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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» 

Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε συνεργασία με την 
Πανεπιστημιακή Έδρα UNESCO (Con-E-Ect) «Προστασία και διατήρηση σε Παρόχθια και 
Δελταϊκά Οικοσυστήματα και ανάπτυξη του Οικοτουρισμού»,  προκηρύσσει ογδόντα (80) 
θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Διϊδρυματικό 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Νερό, Βιόσφαιρα και 
Κλιματική Αλλαγή» (Water, Biosphere and Climate Change). 

Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και διαρκεί τρία (3) εξάμηνα. Τα μαθήματα ξεκινούν 
τον Οκτώβριο του 2021, με δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114 τ.Α΄/4-8-2017) και οδηγεί στην απόκτηση 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).   

Αριθμός Εισακτέων 
Ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ορίζεται όπως προαναφέρθηκε 
στο ανωτέρω εισαγωγικό. 

Δεκτοί υποψήφιοι 
Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν εισήγησης από ειδική επιτροπή επιλογής, η οποία 
αξιολογεί την αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων. Δεκτοί υποψήφιοι είναι οι 
κάτοχοι τίτλου συναφούς γνωστικού αντικειμένου του πρώτου κύκλου σπουδών, όλων των 
τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων τμημάτων της αλλοδαπής. 
Λεπτομέρειες αναφορικά με την διαδικασία επιλογής των υποψήφιων φοιτητών 
περιλαμβάνονται στον κανονισμό του Δ.Π.Μ.Σ. Ειδικότερα απευθύνεται: 

Α) Σε νέους επιστήμονες από τη χώρα μας και το εξωτερικό, οι οποίοι σκοπεύουν να 
επιχειρήσουν Ακαδημαϊκή ή Ερευνητική καριέρα, σε τομείς της Ταμίευσης, Εκμετάλλευσης, 
Διαχείρισης, Προστασίας, Αξιοποίησης και Ελέγχου του Νερού είτε ως φυσικού πόρου, είτε 
ως αγαθού, είτε ως ενδεχόμενου κινδύνου με την πλημμυρική του δράση, αλλά και την 
αλληλεπίδρασή του με τα έμβια όντα του πλανήτη και τους βιοτικούς και αβιοτικούς 
παράγοντές του. 

Β) Σε στελέχη οργανισμών, εταιριών και φορέων Ιδιωτικών ή Δημόσιων που έχουν ως 
αντικείμενο το νερό και ασχολούνται ή υπηρετούν αυτό, είτε από κοινωνικοοικονομικής, 
είτε από πολιτικής, είτε από τεχνικής, είτε από βιολογικής πλευράς, είτε τέλος από πλευράς 
παροχής πολιτικής προστασίας από αυτό. 
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Γ) Σε φυσικά πρόσωπα με συναφές επιστημονικό υπόβαθρο, τα οποία διαθέτουν ή 
σκοπεύουν να λειτουργήσουν τεχνικές εταιρίες, εργαστήρια, τεχνικά γραφεία ή 
επιχειρήσεις, των οποίων το αντικείμενο είναι ή πρόκειται να είναι το νερό, εξεταζόμενο 
από όλες τις πλευρές και σκοπιές που προαναφέρθηκαν. 
Όλα τα υπό τα Α), Β), Γ), αναφερόμενα άτομα στα οποία απευθύνεται, δύναται να 
προέρχονται αφενός από τη χώρα μας, αφετέρου δε από το εξωτερικό, δεδομένου του 
ισχυρού διεθνιστικού χαρακτήρα του Δ.Π.Μ.Σ. αυτού, καθώς εκπονείται σε συνεργασία με 
το επιστημονικό προσωπικό της Έδρας UNESCO Con-E-Ect, που φιλοξενείται στο Τμήμα 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Για τον λόγο αυτό το συγκεκριμένο 
Δ.Π.Μ.Σ. τυγχάνει της υποστήριξης της Εθνικής Επιτροπής της UNESCO. 

Δίδακτρα 
Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η 
καταβολή διδάκτρων ως ακολούθως: 

1.000 € ανά εξάμηνο (3.000 € για το σύνολο της φοίτησης) για τη μερική κάλυψη των 
λειτουργικών εξόδων του Δ.Π.Μ.Σ. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του 
Δ.Π.Μ.Σ. οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληρούν τα εισοδηματικά 
κριτήρια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται κατά την 
έναρξη κάθε εξαμήνου. 

Υποβολή αιτήσεων και απαραίτητα δικαιολογητικά 
Oι ενδιαφερόμενοι για το Δ.Π.Μ.Σ. «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή» καλούνται να 
υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά έως τις 30/9/2021: 

1. Αίτηση συμμετοχής (διαθέσιμη στα χρήσιμα έντυπα στο μενού «Φοιτητές»)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών
4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος (εφόσον υπάρχει) και της σχετικής

αναλυτικής βαθμολογίας.
5. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
7. Πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου B2 ή

αντίστοιχων με αυτό τίτλων αγγλικής)
8. Πιστοποιητικό γνώσης της χρήσης Η/Υ
9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
10. Δύο συστατικές επιστολές

Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να καταθέσουν την αναγνώριση του 
πτυχίου τους ή να ξεκινήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης τους βασικού πτυχίου από τον 
ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017 και το άρθρο 101 παρ. 5 του ν. 
4547/2018.  
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Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται: 
 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Σχολή Θετικών Επιστημών 
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 
Πανεπιστημιούπολη Ιλίσια 
15784, Αθήνα 
(για τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή) 
 
Απαλλαγή διδάκτρων σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017  
Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με τον Νόμο 4485/2017 
υποβάλλεται  κατόπιν ανακοίνωσης της Γραμματείας του ΠΜΣ, στην οποία θα ορίζεται το 
χρονικό διάστημα και η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων. Τα  απαιτούμενα  
δικαιολογητικά  και  η  ακολουθητέα  διαδικασία  περιγράφονται  αναλυτικά  στα  ΦΕΚ 114/ 
τ. Α’ /04-08-2017 και 3387/ τ. Β’ /10-08-2018.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη σχετική 
ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.  «Νερό, Βιόσφαιρα και Κλιματική Αλλαγή», 
http://wbcc.geol.uoa.gr, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση mmaltezou@uoa.gr; 
ipolychroni@geol.uoa.gr, είτε στο τηλέφωνο της Γραμματείας 210 7274418 (κ. Μαλτέζου) 
 
 

Ο Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ. 
 
 
 

Καθηγητής Παναγιώτης Νάστος 
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