
 

 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Το    νέο    καινοτοµικό    ΠΜΣ στις Ενεργειακές & Περιβαλλοντικές Επενδύσεις 

Τα πεδία της ενέργειας και του περιβάλλοντος αποτελούν τους πλέον δυναµικούς τοµείς της 

οικονοµίας, µε εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης. Τα πεδία αυτά είναι σύνθετα και έχουν 

ανάγκη από στελέχη µε προσανατολισµό και εξειδικευµένη γνώση στα ενεργειακά και 

περιβαλλοντικά θέµατα, αλλά και µε ευρεία εκπαίδευση και εµπειρία και σε άλλους τοµείς, την 

οικονοµία, την επιχειρηµατικότητα, τη νοµοθεσία. 

Στα πλαίσια αυτά υλοποιείται από το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Πειραιά το 

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ‘Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις’ 

(ΦΕΚ 1359, Τεύχος Β, 28-05-2014). 

Η επιστηµονική-διδακτική οµάδα του ΠΜΣ, έχοντας συσσωρεύσει πολύτιµη γνώση και εµπειρία 

από την επιτυχή επί σειρά ετών υλοποίηση προπτυχιακών και µεταπτυχιακών προγραµµάτων 

σπουδών, ερευνητικών προγραµµάτων, µελετών και έργων στην Ενέργεια και το Περιβάλλον, 

εστιάζει στην καινοτοµικότητά του, την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση και σύνθεση των 

τεχνολογικών, τεχνικοοικονοµικών και επιχειρηµατικών παραµέτρων, που καθορίζουν την 

επιτυχία των ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων. 

Σε ποιους απευθύνεται το ΠΜΣ;  

 Σε διπλωµατούχους ή πτυχιούχους µηχανικούς (δηλαδή απόφοιτους πολυτεχνικών 

σχολών ή ΤΕΙ) και αποφοίτους σχολών θετικών επιστηµών ή οικονοµικών σχολών. 

 Σε στελέχη δηµόσιας διοίκησης, υπουργείων, οργανισµών αυτοδιοίκησης, ενεργειακών 

και περιβαλλοντικών φορέων, και γενικά οργανισµών και εταιρειών που ασχολούνται µε 

την ενεργειακή πολιτική και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 Σε στελέχη τραπεζών και χρηµατοοικονοµικών φορέων γενικότερα που εµπλέκονται στη 

χρηµατοδότηση αναπτυξιακών επενδύσεων. 

 Σε οικονοµολόγους, νοµικούς και άλλους επαγγελµατίες που ασχολούνται µε ενεργειακά 

και περιβαλλοντικά θέµατα. 

Αν είστε απόφοιτος ΑΕΙ πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και 

αντιστοίχων Ιδρυµάτων του εξωτερικού και ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε επιστηµονική/ 

επαγγελµατική εξειδίκευση σε θέµατα ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων και 

τεχνογνωσία στις αντίστοιχες επιχειρηµατικές δραστηριότητες, 

Αν είστε ήδη εργαζόµενος – στέλεχος της αγοράς και θέλετε να εµβαθύνετε τις γνώσεις σας και 

τις επαγγελµατικές σας προοπτικές, 

 

Μπορείτε να πάρετε πρόσθετες πληροφορίες για το ΠΜΣ στο www.sealab.gr, 

να επικοινωνήσετε µαζί µας στο τηλέφωνο/φαξ 210-5450959   

(Aευτέρα- Παρασκευή ώρες 09:00-16:00), είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: MSc-invest@sealab.gr 

 

Η εγγραφή γίνεται µετά από τη θετική αξιολόγηση της Αίτησης Συµµετοχής, τη διασφάλιση της 

τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων, την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου και την 

εµπρόθεσµη καταβολή των εξαµηνιαίων διδάκτρων. 

 

Υποβολή αιτήσεων έως και τις 20 Ιουνίου 2014. 

Υπεύθυνος Προγράµµατος:  Aρ Ι.Κ. Καλδέλλης 

 


