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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Προκήρυξη θέσεων 

Προγράμματος Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων (ΠΕΓΑ) 

«Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων σε Νέα Επιστημονικά Θέματα και  

Τεχνολογίες Περιβάλλοντος» 

 

Ανακοινώνεται ότι, κατά το χειμερινό εξάμηνο του πανεπιστημιακού έτους 2014 – 2015, θα 

υλοποιηθεί το Πρόγραμμα «Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων σε Νέα Επιστημονικά Θέματα 

και Τεχνολογίες Περιβάλλοντος». 

Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την επικαιροποίηση των γνώσεων που αφορούν στα νέα 

επιστημονικά θέματα και τις τεχνολογίες που αφορούν στο Περιβάλλον.  

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) Στελέχη του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης 

που σχετίζονται με την διαχείριση του περιβάλλοντος, β) Στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που 

προσφέρουν υπηρεσίες σε θέματα περιβάλλοντος και πληροφορικής, γ) Άνεργους,  

υποαπασχολούμενους ή ετεροαπασχολούμενους οι οποίοι θέλουν να αυξήσουν τα προσόντα τους 

και να βελτιώσουν τους όρους διεκδίκησης σταδιοδρομίας στην αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας 

σε θέματα περιβάλλοντος.   

Η χρονική διάρκεια θα είναι 150 ώρες και θα λειτουργήσουν παράλληλα τρία (3) τμήματα, στη 

Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και την Πάτρα, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δια ζώσης και 

εξ αποστάσεως εκπαίδευση (όπου απαιτείται δια ζώσης παρουσία, θα γίνεται στους χώρους του 

Πανεπιστημίου το Σάββατο και την Κυριακή). 

Το πρόγραμμα το οποίο παρέχεται δωρεάν, υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.  

Απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ Σχολής Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνείου ή Τμημάτων 

Περιβάλλοντος. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου αλλοδαπής 



ανώτατης σχολής, ενώ θα δοθεί προτεραιότητα σε όσους έχουν αποκτήσει τον βασικό τίτλο 

σπουδών έως και το 2003. 

Σε περίπτωση αυξημένης συμμετοχής, προτεραιότητα θα έχουν οι απόφοιτοι χωρίς μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (ηλικία, εισόδημα, ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες). 

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση Τίτλου Σπουδών µη 

τυπικής εκπαίδευσης. Στους συμμετέχοντες που πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος 

απονέμονται συνολικά 15 ECTS και χορηγείται σχετικό Πιστοποιητικό.  

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο ηλεκτρονικά στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://diaviou.auth.gr/pega/application_physics έως τις 19 Σεπτεμβρίου 

2014. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα επισυνάπτονται σκαναρισμένα στην 

ηλεκτρονική αίτηση στο σχετικό πεδίο, είναι τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας  (συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη φόρμα που υπάρχει στην 

παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση). 

2. Τίτλοι σπουδών (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να 

έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ). 

3. Βιογραφικό σημείωμα. 

Επιπρόσθετα, μπορούν να υποβληθούν αποδεικτικά εκπλήρωσης κοινωνικών κριτηρίων 

(εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κτλ). 

Οι συμμετέχοντες είναι καλό να έχουν επάρκεια αγγλικής γλώσσας (Επιπέδου Β2: Καλή γνώση), 

καθώς επίσης και γνώση χειρισμού Η/Υ, η οποία θα τους βοηθήσει στην εκπόνηση γραπτών 

εργασιών και στη διαχείριση των συστημάτων τηλεκπαίδευσης. 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος 

http://diaviou.auth.gr/pega/physics, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στα 

τηλέφωνα: 

Για το Τμήμα της Θεσσαλονίκης: Καθηγητή Μελά Δημήτριο, τηλ. 2310 998124, melas@auth.gr. 

Για το Τμήμα της Πάτρας: Επ. Καθηγητή Καζαντζίδη Ανδρέα, τηλ. 2610 997549, akaza@upatras.gr. 

Για το Τμήμα των Ιωαννίνων: Καθηγητή Κασσωμένο Παύλο, τηλ. 26510 08470, pkassom@uoi.gr 

 


