

Ανάπτυξης
Δεξιοτήτων(ΑΔ)

Κατεύθυνσης(Κα)

φοιτητές

εξετάσεις

εξέταση

Biodiversity

ΝΑΙ

3

5

ΕΠ

Κο

7

7

6

Modelling

ΝΑΙ

3

5

ΕΠ

Κο

7

7

7

Theoretical ecology

ΝΑΙ

3

5

ΕΠ

Κο

7

7

7

Bioshperic processes in the changing Mediterranean
environment

ΝΑΙ

3

5

ΕΠ

Κο

7

7

7

Conservation biology

ΝΑΙ

3

5

ΕΠ

Κο

7

7

GIS and landscape ecology

ΝΑΙ

3

5

ΕΠ

Κο

7

7

3

Εκπόνηση Διατριβής Εξειδίκευσης

ΝΑΙ

2
εξάμηνα

60

ΑΔ

Κο

7

-

3
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Πίνακας 1λ. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΜΣ)
Τίτλος
ΜΠΣ:

‘Διατήρηση της Βιοποικιλότητας’
2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

21

21

19

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος

2

1

-

(β) Πτυχιούχοι άλλων
Τμημάτων

19

20

19

30

30

30

Εγγραφές

12

7

7

Απόφοιτοι

-

7

11

Αιτήσεις (α+β)

Προσφορές

-

-

 Λειτουργεί από το 2007-2008
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Πίνακας 1μ. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Τίτλος
ΜΠΣ:

‘Διατήρηση της Βιοποικιλότητας’-BIODIV
Κατανομή Βαθμών (%)
5.0-5.9

6.0-6.9

7.0-8.4

8.5-10.0

Μέσος όρος Βαθμολογίας
(Σύνολο απόφοιτων)

2005-2006

-

-

-

-

-

2006-2007

-

-

-

-

-

Έτος
Αποφοίτησης

2007-2008

-

-

-

-

-

2008-2009

-

4

3

-

6,9

2009-2010

4

5

2

-

6,3

Σύνολο

4

9

5

-

6,6
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Πίνακας 1ν. Εξέλιξη του αριθμού αιτήσεων, προσφορών θέσεων από το Τμήμα, εισακτέων (εγγραφών) και αποφοίτων στο Πρόγραμμα
Διδακτορικών Σπουδών
2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

11

6

13

4

--

(α) Πτυχιούχοι του Τμήματος

2

1

1

--

--

(β) Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων

9

15

12

16

--

Προσφορές

15

15

15

15

--

Εγγραφές

5

5

6

4

--

Απόφοιτοι

1

--

2

--

2

5 έτη

--

5 έτη

--

5 έτη

Αιτήσεις (α+β)

Μέση διάρκεια σπουδών αποφοίτων
Επεξηγήσεις:

– Απόφοιτοι: Αριθμός Διδακτόρων που ανακηρύχθηκαν στο έτος που αφορά η στήλη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2α. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τμήματος
Επιστημών της Θάλασσας για το ακαδ. Έτος 2009-2010
Κατανοµή Βαθµών
(Αρ. Αποφοίτων)
5.0-6,49
Αρ. αποφοίτων

6,5-7,4.9 7,5-8,49 8,5-10,0 Μέσος
βαθμός Σύνολο αποφοίτων
πτυχίου/διπλώματος

10

35

4

-

(20.41%)

(71.43%)

(8.16%)

6,86

49

ΠΙΝΑΚΑΣ 2β. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας και της
διάρκειας σπουδών τους για το ακαδ. Έτος 2009-2010
∆ιάρκεια σπουδών (Έτη)
Κ

Κ+1

Κ+2

Σύνολο
Κ+3

Κ+4

Κ+5

≥Κ+6

Σύνολο
Αποφοίτων

Αριθμός
αποφοίτων

-

3

12

12

12

(8.2%)

(24.5%)

(24.5%)

6

(24.5%) (12.2%)

4

49

100%

(6.1%)

Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τµήµα. (π.χ. Αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4, Κ+1=5, Κ+2=6,..., Κ+6=10)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2γ. Αριθμός εισακτέων στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας
Τρόπος εισαγωγής

2009-2010

Εισαγωγικές εξετάσεις

91

Μετεγγραφές
Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ (Κατατάξεις)
Άλλες κατηγορίες

11

Σύνολο

102

ΠΙΝΑΚΑΣ 2δ. Εξέλιξη αριθμού εγγεγραμμένων φοιτητών στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας
Ακαδ.
Έτος

1ο
Έτος

2ο
Έτος

3ο
Έτος

20082009

114

78

68

80

-

318

658

20092010

85

96

79

68

-

354

682

4ο Έτος
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5ο Έτος

> 4ο ή 5
Έτος

Σύνολο
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3α. Επιστημονικές δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ την τελευταία πενταετία
Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Θ

Ι

2010

0

18

1

13

1

3

1

0

2

2009

0

25

0

38

2

1

2

0

1

2008

1

15

1

15

4

6

4

0

1

2007

1

20

0

34

4

7

1

0

0

2006

1

17

0

34

4

3

2

0

1

2005

0

24

2

25

1

14

0

0

1

Σύνολο

3

119

4

159

16

34

10

0

6

Επεξηγήσεις:
Α: Βιβλία/μονογραφίες
Β: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Γ: Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές
Δ: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές
Ε: Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές
Ζ: Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους
Η: Άλλες εργασίες
Θ: Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που εκδίδουν πρακτικά
Ι:

Η

Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3β. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου
Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

2010

362

0

1

0

2

0

2009

348

0

1

1

1

0

2008

294

0

1

1

2

0

2007

246

0

2

3

5

0

2006

218

0

0

2

0

0

2005

176

0

0

1

1

0

1644

0

5

23

11

0

Σύνολο
Επεξηγήσεις:
Α: Ετεροαναφορές
Β: Βιβλιοκρισίες
Γ: Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων

Δ: Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών
Ε: Προσκλήσεις για διαλέξεις
Ζ: Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Α
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
1) ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: Β. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Ιδιότητα / Θέση: ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση : 46.7 χλμ Αθηνών - Σουνίου, Τ.Θ.: 712, Τ.Κ. 19013, Ανάβυσσος,
Αθήνα
Τηλ.: 2291076452/460/412, Fax: 2291076347, E-mail: vpapath@ath.hcmr.gr
2) ΦΟΡΕΑΣ : Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: Σ. ΠΑΥΛΗΣ
Ιδιότητα / Θέση : ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση : ΙΚΤΙΝΟΥ 2, 81 100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Τηλ.: 22510- 27333
3) ΦΟΡΕΑΣ: MARATHON DATA SYSTEMS
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: Α. ΚΟΝΤΟΣ
Ιδιότητα / Θέση: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 38 15125 ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210-6198866, E-mail: icmel@mes.forthnet.gr
4) ΦΟΡΕΑΣ : ΕΘΙΑΓΕ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: ΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ιδιότητα / Θέση : ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση : ΘΕΡΜΗ 57 001 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλ.: 2310-473429, Fax : 2310-489044
5) ΦΟΡΕΑΣ : ΔΕΥΑΜ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: Π. ΚΛΑΔΙΤΗΣ
Ιδιότητα / Θέση : ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17
Τηλ.: 22510-46755
6) ΦΟΡΕΑΣ : ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ
Ιδιότητα / Θέση : Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση : ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ 823 00 ΧΙΟΣ
Τηλ.: 2720-23561/4, Fax : 22720-222412
7) ΦΟΡΕΑΣ : ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: Ν. ΚΟΥΡΤΖΗΣ
Ιδιότητα / Θέση : ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση : ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Τηλ.: 22510- 28615, Fax : 22510- 28615
8) ΦΟΡΕΑΣ : ‘ΑΡΧΕΛΩΝ’
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
Ιδιότητα / Θέση : ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ταχυδρομική διεύθυνση : ΣΟΛΩΜΟΥ 57, 104 32 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210–5231342, Fax: 210–5231342, E-mail : stps@archelon.gr
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9) ΦΟΡΕΑΣ : ΧΗΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΟΔΟΥ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: Μ.ΠΑΤΡΙΚΗ
Ιδιότητα / Θέση : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση : ΟΛ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΧΑΡΙΤΟΥ 17 ΡΟΔΟΣ 85100
Τηλ.: 2241023253, Fax : 2241077933
10)ΦΟΡΕΑΣ : ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: Α. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
Ιδιότητα / Θέση : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση : ΠΡΩΗΝ ΑΜ. ΒΑΣΗ ΓΟΥΡΝΩΝ, Τ.Θ. 2214 ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΤΚ 71003,
ΚΡΗΤΗ
Τηλ.: 2810-337801, Fax : 2810-337822, Ε-mail : imbc@imbc.gr
11) ΦΟΡΕΑΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΛΥΚΗ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: Ν. ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗΣ
Ιδιότητα / Θέση : ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση : ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ 10679
Τηλ.: 210-3617781, Fax : 210-3617510
12)ΦΟΡΕΑΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ
ΤΜΗΜΑ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΕΞΟΡΥΞΗΣ,
ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ
&
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Ε. ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΓΕΡΑΚΙΝΗ 63100 , ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
ΤΗΛ.: 23710-51251
13)ΦΟΡΕΑΣ : ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Α. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ 64007, ΚΑΒΑΛΑ
ΤΗΛ.: 25940-22691-3
14)ΦΟΡΕΑΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (ΕΚΒΥ)
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Μ.ΤΣΙΤΣΗ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 14Ο ΧΙΛ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, ΘΕΡΜΗ 57001
ΤΗΛ.: 2310-473429
15)ΦΟΡΕΑΣ : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΜ)
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΧΡ. ΚΟΝΤΟΥ 30 ΠΡΕΒΕΖΑ 48100
ΤΗΛ.: 26820-89150
16)ΦΟΡΕΑΣ : ALPHA MENTOR
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Α. ΧΑΤΖΙΝΟΚΑΛΟΥ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 28, ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 55535
ΤΗΛ.: 2310-322498, FAX : 2310-309768
17) ΦΟΡΕΑΣ : ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Ι. ΚΑΓΚΑΛΟΥ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Φ.Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
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ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 25 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 45221 ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΠΑΒΙ
ΤΗΛ.: 26510-21834, FAX : 26510-31867
18)ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ (ΔΕΥΑΘ)
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: ΠΑΠΑΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΠΑΝΕΙΝΩΝΔΑ 140 32200 ΘΗΒΑ
ΤΗΛ.: 22620-27184, FAX : 22620-25947
19)ΦΟΡΕΑΣ : ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΛΙΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: ΣΑΚΑΡΕΛΟΥ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200
ΤΗΛ.: 26310-55260
20) ΦΟΡΕΑΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 24 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ.: 21040-60000
21)ΦΟΡΕΑΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΠΟΥΦΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ :
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, 11521 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-6466711
22) ΦΟΡΕΑΣ : ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΙΑΣ & ΥΓΡΟΤΟΠΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: ΜΠΟΥΡΜΠΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ 73 100 ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗ
ΤΗΛ.: 28210-83442, FAX: 28210-93963
23) ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΛΙΕΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Δ. ΡΙΖΟΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΡΟΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ 22 ΛΑΜΙΑ 35100
ΤΗΛ.: 22310-42709, FAX : 22310-30610
24) ΦΟΡΕΑΣ: ΕΥΔΑΠ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΥΔΑΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: ΜΑΖΑΡΑΚΗ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΥΔΑΠ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΩΡΟΠΟΥ 156 ΓΑΛΑΤΣΙ, 11146, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-2144070
25) ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ‘ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Ε. ΦΛΩΡΟΥ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΕΥΝ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 15310 ΑΤΤΙΚΗ – ΤΘ 60228
ΤΗΛ.: 210-6503000, FAX : 210-6532649
26)
ΦΟΡΕΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΟΥΣΣΗ
Ιδιότητα / Θέση : ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
138

Αξιολόγηση ΤΕΘ 2009-2010
Ταχυδρομική διεύθυνση : ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 30 400 ΑΙΤΩΛΙΚΟ
Τηλ.: 26320-24128, Fax : 26320-24128, E-mail: icmel@mes.forthnet.gr
27)

ΦΟΡΕΑΣ: MINISTRY OF AGRICULTURE (ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : DEPARTMENT OF FISHERIES
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: ΔΡ. Μ. ΑΡΓΥΡΟΥ / Δρ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
Ιδιότητα / Θέση : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση : Αιόλου 13, 1416, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: 0035-72807807, Fax : 0035-72775955

&

ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ

28)
ΦΟΡΕΑΣ : ΙΧΘΥΚΑ, IΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΧΕΛΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: ΑΠ. ΚΑΠΑΡΕΛΙΩΤΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΝΕΟΧΩΡΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, 30 001
ΤΗΛ.: 26310-28873, FAX : 26310-28807
29)
ΦΟΡΕΑΣ : ‘ΑΡΙΩΝ’, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΗΤΩΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Α. ΔΡΟΥΓΑ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΕΥΝ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 9, 54640, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310-889404, FAX : 2310-889404, E-mail: arion@arion.org.gr
30) ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Ρόδου, ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: Δρ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΟΥΛΑΣ
Ιδιότητα / Θέση: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση : Οδός Κώ, ΡΟΔΟΣ
Τηλ.: 22410-27308, Fax: 22410-78321
31)ΦΟΡΕΑΣ : ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Δ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΤΚ 29100
ΤΗΛ.: 2695 29870, FAX : 2695023499, E-mail: infonmpz@otenet.gr
32) ΦΟΡΕΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δ/ΝΣEΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Α. ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ 2, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, 81100
ΤΗΛ.: 22510 46667, FAX : 22510 46995, E-mail: u14006@minagric.gr
33) ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: Κ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ιδιότητα / Θέση: ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση : ΑΓ. ΚΟΣΜΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 16 604 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210- 9653520 – 521, Fax: 210- 9653522
34) ΦΟΡΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: ΜΑΥΡΟΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ιδιότητα / Θέση: ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση : Στρατόπεδο Παπάγου, ΤΓΝ 1040 , Χολαργός, Αθήνα
Τηλ.: 210-6551767, 210-6442971, Fax: 210-6517811
35) ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΝΥΔΡΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ‘Θαλασσόκοσμος’
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Κρήτη

Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: Μ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Ιδιότητα / Θέση: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση : Πρ. Αμερικάνικη Βάση Γουρνών, Τ.Θ. 2214, Ηράκλειο 71003,
Τηλ.: 2810 337788, Fax: 2810337882

36) ΦΟΡΕΑΣ: AP Marine Environmental Consultancy Ltd.
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: Α. ΠΕΤΡΟΥ
Ιδιότητα / Θέση: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 2, ΠΛ. ΑΓΛΑΝΙΑ, Τ.Θ. 26728, ΤΚ 1647, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Τηλ.: +357 22 331660, Fax: +357 22 339959, e-mail: apmarine@valicom.com.cy
37)

ΦΟΡΕΑΣ: ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α.Ε.
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: Α. ΦΡΕΝΤΖΟΣ
Ιδιότητα / Θέση: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΛΙΒΑΔΙ-ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ, Τ.Κ. 28200
Τηλ.: 26710-92600, e-mail: keffish@otenet.gr

38) ΦΟΡΕΑΣ: ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: Γ. ΣΠΙΝΟΣ
Ιδιότητα / Θέση: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Τ.Κ 28100
Τηλ.: 26713-60553, e-mail: spinos@otenet.gr
39) ΦΟΡΕΑΣ: CYPRUS MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOSIATION
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ονοματεπώνυμο Εργοδότη: Μ. ΙΕΡΕΙΔΗΣ
Ιδιότητα / Θέση: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ταχυδρομική διεύθυνση: ΠΛ. ΕΙΡΗΝΗΣ & ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ, Τ.Θ. 56671, ΤΚ 3309, ΛΕΜΕΣΟΣ
Τηλ.: +357-25343311, Fax: +357 25356066
40) ΦΟΡΕΑΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Δ/ΝΣEΙΣ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: Β. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΑ / ΘΕΣΗ : ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1, ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ, 82100 ΧΙΟΣ
ΤΗΛ.: 22710-44438
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Β
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ-BIODIV

BIODIV COURSE EVALUATION FORM

My opinion for the course is good overall
The teaching ability of the instructors was adequate/satisfactory
The course’s demands, timetable, and evaluation criteria were
defined from the start
The scientific level of the instructors was satisfactory
The instructor was willing to provide help and clarifications when
requested
The various issues developed in the lectures were interesting and
stimulating research-wise
The examples, case studies, and workshops were interesting and
constructive
The lecture notes and teaching material were adequate and
closely related to the goals of the course
The course hours were covered completely by the instructors
The course was substantially supported by the Vista platform
The homework (essays, exercises, etc) was useful and adequate in
number
The exam questions were clearly defined and corresponded well
to the teaching material
The practical and theoretical parts of the course were well
balanced
Information on your performance was available soon after each
examination
Please add any comment/remark that would help improve the quality of this course:
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I don’t
know

I disagree

Statements

I partly
agree
I partly
disagree

I agree
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1Γ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΜΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών και υπηρεσιών του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών»
Αυτό το ερωτηματολόγιο σας δίνει την ευκαιρία να εκφράσετε τις απόψεις σας για το
πρόγραμμα σπουδών και τις υπηρεσίες του ΠΜΣ. Οι απαντήσεις σας θα είναι ανώνυμες. Τα
αποτελέσματα θα αποτελέσουν μέρος μιας πιο γενικής εικόνας της αποτελεσματικότητας
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς επίσης και την ευκαιρία να βελτιωθεί η
ποιότητα του.
Παρακαλούμε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Για τις ερωτήσεις εκείνες που περιέχουν
αριθμητική κλίμακα, κυκλώστε τον αριθμό που εκφράζει καλύτερα τη γνώμη σας.
Β: Γενική Αξιολόγηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
Υποδομές και Υπηρεσίες
Επιτυχημένο Ικανοποιητικό

Μέτριο

Με
ελλείψεις
αλλά με
δυνατότητα
βελτίωσης

Με πολλές
ελλείψεις

Γραμματειακή
υποστήριξη

5

4

3

2

1

Ροή
Προγράμματος
Σπουδών

5

4

3

2

1

Βιβλιοθήκη

5

4

3

2

1

Εργαστήριο
Η/Υ

5

4

3

2

1

Συνολικά πως θα αξιολογούσατε το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου :
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Εκτιμούμε τη συμμετοχή σας!
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθημάτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Διαχείριση Παρακτίων Περιοχών»
Μάθημα:
Συντονιστής:
Αυτό το ερωτηματολόγιο σας δίνει την ευκαιρία να εκφράσετε τις απόψεις σας για το
μάθημα. Οι απαντήσεις σας θα είναι ανώνυμες. Τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν μέρος
μιας πιο γενικής εικόνας της αποτελεσματικότητας του μαθήματος καθώς επίσης και την
ευκαιρία να βελτιωθεί η ποιότητα του.
Παρακαλούμε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις. Για τις ερωτήσεις εκείνες που περιέχουν
αριθμητική κλίμακα, κυκλώστε τον αριθμό που εκφράζει καλύτερα τη γνώμη σας.
Α: Γενική Αξιολόγηση Μαθήματος
Πολύ
καλό

Επιτυχημένο

Ικανοποιητικό

Μέτριο

Με πολλές
ελλείψεις

Περιεχόμενο
Μαθήματος

5

4

3

2

1

Οργάνωση
Μαθήματος

5

4

3

2

1

Ποιότητα
Διδασκαλίας

5

4

3

2

1

Βιβλιογραφία
που προτάθηκε
/δόθηκε

5

4

3

2

1

Βαθμός
ενδιαφέροντος
μαθήματος

5

4

3

2

1

Ήταν οι καθηγητές προσιτοί και πρόθυμοι στην επικοινωνία τους μαζί σας;
Πολύ

Αρκετά

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

5

4

3

2

1
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Πόσο σημαντικές ήταν οι εργασίες για την εμβάθυνση των γνώσεων σας στο γνωστικό
αντικείμενο του μαθήματος;
Πολύ

Αρκετά

Μέτρια

Λίγο

Καθόλου

5

4

3

2

1

Πως κρίνετε τον βαθμό δυσκολίας και την έκταση της ύλης; Σχολιάστε:

Γενικές παρατηρήσεις και σχόλια:
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2Α
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας
Φύλλο Αξιολόγησης Μαθήματος

Ακαδημαϊκό έτος: 2009-2010

Εξάμηνο: Εαρινό

Μάθημα: ……………………………………………………….
Διδάσκοντες Ι: ………………………

ΙΙ: ………………………………..

Πόσες διαλέξεις (δίωρα ή τρίωρα) χάσατε;

0

1-2

3-4

>4

Α. Έχετε παρακολουθήσει ξανά το μάθημα; …………………

Β. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου εργαστήκατε
(α) Λίγο κάθε εβδομάδα

(β) Τουλάχιστον 4 ώρες την εβδομάδα

(γ) Καθόλου (δ) Εργάζεστε μόνο στις εξετάσεις

(ε) Άλλο

Γ. Σε ποια από τα παρακάτω μαθήματα έχετε επιτύχει;
Απειροστικός Λογισμός, Στατιστική, Φυσική, Γενική Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία

Δ. Η άποψη σας για τον διδάσκοντα ή διδάσκοντες Ι και ΙΙ (χρησιμοποιήστε 10-θμια κλίμακα)
1.

Διδακτική ικανότητα

Ι ……..

ΙΙ ………

2. Οι ώρες των διαλέξεων καλύφθηκαν πλήρως Ι ……..
3. Μεταδοτικότητα Ι ……..

ΙΙ ………

4. Συμπεριφορά προς τους φοιτητές Ι ……..
5.

ΙΙ ………

ΙΙ ………

Προσωπική βοήθεια προς τους φοιτητές Ι ……..

ΙΙ ………

6. Παρουσιάζει την ύλη με κατανοητό τρόπο Ι ……..
7.

Είναι καλά οργανωμένος Ι ……..

ΙΙ ………

ΙΙ ………

8. Απαιτεί πολλά από τους φοιτητές Ι ……..

ΙΙ ………

9. Προκαλεί το ενδιαφέρον των φοιτητών στην ύλη του μαθήματος Ι ……..
10. Υποστηρίζει τους φοιτητές εκτός μαθήματος Ι ……..

ΙΙ ………

ΙΙ ………

Άλλα σχόλια …………………………………………………………………
Ε. Η άποψη σας για το μάθημα (Απαντήστε με: Πολύ, Λίγο, Καθόλου, Δεν έχω άποψη)
1.

Συνδέεται με άλλα γνωστικά αντικείμενα ……………..
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2. Καλύπτει τις ανάγκες άλλων μαθημάτων ……………..
3. Η επιλογή της ύλης είναι επιτυχής ……………..
4. Ενισχύθηκαν οι γνώσεις μου από το συγκεκριμένο μάθημα ……………..
5.

Το θεωρητικό και πρακτικό μέρος του μαθήματος ήταν ισορροπημένα …

6. Τα παραδείγματα, μελέτες περιπτώσεων και εφαρμογές ήταν ενδιαφέροντα ……………..
7.

Οι απαιτήσεις, το πρόγραμμα και τα κριτήρια βαθμολόγησης ήταν σαφή από την αρχή
……………..

8. Η εργασία στο σπίτι (ασκήσεις, εργασίες) ήταν χρήσιμη και επαρκής ….
9. Οι σημειώσεις και το εκπαιδευτικό υλικό ήταν κατάλληλα και συνδεδεμένα με τους
στόχους του μαθήματος ……………..

Πως θα μπορούσε να βελτιωθεί το μάθημα;
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Τι θα θέλατε από το μάθημα;
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2005-2010
3.2.1.1. Southern European Seas: Assessing and Modelling Ecosystem changes
(SESAME) Χρηματοδότηση: 6ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (προτεραιότητα 6.3:
Κλιματική Αλλαγή και Οικοσυστήματα).
Προϋπολογισμός: 280,214.00 €
Η ερευνητική ομάδα αποτελείται από ένα μεγάλο πλήθος ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων
της Μεσογείου, της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και της Δυτικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ο σκοπός του έργου είναι να εκτιμήσει και προβλέψει τις αλλαγές στα οικοσυστήματα των Νότιων
Θαλασσών της Ευρώπης (Μεσόγειο και Μαύρη), και της ικανότητάς τους να συνεχίσουν να
προμηθεύουν βασικά αγαθά και υπηρεσίες υψηλής κοινωνικής αξίας. Το SESAME γεφυρώνει το
χάσμα οικονομικών και φυσικών επιστημών σε μια προσπάθεια να εκτιμήσει τη δυνατότητα των
οικοσυστημάτων να συνεχίσουν να συντηρούν την κοινωνικοοικονομική δομή των παρακτίων
κοινωνιών των Νότιων Ευρωπαϊκών Θαλασσών.
Επιστ/κός Υπεύθυνος για το ΤΕΘ: Α. Κοντογιάννη.
3.2.1.2 Prevention and Management of sea-originated Risks to the Coastal Zone (CORI)
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα INTERREG III B ARCHIMED.
Προϋπολογισμός: 315,000.00 €
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία και παροχή κάποιων εργαλείων αναχαίτισης και διαχείρισης
θαλασσογενών κινδύνων της παράκτιας ζώνης. Το πρόγραμμα αποτελείται από: (α) Αναγνώριση και
χαρτογράφηση περιοχών υψηλού κινδύνου από tsunamis και άλλα φαινόμενα αύξησης της στάθμης
θάλασσας, (β) Εξέλιξη εργαλείων και μεθοδολογιών για διαχείριση και ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεων συμβάντων παράκτιας ρύπανσης (λόγω πετρελαιοκηλίδων ή άλλων αιτιών) (γ) Εξέλιξη
και εφαρμογή ενός πιλοτικού σχεδίου προστασίας ακτών και απόκρισης σε συμβάντα θαλάσσιας
ρύπανσης.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Θ. Καραμπάς.
3.2.1.3 Σύστημα Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τις Ιχθυοκαλλιέργειες
(Aquaplanner)
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα INTERREG III A Ελλάδα – Κύπρος 2000-2006.
Προϋπολογισμός: 50,000.00 €
Οι στόχοι του έργου είναι (α) η στήριξη της διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των κυριοτέρων
ερευνητικών φορέων της Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των
ιχθυοκαλλιεργειών και της δημιουργίας δικτύου έρευνας και ενημέρωσης μεταξύ τους, (β) η
δημιουργία καινοτόμων διαδικασιών χωροθέτησης και διαχείρισης των ιχθυοκαλλιεργειών, (γ) η
μεταφορά τεχνογνωσίας στους τομείς περιβάλλον και ιχθυοκαλλιέργεια και ανάπτυξης διαχειριστικών
συστημάτων, και (δ) η ενημέρωση/κατάρτιση των ενδιαφερομένων - χρηστών σε Ελλάδα και Κύπρο.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Β. Ζερβάκης.
3.2.1.4 Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων διαχείρισης κρίσεων ρύπανσης από
πετρελαιοκηλίδες στη περιοχή εγκατάστασης του αγωγού Burgas-Αλεξανδρούπολης
(Βορειοανατολικό Αιγαίο) (ΔΙΑΥΛΟΣ)
Χρηματοδότηση: Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2000-2006.
Προϋπολογισμός: 30,000.00 €
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη εργαλείων (λογισμικό, όργανα, διαδικτυακό τόπο) θωράκισης της
περιοχής από τον κίνδυνο πετρελαϊκής ρύπανσης (σενάρια όπως περιγράφονται στην περίληψη του
αντικειμένου) και συγκεκριμένα στην πρόβλεψη, παρακολούθηση και καταγραφή της κίνησης
εντοπιζόμενης πετρελαιοκηλίδας και της ενεργοποίησης του μηχανισμού δράσης μέσω των
δυνατοτήτων που η τεχνολογία και η υπολογιστική ικανότητα επιτρέπουν σήμερα, με ειδική εφαρμογή
στη θαλάσσια περιοχή του βορειοανατολικού Θρακικού Πελάγους.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Β. Ζερβάκης.
3.2.1.5 Εκτίμηση μεταναστευτικού πρότυπου μεσαίων και μεγάλων πελαγικών ειδών στο
Αιγαίο με βάση την κατανομή της αλιευτικής προσπάθειας και περιβαλλοντικών
παραμέτρων που το επηρεάζουν, με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων (FISHSAT)
Χρηματοδότηση: 2ο Πρόγραμμα Επιχειρησιακής Αλιείας 2000-2006.
Προϋπολογισμός: 200,000.00 €
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Το έργο επιχειρεί να συνεισφέρει στη διαχείριση των μεσαίων και μεγάλων πελαγικών ειδών,
ιδιαίτερα σε είδη με εμπορική σημασία, όπως λακέρδα (Sarda sarda), τονάκια (Euthynnus sp, Auxis
sp.), κόκκινο τόνο (Thunnus thynnus) και Ξιφία (Xiphias gladius), με τους εξής επιμέρους στόχους:
(α) Την εκτίμηση των χωρο-χρονικών συσχετίσεων ανάμεσα στην αφθονία των μεσαίων και μεγάλων
πελαγικών ειδών και βασικών περιβαλλοντικών παραμέτρων που τα επηρεάζουν, (β) τη μελέτη της
δυναμικής των μεταναστευτικών κινήσεων, (γ) την εκτίμηση της αλιευτικής προσπάθειας ανά μονάδα
χρόνου και περιοχή συγκέντρωσης πληθυσμού, (δ) τη μελέτη των διατροφικών συνηθειών μεσαίων
πελαγικών ειδών (με έμφαση στη λακέρδα), από ανάλυση των στομαχικών περιεχομένων, και (ε) την
ανάπτυξη ενός σχεδίου βέλτιστης δειγματοληψίας των αλιευτικών και περιβαλλοντικών δεδομένων.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Δ. Κίτσιου
3.2.1.6 European Science Foundation Program: Mediterranean Climate Variability and
Predictability (ESF-MedCliVar)
Χρηματοδότηση: Το πρόγραμμα ESF-MedCliVar καλύπτει την περίοδο 2005-2010, και έχει εγκριθεί
από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επιστήμης, χρηματοδοτούμενο από τους φορείς και τις χώρες που
συμμετέχουν.
Προϋπολογισμός: ιδιοχρηματοδότηση
Το πρόγραμμα MedCLIVAR του ESF υποστηρίζει ένα δίκτυο επιστημόνων ασχολούμενων με την
κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο βοηθώντας τους στο συντονισμό για την εξέλιξη ερευνητικών
προγραμμάτων, την ανταλλαγή πληροφορίας και την κινητικότητα νέων επιστημόνων.
Επιστ/κός Υπεύθυνος για το ΤΕΘ: Β. Ζερβάκης
3.2.1.7 ΠΟΣΕΙΔΩΝ-ΙΙ
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο κατά 85% από το Financial Mechanism of the
European Economic Area (EFTA) και κατά 15% από Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Προϋπολογισμός: 58,823.53 €
Σκοπός του προγράμματος ήταν η αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» του
ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετείχε ως υπεργολάβος της νορβηγικής εταιρείας FugroOceanor που είχε αναλάβει το έργο. Υπευθυνότητα του Τ.Ε.Θ. ήταν η εξέλιξη και συστηματικοποίηση
των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου των μετρήσεων.
Επιστ/κός Υπεύθυνος για το ΤΕΘ: Β. Ζερβάκης
3.2.1.8 Ερευνητική - εργαστηριακή Ωκεανογραφική μελέτη Βορειοανατολικού Αιγαίου
Χρηματοδότηση: Ερευνητικό έργο (προγραμματική σύμβαση) χρηματοδοτούμενη από τη Νομαρχία
Έβρου.
Προϋπολογισμός: 57,983.19 €
Καταγραφή της θαλάσσιας κυκλοφορίας και του παράκτιου περιβάλλοντος στο Βορειοανατολικό
Αιγαίο και συγκεκριμένα στον Κόλπο της Αλεξανδρούπολης στα πλαίσια της επικείμενης κατασκευής
του αγωγού Burgas – Αλεξανδρούπολης.
Επιστ/κός Υπεύθυνος για το ΤΕΘ: Β. Ζερβάκης
3.2.1.9 Inter-basin exchange in the changing Mediterranean Sea: Impact on the
ecosystems in the vicinity of the Straits connecting the Mediterranean Sea with the
adjacent Basins (MedEx)
Χρηματοδότηση: Εθνικούς πόρους (Γ.Γ.Ε.Τ. Υπουργείου Ανάπτυξης) - Διεθνές πρόγραμμα MarinERA
του 6ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προϋπολογισμός: 46,136.00 €
Το έργο εξετάζει την επίδραση των ανταλλαγών της Μεσογείου με τις γειτονικές της θάλασσες στο
άμεσα γειτνιάζον οικοσύστημα στα Στενά, ο δε ρόλος του Τ.Ε.Θ. είναι η ανάλυση της φυσικής
μεταβλητότητας στα Στενά και το Βόρειο Αιγαίο.
Επιστ/κός Υπεύθυνος για το ΤΕΘ: Β. Ζερβάκης
3.2.1.10 Decadal Scale Variability of the Mediterranean Ecosystem (MedEcos)
Χρηματοδότηση: Εθνικούς πόρους (Γ.Γ.Ε.Τ. Υπουργείου Ανάπτυξης) - Διεθνές πρόγραμμα MarinERA
του 6ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προϋπολογισμός: 75,000.00 €
Το έργο συνδυάζει μεθοδολογίες προσομοιώσεων, παλαιο-ωκεανογραφίας και σύγχρονες χρονοσειρές
θαλασσίων παραμέτρων για να εξετάσει τη μεταβλητότητα του θαλασσίου Μεσογειακού
Οικοσυστήματος σε χρονικές κλίμακες της τάξης της δεκαετίας.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Β. Ζερβάκης
3.2.1.11 TOSCA (Tracking Oil Spills and Coastal Awareness network)
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Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα MED του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Προϋπολογισμός: 200.000,00 €
Το έργο συνδυάζει μετρήσεις της κυκλοφορίας στον παράκτιο χώρο μέσω παράκτιων ραντάρ υψηλής
συχνότητας και επιφανειακών πλωτήρων με μεθοδολογίες προσομοιώσεων για να εκτιμήσει και
βελτιώσει τις σημερινές δυνατότητας πρόγνωσης της πορείας επιφανειακών ρύπων στο παράκτιο
θαλάσσιο περιβάλλον, με έμφαση στις πετρελαιοκηλίδες.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Β. Ζερβάκης
3.2.1.12 Βελτίωση της Ποιότητος και Υγιεινής Προϊόντων Αλιείας και Ιχθυοκαλλιεργειών
Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2000-2006 του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, 2004-2008.
Προϋπολογισμός: 75,000.00 €
Το έργο αφορούσε σε βελτίωση τεχνικών εφαρμόσιμων από τους ψαράδες κατά την διάρκεια της
αλιευτικής διαδικασίας, ώστε να παρατείνεται η καλή κατάσταση των αλιευμάτων και να μεγαλώνει ο
χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της αλιείας και διάθεσης στην αγορά.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Μ.Α. Ευστρατίου
3.2.1.13 Εμπλουτισμός Φυσικού πληθυσμού Χτενιού Καλλονής: Πιλοτική Γονοσυλλογή
Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, 2006-2007.
Προϋπολογισμός: 5.132,74 €
Έγινε πιλοτική συλλογή γόνου του οστράκου ΄χτένι’ – Chlamys glabra – σε τρεις περιοχές του
Κόλπου Καλλονής Λέσβου. Ελέγχθηκε η περίοδος ωοτοκίας και οι συνθήκες προσκόλλησης γόνου και
τα πρώιμα στάδια αύξησης του γόνου σε τεχνητά υποστρώματα. Εκτιμήθηκε η δυνατότητα εφαρμογής
προγράμματος συλλογής γόνου και εμπλουτισμού του Κόλπου Καλλονής Λέσβου με χτένι.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Μ.Α. Ευστρατίου
3.2.1.14 Μοριακές Τεχνικές ανίχνευσης προέλευσης E.coli από το περιβάλλον
Χρηματοδότηση: ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ, 2006-2008.
Επιστ/κός Υπεύθυνος για το ΤΕΘ: Μ.Α. Ευστρατίου
3.2.1.15 Fish Aggregating Devices as Instrumented Observatories of Pelagic Ecosystems
(FADIO)
Χρηματοδότηση: 2001-2006, FADIO/QoL, F, USA, S, N, GR, B.
Προϋπολογισμός: 106,200.00 EΥΡΩ
Μια Ευρωπαϊκή ερευνητική προσέγγιση για τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων τόνου,
εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές που στηρίζονται στα multibeam sonar.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Σ. Γεωργακαράκος
3.2.1.16 Development of an Integrated Management System to support the sustainability
of Greek Fisheries resources (IMAS-Fish)
Χρηματοδότηση: 2003-2007, IMAS/ΕPAN, HCMR, UA, UTH, Q&R, InfoMap, Lamans
Προϋπολογισμός: 116,900.00 €
Στόχος ήταν η οργάνωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα βασίζεται σε υπάρχοντα δεδομένα
αλιείας, τα οποία χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της αειφόρου διαχείρισης των έμβιων πόρων
στις ελληνικές θάλασσες.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Σ. Γεωργακαράκος
3.2.1.17 Διερεύνηση της εμφάνισης και της χωρικής κατανομής φυτοφαρμάκων στον
κόλπο Γέρας
Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, 2005-2006.
Προϋπολογισμός: 14.000 €
Εργαστηριακές αναλύσεις για τον προσδιορισμό υπολειμματικών συγκεντρώσεων φυτοφαρμάκων
νέας και παλιάς γενιάς σε δείγματα θαλασσινού νερού και επιφανειακά ιζήματα και εκτίμηση της
χωρικής τους κατανομής - Συνεργασία Εργαστηρίου Χημείας και Εργαστηρίου GIS του ΤΕΘ.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Δ. Κίτσιου
3.2.1.18 Εκτίμηση της μεταφοράς και της διασποράς φυτοφαρμάκων στον Κόλπο της
Γέρας
Χρηματοδότηση: Nομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, 2008 – 2009.
Προϋπολογισμός: 21.000 €
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Διερεύνηση των πηγών και των οδών μεταφοράς επιλεγμένων φυτοφαρμάκων στο θαλάσσιο
περιβάλλον του Κόλπου Γέρας. Συλλογή απαραίτητης πληροφορίας και εφαρμογή μοντέλων για την
πρόβλεψη των επιπέδων των περιβαλλοντικών συγκεντρώσεων. Επιβεβαίωση αποτελεσμάτων με
δειγματοληψίες,
ειδικότερα στις περιοχές, όπου υπάρχουν σαφείς ενδείξεις παρουσίας
συγκεκριμένων φυτοφαρμάκων - Συνεργασία Εργαστηρίου Χημείας και Εργαστηρίου GIS του ΤΕΘ.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Δ. Κίτσιου
3.2.1.19 Υποδομή χωρικών δεδομένων Πανεπιστημίου Αιγαίου
Χρηματοδότηση: Ψηφιακή Σύγκλιση, 2011-2013.
Προϋπολογισμός: 273.000 €
Σκοπός του έργου είναι η οργάνωση, δημοσιοποίηση και παροχή πρόσβασης σε γεωγραφική
πληροφορία μέσω web-GIS, που υπάρχει σε διάφορα Εργαστήρια του Παν. Αιγαίου. Θα δημιουργηθεί
και θα λειτουργήσει μια Υποδομή Χωρικών Δεδομένων (Spatial Data Infrastructure), κατάλληλα
προσαρμοσμένη στις ανάγκες του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες
και διεθνή πρότυπα στους τομείς της πληροφορικής, των επικοινωνιών και της γεω-πληροφορικής. Η
ανάπτυξη της Υποδομής είναι συμβατή με την Κοινοτική Οδηγία 2007/2/EC για την ίδρυση Υποδομής
Χωρικών Πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (INSPIRE).
Επιστ/κοί Υπεύθυνοι για το ΤΕΘ: Δ. Κίτσιου και Σ. Γεωργακαράκος
3.2.1.20 Development of an Information Technology Tool for the Management of
European Southern Lagoons under the influence of river-basin runoff, DITTY Project
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση (Energy, Environment and Sustainable Development), EESD
ESD-3,2003-2006.
Προϋπολογισμός: 39,366.64 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος για το ΤΕΘ: Γ. Τσιρτσής
3.2.1.21 Εκτίμηση του επιπέδου ευτροφισμού και της πρωτογενούς παραγωγής στις
Ελληνικές Θάλασσες
Χρηματοδότηση: Υπ.Ε.Π.Θ., ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ II, 2005-2007.
Προϋπολογισμός: 50,000.00 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Μ. Καρύδης
3.2.1.22 Διερεύνηση των αιτίων συσσώρευσης καδμίου στα χάβαρα (Modiolus barbatus)
του κόλπου Καλλονής νήσου Λέσβου
Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, 2008-2011.
Προϋπολογισμός: 25,000.00 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Γ. Τσιρτσής
3.2.1.23 Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και των αλιευόμενων ειδών οστράκων
των κόλπων Καλλονής και Γέρας νήσου Λέσβου και Μούδρου νήσου Λήμνου
Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, 2005-2011.
Προϋπολογισμός: 45,000.00 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Γ. Τσιρτσής
3.2.1.24 Μελέτη οικολογικής κατάστασης όρμου Ιέρακα και πρόταση διαχειριστικών
μέτρων
Χρηματοδότηση: Δήμος Ζάρακα Ν.Α. Λακωνίας, 2009-2011.
Προϋπολογισμός: 23,677.31 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Μ. Καρύδης
3.2.1.25 Health impacts of long-term exposure to disinfection by-products in drinking
water
Χρηματοδότηση: HiWATE (FOOD_CT-2006-036226).
Προϋπολογισμός: 28,068,40 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Μ. Καραντανέλλη
3.2.1.26 Ωκεανογραφική μελέτη της παράκτιας περιοχής Πότιμον στην Κισσονέργα,
Πάφος, Κύπρος
Χρηματοδότηση: D.P. PARALIA C.R.A.M. CY Ltd., 2006.
Προϋπολογισμός: 4,600.00 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Α. Βελεγράκης
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3.2.1.27 Marine geophysical/geotechnical study for the laying of a submarine gas pipeline
between Aliveri-Attica
Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING, 2007.
Προϋπολογισμός: 3,500.00 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Θ. Χασιώτης
3.2.1.28 Marine geohazards evaluation for the laying of fiber optic cables between RioAntirio
Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING, 2008.
Προϋπολογισμός: 4,000.00 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Θ. Χασιώτης
3.2.1.29 Γεω-αρχαιολογική ανάλυση θαλάσσιων γεωφυσικών στοιχείων για την κατασκευή
της υποθαλάσσιας αρτηρίας στο Θερμαϊκό κόλπο
Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING, 2008.
Προϋπολογισμός: 3,500.00 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Θ. Χασιώτης
3.2.1.30 Marine geohazards evaluation and burial feasibility of fiber optic cables between
Evia-Andros-Tinos-Mykonos
Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING, 2008.
Προϋπολογισμός: 20,000.00 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Θ. Χασιώτης
3.2.1.31 Seismic data and sediment core analysis for the installation and burial of a
submarine fiber optic cable between Alexandroupoli and Samothraki
Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING, 2010.
Προϋπολογισμός: 10,000.00 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Θ. Χασιώτης
3.2.1.32 Geohazards assessment and burial feasibility of submarine fiber optic cables in
the north Cyclades, between Attiki and Kea Isl. and south Cyclades, between the islands
Ios-Sikinos and Folegandros
Χρηματοδότηση: AKTI ENGINEERING, 2010.
Προϋπολογισμός: 20,000.00 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Θ. Χασιώτης
3.2.1.33 Προστασία ακτών Λέσβου λόγω ανύψωσης της στάθμης της θάλασσαςακτομηχανική διερεύνηση
Χρηματοδότηση: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΣΒΟΥ, 2010.
Προϋπολογισμός: 39,655.17 €
Επιστ/κοί Υπεύθυνοι: Θ. Χασιώτης και Θ. Καραμπάς
3.2.1.34 Προστασία ακτών Δήμου Καμείρου – Διερεύνηση διαβρωτικών φαινομένων
ακτών Δήμου Καμείρου Ρόδου και προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος
Χρηματοδότηση: ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, 2010.
Προϋπολογισμός: 80,000.00 €
Επιστ/κοί Υπεύθυνοι: Θ. Χασιώτης και Θ. Καραμπάς
3.2.1.35 ECOsystem approach to Sustainable Management of the Marine Environment
and its living Resources’ - MEST-CT-2005-020501
Χρηματοδότηση: XIV Γενική Δ/νση HUMAN RESOURCES AND MOBILITY Eυρωπαϊκής Ένωσης,
2006-2009.
Προϋπολογισμός: 270.000 EΥΡΩ
Ο κύριος στόχος του Προγράμματος ήταν να δώσει την δυνατότητα για έρευνα σε νέους ερευνητές
στις Θαλάσσιες Βιολογικές, Φυσικές και Οικονομικές επιστήμες και ιδιαίτερα στο αντικείμενο της
ορθολογικής διαχείρισης των θαλάσσιων βιολογικών πόρων και των ενδιαιτημάτων τους στις
Ευρωπαϊκές θάλασσες. Οι ερευνητικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν οι νέοι ερευνητές
κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως για παράδειγμα την βιολογία και τον κύκλο ζωής
τους, την διερεύνηση του γενετικού πολυμορφισμού, την δυναμική των πληθυσμών, την ηθολογία και
την συμπεριφορά, την οικολογία των ενδιαιτημάτων τους, την αλιευτική διαχείριση με βάση
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αναφοράς τους θαλάσσιους βιολογικούς πόρους σε διάφορες περιοχές της Μεσογείου και του
Ατλαντικού.
Επιστ/κοί Υπεύθυνοι για το ΤΕΘ: Δ. Κουτσούμπας και Σ. Γεωργακαράκος.
3.2.1.36 Διερεύνηση Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Χαρακτηριστικών Θαλάσσιας
Περιοχής Ψαρών Χίου - Προκαταρκτικό Διαχειριστικό Σχέδιο για Ανάπτυξη
Προστατευόμενης Περιοχής - Θαλάσσιου Πάρκου
Χρηματοδότηση: Νομαρχία Χίου, 2009-2010
Προϋπολογισμός: 44.600 €
Ο κύριος στόχος της μελέτης ήταν η καταγραφή της κατάστασης των ενδιαιτημάτων και ο εντοπισμός
ευαίσθητων περιοχών, που παίζουν σημαντικό ρόλο στη βιωσιμότητα των αλιευτικών αποθεμάτων και
την ενδεχόμενη αποκατάστασή τους. Η αξιοποίηση αυτής της πληροφορίας έδωσε επιπρόσθετα την
δυνατότητα για την ανάπτυξη ενός Διαχειριστικού Σχεδίου Προστασίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης στα
Ψαρά και τα γειτονικά τους Αντίψαρα υπό το πρίσμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης που
προαναφέρθηκε. Το Προκαταρκτικό Διαχειριστικό Σχέδιο για την ανάπτυξη μελλοντικά Θαλάσσιου
Πάρκου στη Θαλάσσια περιοχή Ψαρών έχει κατηγοριοποιήσει τη θαλάσσια περιοχή των Ψαρών και
Αντίψαρων βαθμολογώντας την καταλληλότητα διαφορετικών εναλλακτικών σεναρίων ανάλογα με τη
σημαντικότητα και την ιδιομορφία των διάφορων περιοχών των νησιών.
Επιστ/κοί Υπεύθυνοι: Δ. Κουτσούμπας και Σ. Γεωργακαράκος
3.2.1.37 Διερεύνηση των Επιπτώσεων των Ανθρωπογενών Δραστηριοτήτων στην Ποιότητα
του Παράκτιου Περιβάλλοντος και Ανάδειξη Δεικτών Περιβαλλοντικής Ποιότητας στα
Πλαίσια Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60
Χρηματοδότηση: Interreg Eλλάδας-Κύπρου, 2006 – 2008.
Προϋπολογισμός: 229,606.12 €
Το Πρόγραμμα αφορούσε στην ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων που περιλάμβαναν τη συλλογή
στοιχείων ποιότητας παράκτιων οικοσυστημάτων (θαλασσινό νερό, ίζημα, φυτοπλαγκτονικές
βιοκοινωνίες και μακροβενθικούς οργανισμούς, την επεξεργασία της πληροφορίας και δημιουργία
θεματικών χαρτών, την αναζήτηση Δεικτών Περιβαλλοντικής Ποιότητας και τέλος την εφαρμογή
πολυκριτηριακών μεθόδων και σεναρίων. Δημιουργία δικτυακής πύλης (www.coastalresearch.gr/)
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Μ. Καραντανέλλη
3.2.1.38 ΑLGINET, “Quality of Life and Management of Living Resources Programme”,
Microalgae as Cell Factories for Chemical and Biochemical Products
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, 2002-2005.
Προϋπολογισμός: 17,770.00 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Μ. Καραντανέλλη
3.2.1.39 Oικοτοξικολογική Αξιολόγηση της Ρύπανσης Θαλάσσιων Ιζημάτων στα Πλαίσια
της Οδηγίας 2000/60/EC και Προτάσεις Διαχείρισης του Υλικού Βυθοκορήσεων
Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ, ΕΠΑν, 2006-2008.
Προϋπολογισμός: 13,442.75 €
Πραγματοποίηση πειραμάτων τοξικότητας με επιλεγμένους οργανισμούς σε συνδυασμό με χημικές
αναλύσεις και εφαρμογή μεθοδολογίας εκτίμησης οικοτοξικολογικών επιπτώσεων επιφανειακών
ιζημάτων των λιμένων του Salerno (Ιταλία) και Μυτιλήνης.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Μ. Καραντανέλλη
3.2.1.40 Harbour sediments pollution assessment and dredged material management
Χρηματοδότηση: NATO, collaborative linkage grant, 982446, 2006-2009.
Προϋπολογισμός: 23,000.00 €
Αναλύσεις ουσιών προτεραιότητας, κ.λ.π. - πειράματα τοξικότητας (Dunaliella tertiolecta,
Paracentrotus lividus) για την εκτίμηση οικοτοξικολογικών επιπτώσεων επιφανειακών ιζημάτων
λιμένων (Μυτιλήνης και Κόλπου Σμύρνης).
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Μ. Καραντανέλλη
3.2.1.41 Aνάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων χημικής οξείδωσης για
απομάκρυνση οργανικών ενώσεων από αστικά λύματα στην Κύπρο και έλεγχοι
τοξικότητας
Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2007-2009.
Προϋπολογισμός: 10,865.55 €
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Ταυτοποίηση και προσδιορισμός των φαρμακευτικών ουσιών carbamazepine, sulfomethoxazole,
ibuprofen, diclofenac - πειράματα τοξικότητας με την έκθεση του θαλάσσιου μικροφύκους Dunaliella
tertiolectα στις παραπάνω ενώσεις.
Επιστ/κός Υπεύθυνος για το ΤΕΘ: Μ. Καραντανέλλη
3.2.1.42 MED POL Monitoring Project: Marine monitoring along the coastal area of the
island of Lesvos
Xρηματοδότηση: ΥΠΕΧΩΔΕ και FEDER/EEC, 2004-2006.
Προϋπολογισμός: 14,602.00 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος για το ΤΕΘ: Μ. Καραντανέλλη
3.2.1.43 Ακτομηχανική διερεύνηση διαβρωτικών φαινομένων στην παραλία της Σκάλας
Ερεσσού και προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος
Xρηματοδότηση: Δήμος Ερεσού
Προϋπολογισμός: 43,478.26 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Θ. Καραμπάς
3.2.1.44 Διερεύνηση τεχνητής ανάπλασης αμμωδών παραλιών σε υφισταμένες ακτές του
Δήμου Μυτιλήνης – διερεύνηση διαβρωτικών φαινομένων λόγω υλοποίησης παρακτίων
έργων
Xρηματοδότηση: Νομαρχιακά Αυτοδιοίκηση Λέσβου, 2006-2008.
Προϋπολογισμός: 155,973.45 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Θ. Καραμπάς
3.2.1.45 Ακτομηχανική διερεύνηση ακτών δήμου Ευεργέτουλα και προτάσεις τεχνητής
δημιουργίας αμμωδών παραλιών
Xρηματοδότηση: Δήμος Ευεργέτουλα Λέσβου, 2007-2008.
Προϋπολογισμός: 44,247.79 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Θ. Καραμπάς
3.2.1.46 Ακτομηχανική διερεύνηση ακτής
αντιμετώπισης των προβλημάτων
Xρηματοδότηση: Δήμος Σάμου, 2008-2009.
Προϋπολογισμός: 39,823.00 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Θ. Καραμπάς

Καρλοβασίου

Σάμου

και

προτάσεις

3.2.1.47 Διερεύνηση τεχνητής ανάπλασης αμμωδών παραλιών σε ακτές της Ιτέας
Xρηματοδότηση: Δήμος Ιτέας, 2008-2009.
Προϋπολογισμός: 67,227.00 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Θ. Καραμπάς
3.2.1.48 Σχεδιασμός ενός δικτύου Θαλασσίων Αποθεμάτων στις Κυκλάδες Ν.Α. Κυκλάδων
Xρηματοδότηση: Ν.Α. Κυκλάδων, 2006-2009.
Προϋπολογισμός: 50,000.00 €
Επιλογή με χρήση κατάλληλων μαθηματικών αλγορίθμων και Συστημάτων Γεωγραφικών
Πληροφοριών κατάλληλων περιοχών προς προστασία με στόχο την προστασία της βιολογικής
ποικιλότητας και ενίσχυση των ιχθυοαποθεμάτων. Περιοχή εφαρμογής Νότιες Κυκλάδες.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Γ. Κόκκορης
3.2.1.49 Οικολογία Παράκτιων Μεταβατικών Οικοσυστημάτων
Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΠ.Θ. Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, 2005-2007.
Προϋπολογισμός: 44,800.00 €
Το Πρόγραμμα αφορά τη μελέτη των Αλυκών Καλλονής Λέσβου. Στόχοι της μελέτης ήταν: α) η
διερεύνηση της δομής και της δυναμικής του πλαγκτονικού συστήματος της πελαγικής και βενθικής
ενότητας του οικοσυστήματος, β) η διερεύνηση της βενθοπελαγικής διασύνδεσης για την κατανόηση
των μηχανισμών λειτουργίας του οικοσυστήματος. Το αποτελέσματα της μελέτης αξιοποιήθηκαν για
την εισήγηση διαχειριστικών μέτρων που αποσκοπούν στην ορθολογική ανάπτυξη των υγροτόπων και
των βιολογικών και φυσικών τους πόρων με μεθόδους συμβατές με το υπάρχον καθεστώς προστασίας
της ευρύτερης περιοχής του κόλπου της Καλλονής (NATURA 2000, κωδ. GR4110004).
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Δ. Κουτσούμπας.
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3.2.1.50 TWReferenceNET ‘Management and Sustainable Development of Protected
Transitional Waters’ - Project 3Β073
Χρηματοδότηση: CADSES INTERREG IIIB (6ο Πλαίσιο Έρευνας Eυρωπαϊκής Ένωσης), 2005-2007.
Προϋπολογισμός: 60,000.00 €
Κύριος στόχος του Ερευνητικού Προγράμματος ήταν η αύξηση των δυνατοτήτων προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος μέσα από την ορθολογική διαχείριση και αειφόρο ανάπτυξη των παράκτιων
Υδατικών Μεταβατικών Οικοσυστημάτων. Ειδικότερα κύριοι άξονες έρευνας του Προγράμματος
ήταν: η εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης (με ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμου τεχνογνωσίας
– ανάπτυξη και χρήση Δεικτών Οικολογικής Εκτίμησης των Βιοκοινοτήτων στα πλαίσια της Οδηγίας
Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60 της ΕΕ) σε Παράκτια Υδατικά Μεταβατικά Οικοσυστήματα στα όρια
της περιοχής της Ευρώπης που περιλαμβάνονται μεταξύ της Αδριατικής θάλασσας και του Δούναβη
(CADSES) και προστατεύονται από Διεθνείς και Ευρωπαϊκές συνθήκες και διατάγματα (π.χ.
RAMSAR, NATURA 2000); η ενδυνάμωση της εφαρμογής κοινής περιβαλλοντικής πολιτικής σε
διαφορετικές περιοχές που εξαπλώνονται στα όρια των χωρών που περιλαμβάνονται στη περιοχή
CADSES (Ιταλία, Ρουμανία, Αλβανία, Βουλγαρία και Ελλάδα); η αειφόρος ανάπτυξη των
οικοσυστημάτων αυτών λαμβάνοντας υπόψη την δυνατότητα ενίσχυσης νέων οικονομικών
δραστηριοτήτων και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Επιστ/κός Υπεύθυνος για το ΤΕΘ: Δ. Κουτσούμπας.
3.2.1.51 Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη: Α) Φαραγγιού Νέδωνα - GR2550001, Β) Ν.
Σαπιέντζα & Σχίζα, Ακρ. Ακρίτας - GR2550003, Γ) Θαλάσσιας Περιοχής Στενού Μεθώνης
- GR2550007
Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, 2006.
Προϋπολογισμός: 25,000.00 €
Αντικείμενο του προγράμματος ήταν η εμπεριστατωμένη διερεύνηση των χαρακτηριστικών του
φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η διαμόρφωση και εξειδίκευση διαχειριστικών και
κανονιστικών μέτρων, των περιοχών που έχουν προταθεί για ένταξη στο Δίκτυο Natura 2000 με
κωδικούς :Α) «GR 2550001 - Φαράγγι Νέδωνα (Πέταλου Χάνι)», Β) «GR 2550003 - Σαπιέντζα και
Σχίζα, Ακρωτήρι Ακρίτας» και Γ) «GR 2550007 - Θαλάσσια περιοχή Στενού Μεθώνης» Νομού
Μεσσηνίας στα πλαίσια εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης και λειτουργίας
των προστατευτέων περιοχών.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Δ. Κουτσούμπας.
3.2.1.52 Δυναμική της Βιοποικιλότητας στον Χερσαίο/Θαλάσσιο Οικοτόνο
Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΠ.Θ. Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ, 2005-2007.
Προϋπολογισμός: 12,000.00 €
Οι οικοτόνοι θεωρούνται ως ιδιαίτερα πλούσια συστήματα από πλευράς βιοποικιλότητας, όπου οι
οικοσυστημικές διεργασίες εμφανίζουν υψηλές τιμές αποτελεσματικότητας. Στα πλαίσια της
προβληματικής για τις επιπτώσεις της πλανητικής αλλαγής, οι παράκτιοι οικοτόνοι αναμένεται να
υποστούν δριμείες αλλαγές, όσον αφορά στην σύνθεση της βιοποικιλότητας και τις αβιοτικές
συνθήκες, τη μικρο-γεωγραφική εξάπλωση και τις οικοσυστημικές λειτουργίες τους. H έρευνα στα
πλαίσια του Προγράμματος είχε ως αντικείμενο την ανάπτυξη αξιόπιστων δεικτών παρακολούθησης
των μεταβολών της βιοποικιλότητας του χερσαίου/θαλάσσιου οικοτόνου της ευρύτερης περιοχής του
κόλπου της Καλλονής (NATURA 2000, κωδ. GR4110004).
Επιστ/κός Υπεύθυνος στο ΤΕΘ: Δ. Κουτσούμπας.
3.2.1.53 Ωκεανογραφική Περιβαλλοντική Προκαταρκτική Μελέτη Υποθαλάσσιων
Περιοχών της Λέσβου για Ανάπτυξη Καταδυτικών Πάρκων
Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, 2006-2007.
Προϋπολογισμός: 15,000.00 €
Ο κύριος στόχος της Ωκεανογραφικής Περιβαλλοντικής προκαταρκτικής μελέτης ήταν η διερεύνηση
και καταγραφή του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των κύριων παραμέτρων του, με την χρήση
σύγχρονου ωκεανογραφικού εξοπλισμού, σε επιλεγμένες περιοχές της Λέσβου που θα μπορούσαν να
αποτελέσουν περιοχές-στόχος για δημιουργία Θαλάσσιων Πάρκων με δυνατότητα ανάπτυξης
καταδυτικού τουρισμού (Π.Ο.Α.Κ.Π. – Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Καταδυτικών Πάρκων,
Νόμος 3409, ΦΕΚ 273, 04/11/2005). Οι πληροφορίες για το θαλάσσιο περιβάλλον αποθηκεύτηκαν σε
χωρική βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε με την χρήση ΓΣΠ. Με τον τρόπο αυτό οι πληροφορίες
είναι διαθέσιμες σε Φορείς Διαχείρισης και Λήψης Αποφάσεων σε οποιαδήποτε σχέδια και κινήσεις
για μελλοντική ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού στο νησί που σχετίζεται με καταδυτικό τουρισμό.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Δ. Κουτσούμπας.
155

Αξιολόγηση ΤΕΘ 2009-2010
3.2.1.54 Προκαταρκτική Μελέτη της Βιολογίας του Χταποδιού (Octopus vulgaris, Cuvier
1797) στην Λέσβο (Θαλάσσια Περιοχή Στενού Μυτιλήνης)
Χρηματοδότηση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου, 2009-2010.
Προϋπολογισμός: 19,200.00 €
Ο κύριος στόχος της μελέτης ήταν μια προκαταρκτική καταγραφή των βιολογικών παραμέτρων των
πληθυσμών του κοινού χταποδιού στην περιοχή του Στενού Μυτιλήνης της Λέσβου, με έμφαση στην
αναπαραγωγική βιολογία του είδους. Στα πλαίσια της μελέτης επιχειρήθηκε επίσης μια πρώτη
καταγραφή δεδομένων που αφορούν την αλιεία και αλιευτική παραγωγή του είδους αυτού με χρήση
στατικών παραδοσιακών αλιευτικών εργαλείων (κιούρτοι) στη Λέσβο.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Δ. Κουτσούμπας.
3.2.1.55 Πρότυπα
Βιοποικιλότητας
σε
Θαλάσσιους
Οικοτόπους
Κοινοτικού
Ενδιαφέροντος (‘Βιοκοινότητα Κοραλλιογενούς’) στο Αιγαίο
Χρηματοδότηση: ΥΠ.ΕΠ.Θ. Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, 2010-2013.
Προϋπολογισμός: 45,000.00 €
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι η ποσοτική διερεύνηση της βιοποικιλότητας των βιοκοινοτήτων
που εδρεύουν σε βραχώδη υποστρώματα της κατώτερης υποπαραλιακής και της ανώτερης
περιπαραλιακής ζώνης, στις Ελληνικές θάλασσες με έμφαση στο Αιγαίο. Κύριος στόχος είναι η
καταγραφή της χωρικής κατανομής της βιοποικιλότητας, ενώ ειδικότεροι στόχοι αποτελούν: (α) η
καταγραφή της κατανομής της ταξινομικής βιοποικιλότητας της μακροπανίδας και μακροχλωρίδας,
(β) η διερεύνηση της δομής και λειτουργίας των επιμέρους φάσεων που θα εντοπιστούν εντός της
ευρύτερης βιοκοινότητας, και της σχέσης τους με τις επικρατούσες αβιοτικές συνθήκες, (γ) η
διαμόρφωση προτύπου μελέτης των μεγαβενθικών οργανισμών των βιοκοινοτήτων αυτών, που θα
αποφέρει τελικά (δ) πρόταση διαχειριστικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης
διαχείρισης της παράκτιας ζώνης.
Επιστ/κός Υπεύθυνος: Δ. Κουτσούμπας.

3.2.1.56. Μορφοδυναμική Παραλιών με Παραλιακούς Ψαμμίτες (ακτόλιθους-beachrocks
Χρηματοδότηση: ΥΠΕΠΘ –Πρόγραμμα Ηράκλειτος, 2002-2006
Προϋπολογισμός: 36,000.00 €
Μορφοδυναμική μελέτη παραλιών με λιθοποιημένα ιζήματα (υποτροφία για διδακτορική διατριβή).
Επιστ/κός Υπεύθυνος για το ΤΕΘ: Α.Φ. Βελεγράκης

3.2.1.57. Αδρανή Υλικά από Ευρωπαϊκές Θάλασσες: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και
Κανονιστικό Πλαίσιο (EUMARSAND)
Χρηματοδότηση: ΕC –TMR, 2002-2006
Προϋπολογισμός: 180,000.00 €
Μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κι του Κανονιστικού Πλαισίου που αφορά την αξιοποίηση
θαλάσσιων αδρανών υλικών.
Επιστ/κός Υπεύθυνος για το ΤΕΘ: Α.Φ. Βελεγράκης
3.2.1.58. Μορφοδυναμική Παραλιών και Μέθοδοι Προστασίας κάτω από άνοδο της
θαλάσσιας στάθμης
Χρηματοδότηση: ΠΕΝΕΔ, 2006-2010
Προϋπολογισμός: 90,000.00 €
Προβλέπεται με μορφοδυναμικά μοντέλα ή οπισθοχώρηση (διάβρωση) των παραλιών λόγω
βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης ανόδου της θαλάσσιας στάθμης και μελετούνται οι τρόποι
παράκτιας (τεχνητής) προστασίας (με μορφοδυναμικά μοντέλα). (Υποτροφίες για 2 διδακτορικές
διατριβές).
Επιστ/κός Υπεύθυνος για το ΤΕΘ: Α.Φ. Βελεγράκης
3.2.1.59. Υψίσυχνη Παρακολούθηση των ποτάμιων ροών που θα τροφοδοτούν τα
προβλεπόμενα φράγματα Τσικνιά και Πολυχνίτου Λέσβου
Χρηματοδότηση: Νομαρχία Λέσβου- Περιφέρεια Β. Αιγαίου 2010- 2012
Προϋπολογισμός: 85,000.00 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος για το ΤΕΘ: Α.Φ. Βελεγράκης
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3.2.1.60. Καθορισμός της φύσης του συστήματος απορροής της Λέσβου σε σχέση με το
ανάγλυφο
Χρηματοδότηση: Νομαρχία Λέσβου- Περιφέρεια Β. Αιγαίου 2010- 2012
Προϋπολογισμός: 16,000.00 €
Επιστ/κός Υπεύθυνος για το ΤΕΘ: Α.Φ. Βελεγράκης
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