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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας - Σχολή Περιβάλλοντος 

Στόχοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Η λειτουργία του Προγράμματος ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ’ στοχεύει στην ερευνητική δραστηριότητα και την 

επιστημονική εξειδίκευση των φοιτητών σε θέματα σχετικά με: 

 

 τη μελέτη των φυσικών, χημικών, βιολογικών και    

 γεωλογικών διεργασιών του παράκτιου θαλάσσιου 

 περιβάλλοντος, 

 την εκμετάλλευση των παράκτιων πλουτοπαραγωγικών 

 πόρων, 

 τη δυνατότητα καταγραφής, αντιμετώπισης και  διαχείρισης 

 θεμάτων ποιότητας του θαλάσσιου  περιβάλλοντος, 

 την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών όπως  Τηλεπισκόπησης 

 και Γεωγραφικών Συστημάτων  Πληροφοριών στη μελέτη της 

 παράκτιας ζώνης, 

 την παρακολούθηση και έλεγχο των επιπτώσεων 

 ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και θαλάσσιας ρύπανσης 

 στο παράκτιο  περιβάλλον, 

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο – που αποτελεί και το μοναδικό του είδους στον 

Ελληνικό Ακαδημαϊκό χώρο – την μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων στη μελέτη και διαχείριση του 

παράκτιου θαλάσσιου περιβάλλοντος.  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Το Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών 

‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ’ 

ολοκληρώνεται σε δυο διδακτικά εξάμηνα 13 

εκπαιδευτικών εβδομάδων το καθένα και 

περιλαμβάνει διαλέξεις, πρακτικές ασκήσεις και 

εκπόνηση Διατριβής Εξειδίκευσης. Ανάλογα με 

την ακαδημαϊκή επίδοσή τους οι φοιτητές 

βραβεύονται κάθε ακαδημαϊκό έτος με ειδικές 

υποτροφίες. Μέχρι σήμερα έχουν αποφοιτήσει 

135 μεταπτυχιακοί φοιτητές από το ΠΜΣ.  

 την μελέτη των βιολογικών πόρων και την αλιευτική διαχείριση,  

 την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τεχνικών  προσέγγισης και κατανόησης των διεργασιών του  παράκτιου 

 θαλάσσιου περιβάλλοντος και των αλληλεπιδράσεων χερσαίου και θαλάσσιου χώρου,  

 τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της διαχείρισης του παράκτιου χώρου, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό 

 μοντέλων και την εφαρμογή και ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών (θαλάσσιος περιβαλλοντικός 

 σχεδιασμός, προστατευόμενες περιοχές) για τη προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης 

Στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας λειτουργεί από το 2001 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ’ σε συνεργασία με τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). 
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