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Δηζαγσγή  

Ρν Ρκήκα Γεσγξαθίαο 
 

Ρν Ρκήκα Γεσγξαθίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Κπηηιήλε, ζην λεζί ηεο 

Ιέζβνπ, είλαη ην πξψην Ρκήκα Γεσγξαθίαο ζηελ Διιάδα. Θεζκνζεηήζεθε ην 1989 θαη άξρηζε λα 

ιεηηνπξγεί ην αθαδεκατθφ έηνο 1994-1995. Αξρηθά νλνκάζηεθε Ρκήκα Αλζξσπνγεσγξαθίαο, αιιά 

απφ ην 1997 κεηνλνκάζζεθε ζε Ρκήκα Γεσγξαθίαο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ήιζε λα θαιχςεη, έζησ θαη 

θαζπζηεξεκέλα, ηελ απνπζία ζχγρξνλεο γεσγξαθηθήο παηδείαο ζηε ρψξα πνπ γέλλεζε ηε Γεσγξαθία 

θαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ αλάγθε λα αλαπηπρζεί ε ζχγρξνλε γεσγξαθηθή αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα φπσο θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν. Ρν Ρκήκα Γεσγξαθίαο αλήθεη ζηε Πρνιή 

Θνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ καδί κε ηα Ρκήκαηα Θνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο 

θαη Ηζηνξίαο, Θνηλσληνινγίαο θαη Ξνιηηηζκηθήο Ρερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο. 

Tν Ρκήκα Γεσγξαθίαο ζηεγάδεηαη ζε έλα λέν θηήξην 5000 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, εμνπιηζκέλν κε 

ζχγρξνλεο ππνδνκέο, ζην Ιφθν Ξαλεπηζηεκίνπ. Πηφρνο ηνπ Ρκήκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη έλα 

νινθιεξσκέλν πξφγξακκα πξνπηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο πνπ λα παξαθνινπζεί θαη 

λα αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηε Γεσγξαθία φζν θαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηεο κειέηεο ησλ ρσξηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηνπ ξφινπ ηεο ζηνλ επξχηεξν 

ρψξν ηεο Κεζνγείνπ θαη ηεο Δπξψπεο. Γηαζέηεη έλα πιήξεο πξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ, πνπ 

δηαξθψο πξνζαξκφδεηαη ζηηο επηζηεκνληθέο θαη επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ θιάδνπ, θαη έλα 

Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ κε ηίηιν «Γεσγξαθία θαη Δθαξκνζκέλε Γεσπιεξνθνξηθή». 

Ρν Ρκήκα Γεσγξαθίαο έρεη 20 κέιε δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ (ΓΔΞ), θαη πξνβιέπεηαη 

πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπο ζην κέιινλ θαζψο 3 αθφκε κέιε ΓΔΞ έρνπλ εθιεγεί θαη εθθξεκεί ν δηνξηζκφο 

ηνπο ελψ δχν αθφκε ζέζεηο βξηζθνληαη ζην ζηάδην ηεο εθινγήο. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ 

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ έλαλ αξηζκφ δηδαζθφλησλ κε ζχκβαζε Ξ.Γ. 407/1980. Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο 

ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ θπκαίλεηαη ζηνπο 426. Κέρξη ζηηγκήο έρνπλ απνθνηηήζεη 264 

γεσγξάθνη απφ ην Ρκήκα. Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ είλαη 52 ελψ ησλ 

ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ 40. Κέρξη ζηηγκήο έρνπλ απνλεκεζεί 57 Κεηαπηπρηαθά Γηπιψκαηα 

Δηδίθεπζεο θαη 10 Γηδαθηνξηθά Γηπιψκαηα. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ ππνζέζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Ρκήκαηνο γίλεηαη 

απφ επηηξνπέο πνπ απαξηίδνληαη απφ κέιε ΓΔΞ, κέιε ΔΡΔΞ θαη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο. Νη επηηξνπέο 

απηέο είλαη: ε Δπηηξνπή Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ, ε Δπηηξνπή Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ θαη 

πνηξνθηψλ Δζσηεξηθνχ θαη Δμσηεξηθνχ, ε Δπηηξνπή Νηθνλνκηθψλ θαη Ξξνκεζεηψλ, ε Δπηηξνπή 

Γεκνζίσλ θαη Γηεζλψλ Πρέζεσλ, Ξξνβνιήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Θαηνρχξσζεο, ε Δπηηξνπή 

πνδνκψλ, θαη ε Δπηηξνπή Ξξαθηηθήο Άζθεζεο. 

Πην Ρκήκα Γεσγξαθίαο ιεηηνπξγνχλ νξγαλσκέλα εξγαζηήξηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηεο έξεπλαο.  
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1. Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ 

 

1-I Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ 
 

1- Ι.1. Αληαπόθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο 

ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο.  

 

 

1.1.1. Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθά 

εθαξκφδνληαη; 

Νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αθνξνχλ  ζην αθαδεκατθφ, επαγγεικαηηθφ θαη  εθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν.  

Νη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ  

1. ηελ αλάδξαζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ θαζψο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ σο πξνο ην 

πεξηερφκελν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. 

2. ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλέιημεο ησλ απνθνίησλ ηνπ ηκήκαηνο κέζα απφ ην Πχιινγν Απνθνίησλ 

θαη ην Γξαθείν Γηαζχλδεζεο. 

3. ηελ αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο  

4. ηελ αληαπφθξηζε θαη ζπκκεηνρή ησλ απνθνίησλ ζε πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηεο 

εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο 

5. ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ΓΔΞ  κέζσ ησλ ζπλεξγαζηψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

αληαιιαγψλ θαη ζπκκεηνρψλ ζε δηεζλή ζπλέδξηα, fora θαη εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 

 

1.1.2.Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ; 

Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδνληαη; 

Ρν πξφγξακκα ζπνπδψλ αμηνινγείηαη αξρηθά απφ ηελ Δπηηξνπή Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ θαη κεηά απφ 
ηε Γεληθή Ππλέιεπζε  ζε εηήζηα βάζε. Ζ αλαζεψξεζε ηνπ απνθαζίδεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 
ρξφλν κε βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα θπξίσο ησλ αλσηέξσ πέληε ζεκείσλ κε ζθνπφ ηε ζπλερή 
ελεκέξσζε, βειηίσζε θαη ελαξκφληζεο  ηνπ ζην πλεχκα ησλ επξχηεξσλ δηεζλψλ θαη εζληθψλ 
επηζηεκνληθψλ, ηερλνινγηθψλ θαη θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ.  

 

1.1.3.Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ; 

Ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο, δηεμαγσγή  Ζκεξίδσλ εθηφο θαη εληφο Ιέζβνπ, παξαγσγή έληππνπ 

ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη απνζηνιή ηνπ ζε δηάθνξνπο θνξείο  ηεο κέζεο, αλψηεξεο  θαη αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο, παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα ηεο αιινδαπήο, επηκειεηήξηα, νξγαληζκνχο, εηαηξείεο θ.α. 

Πεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη νη απφθνηηνη ηνπ ηκήκαηνο νη νπνίνη είηε ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο 

ηνπ είηε εληάζζνληαη ζε ζέζεηο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν ζπνπδψλ ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο ζην 

ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ηδηαίηεξν ξφιν παίδεη θαη ε επηηπρήο ζπκκεηνρή ηνπ ηκήκαηνο ζηα πξνγξάκκαηα αληαιιαγήο θνηηεηψλ, 

φπσο π.ρ. ERASMUS. 

Ρέινο νπζηαζηηθφ ξφιν παίδνπλ εθδειψζεηο ηηο νπνίεο δηνξγαλψλεη ην Ρκήκα φπσο πξφζθιεζε 

νκηιεηψλ ζε ζέκαηα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο ηα νπνία είλαη αλνηθηά ζηελ επξχηεξε θνηλσλία πέξα 
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απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο ζρεηηθέο κε ηε Γεσγξαθία, δηνξγάλσζε 

εθζέζεσλ θ.α 

 

1.1.4. Τπάξρεη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο ησλ απνθνίησλ; Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηά ηεο; 

Ιεηηνπξγεί  Δπηηξνπή -ε Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθήο Θαηνρχξσζεο ηνπ Ρκήκαηνο πνπ απαξηίδεηαη 
απφ κέιε ΓΔΞ, θνηηεηέο θαη κέιε ηνπ  ζπιιφγνπ ησλ απνθνίησλ Γεσγξαθίαο  ε νπνία έρεη σο ζηφρν 
ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ απνθνίησλ γεσγξάθσλ ηνπ Ρκήκαηνο αιιά 
θαη ηελ αλάπηπμε  ελεξγεηψλ θαη πξσηνβνπιηψλ  κεηαμχ άιισλ κε θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο, άιινπο 
δεκφζηνπο θαη  ηδησηηθνχο θνξείο θαη  κε ην Ρκήκα γεσγξαθίαο ηνπ Σαξνθνπείνπ Ξαλεπηζηεκίνπ.    

Ζ Δπηηξνπή  θαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιερζεί 
απφ ηηο παξαπάλσ επαθέο θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο γηα λα ηελ αλάπηπμε 
ζηξαηεγηθψλ θαη ηελ  πηνζέηεζε λέσλ πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 
επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ απνθνίησλ.  
Πεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε γεληθφηεξε 
πξνζπάζεηα ησλ απνθνίησλ γηα αλαδήηεζε είηε επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ είηε δπλαηνηήησλ 
ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν.  
Ρέινο κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο, ην Ρκήκα απνθηά κηα θαιή εηθφλα ηεο δήηεζεο θαη 
απαζρνιεζηκφηεηαο ησλ θνηηεηψλ ηνπ θαη θαζψο ε πξαθηηθή άζθεζε αθνξά ζηνπο θνηηεηέο ηνπ 3νπ 
έηνπο παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο ηελ επθαηξία  λα ζπκβνπιεχζνπλ ηνπο θνηηεηέο ή λα 
αλαζεσξήζνπλ νξηζκέλα ζέκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε δεμηφηεηεο 
πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε απνξξφθεζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
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1-Ι.2. Γνκή, ζπλεθηηθόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ 

 

Η.2.1. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην 

ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;  

Θνξκφο 26/86 

Δηδίθεπζεο /Θαηεχζπλζεο 40/86 

 

Η.2.2. Πφζα καζήκαηα ειεχζεξεο επηινγήο πξνζθέξνληαη ;   

19 

 

Η.2.3. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο 

επηινγήο / καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;  

Έλαο θνηηεηήο – θνηηήηξηα γηα λα πάξεη πηπρίν πξέπεη λα πεξάζεη 46 καζήκαηα απφ ηα νπνία  

πνρξεσηηθά 23/46 

Θαηά επηινγήο πνρξεσηηθά : 12/46  

Δπηινγήο 11/46 

 

Ρν ζχλνιν ησλ ΘΔ είλαη 40 ρσξηζκέλα ζε 4 ζεκαηηθέο ελφηεηεο ζρεηηθέο κε ηηο θαηεπζχλζεηο   

Φπζηθή Γεσγξαθία θαη Ξεξηβάιινλ 

Αλζξσπνγεσγξαθία 

Αλάπηπμε θαη Πρεδηαζκφο ηνπ Σψξνπ 

Γεσπιεξνθνξηθή 

Θάζε θνηηεηήο θνηηήηξηα πξέπεη λα δηαιέμεη 2 θαηεπζχλζεηο  

Ρν ζχλνιν ηεο καζεκάησλ επηινγήο είλαη 19. 

 

Η.2.4. Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ 

επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;   

Νη πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο δηαξθνχλ 8 εμάκελα (4 ρξφληα) θαη νδεγνχλ ζε εληαίν πηπρίν Γεσγξαθίαο. 

Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ  απαηηείηαη επηηπρήο νινθιήξσζε ελφο αξηζκνχ καζεκάησλ θαζψο θαη 

εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο. Ρα καζήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθά, θαη’ 

επηινγήλ ππνρξεσηηθά (ΚΔΥ) θαη πξναηξεηηθά. Ρα ππνρξεσηηθά καζήκαηα πξνζθέξνπλ βαζηθή γλψζε 

ζηηο θχξηεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηεο Γεσγξαθίαο θαη ζηα βαζηθά κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαηάξηηζε ελφο γεσγξάθνπ αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. Ρα θαη’ 

επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα εκβαζχλνπλ ζε ηέζζεξηο επηιεγκέλεο νκάδεο γλσζηηθψλ πεξηνρψλ 

ηεο Γεσγξαθίαο ελψ ηα πξναηξεηηθά καζήκαηα θαιχπηνπλ εηδηθφηεξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο θαη 

εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία θαη κεζφδνπο. Έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο καζεκάησλ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί 

σο Ξξναπαηηνχκελα γηα ηελ εγγξαθή ζε καζήκαηα αλσηέξσλ εμακήλσλ.  

Όινη νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ 23 ππνρξεσηηθά καζήκαηα. Απφ ην ηέηαξην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ 

ηνπ θαη κεηά, ν θνηηεηήο επηιέγεη δχν απφ ηηο ηέζζεξηο επηιεγκέλεο νκάδεο γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο 

Γεσγξαθίαο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ γηα λα εζηηάζεη ζε ζέκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ 

πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε άιια. Απφ ηηο δχν νκάδεο πνπ επηιέγεη ν θνηηεηήο, ε κία ραξαθηεξίδεηαη σο 
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θχξηα θαη ε άιιε σο δεπηεξεχνπζα. Ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα επηιέμεη (θαη λα δειψζεη γηα λα 

παξαθνινπζήζεη) 8 ΘΔ καζήκαηα απφ ηελ θχξηα θαη 4 ΘΔ καζήκαηα απφ ηε δεπηεξεχνπζα απφ έλα 

θαηάινγν 10 ΘΔ καζεκάησλ πνπ νξίδεηαη αλά νκάδα (βι. παξαθάησ). Ππλνιηθά, δειαδή, ν θνηηεηήο 

παξαθνινπζεί 12 ΘΔ καζήκαηα. Ρέινο, ν θνηηεηήο παξαθνινπζεί 11 πξναηξεηηθά καζήκαηα πνπ 

επηιέγεη είηε απφ ηελ θαηεγνξία ησλ πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ (βι. παξαθάησ) είηε απφ ηα ΘΔ φισλ 

ησλ νκάδσλ. 

Κία επηπιένλ θαηεγνξία καζεκάησλ, ηα Δηδηθά Θέκαηα Γεσγξαθίαο, πεξηιακβάλεη ην ππνρξεσηηθφ 
κάζεκα ―Ξηπρηαθή Δξγαζία‖ θαη ηα πξναηξεηηθά καζήκαηα ―Γηάιεμε‖ θαη ―Ξξαθηηθή Άζθεζε‖. 

 

Καζήκαηα ππνβάζξνπ: 4/85  

Καζήκαηα γεληθψλ γλψζεσλ 58/85   

Καζήκαηα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ: 23/85  

Μαζήκαηα ππνβάζξνπ Μαζήκαηα δεμηνηήησλ Μαζήκαηα γεληθψλ γλψζεσλ 

   

Δηζαγσγή ζηελ 

Ξιεξνθνξηθή 

Ξνζνηηθέο Κέζνδνη ζηε 

Γεσγξαθία 

Πρεδηαζκφο Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο 

ζηε Γεσγξαθία 

Νηθνλνκηθή Η Δηζαγσγή ζηε Σαξηνγξαθία Αγγιηθά I 

Δηζαγσγή ζηε Γεσινγία Δηζαγσγή ζηα ΠΓΞ Αγγιηθά IΗ 

Θνηλσληνινγία 

Ξνηνηηθέο Κέζνδνη ζηε 

Γεσγξαθία Γαιιηθά Η 

 Σσξηθή Πηαηηζηηθή Γαιιηθά ΗΗ 

 

Δθαξκνζκέλε 

Γεσκνξθνινγία θαη 

Σαξηνγξάθεζε 

Φπζηθή Γεσγξαθία – 

Γεσκνξθνινγία 

 

Αλάιπζε θαη Αληίιεςε ηνπ 

Ρνπίνπ Πχγρξνλε Αλζξσπνγεσγξαθία  

 Κέζνδνη Αζηηθήο Αλάιπζεο Φπζηθή Γεσγξαθία – Θιηκαηνινγία 

 

Κέζνδνη Γεκνγξαθηθήο 

Αλάιπζεο Θνηλσληθή Γεσγξαθία  

 

Κέζνδνη Ξεξηθεξεηαθήο 

Αλάιπζεο Ξιεζπζκηαθή Γεσγξαθία  

 Ξνιπκεηαβιεηή Αλάιπζε Αζηηθή Γεσγξαθία  

 

Βάζεηο Γεσγξαθηθψλ 

Γεδνκέλσλ  Ξεξηβάιινλ θαη Νηθνινγία  

 Γεσγξαθηθή Νπηηθνπνίεζε Ξνιηηηζκηθή Γεσγξαθία  

 Θεκαηηθή Σαξηνγξαθία Νηθνλνκηθή Γεσγξαθία  

 

Δηζαγσγή ζηελ 

Ρειεπηζθφπεζε 

Ξνιηηηθή Γεσγξαθία θαη 

Γεσπνιηηηθή 

 Δθαξκνγέο ΠΓΞ  

Δηζαγσγή ζηνλ Ξνιενδνκηθφ 

Πρεδηαζκφ  

 
Δηδηθά Θέκαηα Γεσγξαθηθήο 

Αλάιπζεο Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο 
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Ρερλ. Ρεο Ξιεξνθνξίαο θαη 

ηεο Eπηθ. Πηε Γηδαζθαιία ηεο 

Γεσγξαθίαο 

Ξεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη 

Σσξνηαμηθφο Πρεδηαζκφο 

 Δηζαγσγή ζηνλ 

Ξξνγξακκαηηζκφ Ζ/ Γεσγξαθία Φπζηθψλ Θαηαζηξνθψλ  

 Δηδηθά Θέκαηα ζηα ΠΓΞ Ξεξηβαιινληηθή Γεσινγία 

 Γεληθή Γηδαθηηθή δξνγεσγξαθία  

 Δθπαίδεπζε θαη Γηδαθηηθή ηεο 

Γεσγξαθίαο 

Νηθνινγία θαη Γηαρείξηζε 

Ξπξθαγηψλ 

 

Δθαξκνγέο Ρειεπηζθφπεζεο 

Γεσγξαθία θαη Γηαρείξηζε 

Φπζηθψλ Ξφξσλ  

  Νηθνγεσγξαθία ηεο Κεζνγείνπ θαη 

ηεο Διιάδαο 

  Γηαρείξηζε δαηηθψλ Ξφξσλ  

  Βηνγεσγξαθία 

  Ηζηνξία ηεο Γεσγξαθίαο 

  Γεσγξαθία ηεο παίζξνπ 

  Γεσγξαθία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 

  Γεσγξαθία ηεο Δξγαζίαο θαη ηεο 

Αλαδηάξζξσζεο 

  Κεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξψπε 

  Γεσγξαθίεο ηεο Θαζεκεξηλήο Εσήο 

  Νηθνλνκηθή ηνπ Σψξνπ  

  Ηζηνξηθή Γεσγξαθία 

  Ηζηνξία ηεο Ξφιεο θαη ηεο 

Ξνιενδνκίαο 

  Νηθηζηηθή Αλάπηπμε θαη 

Ξνιενδνκηθφο Πρεδηαζκφο 

  Αλάπηπμε θαη Πρεδηαζκφο Σψξσλ 

Θαηλνηνκίαο  

  Ξαγθνζκηνπνίεζε θαη Άληζε 

Αλάπηπμε  

  Αλάπηπμε παίζξνπ θαη Ξνιηηηθέο 

  Ρνπξηζκφο θαη Αλάπηπμε 

  Διιεληθή Νηθνλνκία: Γνκή θαη 

Ξνιηηηθέο 

  Γεληθή Κεηεσξνινγία 
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  Ξαξάθηηα Γεσκνξθνινγία 

  Θνηλσληνινγία 

  Ξνιηηηθή Γεσγξαθία ηνπ 

Βαιθαληθνχ θαη ηνπ Αλα.-Κεζ. 

Σψξνπ 

  Γεσγξαθία ηεο Θαηνηθίαο 

  Θέκαηα Γηαρείξηζεο 

Ξεξηβαιινληηθψλ Θηλδχλσλ 

  Πρεδηαζκφο θαη Αμηνπνίεζε Βην-

γεσηφπσλ 

  Νηθνινγία Ρνπίνπ 

  Θιίκα θαη Άλζξσπνο 

  Δθηίκεζε & Κειέηεο 

Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

  Λεζησηηθή Γεσγξαθία 

  Πχλνξα θαη Γηαζπλνξηαθέο Εψλεο 

  Νηθνλνκηθή ΗΗ 

  πνδνκέο θαη Σσξηθή Αλάπηπμε 

  Αμηνιφγεζε Αλαπηπμηαθψλ 

Ξξνγξακκάησλ θαη Πρεδίσλ 

  Ξαηδαγσγηθή Τπρνινγία 

 

Η.2.5. Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, 

εξγαζηεξίσλ, άιισλ δξαζηεξηνηήησλ;  

O ρξφλνο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο θπκαίλεηαη κεηαμχ 50%-70%  θαη ν ρξφλνο ζε αζθήζεηο/εξγαζηήξηα 

θπκαίλεηαη απφ 50%-30% γηα φινπο ζρεδφλ ηνπο δηδάζθνληεο. Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο αθνξνχλ θπξίσο 

παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ (10-30%), εξγαζίεο πεδίνπ (15-20%), πξαθηηθή εμάζθεζε (40%, π.ρ. Πε 

δηδαθηηθή ζε ζρνιεία) θαζψο θαη ζεκηλάξηα ζε πην εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα.  

Ρν 40% ησλ δηδαζθφλησλ θαηαλέκεη ην ρξφλν δηδαζθαιίαο ηνπ θαη ζε κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο (παξνπζηάζεηο εξγαζηψλ, αζθήζεηο πεδίνπ, πξαθηηθή εμάζθεζε θαη ζεκηλάξηα). 

 

Η.2.6. Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Παξαηεξείηαη 

επηθάιπςε χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή ε έθηαζε 

ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη 

επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ;  

Ζ δηαδηθαζία νξγάλσζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ πεξηιακβάλεη ππνβνιή αλαιπηηθήο πξφηαζεο 

πεξηερνκέλνπ θαη δηδαθηηθψλ ελνηήησλ απφ ηνλ δηδάζθνληα, ζπδήηεζε επί ηεο πξφηαζεο ζηελ 

Δπηηξνπή Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απφθαζεο απφ 

ηελ γεληθή Ππλέιεπζε. 

Ζ δηαδηθαζία πνπ πξναλαθέξζεθε εμαζθαιίδεη ηελ κε χπαξμε αιιεινεπηθαιχςεσλ χιεο κεηαμχ ησλ 

καζεκάησλ θαζψο ηπρφλ αιιειεπηθαιχςεηο χιεο κεηαμχ ζπλαθψλ καζεκάησλ αληηκεησπίδνληαη ζηα 

πιαίζηα ησλ ζπδεηήζεσλ ζηελ Δπηηξνπή πξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ θαη ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε.  
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Ζ έθηαζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ είλαη νξζνινγηθά θαηαλεκεκέλε ψζηε λα θαιχπηεη ηηο  

πξνβιεπφκελεο 13 εβδνκάδεο δηδαζθαιίαο.  

Αλαπξνζαξκνγή θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο εηήζηαο 

αλαζεψξεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ θαηά ηελ νπνία αληηκεησπίδνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο  αθαδεκατθήο ρξνληάο. 

 

Η.2.7. Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη; Πνην 

είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ πνπ εληάζζνληαη ζην ζχζηεκα;  

6 καζήκαηα είλαη πξναπαηηνχκελα γηα 5 ππνρξεσηηθά καζήκαηα  

9 καζήκαηα είλαη πξναπαηηνχκελα γηα 9 Θαη‘ επηινγήο ππνρξεσηηθά.  

Κεηά απφ ηελ εκπεηξία αξθεηψλ ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ, ην αθαδ.  έηνο 

2005-6 αλαζεσξήζεθε ην  ζχζηεκα ησλ πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ γηα λα  βνεζήζεη ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ δηδαζθαιίαο  νξηζκέλσλ ππνρξεσηηθψλ θαη θαη‘ επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε  βαζηθψλ  ελλνηψλ , ζεσξηψλ  θαη ηερληθψλ   γηα λα εκβαζχλνπλ  

ζηα αληηθείκελα πνπ κειεηνχλ.  

 

 Η.2.9. Πφζα καζήκαηα πξνζθέξνληαη απφ άιια θαη πφζα ζε άιια πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ; 

Πνηα είλαη απηά; 

  Νη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο επηηξέπεηαη λα επηιέγνπλ ην πνιχ 4 ζπλνιηθά καζήκαηα 
απφ ηα Ξξνγξάκκαηα Ππνπδψλ ησλ άιισλ Ρκεκάησλ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ 
καζεκάησλ θαη δηδαθηηθψλ κνλάδσλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. Ν θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα λα εγγξαθεί ην 
πνιχ ζε 2 καζήκαηα απφ άιια ηκήκαηα θάζε εμάκελν. Ρα καζήκαηα απηά ζεσξνχληαη γηα ην Ρκήκα 
Γεσγξαθίαο σο πξναηξεηηθά (άζρεηα αλ γηα ηα άιια Ρκήκαηα κπνξεί λα είλαη ππνρξεσηηθά). 

 Νη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ζην πξφγξακκα ησλ 
καζεκάησλ ηνπο ην πνιχ ηέζζεξα (4) καζήκαηα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαιιαγήο θνηηεηψλ 
ERASMUS. Απηά πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηνπο κε ηνλ ηίηιν «Δηδηθά Θέκαηα 
Γεσγξαθίαο: ΞΝΡΗΡΙΝΠ». Ν ππφηηηινο είλαη ε Διιεληθή κεηάθξαζε ηνπ καζήκαηνο πνπ έρνπλ 
παξαθνινπζήζεη (θαη πεξάζεη επηηπρψο) ζην παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνχ.  Όια ηα καζήκαηα ηνπ 
ηκήκαηνο πξνζθέξνληαη ζηα άιια ηκήκαηα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. 

 

Η.2.10. Πνηεο μέλεο γιψζζεο δηδάζθνληαη ζην Σκήκα; Δίλαη ππνρξεσηηθά ηα ζρεηηθά 

καζήκαηα; 

Αγγιηθά ή Γαιιηθά είλαη ππνρξεσηηθά (επηινγή κηαο γιψζζαο απφ ηηο δπφ) 
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1-Ι.3. Σν  εμεηαζηηθό ζύζηεκα. 

 

Η.3.1. Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηα έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη 

αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα; 

Ρν ηκήκα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζε πνιιαπινχο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ πέξα ησλ ηειηθψλ 

γξαπηψλ εμεηάζεσλ (νη νπνίεο αθνξνχλ φια ηα καζήκαηα θαη θπκαίλνληαη απφ 30%-100% ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ βαζκνχ ηνπ καζήκαηνο). Άιινη ηξφπνη αμηνιφγεζεο νη νπνίνη πνηθίινπλ αλάινγα κε ην κάζεκα,  

πεξηιακβάλνπλ: εθζέζεηο εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ (αθνξνχλ φια ηα καζήκαηα θαη απνηεινχλ 

ζπλήζσο ην 30-50% ηεο βαζκνινγίαο ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο), εξγαζίεο πεδίνπ (15-20% ηνπ 

καζήκαηνο, φπνπ πξνβιέπεηαη), παξνπζηάζεηο ζηελ ηάμε, ζπκκεηνρή  θ.α. Νη παξνπζηάζεηο θαη ε 

ζπκκεηνρή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζπλππνινγίδνληαη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο ππνινγίδνληαη απηφλνκα κε έλα κηθξφ πνζνζηφ (π.ρ. 10%). Ρν 54% ησλ δηδαζθφλησλ 

εθαξκφδνπλ ην ζχζηεκα ησλ  ελδηάκεζσλ γξαπηψλ εμεηάζεσλ (10-30% ηνπ ζπλφινπ ηεο βαζκνινγίαο 

ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο). 

 

Η.3.2. Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

Νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα δνπλ ηα γξαπηά θαη ηηο εξγαζίεο ηνπο  αλ ζεσξνχλ φηη αδηθήζεθαλ.  

Ρα απνηειέζκαηα αλαξηψληαη ζηελ γξακκαηεία θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ηκήκαηνο 

 

Η.3.3. Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηα είλαη απηή; 

Γελ ππάξρεη ζεζκνζεηεκέλε δηαδηθαζία. Δαλ πξνθχςεη πξφβιεκα κε ηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία 

εμεηάδεηαη απφ ηελ επηηξνπή πξνπηπρηαθψλ θαηά πεξίπησζε. 

 

Η.3.4. Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο/ 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο; 

Νη αλαζέζεηο πηπρηαθψλ εξγαζηψλ αλαθνηλψλνληαη θαη επηθπξψλνληαη ζηελ γεληθή ζπλέιεπζε θαζψο 

θαη ε ζχλζεζε ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. 

Ζ εμέηαζε θαη παξνπζίαζε είλαη αλνηρηή ζην θνηλφ, θαη ε δηαηξηβή απνζηέιιεηαη ζηελ βηβιηνζήθε.  

 

Η.3.5. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηελ πηπρηαθή/ δηπισκαηηθή 

εξγαζία; Πνηεο; 

ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΓΖΓΝ ΠΞΝΓΥΛ ΡΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ 
 

Ζ Ξ.Δ. δελ κπνξεί λα είλαη κηα κεραληζηηθή «ζπξξαθή» ππαξρνπζψλ κειεηψλ, βηβιίσλ, άξζξσλ, 
ζηνηρείσλ θιπ πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δπίζεο δελ κπνξεί λα είλαη πεξηγξαθηθή. Ξξέπεη λα 
είλαη εξεπλεηηθή (κε ππνζέζεηο εξγαζίαο ή εξσηήκαηα πξνοδηεξεχλεζε, κέζνδν, αλαιπηηθφ ηκήκα θαη 
ζπκπεξάζκαηα). Κε άιια ιφγηα, πξέπεη λα εκπεξηέρεη έλα ζηνηρείν πξνζσπηθήο ζπκβνιήο ηνπ θνηηεηή. 
Γεληθά, θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο Ξ.Δ. ν θνηηεηήο ελεξγνπνηείηαη πξνο ηηο αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο: 
• Δθαξκφδεη ή επαλαιακβάλεη, γηα θαιχηεξε αθνκνίσζε, πνηθίιεο γλψζεηο θαη κεζφδνπο πνπ απφθηεζε 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ 
• Ππλεζίδεη ζηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο θαη άιισλ πεγψλ πιεξνθνξίαο πνπ 
αλνίγνπλ ην δξφκν πξνο ηελ έξεπλα ή πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία 
• Δθαξκφδεη ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν ζηα πιαίζηα κηαο βαζηθά εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 
2. Ζ Ξ.Δ. εθπνλείηαη κε επζχλε ηνπ θνηηεηή θαη ζηνρεχεη ζην λα αλαπηπρζνχλ απ‘ απηφλ δφθηκεο 
επηζηεκνληθέο πξσηνβνπιίεο. Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε κεραληζηηθή εθαξκνγή νδεγηψλ ηνπ 
επηβιέπνληα ρσξίο ηνπιάρηζηνλ θξηηηθή ζεψξεζε - αλάιπζή ηνπο απφ πιεπξάο θνηηεηή. 
3. Ν θνηηεηήο ζπλελλνείηαη κε ηνλ επηβιέπνληα γηα ηνλ ηξφπν εξγαζίαο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ 
ζέκαηφο ηνπ. Αλακέλεηαη γεληθά απφ ην θνηηεηή ε δηάζεζε ζεκαληηθνχ απφ ην ρξφλν ηνπ γηα κηα ζεηξά 
ελεξγεηψλ φπσο: 
• γηα ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο θαη μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο 
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• γηα ηελ αλεχξεζε θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθνχ θαη άιινπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ 
ζρεηηθνχ κε ην ζέκα ηνπ 
• γηα δηελέξγεηα επηηφπηαο, πηζαλφηαηα, έξεπλαο (εξγαζία πεδίνπ) 
• γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ηειηθή ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο. 
4. Ππληζηάηαη ν θνηηεηήο λα πξνγξακκαηίδεη έηζη ην ρξφλν ηνπ ψζηε νη δχν ηειεπηαίνη κήλεο πξηλ ηελ 
εκεξνκελία παξνπζίαζεο λα αθηεξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ηειηθφ έιεγρν θαη ζπγγξαθή ηεο 
εξγαζίαο. 

 
Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθπφλεζε θαη ζπγγξαθή ηεο Ξ.Δ. πεξηέρνληαη ζηνλ Νδεγφ Ππνπδψλ ηνπ 
Ρκήκαηνο.  

 

1-Ι.4. Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ. 

 

1-Η.4.1. Έρεηε θαιέζεη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ζαο δηδάζθνληεο 

απφ ην εμσηεξηθφ; Αλ λαη, ζε πνην κάζεκα θαη ζε ηη πνζνζηφ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο ζπκκεηείραλ; 

Πην ζχλνιν ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ θιεζεί λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηδαζθαιία 7 καζεκάησλ 12 δηδάζθνληεο 

απφ ην εμσηεξηθφ. 

 

1-I.4.2. Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ); 

Απφ ην έηνο 2007-2008 θαη κεηά, έρνπλ κεηαθηλεζεί 11 θνηηεηέο Ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ πξνο ην 

Ρκήκα κε ην πξφγξακκα ERASMUS. To πνζνζηφ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1%-2%, αλάινγα κε ην έηνο. 

 

1-Η.4.3. Πφζα θαη πνηα καζήκαηά ζαο ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΠ δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε 

γιψζζα; Παξέρεηαη άιινπ είδνπο δηδαζθαιία/βνήζεκα π.ρ. θαη’ ηδίαλ ζεκηλάξηα, μέλε 

βηβιηνγξαθία, θιπ., γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αιινδαπψλ θνηηεηψλ;  

Πε 34 καζήκαηα ηνπ ΞΞΠ παξέρεηαη  δηδαζθαιία/βνήζεκα γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αιινδαπψλ 

θνηηεηψλ, φπσο π.ρ. θαη‘ ηδίαλ ζεκηλάξηα, παξάδνζε εξγαζίσλ ζε μέλε γιψζζα, μέλε βηβιηνγξαθία, 

θιπ. 

 

1-I.4.4. ε πφζα (θαη πνηα) πξνγξάκκαηα δηεζλνχο εθπαηδεπηηθήο ζπλεξγαζίαο (π.ρ. 

ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

ζπκκεηέρεη ην Σκήκα; 

Πε έλα, ζην ERASMUS LLP. 

 

1-I.4.5. Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο δηκεξνχο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ 

εμσηεξηθνχ; Πνηεο; 

Λαη, ππάξρνπλ ζπκθσλίεο κε 93 Ρκήκαηα ή Πρνιέο απφ 20 Δπξσπατθά Ηδξχκαηα ή απφ άιιεο, 

ζπλδεδεκέλεο κε ην Ξξφγξακκα ΔRASMUS, ρψξεο. Ρα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ απφ ηα νπνία κπνξνχλ 

νη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο λα επηιέγνπλ καζήκαηα, ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε ηεο 

Γεσγξαθίαο, κε άιιεο Αλζξσπηζηηθέο Δπηζηήκεο, ην Ξεξηβάιινλ, ηελ Νηθνινγία, ηελ Νηθνλνκία θαη ηε  

Γηαρείξηζε Δπηρεηξήζεσλ, ηηο Δπξσπατθέο ζπνπδέο, ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηε Γηδαθηηθή.  

Πηνλ Ξίλαθα παξαηίζεληαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1 παξνπζηάδνληαη ηα Ηδξχκαηα κε ηα νπνία ππάξρνπλ 

ελεξγέο ζπλεξγαζίεο, ε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ Ηδξπκάησλ θαη ην αληηθείκελν ζπνπδψλ. 

 

1-I.4.6. Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ; Πνηεο; 

Όρη. 
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1-I.4.7. Δθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα κεηαθνξάο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ (ECTS);  

Λαη. Νια ηα καζεκαηα έρνπλ αληηζηνηρεζεί ζε αθαδεκαηθέο κνλάδεο 

 

1-I.4.8. Τπάξρνπλ θαη δηαλέκνληαη ελεκεξσηηθά έληππα εθαξκνγήο ηνπ ECTS; 

Λαη  ν Νδεγφο ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο 

 

1-Ι. 5. Πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηώλ. 

 

1-I.5.1. Τπάξρεη ν ζεζκφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ; Δίλαη ππνρξεσηηθή ε 

πξαθηηθή άζθεζε γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο; 

Πην Ρκ. Γεσγξαθίαο ππάξρεη ν ζεζκφο ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ, αιιά δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο.  

 

1-I.5.2. Αλ ε πξαθηηθή άζθεζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή, πνην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ ηελ 

επηιέγεη; Πψο θηλεηνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ; 

Ρελ ΞΑ ηελ επηιέγεη πεξίπνπ ην 20% ησλ θνηηεηψλ θαη θάλνπκε πξνζπάζεηα απηφ ην πνζνζηφ λα 

απμεζεί κε ηηο δξάζεηο δεκνζηφηεηαο, ηελ αχμεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ, ηελ νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ΞΑ  

 

1-I.5.3. Πψο θαιιηεξγείηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ε πξαθηηθή 

άζθεζε είλαη ππνρξεσηηθή; 

Ρν ελδηαθέξνλ ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε Ξξαθηηθήο Άζθεζεο θαιιηεξγείηαη ζην Ρκήκα 

παξά ην γεγνλφο φηη δελ είλαη ππνρξεσηηθή ηφζν κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Ξξαθηηθήο 

Άζθεζεο πνπ κφληκα ιεηηνπξγεί ζην Ρκήκα κε ηελ ζπκκεηνρή κειψλ ΓΔΞ θαη εθπξνζψπσλ ησλ 

θνηηεηψλ φζν θαη κε ηελ κφληκε αλαθνξά ζην ζεζκφ ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο ηνπ Ρκήκαηνο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηήζηα βάζε (ππνδνρή λέσλ πξσηνεηψλ θνηηεηψλ, εκεξίδεο γηα επαγγεικαηηθά 

δεηήκαηα). 

Ρν Ρκήκα Γεσγξαθίαο ππνζηήξημε ηελ πξαγκαηνπνίεζε Ξξαθηηθήο Άζθεζεο κέζσ εηδηθήο δξάζεο θαη 

κε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ΔΞΔΑΔΘ (2006-2009). 

Ρν Ρκήκα Γεσγξαθίαο δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν εηδηθή εκεξίδα ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη θαη 

αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θνηηεηψλ ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη κεγάινο 

αξηζκφο εθπξνζψπσλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ, δηδαζθφλησλ  θαη πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο θαη αληαιιαγήο απφςεσλ. 

 

1-I.5.4. Πψο έρεη νξγαλσζεί ε πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο; Πνηα είλαη ε 

δηάξθεηά ηεο; Τπάξρεη ζρεηηθφο εζσηεξηθφο θαλνληζκφο; 

Ζ Δπηηξνπή ηεο ΞΑ ιεηηνπξγεί κε εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ελψ ν θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο ΞΑ έρεη 

εγθξηζεί απφ ηε ΓΠ ηνπ Ρκ. Γεσγξαθίαο. Ζ ΞΑ πινπνηείηαη κε ηε ζηήξημε γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο 

απφ ζπλεξγάηε ηνπ πξνγξάκκαηνο.   

Ζ ΞΑ είλαη πξναηξεηηθή θαη κπνξεί λα αζθείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεξηλνχ 
δηκήλνπ Ηνπιίνπ–Απγνχζηνπ θαζ‘ φια ηα έηε θνίηεζήο ηνπο.  
πφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ε ΞΑ απνηειεί, επίζεο, πξναηξεηηθφ κάζεκα δχν θαη κηζή (2,5) 
δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ηνπ Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ θαηνρχξσζε ηεο 
ΞΑ σο πξναηξεηηθνχ καζήκαηνο κπνξεί λα γίλεη κία θνξά θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή.  
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Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ θνηηεηψλ γηα δηεμαγσγή ΞΑ γίλεηαη θαηά ην ηέινο ησλ καζεκάησλ ηνπ 
εαξηλνχ εμακήλνπ θαη έρεη σο εμήο: 
i. Γξαπηή πξφζθιεζε ηεο Δπηηξνπήο ΞΑ ηνπ Ρκήκαηνο πξνο ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο. 
ii. Γλσζηνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ απφ ηνπο θνξείο ππνδνρήο ησλ θνηηεηψλ. 
iii. πνβνιή αίηεζεο ησλ θνηηεηψλ γηα επηζπκεηνχο θνξείο ππνδνρήο. 
iv. Δπηινγή θνηηεηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή ΞΑ, ιακβαλνκέλεο ππ‘ φςηλ ηεο ζπνπδαζηηθήο επίδνζεο ηνπ 
θνηηεηή. 
v. Γηεμαγσγή ΞΑ ζηνλ θνξέα ππνδνρήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εληεηαικέλν ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ 
Ρκήκαηνο πξνέιεπζεο. 
vi. πνβνιή, καδί κε ηε ζπκπιεξσκέλε «Φφξκα Αμηνιφγεζεο ηνπ αζθνχκελνπ θνηηεηή», θαη Ρερληθήο 
Έθζεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο ζηελ Δπηηξνπή ΞΑ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή, ζε φ,ηη 
αθνξά ηα πεπξαγκέλα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ΞΑ.  
vii. Ρειηθή αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ηεο Ξξαθηηθήο Άζθεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή ΞΑ ζε ζπλεξγαζία 
κε ηνπο ππεχζπλνπο θαζεγεηέο. 
viii. Γεκφζηα παξνπζίαζε ζε εκεξίδα ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ηελ αξρή ηεο επφκελεο αθαδεκατθήο 
ρξνληάο. 
ix. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ΞΑ αλαγξάθεηαη ζην πηπρίν ηνπ θνηηεηή κφλνλ φηαλ έρεη θαηνρπξσζεί σο 
κάζεκα (άπαμ), κεηά απφ δήισζε ηνπ καζήκαηνο ζε εαξηλφ εμάκελν ηνπ ηξίηνπ ηνπιάρηζηνλ έηνπο 
ζπνπδψλ.   

 

Γηα θάζε αζθνχκελν θνηηεηή ζηα πιαίζηα ηεο ΞΑ ππάξρνπλ δχν ππεχζπλνη: ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο 

ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο θαη ν ππεχζπλνο ηνπ θνξέα ππνδνρήο. Ζ εξγαζία ηνπ θνηηεηή γίλεηαη ζε 

άκεζε ζπλεξγαζία κε ακθφηεξνπο, πξάγκα πνπ αθνξά θαη ζηελ ππνβαιιφκελε απφ ηνλ θνηηεηή 

Ρερληθή Έθζεζε, ζην ηέινο  ηεο δίκελεο άζθεζήο ηνπ. Πηελ Έθζεζε απηή πεξηέρνληαη: 

- Ρν ζέκα θαη ε ινγηθή έληαμήο ηνπ ζηε γεληθφηεξε ζεκαηνινγία θαη ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα 
- Ν ζθνπφο θαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 
- Ρα απνηειέζκαηα θαη ε ζπδήηεζή ηνπο 
- Ρα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο 
- Ζ ππνζηεξηθηηθή βηβιηνγξαθία. 

 

1-I.5.5. Πνηεο είλαη νη θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην Σκήκα ζηελ νξγάλσζε 

ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ησλ θνηηεηψλ;  

Γελ ππάξρεη δηαζέζηκν κφληκν πξνζσπηθφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νπφηε φηαλ δελ ππάξρεη νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε απφ ρξεκαηνδνηνχκελν πξφγξακκα είλαη δχζθνιν λα ππνζηεξηρζεί. Δπίζεο φηαλ δελ 

ππάξρεη ρξεκαηνδφηεζε δελ ππάξρεη κεγάιε πξνζπκία απφ ηνπο θνηηεηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΞΑ 

 

1-I.5.6. ε πνηεο ηθαλφηεηεο εθαξκνγήο γλψζεσλ ζηνρεχεη ε πξαθηηθή άζθεζε; Πφζν 

ηθαλνπνηεηηθά θξίλεηε ηα απνηειέζκαηα; Πφζν επηηπρήο είλαη ε  εμνηθείσζε ησλ 

αζθνπκέλσλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; 

Πε ζρέζε κε ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ε ΞΑ ζηνρεχεη: 

1. ζηελ παξνρή δπλαηφηεηαο δηεξεχλεζεο ησλ θαηεπζχλζεσλ επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο θαζψο θαη 
ησλ ζρεηηθψλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
2. ζηελ απφθηεζε κηαο πξψηεο εκπεηξίαο - πξνυπεξεζίαο ζρεηηθήο κε ην επάγγεικα θαη ζηνλ 
εκπινπηηζκφ ηνπ βηνγξαθηθνχ ησλ απνθνίησλ 
3. ζηελ εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ 
επαγγεικαηηθνχ ρψξνπ, θαζψο θαη κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ην χςνο ησλ απνιαβψλ φπσο 
δηακνξθψλνληαη ζηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή πξαγκαηηθφηεηα κε απνηέιεζκα ηελ επθνιφηεξε έληαμε 
ζην παξαγσγηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο 
4. ζηελ αλάδεημε ησλ δεμηνηήησλ ησλ αζθνπκέλσλ θαη ζηελ αλάπηπμε επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο, 
5. ζηελ πηζαλή πξφζιεςε ησλ απνθνίησλ ζε θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο ηφζν ησλ θνηηεηψλ φζν θαη 

ησλ θνξέσλ απαζρφιεζεο ε εθαξκνγή ηεο ΞΑ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή ελψ νη θνηηεηέο 

παξνπζηάδνπλ πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπ θνξέα απαζρφιεζεο  
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1-I.5.7. πλδέεηαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ηελ 

εθπφλεζε πηπρηαθήο / δηπισκαηηθήο εξγαζίαο; 

Γελ είλαη απαξαίηεην, θάπνηεο θνξέο ηζρχεη 

 

1-I.5.8. Γεκηνπξγνχληαη κε ηελ πξαθηηθή άζθεζε επθαηξίεο γηα κειινληηθή απαζρφιεζε 

ησλ πηπρηνχρσλ; 

Λαη απηφ ηζρχεη θαη έρνπκε παξαδείγκαηα θνηηεηψλ καο πνπ απαζρνιήζεθαλ κεηά ηελ απνθνίηεζε 

ηνπο ζε θνξείο πνπ είραλ γλσξίζεη κέζσ ηεο ΞΑ 

 

1-I.5.9. Έρεη αλαπηπρζεί δίθηπν δηαζχλδεζεο ηνπ Σκήκαηνο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο 

ή παξαγσγηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ;  

Δθκεηαιιεπφκελνη ηηο επαθέο πνπ έρνπλ γίλεη φια απηά ηα ρξφληα κέζσ ηεο ΞΑ, έρεη δεκηνπξγεζεί έλα 

δίθηπν επαθψλ κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο ή παξαγσγηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε 

ησλ θνηηεηψλ. 

 

1-I.5.10.  Πνηεο πξσηνβνπιίεο αλαιακβάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζέζεηο απαζρφιεζεο θνηηεηψλ (ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν); 

Ξξνζπαζνχκε ζε επηθνηλσλία κε ηνπο θνηηεηέο θαη θαζεγεηέο ηνπ ηκήκαηνο λα έξζνπκε ζε επαθή κε 

θνξείο πνπ δπλεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα απαζρνιήζνπλ θνηηεηέο καο. Δπίζεο ππάξρεη ζπλεξγαζία κε ηα 

άιια γξαθεία ΞΠ, ην Γξαθείν δηαζχλδεζεο ηνπ Ξαλ. Αηγαίνπ.  

  

1-I.5.11. Τπάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία θαη επαθή κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ / επνπηψλ ηνπ 

Σκήκαηνο θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ θνξέα εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο;  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ γηα θάζε αζθνχκελν θνηηεηή ζηα πιαίζηα ηεο ΞΑ ππάξρνπλ δχν 

ππεχζπλνη: ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο θαη ν ππεχζπλνο ηνπ θνξέα ππνδνρήο. 

Ζ εξγαζία ηνπ θνηηεηή γίλεηαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ακθφηεξνπο, θαη γηα θάζε πξφβιεκα πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζηελ εθηέιεζε ηεο ΞΑ ππάξρεη επηθνηλσλία ησλ δπν πιεπξψλ. 

 

1-I.5.12.  Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη απαηηήζεηο γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

Σκήκαηνο κε ηνπο θνξείο εθηέιεζεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο; Πνηεο; 

Έρεη  θαηαξηηζζεί κεγάινο θαηάινγνο 250 θαη πιένλ ζπλεξγαδφκελσλ θνξέσλ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η 

Κε ηνπο θνξείο απαζρφιεζεο ππάξρεη αιιεινγξαθία ζε εηήζηα βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ απαζρφιεζεο, ηνπ αξηζκνχ ζέζεσλ θαη ηελ ππνδνρή ησλ θνηηεηψλ. 

Αλαδεηάκε θνξείο απαζρφιεζεο πνπ ην αληηθείκελν ηνπο λα αθνξά ηεο ζπνπδέο ηνπ Ρκήκαηνο 

Γεσγξαθίαο θαη κειινληηθά λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ απαζρφιεζε ζηνπο απνθνίηνπο καο. 

 

1-I.5.13. Πψο παξαθνινπζνχληαη θαη ππνζηεξίδνληαη νη αζθνχκελνη θνηηεηέο;  

Ρν γξαθείν ΞΑ είλαη δηαζέζηκν θάζε ζηηγκή γηα λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ θνηηεηψλ θαηά ηελ 

απαζρφιεζε ηνπο φπσο θαη νη ππεχζπλνη θαζεγεηέο ηνπ Ρκ. Γεσγξαθίαο  

 



 

 

Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε – Αλάιπζε Κξηηεξίσλ Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ Σρέδην – Φεβξνπάξηνο 2007 

17 

17 

1-I Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

1-II Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ1 

  

1-II.1. Σίηινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ 

ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖ ΓΔΥΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ 

1-II.2. Σκήκαηα θαη Ιδξύκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ 

πνπδώλ.2 

ΡΚΖΚΑ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 

1-II.3. Αληαπόθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηνπο 

ζηόρνπο ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο  ηεο θνηλσλίαο. 

1-II.3.1. Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο  ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο 

είλαη; 

Πηφρνο ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο είλαη λα πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα πξνπηπρηαθήο 

θαη κεηαπηπρηαθήο παηδείαο ζηε Γεσγξαθία, ην νπνίν λα παξαθνινπζεί θαη λα αληαπνθξίλεηαη ηφζν 

ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζ‘ απηήλ ηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή φζν θαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηεο κειέηεο ησλ ρσξηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηνπ ξφινπ ηεο ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο 

Κεζνγείνπ θαη ηεο Δπξψπεο. 

Πηφρνο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (Ξ.Κ.Π.) «Γεσγξαθία θαη Δθαξκνζκέλε 

Γεσπιεξνθνξηθή» είλαη λα πξνζθέξεη, κέζσ ησλ δχν θαηεπζχλζεψλ ηνπ Δθαξκνζκέλε 

Γεσπιεξνθνξηθή ζηελ Αλζξσπνγξςγξαθία θαη ην Πρεδηαζκφ ηνπ Σψξνπ (Α) θαη Δθαξκνζκέλε 

Γεσπιεξνθνξηθή ζηε Γηαρείξηζε Φπζηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Θηλδχλσλ (Β), ζεσξεηηθή θαη 

εθαξκνζκέλε γλψζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ δηαρείξηζήο ηνπο κε 

ηελ αμηνπνίεζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ηεο Δπηζηήκεο ησλ Γεσγξαθηθψλ Ξιεξνθνξηψλ. 

Ζ Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο (Γ.Π.Δ.Π) θαζψο θαη ε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή (Π.Δ.) ηνπ Ξ.Κ.Π. 

απνηεινχλ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ Ξ.Κ.Π. Ρα δχν απηά φξγαλα ειέγρνπλ ζε εηήζηα βάζε θαηά πφζν 

ην Ξ.Κ.Π. αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν πνπ ζεξαπεχεη ην Ξ.Κ.Π. Πηε δηαπίζησζε ή κε ηεο αληαπφθξηζεο απηήο ζπκβάιινπλ θαη νη 

δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεη ην Ρκήκα Γεσγξαθίαο, ηφζν ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ ηνπ Ξ.Κ.Π. απφ ηνπο θνηηεηέο (θάζε εμάκελν), φζν θαη ζρεηηθά κε ην θαηά 

πφζν ην Ξ.Κ.Π. αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ησλ θνηηεηψλ ή/θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

απνδνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. Πεκαληηθφ επίζεο ξφιν ζηνλ έιεγρν ηεο 

αληαπφθξηζεο απηήο θαηέρεη θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο κε επηζηήκνλεο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε δηεζλή 

ζπλέδξηα, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη πξνγξάκκαηα εξεπλεηηθψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ αληαιιαγψλ. 

 

 

 

                                                             

1 Πηελ πεξίπησζε πνπ ζην Ρκήκα ιεηηνπξγνχλ πεξηζζφηεξα απφ έλα Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ε ελφηεηα απηή 

πξέπεη λα επαλαιεθζεί γηα ην θαζέλα απφ ηα ΞΚΠ, αλεμάξηεηα αλ ην Ρκήκα είλαη ην επηζπεχδνλ ή φρη. 

2 Πηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο Γηαηκεκαηηθνχ ή Γηηδξπκαηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ. 
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1-II.3.2. Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Ζ αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ απνηεινχλ αξκνδηφηεηα ηεο Π.Δ. θαη ηεο 

Γ.Π.Δ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο, θαη γίλνληαη ζε εηήζηα βάζε. Πεκαληηθφ ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ θαηέρεη, επίζεο, θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ καζεκάησλ ηνπ Ξ.Κ.Π. 

απφ ηνπο θνηηεηέο, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα θάζε εμάκελν πξηλ ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν. Ζ δηαδηθαζία 

απηή πεξηιακβάλεη ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηδαθηηθή 

δηαδηθαζίαο θαη ησλ δηδαζθφλησλ. Ρα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απηήο κειεηψληαη απφ ηε Π.Δ. θαη 

ηε Γ.Π.Δ.Π., νη νπνίεο θαη ιακβάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο (φπνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεην) κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ θαη ηε ζπλερή 

ελαξκφλεζε ηνπ Ξ.Κ.Π. κε ηηο εμειίμεηο ζην επηζηεκνληθφ πεδίν ηεο Γεσγξαθίαο, ηελ αικαηψδε 

αλάπηπμε ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο, θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

1-II.3.3. Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα πνπδψλ; 

Ρν Ξξφγξακκα Ππνπδψλ είλαη αλεξηεκέλν ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ Ξ.Κ.Π. www.geo.aegean.gr/pms/, κε 

εκθαλείο ζπλδέζκνπο ζηελ θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο, www.geo.aegean.gr/ θαη 

ζηε ζρεηηθή θεληξηθή ηζηνζειίδα ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

www.aegean.gr/aegean/greek/postgraduate.htm/ 

Δπηπιένλ, ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ ηξίπηπρν, καδί κε ηελ πξνθήξπμε γηα αηηήζεηο ζην Ξ.Κ.Π., 

απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθά ζε φια ηα ΑΔΗ, ΡΔΗ, Δξεπλεηηθά Θέληξα, Ξεξηθέξεηο θαη Γήκνπο. Ρέινο, 

ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο δεκνζηεχνληαη ζηνλ ηνπηθφ θαη Αζελατθφ ηχπν.  

 

1-II.3.4. Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ 

απέθηεζαλ ηίηιν Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απφ ην Σκήκα; 

Αλ θαη δελ ππάξρεη επίζεκε ηέηνηα δηαδηθαζία, ε Γ.Π.Δ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο παξαθνινπζεί ηηο 

εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Ξ.Κ.Π. Δπίζεο, ην 

Γεθέκβξην ηνπ 2009 δηεμήγρζε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε δείγκα απνθνίησλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε έηνο ιήςεο δηπιψκαηνο 2006 έσο 2009. Απφ ηνπο 30 απνθνίηνπο ηνπ Ξ.Κ.Π. κέρξη 

ην 2009, νη 13 αληαπνθξίζεθαλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Πηελ έξεπλα απηή, αλάκεζα ζε άιια 

ζηνηρεία, θαηαγξάθεθαλ θαη ε απαζρφιεζε ησλ απνθνίησλ, ην θαηά πφζν ην Ξ.Κ.Π. παξείρε ηα 

απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηε ζπλέρηζε δηδαθηνξηθψλ ή εξεπλεηηθψλ ζπνπδψλ, ε ζπλάθεηα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπ Ξ.Κ.Π. θαη ηεο απαζρφιεζήο ηνπο, θαη ην θαηά πφζν ην Ξ.Κ.Π. ζπλέβαιε ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε ή ζηελ αιιαγή ηνπ αληηθεηκέλνπ απαζρφιεζήο ηνπο.  

http://www.geo.aegean.gr/pms/
http://www.geo.aegean.gr/
http://www.aegean.gr/aegean/greek/postgraduate.htm/
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1-ΙΙ.4.  Γνκή, ζπλεθηηθόηεηα θαη ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ.3 

 

1-II.4.1. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ καζεκάησλ θνξκνχ / εηδίθεπζεο / θαηεπζχλζεσλ ζην 

ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;  

 

ΘΝΟΚΝ:  4 / 25  16% 

ΔΗΓΗΘΔΠΖ:   0  

ΘΑΡΔΘΛΠΔΥΛ:    21 / 25 84% 

 

1-II.4.2. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ / καζεκάησλ ππνρξεσηηθήο 

επηινγήο / καζεκάησλ ειεχζεξεο επηινγήο ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;   

 

ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ:   6 / 25 24% 

ΘΑΡ‘ ΔΞΗΙΝΓΖΛ ΞΝΣΟΔΥΡΗΘΑ:   6 / 25 24% 

ΔΙΔΘΔΟΖΠ ΔΞΗΙΝΓΖΠ:   13 / 25 52% 

 

1-II.4.3. Πνηα είλαη ε πνζνζηηαία ζρέζε κεηαμχ καζεκάησλ ππνβάζξνπ, καζεκάησλ 

επηζηεκνληθήο πεξηνρήο, καζεκάησλ γεληθψλ γλψζεσλ θαη καζεκάησλ αλάπηπμεο 

δεμηνηήησλ ζην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ;   

 

ΞΝΒΑΘΟΝ:   4 / 25 16% 

ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ:   6 / 25 24% 

ΓΔΛΗΘΥΛ ΓΛΥΠΔΥΛ:  2 / 25 8% 

ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΓΔΜΗΝΡΖΡΥΛ:   3 / 25   12% 

 

ΞΝΒΑΘΟΝ:  

 Μέζνδνη Έξεπλαο ζηε Γεσγξαθία (1) 

 Φσξηθή Αλάιπζε (2) 

 Δηζαγσγή ζηελ Δθαξκνζκέλε Γεσπιεξνθνξηθή (3) 

 Γηαρείξηζε Γεσγξαθηθώλ Γεδνκέλσλ(6) 

ΓΔΛΗΘΥΛ ΓΛΥΠΔΥΛ:  

 Φώξνο – Κνηλσλία – Πνιηηηζκόο (4) 

 Πεξηβαιινληηθέο Αιιαγέο θαη Κίλδπλνη (5) 

ΔΞΗΠΡΖΚΝΛΗΘΖΠ ΞΔΟΗΝΣΖΠ:  

 Καηλνηνκηθά Γίθηπα, Φώξνο θαη Σρεδηαζκόο (7) 

 Αζηηθή Αλάπηπμε θαη Πνιηηηθέο (8) 

 Οηθνλνκηθν-πνιηηηθέο Πξνζεγγίζεηο ζην Φώξν (9) 

                                                             

3 Ξνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνπο Ξίλαθεο 7.5.1 θαη 7.5.2. 
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 Σρεδηαζκόο θαη Γηαρείξηζε Πξνζηαηεπηέσλ Πεξηνρώλ (10) 

 Δθαξκνζκέλε Γεσκνξθνινγία θαη Πεξηβάιινλ (11) 

 Γεσπιεξνθνξηθή θαη Γηαρείξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Κηλδύλσλ (12) 

ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΓΔΜΗΝΡΖΡΥΛ:  

 Δηδηθά Θέκαηα ζηα Σπζηήκαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (13) 

 Οπηηθνπνίεζε Φσξηθώλ Γεδνκέλσλ (14) 

 Δθαξκνζκέλε Γνξπθνξηθή Τειεπηζθόπεζε (20) 

 

1-II.4.4. Πψο θαηαλέκεηαη ν ρξφλνο κεηαμχ ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο, αζθήζεσλ, 

εξγαζηεξίσλ, άιισλ δξαζηεξηνηήησλ;  

O ρξφλνο γεληθά δηαλέκεηαη ζε 60% ζεσξεηηθή δηδαζθαιία θαη 40% άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (30% 

εξγαζηήξηα/αζθήζεηο θαη 10% εξγαζίεο, παξνπζηάζεηο). 

Πην ζπγθεθξηκέλα:  

Αλαθνξηθά κε ηε Θεσξεηηθή δηδαζθαιία:  

 Ξεξίπνπ ην 40% ησλ δηδαζθφλησλ έρνπλ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία απφ 30-50% θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο απφ 50-70%. 

 Ρν  60% ησλ δηδαζθφλησλ έρνπλ ζεσξεηηθή δηδαζθαιία απφ 50-80% θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο απφ 

20-50%. 

Αλαθνξηθά κε ηηο Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο: 

 Ρν 50% ησλ δηδαζθφλησλ αθηεξψλνπλ ην 100% ηνπ ρξφλνπ ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

Δξγαζηήξηα/Αζθήζεηο.  

 Ρν 25% ησλ δηδαζθφλησλ κνηξάδεη ην ρξφλν ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζε Δξγαζηήξηα/Αζθήζεηο 

(50%) θαη Δξγαζίεο/παξνπζηάζεηο/Ππδεηήζεηο (50%). 

 Ρν 20% ησλ δηδαζθφλησλ κνηξάδεη ην ρξφλν ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζε Δξγαζηήξηα/Αζθήζεηο 

(70%) θαη Δξγαζίεο/παξνπζηάζεηο/Ππδεηήζεηο (30%). 

 Ρν 5% ησλ δηδαζθφλησλ αθηεξψλνπλ ην 100% ηνπ ρξφλνπ ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

Δξγαζίεο/παξνπζηάζεηο. 

 

1-II.4.5. Πψο νξγαλψλεηαη θαη ζπληνλίδεηαη ε χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη 

επηθάιπςε χιεο κεηαμχ ησλ καζεκάησλ; Τπάξρνπλ θελά χιεο; Δίλαη νξζνινγηθή ε έθηαζε 

ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; Τπάξρεη δηαδηθαζία επαλεθηίκεζεο, αλαπξνζαξκνγήο θαη 

επηθαηξνπνίεζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ; 

Ν θαζνξηζκφο θαη νξγάλσζε ηεο χιεο ελφο καζήκαηνο ηνπ Ξ.Κ.Π. είλαη θαηά θχξην ιφγν αξκνδηφηεηα 

ηνπ κέινπο Γ.Δ.Ξ. πνπ δηδάζθεη ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα. Πε έλα δεχηεξν επίπεδν, ν άηππνο Ρνκέαο 

ζηνλ νπνίν εκπίπηεη ην κάζεκα ζπληνλίδεη ηελ χιε κεηαμχ ησλ καζεκάησλ ηνπ άηππνπ Ρνκέα πνπ 

δηδάζθνληαη ζην Ξ.Κ.Π. Πε έλα ηξίην επίπεδν, ε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή (Π.Δ.) ηνπ Ξ.Κ.Π., ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο άηππνπο Ρνκείο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θάζε θαηεχζπλζε ηνπ ΞΚΠ, έρεη έλα 

επηπιένλ γεληθφηεξν επνπηηθφ ξφιν νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ ηεο χιεο  φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπ 

Ξ.Κ.Π. Ζ Π.Δ., πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο άηππνπο Ρνκείο ηνπ Ρκήκαηνο, εηζεγείηαη ζηε Γ.Π.Δ.Π. ηνπ 

Ρκήκαηνο αιιαγέο θαη αλαλεψζεηο χιεο καζεκάησλ, φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή 

ηπρψλ θελψλ θαη αιιεινεπηθαιχςεσλ. Ρέινο, ε πεξηνδηθή αλαπξνζαξκνγή θαη επηθαηξνπνίεζε ηεο 

χιεο ησλ καζεκάησλ ηνπ Ξ.Κ.Π., ψζηε λα παξαθνινπζνχληαη πξφζθαηα επηζηεκνληθά επξήκαηα θαη 

κεζνδνινγίεο, είλαη πξσηίζησο αξκνδηφηεηα ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο, ππφ ην πξίζκα πάληα ηεο 

ελαξκφληζεο ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ κε ηηο δηδαθηηθέο ελφηεηεο θαη ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ 

Ξ.Κ.Π.  
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1-II.4.6. Δθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ; Πφζν ιεηηνπξγηθφ είλαη; 

Γελ εθαξκφδεηαη ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ καζεκάησλ ζην Ξ.Κ.Π. Φνηηεηέο πνπ απνηπγράλνπλ ζε 

δχν (2) ην πνιχ καζήκαηα ηνπ εμακήλνπ πνπ παξαθνινπζνχλ κπνξνχλ λα επαλεγγξαθνχλ ηνλ επφκελν 

ρξφλν ζηα ίδηα καζήκαηα (ή θαη δηαθνξεηηθά αλ πξφθεηηαη γηα καζήκαηα Δπηινγήο ή Θαη‘ Δπηινγήλ 

πνρξεσηηθά). Πε πεξίπησζε απνηπρίαο ζε κάζεκα ηνπ Β΄ εμακήλνπ, ην νπνίν εμεηάδεηαη 

επαλαιεπηηθά ζην Γ΄ δηδαθηηθφ εμάκελν, ν θνηηεηήο ππνρξενχηαη θαηά ηελ επαλαιεπηηθή δήισζε ηνπ 

καζήκαηνο λα θαηαβάιεη δίδαθηξα αμίαο 150€ αλά κάζεκα. Φνηηεηέο πνπ απνηπγράλνπλ ζε 

πεξηζζφηεξα απφ δχν (2) καζήκαηα ην δηδαθηηθφ εμάκελν δηαγξάθνληαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Π.Δ. 

θαη απφθαζε ηεο Γ.Π.Δ.Π. 

Θα πξέπεη επίζεο λα επηζεκαλζεί φηη, αλ θαη δελ εθαξκφδεηαη ην ζχζηεκα πξναπαηηνχκελσλ  

καζεκάησλ ζην Ξ.Κ.Π., θαηά ηε δηαδηθαζία επηινγήο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ππάξρνπλ θξηηήξηα 

ζρεηηθά κε ηε ζπλάθεηα ησλ πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ησλ θνηηεηψλ κε ην αληηθείκελν ηνπ Ξ.Κ.Π. 

Κεηαμχ άιισλ ζπλεθηηκάηαη ‗Ζ βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηα ζρεηηθά κε ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα ηνπ Ξ.Κ.Π.‘ (Νδεγφο ηνπ Ξ.Κ.Π. ζει. 16), θαζψο επίζεο θαη ε πξνεγνχκελε επαθή κε 

καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα επηιέμεη ν θνηηεηήο. Ρέινο, βάζεη ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ  

Ξ.Κ.Π.  ‗ν θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα εγγξαθεί ζε καζήκαηα απφ ην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ζθνπφ ηε ζπκπιήξσζε ή ηελ 

εμεηδίθεπζε ησλ γλψζεψλ ηνπ‘ (Νδεγφο ηνπ Ξ.Κ.Π. ζει. 24). 

 

 

1-ΙΙ. 5.  Σν εμεηαζηηθό ύζηεκα. 

 

1-II.5.1. Δθαξκφδνληαη, θαη ζε πνηα έθηαζε, πνιιαπινί (ζε είδνο θαη ρξφλν) ηξφπνη 

αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; Πνηνη ζπγθεθξηκέλα; 

Νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ δηαθέξνπλ απφ κάζεκα ζε κάζεκα αιιά ζε θάζε πεξίπησζε (ζην 

100% ησλ καζεκάησλ) είλαη πνιιαπινί ζε είδνο θαη ρξφλν. Ππγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο αλαιακβάλνπλ 

αηνκηθέο ή/θαη νκαδηθέο εξγαζίεο, παξνπζηάζεηο ζεκάησλ ελ είδε ζεκηλαξίνπ θαη εξγαζηεξηαθέο 

αζθήζεηο. Πηα δχν ηξίηα πεξίπνπ ησλ καζεκάησλ ππάξρεη θαη γξαπηή εμέηαζε ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ. 

Νη παξαπάλσ ηξφπνη αμηνιφγεζεο εθαξκφδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ειέγρεηαη ε πξφνδνο ησλ 

θνηηεηψλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ.  

 

1-II.5.2. Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θνηηεηψλ; 

Πηελ πεξίπησζε γξαπηψλ εμεηάζεσλ, ν θάζε θνηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη λα δεη ην 

δηνξζσκέλν θαη βαζκνινγεκέλν γξαπηφ ηνπ.  Πηελ πεξίπησζε εξγαζηψλ θαη αζθήζεσλ, νη εξγαζίεο 

επηζηξέθνληαη ζην θνηηεηή κε δηνξζψζεηο θαη επηζεκάλζεηο, γεγνλφο πνπ δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο 

αμηνιφγεζεο. Πηελ πεξίπησζε παξνπζηάζεσλ, ε δηαθάλεηα εμαζθαιίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε 

παξνπζίαζε γίλεηαη ζε θνηλφ ην νπνίν παίξλεη ελεξγφ κέξνο επηζεκαίλνληαο  ηα ζεηηθά ζηνηρεία ή 

ηπρφλ ειιείςεηο ηεο παξνπζίαζεο. 

 

1-II.5.3. Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη πνηα είλαη 

απηή; 

πάξρεη εξσηεκαηνιφγην ην νπνίν ζπκπιεξψλνπλ νη θνηηεηέο γηα λα αμηνινγήζνπλ ηε δηδαθηηθή 

δηαδηθαζία θαη ηνλ δηδάζθνληα. Π‘ απηφ ην εξσηεκαηνιφγην δελ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε γηα ηελ 

εμεηαζηηθή δηαδηθαζία αιιά κπνξνχλ νη θνηηεηέο λα γξάςνπλ παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα γηα φπνην 

κέξνο ηεο δηδαθηηθήο θαη εμεηαζηηθήο δηαδηθαζίαο επηζπκνχλ. 
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1-II.5.4. Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο 

εξγαζίαο; 

Αλάζεζε: Νη θνηηεηέο επηιέγνπλ ην ζέκα ηεο κεηαπηπρηαθήο ηνπο εξγαζίαο είηε θαηφπηλ θαη‘ ηδίαλ 

ζπλάληεζεο κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή είηε απφ κία ιίζηα ζεκάησλ πνπ δεκνζηνπνηνχλ νη 

δηδάζθνληεο. Αθνχ γίλεη απηφ, νη θνηηεηέο δειψλνπλ ην ζέκα ηεο αξεζθείαο ηνπο θαη ηνλ επηβιέπνληα 

θαζεγεηή κε αίηεζή ηνπο ζηε γξακκαηεία ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Ρα ζέκαηα ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη νη επηβιέπνληεο θαζεγεηέο έξρνληαη πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή Ππλέιεπζε 

Δηδηθήο Πχλζεζεο (ΓΠΔΠ). 

Δμέηαζε: Ζ κεηαπηπρηαθή εξγαζία εμεηάδεηαη απφ ηξηκειή επηηξνπή θαη ε δηαδηθαζία παξνπζίαζεο θαη 

ππνζηήξημήο ηεο απφ ηνλ θνηηεηή είλαη αλνηθηή ζην θνηλφ. 

 

1-II.5.5. Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία; 

ΑΞΝ ΡΝΛ ΝΓΖΓΝ ΠΞΝΓΥΛ ΡΝ ΞΚΠ 

1.   θνπόο θαη εκαζία ηεο Μεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο 
 
Ζ κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή είλαη επηζηεκνληθή εξγαζία ε νπνία νθείιεη λα εκπεξηέρεη ζηνηρεία 
πξσηνηππίαο ζηα γλσζηηθά πεδία ηα ζρεηηθά κε ην Ξ.Κ.Π. είηε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέαο γλψζεο, είηε 
κέζσ ηεο άζθεζεο απηφλνκεο θξηηηθήο ζθέςεο, είηε, ηέινο, κέζσ ζπλδπαζκνχ ησλ παξαπάλσ. 
Ξξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα θξηζεί αιιά θαη λα θαηεπζπλζεί ε εξεπλεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 
κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή.  Άξα, ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο εθπφλεζήο ηεο είλαη λα απνδείμεη ηηο ηθαλφηεηέο 
ηνπ κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή  θαη απφ ηηο δχν απηέο απφςεηο. 
 
2.   Δπηκέξνπο Πηφρνη ηεο Κεηαπηπρηαθήο Γηαηξηβήο 
 
Δπηκέξνπο ζηφρνη ζηνπο νπνίνπο  είλαη δπλαηφλ λα απνβιέπεη κηα ηέηνηα εξεπλεηηθή εξγαζία 
ζπκπεξηιακβάλνπλ:  
 

 επηζθφπεζε θαη θξηηηθή αλάιπζε πθηζηάκελεο γλψζεο  

 πεξηγξαθή θαη εξκελεία θάπνηνπ θαηλνκέλνπ ή ζέκαηνο 

 ρξήζε ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ηερληθψλ, εξγαιείσλ 

 δεκηνπξγία λέσλ ζεσξεηηθψλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ηερληθψλ, εξγαιείσλ ή άιισλ 
θαηλνηνκηψλ ζηε δηεξεπλνχκελε επηζηεκνληθή πεξηνρή 
 
Ζ κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ζηνρεχεη ζην λα αλαπηπρζνχλ απφ ηνλ κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή δφθηκεο 
επηζηεκνληθέο πξσηνβνπιίεο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πεδίν γλψζεο απ‘ απηά πνπ πξνζθέξνληαη ζην 
Ξ.Κ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Απνηξέπεηαη ε κεραληζηηθή εθαξκνγή 
γλψζεσλ θαη ελζαξξχλεηαη ε θξηηηθή ζεψξεζε θαη αλάινγε πξνζαξκνγή ηνπο απφ πιεπξάο 
κεηαπηπρηαθνχ θνηηεηή. 
 
3.   Θχξηα Ρκήκαηα ηεο Κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο  
 
Υο επηζηεκνληθφ ζχγγξακκα, ε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή δελ επηδηψθεη λα ηέξςεη θαη λα ςπραγσγήζεη 
ηνλ αλαγλψζηε, νχηε λα εληππσζηάζεη κε ηνλ πινχην ησλ γισζζηθψλ, εθθξαζηηθψλ ή ζπληαθηηθψλ 
κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, αιιά λα κεηαβηβάζεη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο, ηδέεο ή απφςεηο θαη ηερληθέο κε 
ζαθήλεηα, αθξίβεηα, ινγηθή αθνινπζία, ζπλνρή, επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, θαζψο θαη ιηηφηεηα θαη 
νηθνλνκία ζηε γισζζηθή έθθξαζε.  Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπληζηάηαη κηα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή λα 
πεξηιακβάλεη ηα εμήο γεληθά ηκήκαηα:    
   
α)  Δηζαγσγή: ηζηνξηθφ επηινγήο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνβιήκαηνο, ηνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο ζηνλ 
επξχηεξν επηζηεκνληθφ θιάδν, πξσηνηππία θαη ρξεζηκφηεηα ηεο έξεπλαο, θαη δηαηχπσζε ηνπ ζθνπνχ 
ηεο. 

β)   Αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο: επηζθφπεζε θαη δηεξεχλεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ θαη κεζνδνινγηθνχ 
πεδίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εθαξκνγψλ) ζην νπνίν εληάζζεηαη ε κεηαπηπρηαθή εξγαζία θαζψο 
θαη ηνπ γεσγξαθηθνχ πιαηζίνπ ζπγθξφηεζήο ηεο. 
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γ)  Κεζνδνινγία: νξγάλσζε έξεπλαο, πεξηγξαθή κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο, πεξηγξαθή ζπιινγήο 
θαη ηερληθψλ επεμεξγαζίαο δεπηεξνγελψλ θαη πξσηνγελψλ ζηνηρείσλ. 

δ)  Αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο: παξνπζίαζε θαη νξγάλσζε ησλ επξεκάησλ ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, 
αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. 

ε) Ππκπεξάζκαηα: παξάζεζε ηειηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, έληαμή ηνπο ζην επξχηεξν ζεσξεηηθφ θαη 
γεσγξαθηθφ πιαίζην φπσο νξίζηεθε ζηελ αξρή ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο, θαη δεηήκαηα πνπ 
πξνθχπηνπλ γηα κειινληηθή έξεπλα. 

Πηνλ νδεγφ ζπνπδσλ ηνπ ΞΚΠ, δίλνληαη επίζεο θαη ιεπηνκεξείο θαλφλεο ζχληαμεο θαη ζπγγξαθήο ηνπ 

θεηκέλνπ ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο, ζρεηηθά κε: (1) ην κέγεζνο ηεο δηαηξηβήο, (2) ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ θεηκέλνπ, (3) ηε ζειίδα ηίηινπ, (4) δεηήκαηα Copyright, (5)  ηε δηάξζξσζε ησλ θχξησλ ηκεκάησλ 

ηεο δηαηξηβήο, θαη (6) παξαδείγκαηα βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-ΙΙ. 6.  Δπηινγή ησλ κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ. 

 

1-II.6.1. Πνηα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ; 

Γηα ηελ επηινγή ησλ εηζαθηέσλ ζην Ξ.Κ.Π.  ε Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο ηνπ Ρκήκαηνο 

Γεσγξαθίαο νξίδεη επηηξνπή αμηνιφγεζεο απνηεινχκελε απφ κέιε ΓΔΞ ηνπ ηκήκαηνο, ηα νπνία 

αληηπξνζσπεχνπλ φιν ην θάζκα ησλ ζεκαηηθψλ θχθισλ ηνπ Ξ.Κ.Π.  Κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζπιιέγεη φια ηα ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ 

ππνβάιιεη νη ππνςήθηνη θαη ηα αμηνινγεί. Πηε ζπλέρεηα, ε επηηξνπή θαιεί ηνπο ππνςεθίνπο ζε 

πξνθνξηθή ζπλέληεπμε ζε εκεξνκελία θαη ψξα πνπ γλσζηνπνηείηαη  εγθαίξσο απφ ηε γξακκαηεία 

Ξ.Κ.Π. θαη ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο.  

 

1-II.6.2. Με πνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο; 

Γηα ηελ επηινγή ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζπλεθηηκψληαη ηα εμήο θξηηήξηα: 

1. Ν γεληθφο βαζκφο ηνπ πηπρίνπ. 

2. Ζ βαζκνινγία ζηα πξνπηπρηαθά καζήκαηα ηα ζρεηηθά κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Ξ.Κ.Π. 

3. Ν βαζκφο ηεο πηπρηαθήο ή δηπισκαηηθήο εξγαζίαο (φπνπ πξνβιέπεηαη ζε πξνπηπρηαθφ επίπεδν). 

4. Ρπρφλ εξεπλεηηθή ή κειεηεηηθή θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ ππνςεθίνπ. 

5. Ρπρφλ άξζξα θαη άιιεο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ηνπ ππνςεθίνπ. 

6. Γχν ηνπιάρηζηνλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ κέιε ΓΔΞ Διιεληθψλ ή μέλσλ ΑΔΗ, ή απφ εξεπλεηέο 

αλαγλσξηζκέλσλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο ρψξαο ή ηεο αιινδαπήο.  

7. Ξηζηνπνηεηηθφ επάξθεηαο γιψζζαο (αγγιηθήο ή/θαη ειιεληθήο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε). 

8. Νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ζπκβάιιεη ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ «πξνθίι» ηνπ ππνςεθίνπ σο πξνο ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ λα παξαθνινπζήζεη έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηε Γεσγξαθία. 
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1-II.6.3. Πνην είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ;4  

 

Αθαδεκατθφ έηνο Αξηζκφο αηηήζεσλ Αξηζκφο 

εηζαθηέσλ 

Πνζνζηφ απνδνρήο 

2006-2007 61 15 24.6% 

2007-2008 53 16 30.2% 

2008-2009 56 25 44.6% 

2009-2010 62 29 46.8% 

2010-2011 58 31 53.4% 

 

1-II.6.4. Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία, ηα θξηηήξηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

επηινγήο θνηηεηψλ; 

Ζ δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο αλαθέξνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ ΞΚΠ ν νπνίνο είλαη 

αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο. Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα, ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο 

ζπληάζζεη πξαθηηθφ επηινγήο ησλ πξνηεηλνκέλσλ θαζψο θαη πίλαθα ησλ ηπρφλ επηιαρφλησλ ηνλ νπνίν 

ππνβάιιεη ζηε ΓΠΔΠ πξνο έγθξηζε. Κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηε ΓΠΔΠ ν πίλαθαο εηζαθηέσλ θαζψο θαη ησλ 

ηπρφλ επηιαρφλησλ πξσηνθνιιείηαη απφ ηε γξακκαηεία ηνπ ΞΚΠ θαη αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα  θαη 

ζηηο αλαθνηλψζεηο ηνπ ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο. 

 

1-II.6.5. Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο θνηηεηψλ; 

Ν πίλαθαο εηζαθηέσλ θαη ηπρφλ επηιαρφλησλ πνπ δεκνζηνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο θαη 

ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο γξακκαηείαο, πεξηέρεη ηε ζεηξά θαηάηαμεο ησλ εηζαθηέσλ θαη ηπρφλ 

επηιαρφλησλ.  Νη επηιαρφληεο εγγξάθνληαη ζην ΞΚΠ ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη απφ ηνπο εηζαθηένπο 

δελ δερηνχλ ηε ζέζε πνπ ηνπο πξνζθέξζεθε. Ρπρφλ ελζηάζεηο επί ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο 

ππνβάιινληαη ζηε γξακκαηεία ΞΚΠ εληφο πξνζεζκίαο 10 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πξσηνθφιινπ 

ηνπ πίλαθα θαη ηεο αλάξηεζήο ηνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΞΚΠ.  Νη ελζηάζεηο εμεηάδνληαη απφ ηελ ΓΠΔΠ 

ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ ζψκαηνο πνπ έπεηαη ηεο θαηάζεζήο ηνπο.  

 

1-ΙΙ. 7.  Υξεκαηνδόηεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ. 

 

1-II.7.1. Πνηεο είλαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ; 

Ζ απνθιεηζηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ξ.Κ.Π. είλαη ηα δίδαθηξα πνπ θαηαβάιινπλ νη 
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί ζην 
Ξ.Κ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο θαηαβάιινπλ δίδαθηξα γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
αλαγθψλ, ηα νπνία αλέξρνληαη ζε 600€ αλά δηδαθηηθφ εμάκελν γηα θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή θαη 
πξνθαηαβάιινληαη ζηελ έλαξμε ηνπ εμακήλνπ. Ρα δίδαθηξα θαηαβάιινληαη ζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
θνίηεζεο, ελψ πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ηα δίδαθηξα κφλν ηνπ Γ΄ εμακήλνπ, γηα ηηο αλάγθεο 
εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο. 

 

 

                                                             

4 Ζ εξψηεζε απηή κπνξεί λα απαληεζεί ζπκπιεξψλνληαο ηνλ Ξίλαθα 7.6 
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1-II.7.2. Πψο εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; 

Ζ Π.Δ. ηνπ Ξ.Κ.Π., θαζψο θαη ε Γ.Π.Δ.Π. γεληθφηεξα, παξαθνινπζεί αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

ζηαηηζηηθά, φπσο ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζην Ξ.Κ.Π., ηα νπνία αληηθαηνπηξίδνπλ σο έλα 

βαζκφ ηελ ειθπζηηθφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ Ξ.Κ.Π.  Ζ κέρξη ζηηγκήο εκπεηξία έρεη 

δείμεη φηη ν αξηζκφο ησλ αηηήζεσλ ζην Ξ.Κ.Π. είλαη ππεξδηπιάζηνο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ. Ζ Π.Δ. 

ηνπ Ξ.Κ.Π. θαη ε Γ.Π.Δ.Π. ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο έρνπλ ηελ απνζηνιή λα παξαθνινπζνχλ ηηο 

επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζην δηεζλή ρψξν θαη ζηελ Διιεληθή θαη δηεζλή αγνξά εξγαζίαο, κε ζθνπφ ηελ  

αλακφξθσζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ θαη δεμηνηήησλ κε 

απψηεξν ζηφρν ηε βησζηκφηεηα ηνπ Ξ.Κ.Π. 

 

1-II.7.3. Πψο ρξεζηκνπνηνχληαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ; 

Ρα δίδαθηξα πνπ θαηαβάιινπλ νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ έρνπλ γίλεη δεθηνί ζην Ξ.Κ.Π. 

δηαηίζεληαη πξσηίζησο γηα ηελ θάιπςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Ξ.Κ.Π. 

Δπηπιένλ, δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ πνπ αθνξνχλ ζε εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, ζηελ 

πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, ζηελ πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ ινγηζκηθψλ παθέησλ, ζηε 

βηβιηνδεζία δηαηξηβψλ θαη ζηα έμνδα δεκνζηφηεηαο ηνπ Ξ.Κ.Π. Ρέινο, κέξνο ησλ δηδάθηξσλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάιπςε εμφδσλ κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο πξνζθεθιεκέλσλ νκηιεηψλ ζην 

Ξ.Κ.Π. 

Ξξέπεη εδψ λα ζεκεησζεί φηη κέξνο ησλ δηδάθηξσλ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηε ρνξήγεζε 

ππνηξνθηψλ ζε δχν θνηηεηέο ηνπ Ξ.Κ.Π. αλά εμάκελν (έλαλ απφ θάζε θαηεχζπλζε), νη νπνίνη έρνπλ ηνλ 

πςειφηεξν κέζν φξν βαζκνινγίαο. Ρέινο, κέξνο ησλ δηδάθηξσλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε αληαπνδσηηθήο εξγαζίαο κε ηε κνξθή απαιιαγήο θνηηεηψλ ηνπ Ξ.Κ.Π. απφ ηελ 

θαηαβνιή δηδάθηξσλ γηα παξνρή επηθνπξηθνχ έξγνπ ζε καζήκαηα ηνπ Ξ.Ξ.Π. κε απμεκέλε 

εξγαζηεξηαθή δηάζηαζε. 

 

 

 

1-ΙΙ. 8. Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ. 

 

1-II.8.1. Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ; ε πνην πνζνζηφ; 

Γελ ππάξρεη επίζεκε ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζην Ξ.Κ.Π. πάξρνπλ φκσο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο δηαιέμεηο πξνζθεθιεκέλσλ νκηιεηψλ απφ ην εμσηεξηθφ.  

 

1-II.8.2. Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ (απφιπηνο αξηζκφο θαη πνζνζηφ); 

Γελ ππάξρεη ζπλερήο ζπκκεηνρή αιινδαπψλ θνηηεηψλ ζην Ξ.Κ.Π., ππήξμαλ φκσο θαηά ην παξειζφλ 

δχν (2) κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο απφ ην πξφγξακκα Erasmus Mundus, νη νπνίνη παξαθνινχζεζαλ 

καζήκαηα ηνπ Ξ.Κ.Π. 

 

1-II.8.3. Πφζα θαη πνηα καζήκαηα δηδάζθνληαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα; 

Όια ηα καζήκαηα ηνπ Ξ.Κ.Π. δηδάζθνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Πε πιεζψξα καζήκαησλ, φκσο, 

ρξεζηκνπνηείηαη, ηφζν ζηηο δηαιέμεηο φζν θαη ζηε γεληθφηεξε εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δηαδηθαζία 

(δηαθάλεηεο, εξγαζίεο, ινγηζκηθά) ζρεηηθφ πιηθφ ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

Πε πνιιέο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα καζήκαηα παξαθνινπζνχληαη απφ μέλνπο θνηηεηέο ζηα πιαίζηα 

αληαιιαγήο κε ην πξφγξακκα Erasmus, νη δηδάζθνληεο αθηέξσζαλ επηπιένλ ρξφλν ζηε δηδαζθαιία ησλ 

θνηηεηψλ, ζηνπο νπνίνπο θαη νη εξγαζίεο ησλ καζεκάησλ αλαηέζεθαλ θαη εθπνλήζεθαλ ζηα Αγγιηθά.  
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Πηηο πεξηπηψζεηο κεηαπηπρηαθψλ δηαιέμεσλ ζηα πιαίζηα ησλ ΞΚΠ Erasmus-Mundus, ΞΚΠ 

Διιελνγαιηθφ Γηαρείξηζε Βηνπνηθηιφηεηαο  νη δηδάζθνληεο αθηέξσζαλ επηπιένλ ρξφλν ζηε δηδαζθαιία 

ησλ θνηηεηψλ, ζηνπο νπνίνπο θαη νη εξγαζίεο ησλ καζεκάησλ αλαηέζεθαλ θαη εθπνλήζεθαλ ζηα 

Αγγιηθά.  

Θα πξέπεη ηέινο λα ζεκεησζεί φηη νη θνηηεηέο απηνί είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ δσξεάλ 

καζήκαηα Διιεληθήο γιψζζαο ζην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ.  

Δπίζεο ζηα πξνγξάκκαηα ERASMUS IP  θαη ζηα Γηεζλή Θεξηλά Πρνιεία ηνπ Ρκήκαηνο νη δηαιέμεηο θαη 

ηα καζήκαηα πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. 

 

1-II.8.4. Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ; 

Γελ ππάξρνπλ επίζεκεο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ κε 

ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ρν Ρκήκα Γεσγξαθία, φκσο, έρεη ππνγξάςεη πιεζψξα 

ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κε άιια Ρκήκαηα ΑΔΗ γηα ζπλεξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

ΔRASMUS γηα θηλεηηθφηεηα πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ ΞΚΠ.  

Δπίζεο ην Ρκήκα ζπκκεηέρεη ζε δηεζλή δηαηκεκαηηθά ΗP ζηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο ΔRASMUS 

κέζσ ησλ νπνίσλ κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ηνπ ΞΚΠ ζπκκεηέρνπλ θαη παξαθνινπζνχλ δηεζλή 

ζεκηλαξηαθά καζήκαηα ζηα Ξαλεπηζηήκηα Saltzburg θαη Αηγαίνπ.  

 

1-II.8.5. Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; 

Πνηεο; 

Γελ ππάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Ξ.Κ.Π. 

 

 

1-ΙΙ.9.  Οη Γηαιέμεηο ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ - ‘ΓΙΑΛΔΞΔΙ 

ΣΗ ΣΔΣΑΡΣΗ’ ζην Σκήκα Γεσγξαθίαο  

 

Πην πιαίζην ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ, ην Ρκήκα Γεσγξαθίαο ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ δηνξγαλψλεη απφ ην 2009 ζεηξά δηαιέμεσλ ζην Θηίξην ηνπ Ρκήκαηνο ηεο 

Γεσγξαθίαο, θάζε Ρεηάξηε απφγεπκα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο.  

Νη δηαιέμεηο απηέο πξσηαξρηθά απεπζχλνληαη ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ηνπ 

Ρκήκαηνο, αιιά είλαη αλνηθηέο θαη πξνο φιν ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη ηελ επξχηεξε ηνπηθή 

θνηλσλία.  

Ξαξαηίζεληαη πίλαθεο κε ηηο δηαιέμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010 

θαη θαηά ην ρεηκεξηλφ εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2010-2011, θαζψο επίζεο θαη ησλ 

πξνγξακκαηηζκέλσλ δηαιέμεσλ ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ 2010-11. ΞΗΛΑΘΔΠ  

 

1-ΙΙ. 10.   H ζπκκεηνρή θαη ζπκβνιή ηνπ Tκήκαηνο Γεσγξαθίαο ζην Γηαηκεκαηηθό 

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ ζην Γ.Π.Μ.. ‘ρεδηαζκόο, 

δηνίθεζε θαη πνιηηηθή ηνπ Σνπξηζκνύ 

 

Ρν Γηαηκεκαηηθφ Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ―Πρεδηαζκφο,  Γηνίθεζε θαη Ξνιηηηθή ηνπ 

Ρνπξηζκνχ‖ ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1998-99, ζην  Ρκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ρν Κεηαπηπρηαθφ απηφ Ξξφγξακκα παξέρεη νινθιεξσκέλε εθπαίδεπζε ζην 

ζρεδηαζκφ, ηε δηνίθεζε θαη ηελ πνιηηηθή ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ  ηεζζάξσλ ηκεκάησλ 
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ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Ξεξηβάιινληνο, Θνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη 

Ηζηνξίαο θαη Γεσγξαθίαο. 

Αληηθείκελν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη ε ζπζηεκαηηθή 

θαηάξηηζε ησλ θνηηεηψλ πάλσ ζε δηάθνξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε. Κέζα απφ ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εκπεηξηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, νη θνηηεηέο απνθηνχλ ην απαξαίηεην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ψζηε λα 

αληηιεθζνχλ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ θαηλφκελνπ, δηεπξχλνληαο ηηο 

γλψζεηο ηνπο, νμχλνληαο ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη απνθηψληαο κηα δηεπηζηεκνληθή άπνςε γηα ηα 

ηνπξηζηηθά ζέκαηα. 

Απφ ην Ρκήκα Γεσγξαθίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηηο δηδαθηηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγία ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ δηάθνξα κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ.  

Ρέινο, κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο έρνπλ απνηειέζεη κέιε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ επηηξνπψλ ησλ αθνινχζσλ ζπλεδξίσλ πνπ δηνξγάλσζε ην Κεηαπηπρηαθφ: 

- «Ρνπξηζκφο ζε Λεζησηηθέο Ξεξηνρέο θαη Δηδηθνχο Ξξννξηζκνχο» απφ 14 έσο 16 Γεθεκβξίνπ 2000 
ζηε Σίν. 
- «Sustainable Tourism Development and Environment» απφ 2 έσο 5 Νθησβξίνπ 2003 ζηε Σίν. 
- "In Search of Excellence for Tomorrow's Tourism, Travel and Hospitality"  25-28 Νθησβξίνπ 2006 
ζηε Θεζζαινλίθε 
- «Planning for the Future – Learning from the Past: Contemporary Developments in Ρourism, Travel 
and Hospitality» απφ 3 έσο 5 Απξηιίνπ 2009 ζηε Οφδν. 

Πην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαζψο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ, πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δηαζηάζεψλ 

ηνπ. Γεδνκέλνπ φηη ε πξνζέγγηζε απηή δηαζθαιίδεηαη απφ ηε ζπλεξγαζία, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ Ξ.Κ.Π., κέζσ ησλ ηεζζάξσλ Ρκεκάησλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ (Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, 

Ξεξηβάιινληνο, Γεσγξαθίαο θαη Θνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο), θξίλεηαη σο ηδηαίηεξε 

ζεκαληηθή ε ζπκβνιή φισλ ησλ Ρκεκάησλ ζην Κεηαπηπρηαθφ. 

 

1-ΙΙ.10.   H ζπκκεηνρή θαη ζπκβνιή ηνπ Tκήκαηνο Γεσγξαθίαο ζην Γηαηκεκαηηθό 

Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αηγαίνπ ζην Γ.Π.Μ.. ‘Γηαρείξηζε 

Παξαθηίσλ Πεξηνρώλ' 

 

Ρα Ρκήκαηα Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο, Ξεξηβάιινληνο θαη Γεσγξαθίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

θαζψο θαη ην Διιεληθφ Θέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ (ΔΙ.ΘΔ.Θ.Δ.) νξγάλσζαλ Γηαηκεκαηηθφ 

Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΞΚΠ) ζην αληηθείκελν «ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΞΑΟΑΘΡΗΥΛ 

ΞΔΟΗΝΣΥΛ. Ρν ΓΞΚΠ ιεηηνπξγεί ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ ηνπ ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ «Ξεξηβάιινλ-

Λέα Ξξνγξάκκαηα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ», ην νπνίν 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 75% απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη θαηά 25% απφ Δζληθνχο Ξφξνπο.  

Αληηθείκελν ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (Γ.Ξ.Κ.Π.) Δμεηδίθεπζεο κε 

ηίηιν ‗Γηαρείξηζε Ξαξαθηίσλ Ξεξηνρψλ', είλαη ε κεηαπηπρηαθή εμεηδίθεπζε επηζηεκφλσλ ζηελ κειέηε 

θαη δηαρείξηζε ηνπ παξαθηίνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ κειέηε ησλ 

παξαθηίσλ νηθνζπζηεκάησλ, ζηελ αιηεπηηθή δηαρείξηζε, ζηελ ζαιάζζηα ξχπαλζε, ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ρεξζαίνπ θαη παξαθηίνπ ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, ζηνλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ θαη ζηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ θαη 

ηερληθψλ γηα ηελ κειέηε ηεο παξάθηηαο δψλεο. Ζ εμεηδίθεπζε επηζηεκφλσλ ζηα παξαπάλσ αληηθείκελα 

απνθηά ηδηάδνπζα ζεκαζία ζηελ Διιάδα πνπ πεξηβάιιεηαη ζρεδφλ εμ΄ νινθιήξνπ απφ αθηέο, ζηηο 

νπνίεο έρεη αλαπηπρζεί κεγάινο αξηζκφο δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε βηνκεραλία, εκπφξην, νηθηζηηθή 

αλάπηπμε, ηνπξηζκφ θαη αλαςπρή. 
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Ρν Γ.Ξ.Κ.Π. ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2001-2002 θαη απεπζχλεηαη ζε πηπρηνχρνπο 

Ξαλεπηζηεκηαθψλ Ρκεκάησλ Πρνιψλ Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ, Γεσπνληθψλ θαη Ξνιπηερληθψλ Πρνιψλ, 

θαζψο επίζεο θαη ζε απνθνίηνπο Ρκεκάησλ Ρ.Δ.Η. Θεηηθψλ Θαηεπζχλζεσλ θαη έρεη σο ζηφρν ηελ 

επηζηεκνληθή ηνπο εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο παξαθηίσλ πεξηνρψλ. Ρν επηζηεκνληθφ απηφ 

δπλακηθφ ζα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζε ζηειέρε πςειήο εμεηδίθεπζεο ηεο έξεπλαο, ησλ Ηδξπκάησλ 

Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ησλ πεξεζηψλ ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ άιισλ Γεκφζησλ 

θνξέσλ θαζψο θαη ησλ νξγαληζκψλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Απφ ην Ρκήκα Γεσγξαθίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ν θνο Λ. Πνπιαθέιιεο θαη ν θ. Λ. Ενχξνο 

δηαηεινχλ εθπξφζσπνη ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο ζηελ Δηδηθή Γηαηκεκαηηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Κεηαπηπρηαθνχ απηνχ Ξξνγξάκκαηνο.  

Απφ ην Ρκήκα Γεσγξαθίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηηο δηδαθηηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγία ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ κέιε ηνπ Γηδαθηηθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Ξξνζσπηθνχ.  

Νη ζηφρνη ηνπ Γ.Ξ.Κ.Π. ‗Γηαρείξηζε Ξαξαθηίσλ Ξεξηνρψλ' εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

θαη εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε κειέηε θαη δηαρείξηζε ησλ παξαθηίσλ ζαιαζζίσλ 

πεξηνρψλ. Δηδηθφηεξα ε ιεηηνπξγία ηνπ Γ.Ξ.Κ.Π. ζηνρεχεη ζηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε:  

•  ηελ κειέηε ησλ θπζηθψλ, ρεκηθψλ, βηνινγηθψλ θαη γεσινγηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ παξαθηίνπ ζαιαζζίνπ 

πεξηβάιινληνο,  

•  ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ παξάθηησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ,  

•  ηελ δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο, αληηκεηψπηζεο θαη δηαρείξηζεο ζεκάησλ πνηφηεηαο ηνπ παξαθηίνπ 

ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο,  

•  ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ηερληθψλ, φπσο Ρειεπηζθφπεζεο θαη Γεσγξαθηθψλ Ππζηεκάησλ 

Ξιεξνθνξηψλ ζηελ κειέηε ηεο παξάθηηαο δψλεο,  

•  ηελ παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ επηπηψζεσλ ησλ αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην παξάθηην 

πεξηβάιινλ,  

•  ηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ηερληθψλ πξνζέγγηζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ δηεξγαζηψλ ηνπ παξάθηηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ ρψξνπ,  

•  ηνλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ κνληέισλ ηζφξξνπεο αλάπηπμεο ηεο παξάθηηαο δψλεο.  

Πθνπφο ηνπ Γ.Ξ.Κ.Π. είλαη ε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ησλ απνθνίησλ ζην ζχλνιν ησλ επηκέξνπο 

δηεξγαζηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζαιαζζίνπ παξαθηίνπ πεξηβάιινληνο θαη ηαπηφρξνλα ε 

θαηάξηηζε ζηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαρείξηζεο παξαθηίσλ πεξηνρψλ. Ρν επηζηεκνληθφ δπλακηθφ 

πνπ ζα παξάγεη ην παξφλ Γ.Ξ.Κ.Π. θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ζε εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ηεο Ρξηηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, ηεο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ Νξγαληζκψλ ηνπ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Ρνκέα. 
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1-ΗΗΗ. Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ 

1-ΙΙΙ.1 Αληαπόθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ ζηνπο ζηόρνπο 

ηνπ Σκήκαηνο θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο 

 

1-III.1.1. Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο αληαπφθξηζεο απηήο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο 

είλαη; 

Νπζηαζηηθή ζπδήηεζε κε ειεγθηηθφ ραξαθηήξα, ηφζν γηα ηελ αληαπφθξηζε ην Ξξνγξάκκαηνο 

Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο, φζν θαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα δχν αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ Ρκήκαηνο, ηεο Δπηηξνπήο Γηδαθηνξηθψλ 

Ππνπδψλ (ΔΓΠ – ad hoc ηεηξακειήο επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο, εθ ησλ νπνίσλ 

έλα πξνεδξεχνλ) θαη ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο Δηδηθήο Πχλζεζεο (ΓΠΔΠ).  

Δθηφο απφ δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ νπζηαζηηθή ζπδήηεζε ησλ εκπεηξηψλ ησλ επηβιεπφλησλ 

θαζεγεηψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζηα παξαπάλσ φξγαλα ηνπ Ρκήκαηνο, ηα εηδηθά 

εξσηεκαηνιφγηα πεξηνδηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ πεξηιακβάλνπλ 

ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ επξχηεξε επηζηεκνληθή θαη θνηλσληθή επίδξαζή ηνπο (γηα 

ιεπηνκέξεηεο βι. απάληεζε ζηελ επφκελε εξψηεζε). Δλδεηθηηθά, ηα ζεκαηηθά πεδία πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ επίδξαζε απηή θαη αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε γλψζεο γηα ην βαζκφ αληαπφθξηζεο ησλ δηδαθηνξηθψλ 

ζπνπδψλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηεο θνηλσλίαο είλαη: γεληθή θαη εηδηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, αξηζκφο θαη είδνο επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ θαη 

αλαθνηλψζεσλ ζε ζπλέδξηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο, επίδξαζε ησλ ζπνπδψλ 

ζηελ εξγαζηαθή θαη επξχηεξε θνηλσληθή πνξεία ησλ δηδαθηφξσλ. 

 

1-III.1.2. Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο απηνχ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Πην Ρκήκα Γεσγξαθίαο, ηα αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη αλαζεψξεζε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ είλαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο θαη ε Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθψλ 

Ππνπδψλ. Γηα ηελ ζχλζεζε θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΓΠ βι. απάληεζε ζηελ εξψηεζε 1-ΗΗΗ.4.5. Ρα 

φξγαλα απηά παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο – νξγαλσηηθέο θαη αθαδεκατθέο – ηφζν ζηνλ ειιεληθφ φζν 

θαη ζηνλ δηεζλή ρψξν θαη πξνρσξνχλ ζε αλαζεσξήζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο 

δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε θαη ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο. Δπηπξφζζεηα, 

ην Ρκήκα ζα εθαξκφζεη ζην άκεζν κέιινλ, ηαθηηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο δηαδηθαζίεο ζπλερνχο 

αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ. Νη δηαδηθαζίεο απηέο αθνξνχλ ζηελ πεξηνδηθή 

ζπιινγή πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ, κε ηε βνήζεηα ηξηψλ εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ: (1) έλα γηα ηνπο 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, (2) έλα γηα ηνπο δηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο θαη (3) έλα γηα ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ 

Ρκήκαηνο. Ρα εξσηεκαηνιφγηα απηά έρνπλ ήδε θαηαξηηζηεί θαη ππάξρνπλ απηνχζηα ζην Ξαξάξηεκα 

ηεο παξνχζαο Έθζεζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε ζπγθέληξσζε αληηθεηκεληθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πνξεία ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη αμηνινγηθψλ θξίζεσλ 

φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζε απηέο. Ρα δεδνκέλα απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

απφ ηα αξκφδηα φξγαλα, κε ζηφρν ηε ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ απφ ην Ρκήκα.  Πε γεληθέο γξακκέο νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο έρνπλ 

ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο. 

 

1-III.1.3.  Πψο δεκνζηνπνηείηαη ην Πξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ; 

Όια ηα δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ζην Ξξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο είλαη δηαζέζηκα 

γηα θάζε ελδηαθεξφκελν ζε ζρεηηθή ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δηεχζπλζε 

http://www.geo.aegean.gr/pms/phd.htm. Ζ ηζηνζειίδα αλαλεψλεηαη θαη επηθαηξνπνηείηαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα θξηηήξηα 

http://www.geo.aegean.gr/pms/phd.htm
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επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο, ηηο θαηεγνξίεο ησλ 

πηπρηνχρσλ πνπ γίλνληαη δεθηνί, ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ, ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηνλ 

θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ (Νδεγφ Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ). 

Δπίζεο, θάζε αλαθνίλσζε πνπ αθνξά ζην πξφγξακκα δεκνζηνπνηείηαη ζηελ ηζηνζειίδα ησλ 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο 

(http://www.geo.aegean.gr/pms/news.php). Ρέινο, ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη νη ζέζεηο ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ ηνπ Ρκήκαηνο πξνθεξχζζνληαη ζε ηαθηηθή (πεξί ηνλ Απξίιην θάζε έηνπο) ή έθηαθηε βάζε, 

κε απφθαζε ηεο ΓΠΔΠ, κε ηε κνξθή Ξξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. Πε θάζε πεξίπησζε, ε 

Ξξφζθιεζε αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο, ελψ νη ηαθηηθέο Ξξνζθιήζεηο δεκνζηεχνληαη θαη 

ζηνλ εκεξήζην ηχπν (Νδεγφο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ, ζ. 12).  

 

1-III.1.4. Τπάξρεη δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ 

απέθηεζαλ Γηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ ην Σκήκα; 

Γηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο φζσλ απέθηεζαλ Γηδαθηνξηθφ δίπισκα απφ 

ην Ρκήκα δελ ππάξρεη κε ηε ζηελή έλλνηα, αιιά κφλν κηα άηππε παξαθνινχζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

πνξείαο ησλ Γηδαθηφξσλ ηνπ Ρκήκαηνο απφ ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο. Ξέξαλ ηνχηνπ, ην Ρκήκα 

έρεη αλαπηχμεη θαη κεραληζκνχο γηα ηε κειινληηθή παξαθνινχζεζε ησλ δηδαθηφξσλ ηνπ, νη νπνίνη ζα 

ηεζνχλ άκεζα ζε εθαξκνγή. Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη κεραληζκνί απηνί ζπλίζηαληαη ζηελ πεξηνδηθή 

απνζηνιή εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνο ζπκπιήξσζε απφ ηνπο δηδάθηνξεο ηνπ Ρκήκαηνο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ θαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία, ηε ζρέζε ηεο απαζρφιεζεο 

ηνπο κε ην αληηθείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, θαζψο θαη γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζπλέβαιε ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνξεία θαη ζηελ εθπιήξσζε 

ησλ ζηφρσλ ηνπο. (Όια ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ αθνξνχλ ζηηο Γηδαθηνξηθέο Ππνπδέο ππάξρνπλ ζηελ 

πιήξε ηνπο κνξθή ζην Ξαξάξηεκα ηεο παξνχζαο Έθζεζεο Δζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο). Νη δηαδηθαζίεο 

απηέο, νη νπνίεο ζα είλαη ηαθηηθέο θαη επαλαιακβαλφκελεο, απνβιέπνπλ ζηε ζπιινγή αμηφπηζησλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή πνξεία ησλ δηδαθηφξσλ ηνπ Ρκήκαηνο ηα νπνία αλακέλεηαη λα 

ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζε ζεηηθέο αιιαγέο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, κε ζηφρν ηε 

ζπλερή βειηίσζε θαη ελαξκφληζε ηνπ κε ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζηνλ ειιεληθφ θαη δηεζλή ρψξν.  

1-ΙΙΙ.2.  Γνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ. 

 

1-III.2.1. Πξνζθέξνληαη καζήκαηα δηδαθηνξηθνχ θχθινπ; Πνηα είλαη απηά; 

Πχκθσλα κε ηνλ Νδεγφ Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο ‘Η δηαδηθαζία εθπόλεζεο 
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη κηα ακηγώο εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ζπλεπώο ε ειάρηζηε πεξίνδνο πνπ 
απαηηείηαη γηα απόθηεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δελ ζπκπεξηιακβάλεη δηδαζθαιία καζεκάησλ’ (ζ. 8). 
Ξαξ‘ φια απηά ‘…ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο νθείιεη λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε θύθινπο εηδηθώλ 
ζεκηλαξηαθώλ δηαιέμεσλ γηα ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη θαηά ηελ πεξίνδν απηή, 
έηζη ώζηε λα κελ απνζηαζηνπνηείηαη από ηηο επηζηεκνληθέο θαη εξεπλεηηθέο εμειίμεηο θαηά ηε δηάξθεηα 
εθπόλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ έξεπλαο’ (ζ. 8). Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην Ρκήκα 
Γεσγξαθίαο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε ε πξαθηηθή ηεο ελζάξξπλζεο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ απφ ηνπο 
επηβιέπνληεο γηα άηππε παξαθνινχζεζε ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ ηνπ πξνπηπρηαθνχ ή/θαη ηνπ 
κεηαπηπρηαθνχ θχθινπ ζπνπδψλ, εθφζνλ θξίλεηαη φηη απηά ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ εθπφλεζε ηεο 
δηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο ή ζηελ θάιπςε θελψλ ζε εηδηθέο γλσζηηθέο πεξηνρέο.  
 

1-III.2.2.   Πξνζθέξνληαη καζήκαηα εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο; Πνηα είλαη απηά; 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ (1-ΗΗΗ.2.1), ην Ξξφγξακκα Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο δελ 

πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε καζεκάησλ σο ηππηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο, ζπλεπψο νχηε θαη εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο. Ξάλησο, ζην Ρκήκα 

Γεσγξαθίαο (πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ) δηδάζθεηαη ζεηξά καζεκάησλ 

εξεπλεηηθψλ κεζφδσλ, ηφζν πνζνηηθψλ, φζν θαη πνηνηηθψλ, καζήκαηα ηα νπνία νη ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο ελζαξξχλνληαη λα παξαθνινπζνχλ εθφζνλ ππάξρεη ρξεία. Νη αλάγθεο παξαθνινχζεζεο 

http://www.geo.aegean.gr/pms/news.php
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ηέηνησλ καζεκάησλ δηαπηζηψλνληαη απφ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα, ηνπ 

επηβιέπνληνο θαη ησλ ινηπψλ κειψλ ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Ζ παξαθνινχζεζε 

καζεκάησλ εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο απνζθνπεί ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ κεζνδνινγηθψλ γλψζεσλ ηνπ 

ππνςήθηνπ δηδάθηνξα θαη ηδηαίηεξα απηψλ πνπ είλαη άκεζα εθαξκφζηκεο ζηελ εμεηδηθεπκέλε 

εξεπλεηηθή πεξηνρή ζηελ νπνία εθπνλείηαη ε δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή.  

1-ΙΙΙ.3.   Δμεηαζηηθό ύζηεκα 

 

1-III.3.1. Τπάξρεη ζπκκεηνρή ζπλαθψλ ζεκαηηθά εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΗ ή 

εξεπλεηηθά Ηδξχκαηα ζηε ζχλζεζε ησλ 7κειψλ θαη 3κειψλ επηηξνπψλ; 

Ζ ζπκκεηνρή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ απφ άιια ΑΔΗ θαη εξεπλεηηθά θέληξα ή ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο, ζηηο 

ηξηκειείο ζπκβνπιεπηηθέο επηηξνπέο θαη ζηηο επηακειείο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο ησλ δηδαθηνξηθψλ 

δηαηξηβψλ ζην Ρκήκα Γεσγξαθίαο είλαη ζπζηεκαηηθή, ελψ ζε κηθξφ βαζκφ ππάξρεη ζπκκεηνρή θαη 

εηδηθψλ επηζηεκφλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ζηηο παξαπάλσ επηηξνπέο. Έηζη, ζρεδφλ ζε φιεο ηηο δηδαθηνξηθέο 

δηαηξηβέο πνπ έρνπλ νινθιεξσζεί κέρξη ζήκεξα, θαζψο θαη ζε εθείλεο πνπ είλαη ζε εμέιημε, ππάξρεη 

ζπκκεηνρή εμσηεξηθψλ ζπλεπηβιεπφλησλ θαη εμεηαζηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί επηπιένλ φηη ε ζπκκεηνρή 

απηή θαζίζηαηαη αλαγθαία θαη ιφγσ ηνπ πνιπδηάζηαηνπ θαη ζπλζεηηθνχ ραξαθηήξα πνπ έρνπλ ζπλήζσο 

νη δηαηξηβέο πνπ εθπνλνχληαη ζε γεσγξαθηθά αληηθείκελα. Ν ραξαθηήξαο απηφο νδεγεί ζηελ 

αλαγθαηφηεηα δηεπηζηεκνληθψλ ζπλζέζεσλ ησλ επηηξνπψλ επίβιεςεο θαη εμέηαζεο ησλ δηδαθηνξηθψλ 

δηαηξηβψλ, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ζηηο επηηξνπέο επηζηεκφλσλ απφ άιια ειιεληθά θαη 

δηεζλή παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα.  

 

1-III.3.2. Πψο παξαθνινπζείηαη δηαρξνληθά ε επίδνζε θαη ε πξφνδνο ησλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ; 

Ζ δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε θαη ζπλερήο αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο, ηεο ζπλνιηθήο πνξείαο θαη ηεο 

πξνφδνπ θάζε ππνςήθηνπ δηδάθηνξα ηνπ Ρκήκαηνο είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ επηβιέπνληα θαη ηεο 

ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Ζ επηηξνπή θαζνδεγεί ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα ζρεηηθά κε φια 

ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εθπφλεζεο ηεο δηαηξηβήο (ζεσξεηηθφ ππφβαζξν, εξεπλεηηθφο 

ζρεδηαζκφο, επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ, ζπιινγή δεδνκέλσλ, αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ζπγγξαθή ησλ θεθαιαίσλ θηι) θαη αμηνινγεί θάζε ζηάδην θαη θάζε εθπφλεζεο ηεο 

δηαηξηβήο απφ ηε έλαξμε κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο.  

Δπηπξφζζεηα θαη ζχκθσλα κε ηνλ Νδεγφ Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ (ζζ. 13-14) ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο:  

 ‘…νθείιεη λα πξνβαίλεη ζε αλνηρηή παξνπζίαζε ηεο πξνόδνπ ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπ έξεπλαο, κία θνξά 

ην ρξόλν, ζε ρξνληθή πεξίνδν πνπ νξίδεηαη κε απόθαζε ηεο ΓΣΔΣ, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο κε ηνλ 

επηβιέπνληα θαη ζρεηηθήο ελεκέξσζεο ηεο Γξακκαηείαο, πξνθεηκέλνπ λα αλαξηάηαη έγθαηξα ε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Τκήκαηνο. Η ηξηκειήο Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα ππνβάιιεη Έθζεζε πξνόδνπ ζηε ΓΣΔΣ ηνπ Τκήκαηνο ζην ηέινο 

ελόο ρξόλνπ από ηνλ νξηζκό ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα κία θνξά εηεζίσο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο […] Ο ππνςήθηνο ιακβάλεη γλώζε ησλ αμηνινγήζεσλ πνπ ηνλ αθνξνύλ κε ηελ 

παξαιαβή αληηγξάθνπ ηνπ Δληύπνπ ηεο έθζεζεο πξνόδνπ ηνπ πνπ ηνπ απνζηέιιεη ε Γξακκαηεία ηνπ 

Τκήκαηνο. 

Πηε γξαπηή έθζεζε ηεο παξνπζίαζεο πξνφδνπ πνπ θαηαζέηεη ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο θαη πνπ 

ζπλνδεχεη ηε δεκφζηα παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ ηεο εξγαζίαο ηνπ, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη: 

 πξνζσξηλφο ηίηινο ηεο δηαηξηβήο 

 πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο, φπνπ θαηαδεηθλχεηαη θαη ε θαηλνηφκνο πξνζθνξά ηεο πξνηεηλφκελεο 
δηαηξηβήο, ηνπ ζηφρνπ θαη ησλ βαζηθψλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ή ππνζέζεσλ ηεο εξγαζίαο 

 πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία, πεγέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ηερληθέο έξεπλαο 

 πξνζσξηλφο πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 

 ζχληνκε πξνθαηαξθηηθή πεξηγξαθή ηνπ αλακελφκελνπ απνηειέζκαηνο 
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 κία πξψηε βηβιηνγξαθία πξνζαλαηνιηζκνχ, ε νπνία έρεη ζπγθεληξσζεί απφ ηνλ ππνςήθην θαη ε 
νπνία απνηειεί επαξθή επηζθφπεζε ησλ φζσλ είλαη ήδε γλσζηά γηα ην ζέκα  

 ην ρξνλνδηάγξακκα εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ (θαηαλνκή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ζε 
πεξηφδνπο κειέηεο, έξεπλαο, ζχληαμεο ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ θιπ.) 
 
Ζ πξψηε γξαπηή έθζεζε ηεο παξνπζίαζεο πξνφδνπ ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα απνηειεί ηελ 
νινθιεξσκέλε Ξξφηαζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο ε νπνία θαηαηίζεηαη κέζα ζε δηάζηεκα ην αλψηεξν 
δεθανθηψ (18) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία νξηζκνχ ηεο ηξηκεινχο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο. Πε 
πεξίπησζε κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο παξνπζίαζεο γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, ε 
παξνπζίαζε αλαβάιιεηαη γηα άιιε εκεξνκελία. Δάλ ν ππνςήθηνο αδηθαηνιφγεηα δελ εκθαλίδεηαη ζηελ 
πξνγξακκαηηζκέλε παξνπζίαζε, ηνπ γίλεηαη έγγξαθε ππφκλεζε απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ρκήκαηνο. Δάλ 
θαη κεηά ηελ ππφκλεζε απηή ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο εμαθνινπζεί ρσξίο ζνβαξή δηθαηνινγία λα κελ 
πξνζέξρεηαη γηα ηελ παξνπζίαζε, ε ΓΠΔΠ εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα παξακείλεη ζε εθθξεκφηεηα ε 
εγγξαθή ηνπ ζην επφκελν αθαδεκατθφ έηνο κέρξη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνπζίαζεο‘.  

Αο αλαθεξζεί, ηέινο, φηη απφ ηελ έλαξμε ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο 2010-11, νη παξνπζηάζεηο ησλ εηήζησλ 

πξνφδσλ ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ γίλνληαη ππφ κνξθήλ εκεξίδσλ, ηηο 

νπνίεο ελζαξξχλνληαη λα παξαθνινπζνχλ φια ηα κέιε ηνπ Ρκήκαηνο, δει. ην ζχλνιν ησλ δηδαζθφλησλ, 

νη ινηπνί ππνςήθηνη δηδάθηνξεο, νη κεηαπηπρηαθνί θ.ά. θνηηεηέο. Πηελ παξνπζίαζή ηνπο, νη ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο παξαθηλνχληαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ παξαθάησ δνκή νκηιίαο θαη «απαξεγθιίησο λα 

εζηηάδεη/απαληά ζηα παξαθάησ δεηήκαηα»5: 

1. Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη πφζεζε/ππνζέζεηο εξγαζίαο ηεο δηαηξηβήο 
2. Ξεξηιεπηηθή απφδνζε ηεο πξνφδνπ έσο ηελ πξνεγνχκελε παξνπζίαζε πξνφδνπ 
3. Ξξφνδνο πνπ έγηλε θαηά ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. Δηδηθφηεξα σο πξνο: 

i. Ρελ νινθιήξσζε ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο 
ii. Ρελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο έξεπλαο 

iii. Ρελ εξγαζία πεδίνπ: απνηειέζκαηα, πξνβιήκαηα θαη πηζαλέο ιχζεηο 
iv. Άιια απνηειέζκαηα (π.ρ. δεκηνπξγία πξσηνθφιισλ έξεπλαο, αλαγλψξηζε 

αληηθεηκέλνπ/πεξηνρψλ έξεπλαο) 
v. Ραμίδηα ζην εμσηεξηθφ ή ζε άιια ζπλαθή εξγαζηήξηα ηεο εκεδαπήο γηα ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα 

ζπλαθή κε ηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο 
vi. Ππλέδξηα πνπ ν Γ έιαβε κέξνο κε παξνπζίαζε εξγαζίαο 

vii. Δξγαζίεο πνπ δεκνζηεχζεθαλ, έγηλαλ απνδεθηέο, βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία ζπγγξαθήο 
4. Ξξνβιήκαηα θαη ζέκαηα επηηπρνχο νινθιήξσζεο ηεο δηαηξηβήο 
5. Νιηθφ Σξνλνδηάγξακκα δηαηξηβήο κε ζεκεηαθή εζηίαζε ζην παξφλ.  

 

1-III.3.3.   Πψο δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ; 

Βι. απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο 1-ΗΗΗ.1.2, 1-ΗΗΗ.1.3, 1-ΗΗΗ.3.2, 1-ΗΗΗ.3.4, 1-ΗΗΗ.4.1 θαη 1-ΗΗΗ.4.5.  

 

1-III.3.4.   Δθαξκφδνληαη θνηλέο (κεηαμχ ησλ δηδαζθφλησλ) δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Λαη, εθαξκφδνληαη θαη θνηλέο, γηα φινπο ηνπο δηδάζθνληεο, δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ. Απηέο ζπλίζηαληαη: (1) ζηε δηεμνδηθή ζπδήηεζε φισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

αμηνιφγεζε απηή ζηα πιαίζηα ηεο ΓΠΔΠ ηνπ Ρκήκαηνο θαη (2) ζηε ζπκκεηνρή ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ 

Ρκήκαηνο ζηηο δεκφζηεο πεξηνδηθέο παξνπζηάζεηο πξνφδνπ ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. Δθεί 

παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη ε πξφνδνο πνπ έρεη επηηεπρζεί, 

αζθείηαη επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή γηα θεληξηθά επηζηεκνληθά θαη κεζνδνινγηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηελ εθάζηνηε δηαηξηβή, γίλεηαη ζπδήηεζε θαη νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ελζαξξχλνληαη λα αμηνπνηνχλ 

θαη λα ελζσκαηψλνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο θαζψο θαη ηηο θξηηηθέο παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα 

ζηε δνπιεηά ηνπο.  

                                                             

5 Πχκθσλα κε απφθαζε ηεο 1εο έθηαθηεο ΓΠΔΠ ηεο 20/10/2010 ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηζηνιή ζηνπο ππνςήθηνπο 

δηδάθηνξεο πξηλ ηελ νξγάλσζε ηεο εκεξίδαο. 
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1-III.3.5.   Πψο αμηνινγείηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ αμηνινγείηαη απφ ηελ ΔΓΠ θαη ηε ΓΠΔΠ. (Γηα ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΓΠ βι. απάληεζε ζηελ εξψηεζε 1-ΗΗΗ.4.5). Απνηέιεζκα, π.ρ., ηεο δηαδηθαζίαο απηήο, 

ήηαλ ε απφθαζε γηα θαζνξηζκφ δχν ζπγθεθξηκέλσλ εκεξνκεληψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ 

έηνπο, κία θαηά ην ρεηκεξηλφ θαη κία θαηά ην εαξηλφ εμάκελν, γηα νξγάλσζε ησλ ζρεηηθψλ εκεξίδσλ, 

ψζηε νη παξνπζηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ λα γίλνληαη ηαπηφρξνλα θαη ζε επξχ αθαδεκατθφ 

πεξηβάιινλ. Δπηπξφζζεηα, ε δηαδηθαζία απηή αμηνινγείηαη θαη κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη 

κε ηε βνήζεηα ησλ εηδηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο. 

Γηα ην ζέκα απηφ βι. απάληεζε ζηελ εξψηεζε 1.ΗΗΗ.1.2.  

 

1-III.3.6.   Πφζν δηαθαλήο είλαη ε δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο; 

Ζ δηαδηθαζία αλάζεζεο θαη εμέηαζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο είλαη δηαθαλήο, θαζψο φιεο νη 

ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζψο θαη απφ ηνλ Νδεγφ 

Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη δηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν.  

Γηα ηηο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο βι. απάληεζε ζηελ εξψηεζε 1-ΗΗΗ.4.1.  

Γηα ηηο δηαδηθαζίεο εμέηαζεο ν Νδεγφο ζηηο ζειίδεο 16 θαη 17 αλαθέξεη ηα εμήο:  

‘Τελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία θαη ώξα, ν ππνςήθηνο παξνπζηάδεη θαη ππνζηεξίδεη δεκόζηα ηελ 

δηδαθηνξηθή ηνπ δηαηξηβή, ελώπηνλ ηεο επηακεινύο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Η δηαδηθαζία είλαη έγθπξε 

εθόζνλ είλαη παξόληα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ από ηα επηά (7) κέιε ηεο επηηξνπήο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηά 

ηεο. Σηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο, παίξλεη ηνλ ιόγν ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηνλ 

ππνςήθην δηδάθηνξα ζηελ επηηξνπή. Καηόπηλ ηνύηνπ, ε επηηξνπή, κε πξόηαζε ηνπ επηβιέπνληα, νξίδεη 

πξόεδξν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. Σηε ζπλέρεηα, ν πξόεδξνο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο δίλεη 

ην ιόγν ζηνλ ππνςήθην δηδάθηνξα, ν νπνίνο κε ηε βνήζεηα ζεκεηώζεσλ, ή θαη θαηάιιεισλ επνπηηθώλ 

κέζσλ, παξνπζηάδεη ην ζέκα ηεο έξεπλάο ηνπ, ηνλ ηξόπν εξγαζίαο ηνπ θαη ππνγξακκίδεη ηα ζεκεία 

εθείλα πνπ ηεθκεξηώλνπλ ην πξσηόηππν θαη ηελ επηζηεκνληθή ζπλεηζθνξά ηεο δηαηξηβήο ηνπ. Η 

παξνπζίαζε απηή δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ηνλ ζπλεζηζκέλν ρξόλν κηαο αθαδεκατθήο δηάιεμεο (45 

πεξίπνπ ιεπηά ηεο ώξαο). Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνπζίαζεο, ππνβάιινληαη ζρεηηθέο κε ην ζέκα 

εξσηήζεηο από ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, ή από ηνλ εμσηεξηθό εκπεηξνγλώκνλα (αλ ππάξρεη) 

ζηηο νπνίεο νθείιεη λα απαληήζεη εκπεξηζηαησκέλα ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο.  

Σηε ζπλέρεηα απνρσξνύλ από ηελ αίζνπζα εμέηαζεο όινη νη παξεπξηζθόκελνη (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα), ώζηε ε εμεηαζηηθή επηηξνπή λα ζπλεδξηάζεη θαη’ ηδίαλ. Η επηηξνπή θξίλεη 

ην πξσηόηππν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο δηαηξηβήο θαη ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο ζηελ επηζηήκε θαη 

θαηόπηλ πξνβαίλεη ζηελ ςεθνθνξία.  

Γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο απαηηείηαη ε ζεηηθή ςήθνο πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κειώλ 

ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο δηαηξηβήο, γίλεηαη κε ζπλέρηζε ηεο ςεθνθνξίαο ε 

αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο ηνπ ππνςεθίνπ κε έλαλ απ’ ηνπο εμήο ραξαθηεξηζκνύο: «θαιώο», 

«ιίαλ θαιώο», «άξηζηα». Γηα ηνλ πην πάλσ αμηνινγηθό ραξαθηεξηζκό απαηηείηαη επίζεο ε ζεηηθή ςήθνο 

πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ κειώλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Σην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο θαη ηεο 

ςεθνθνξίαο ζπληάζζεηαη ην ζρεηηθό πξαθηηθό, πνπ ππνγξάθεηαη από όια ηα παξόληα κέιε ηεο 

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο θαη ππνβάιιεηαη κέζσ ηεο Γξακκαηείαο ζηε ΓΣΔΣ ηνπ Τκήκαηνο. 

Μεηά ηε ιήμε ηεο θιεηζηήο ζπλεδξίαζεο, ε επηηξνπή θαιεί ζηελ αίζνπζα ην αθξναηήξην θαη ηνλ 

ππνςήθην δηδάθηνξα θαη αλαθνηλώλεη ηελ απόθαζή ηεο. Σηελ πεξίπησζε ζεηηθήο απόθαζεο, ε 

εμεηαζηηθή επηηξνπή αλαθνηλώλεη ζηνλ ππνςήθην όηη επηηξέπεη ηελ δεκνζίεπζε ηεο δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο, είηε απηνύζηαο, είηε αθνύ πξαγκαηνπνηεζνύλ θάπνηεο κηθξέο επί κέξνπο βειηηώζεηο θαη 

δηνξζώζεηο.  
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Σηελ πεξίπησζε πνπ ζηελ εμεηαδόκελε δηαηξηβή δηαπηζησζνύλ πξνβιήκαηα κε ζπκβαηά κε ηνπο 

θαλόλεο ηεο αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, όπσο ινγνθινπή, ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο ράλεη, κεηά από 

απόθαζε ηεο ΓΣΔΣ, νξηζηηθά ηελ ηδηόηεηά ηνπ απηή θαη δηαθόπηεη θάζε ζρέζε ηνπ κε ην Τκήκα, 

αλεμάξηεηα από ηελ αμία ηεο εξγαζίαο πνπ έρεη ελδερνκέλσο πξαγκαηνπνηήζεη ή ηα ρξόληα πνπ έρεη 

αθηεξώζεη ζε απηήλ. 

Η ελζσκάησζε ηπρόλ δηνξζώζεσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί από κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ζηε 

δηαηξηβή ηνπ ππνςήθηνπ, ειέγρεηαη θαη πηζηνπνηείηαη εγγξάθσο από ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ζηε 

ΓΣΔΣ ηνπ Τκήκαηνο. Τν δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν ζα πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ νη δηνξζώζεηο θαη λα 

ππνβιεζνύλ ηα δηνξζσκέλα αληίηππα ηεο δηαηξηβήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο από 

ηελ εκεξνκελία ηεο εμέηαζεο.  

Σε πεξίπησζε δηαπίζησζεο βαζύηεξσλ αδπλακηώλ ζε κηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, θαη εθόζνλ ε 

εμεηαζηηθή επηηξνπή θξίλεη όηη παξόια απηά ην έξγν πνπ έρεη ήδε πινπνηεζεί ζ’ απηήλ είλαη ζεκαληηθό, 

είλαη δπλαηόλ λα πξνηείλεη ηελ επαλππνβνιή θαη επαλεμέηαζε ηεο δηαηξηβήο ζε δηάζηεκα όρη κηθξόηεξν 

ησλ δώδεθα (12) κελώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο πξώηεο εμέηαζεο. Ο ππνςήθηνο, ιακβάλεη ππόςε ηνπ 

ηηο θξηηηθέο παξαηεξήζεηο ηεο επηηξνπήο, αλαδηαξζξώλεη θαη βειηηώλεη επί ηεο νπζίαο ηελ εξγαζία ηνπ 

θαη κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ παξαπάλσ δηαζηήκαηνο θηλεί κε αίηεζή ηνπ πξνο ηελ Γξακκαηεία εθ λένπ 

ηελ δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη εμέηαζεο ηεο δηαηξηβήο. Σε πεξίπησζε αξλεηηθήο θξίζεο θαη ηε δεύηεξε 

θνξά, ιήγεη νξηζηηθά ε ζρέζε ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα κε ην Τκήκα, κεηά από εηζήγεζε ηνπ 

επηβιέπνληνο θαζεγεηή θαη απόθαζε ηεο ΓΣΔΣ’. 

 

1-III.3.7.   Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή; 

Πνηεο; 

Νη ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζην 

Νδεγφ Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ, είλαη νη αθφινπζεο:  

‘Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή νθείιεη λα είλαη πξσηόηππε θαη λα απνηειεί δηαθξηηή ζπκβνιή ζηελ πξναγσγή 

ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο θαη έξεπλαο ζηε Γεσγξαθία είηε κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέαο γλώζεο, είηε 

κέζσ ηεο άζθεζεο απηόλνκεο θξηηηθήο ζθέςεο, είηε, ηέινο, κέζσ ζπλδπαζκνύ ησλ παξαπάλσ. Η 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή νθείιεη λα είλαη έλα πιήξεο θαη απηνηειέο επηζηεκνληθό έξγν ην νπνίν λα κπνξεί 

λα δεκνζηεπηεί, είηε εμ νινθιήξνπ κε ηε κνξθή βηβιίνπ, ή ηκεκαηηθά κε ηε κνξθή ζεηξάο 

επηζηεκνληθώλ άξζξσλ’. (ζ. 15). 

‘Η Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή είλαη πξσηόηππε επηζηεκνληθή εξγαζία ε νπνία απνηειεί δηαθξηηή ζπκβνιή 

ζηελ επηζηήκε είηε απνθαιύπηνληαο δεδνκέλα πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία λέαο γλώζεο ή ζηελ 

αλαζθεπή παιαηόηεξεο, είηε αζθώληαο απηόλνκε θξηηηθή ζθέςε. Απνηειεί ην πςειόηεξν επίπεδν 

εξεπλεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη ηε ζεκαληηθόηεξε δπλαηόηεηα λα θξηζεί αιιά θαη λα θαηεπζπλζεί ε 

εξεπλεηηθή ηθαλόηεηα ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα όζν θαη ε πξσηνηππία ηεο ζθέςεο θαη ηνπ ζπλνιηθνύ 

έξγνπ ηνπ. Άξα, ν βαζηθόο ζηόρνο ηεο εθπόλεζήο ηεο είλαη λα απνδείμεη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ ππνςήθηνπ 

δηδάθηνξα θαη από ηηο δύν απηέο απόςεηο.. 

‘Ωο επηζηεκνληθό ζύγγξακκα, ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή δελ επηδηώθεη λα ηέξςεη θαη λα ςπραγσγήζεη ηνλ 

αλαγλώζηε, νύηε λα εληππσζηάζεη κε ηνλ πινύην ησλ γισζζηθώλ, εθθξαζηηθώλ ή ζπληαθηηθώλ κέζσλ  

πνπ ρξεζηκνπνηεί, αιιά λα κεηαβηβάζεη ζπγθεθξηκέλεο γλώζεηο, ηδέεο ή απόςεηο θαη ηερληθέο κε 

ζαθήλεηα, αθξίβεηα, ινγηθή αθνινπζία, ζπλνρή, επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, θαζώο θαη ιηηόηεηα θαη 

νηθνλνκία ζηε γισζζηθή έθθξαζε. Γηα ην ζθνπό απηό, ζπληζηάηαη κηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή λα 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο γεληθά ηκήκαηα πνπ απνηεινύλ ην θύξην ζώκα ηεο εξεπλεηηθήο κειέηεο:  

α)  Δηζαγσγή: ηζηνξηθό επηινγήο ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνβιήκαηνο, ηνπνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο ζηνλ 

επξύηεξν επηζηεκνληθό θιάδν, πξσηνηππία θαη ρξεζηκόηεηα ηεο έξεπλαο, δηαηύπσζε ηνπ ζθνπνύ ηεο 

θαη ησλ εξσηεκάησλ (ή ππνζέζεσλ) πνπ θαιείηαη λα δηεξεπλήζεη. 

β) Αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο: επηζθόπεζε θαη δηεξεύλεζε ηνπ ζεσξεηηθνύ θαη κεζνδνινγηθνύ 

πεδίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθαξκνγώλ) ζην νπνίν εληάζζεηαη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή 

θαζώο θαη ηνπ γεσγξαθηθνύ πιαηζίνπ ζπγθξόηεζήο ηεο. 
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γ)  Μεζνδνινγία: ηξόπνο νξγάλσζεο έξεπλαο, πεξηγξαθή κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο, πεξηγξαθή 

ζπιινγήο θαη ηερληθώλ επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ. 

δ)  Αλάιπζε ηνπ Θέκαηνο: παξνπζίαζε θαη νξγάλσζε ησλ επξεκάησλ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, 

αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

ε)  Σπκπεξάζκαηα: παξάζεζε ηειηθώλ ζπκπεξαζκάησλ, εληαμή ηνπο ζην επξύηεξν ζεσξεηηθό θαη 

γεσγξαθηθό πιαίζην όπσο νξίζηεθε ζηελ αξρή ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, θαη δεηήκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ γηα κειινληηθή έξεπλα’. (ζ. 25).  

 
‘Γύν δεηήκαηα copyright αθνξνύλ ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. Πξώηνλ, ην ηδηαίηεξν copyright θάζε 
δηαηξηβήο, θαη δεύηεξνλ, ηε ρξήζε πιηθνύ ην νπνίν πξνζηαηεύεηαη από copyright ζην πιαίζην κηαο 
δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Όζνλ αθνξά ην πξώην δήηεκα, ν ππνςήθηνο δηδάθηνξαο παξαπέκπεηαη ζην 
ζρεηηθό λόκν. Όζνλ αθνξά ην δεύηεξν, επηβάιιεηαη δίθαηε ρξήζε πιηθνύ πνπ πξνζηαηεύεηαη από 
copyright θαη ε νπνία απνβιέπεη ζηνπο ζθνπνύο θαη κόλνλ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Τν άηνκν ην 
νπνίν εθπνλεί ηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θέξεη νιόθιεξε ηελ επζύλε πξνζδηνξηζκνύ ηεο δίθαηεο 
ρξήζεο ηνπ παξαπάλσ πιηθνύ, ε νπνία νξίδεηαη ζηελ βάζε ησλ εμήο παξαγόλησλ: ηνπ ζθνπνύ θαη 
ραξαθηήξα ηεο ρξήζεο (εκπνξηθόο, κε θεξδνθόξνο ή εθπαηδεπηηθόο), ηεο θύζεο ηνπ πιηθνύ πνπ 
ρξεζηκνπνηεί (ηκήκα ηνπ θεηκέλνπ, πίλαθεο, εηθόλεο ή ράξηεο), ηνπ πνζνζηνύ θαη ηεο ζεκαληηθόηεηαο 
ηνπ ηκήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζε ζρέζε κε ην όιν θείκελν ππό copyright, θαη ησλ πηζαλώλ 
ζπλεπεηώλ ηεο ρξήζεο απηήο ζηελ αγνξά ή ζηε γεληθόηεξε αμία ηνπ ππό copyright θεηκέλνπ’. (ζ. 25). 
 
‘Η δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πξέπεη λα είλαη δηαξζξσκέλε θαηά ηα πξόηππα ησλ επηζηεκνληθώλ 
κνλνγξαθηώλ θαη κειεηώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλνληαη κε ηελ παξαθάησ ζεηξά:  
Πξόινγνο - επραξηζηίεο 
Αθηέξσζε (εάλ ππάξρεη) 
Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 
Καηάινγνη πηλάθσλ, δηαγξακκάησλ, ραξηώλ θαη/ή άιισλ επνπηηθώλ κέζσλ 
Πεξίιεςε ζηα Διιεληθά (1 ζειίδα) 
Πεξίιεςε ζηα Αγγιηθά (1 ζειίδα) 
Δηζαγσγή 
Κπξίσο θείκελν (θαηαλνκή θαηά θεθάιαηα, ππνθεθάιαηα θαη εδάθηα) 
Σπκπεξάζκαηα 
Βηβιηνγξαθία  
Παξαξηήκαηα (εάλ ππάξρνπλ)’ (ζ. 25). 

 

1-ΙΙΙ.4.   Δπηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ. 

 

1-III.4.1. Πνηα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ γίλεηαη θαη‘ αθνινπζίαλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ 

σο εμήο: 

1. Ν ππνςήθηνο ππνςήθηνο δηδάθησξ θαιείηαη ζε ζπλέληεπμε ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηδαθηνξηθψλ 

Ππνπδψλ θαη ηνπ πηζαλνχ κειινληηθνχ επηβιέπνληνο θαζεγεηνχ. Ζ ζπλέληεπμε ιακβάλεη ρψξα ζε 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία, πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε ΓΠΔΠ. 

2. Θαηά ηε ζπλέληεπμε αμηνινγείηαη ε παξνπζίαζε ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο θαη ν ππνβιεζείο, κε ηελ 

αίηεζε ηνπ ππνςεθίνπ, θάθειινο: ε πξφηαζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, νη ηνπιάρηζηνλ δχν ζπζηαηηθέο 

επηζηνιέο, θαζψο θαη ην βηνγξαθηθφ ηνπ ελ γέλεη.  

3. Ζ Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζηε ΓΠΔΠ ζεηηθά ή αξλεηηθά ή, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, ηελ επαλεμέηαζε 

ηεο πξφηαζεο κεηά απφ εμάκελν, ψζηε λα δνζεί επθαηξία ζηνλ ππνςήθην λα επεμεξγαζζεί ηελ πξφηαζή 

ηνπ επί ην αξηηφηεξν. 

4. Πε πεξίπησζε ζεηηθήο απφθαζεο απφ ηε ΓΠΔΠ ηνπ Ρκήκαηνο, ν ππνςήθηνο θαιείηαη γηα εγγξαθή σο 

«ππνςήθηνο δηδάθησξ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο». 
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Νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο πεξηγξάθνληαη θαη ζηνλ Νδεγφ Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο σο 

εμήο (ζ. 12): 

‘Με βάζε ηε ζεηηθή εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Γηδαθηνξηθώλ Σπνπδώλ πνπ δηεμάγεη ηελ πξνζσπηθή 
ζπλέληεπμε θαη ηελ εηζήγεζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ κειώλ ΓΔΠ πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ επίβιεςε ησλ 
δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ, ε ΓΣΔΣ πξνβαίλεη ζηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ ηνπ Τκήκαηνο 
Γεσγξαθίαο, δύν θνξέο ην αθαδεκατθό έηνο: ηνλ Οθηώβξην θαη ην Μάξηην. Με βάζε ην εγθεθξηκέλν 
Σρέδην πξόηαζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο πνπ έρνπλ θαηαζέζεη νη ππνςήθηνη, ε ΓΣΔΣ νξίδεη ην ζέκα θαη 
ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνπο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα αλήθεη ηνπιάρηζηνλ ζηε βαζκίδα ηνπ Δπίθνπξνπ 
θαζεγεηή. Ακέζσο κεηά ηελ επηινγή ηνπο από ηε ΓΣΔΣ, νη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαινύληαη από ηε 
Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο γηα εγγξαθή’.  

 

1-III.4.2.   Με πνηα ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα επηιέγνληαη; 

Ν Νδεγφο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά 

θξηηήξηα θαη ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ σο εμήο (ζζ. 9-12): 

‘Γηα ηνπο θαηφρνπο ηνπ Μ.Γ.Δ. ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 
απαηηείηαη αξρηθά αίηεζε γηα ζέζε ππνςεθίνπ δηδάθηνξα, ζπλνδεπφκελε απφ αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ 
ζεκείσκα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ. 
Πηελ αίηεζε δειψλεηαη ην ζέκα πνπ επηιέγεη ν ππνςήθηνο, ην νπνίν πξέπεη λα εληάζζεηαη ζηα 
γεληθφηεξα αληηθείκελα εξεπλεηηθνχ ελδηαθέξνληνο ηνπ πξνηεηλφκελνπ σο επηβιέπνληνο 
κέινπο ΓΔΞ. Ξαξάιιεια ν ππνςήθηνο ππνβάιεη ρέδην Πξφηαζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο, ην 
πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά πην θάησ. Γηα ηελ επηινγή, αξκφδηα είλαη ε ΓΠΔΠ ηνπ 
Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο. Απφ φζνπο εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ θαη παξάιιεια πιεξνχλ ηα ηππηθά 
πξνζφληα, ε Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ (ΔΓΠ) ζε ζπλεξγαζία κε ηα εθάζηνηε ελδηαθεξφκελα 
γηα ηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή κέιε ΓΔΞ, θαιεί ηνπο ππνςεθίνπο ζε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε. Ζ ΓΠΔΠ 
είλαη απηή πνπ θάλεη δεθηνχο ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, χζηεξα απφ ζεηηθή εηζήγεζε ηεο ΔΓΠ πνπ 
δηεμάγεη ηε ζπλέληεπμε θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κειψλ ΓΔΞ, πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ επίβιεςε ησλ 
δηαηξηβψλ. 

Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ πξαγκαηνπνηείηαη δχν θνξέο ην αθαδεκατθφ έηνο: ηνλ 

Νθηψβξην θαη ην Κάξηην. 

Γηα ηνπο θαηφρνπο Μ.Γ.Δ. άιινπ Σκήκαηνο ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ΑΔΗ ηεο 

αιινδαπήο, απαηηείηαη ε ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο. 
Ρα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά είλαη ηα αθφινπζα: 

1. Αίηεζε εθπφλεζεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο (παξέρεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο). 
2. Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 
3. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ (πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο -φπνπ πξνβιέπεηαη- θαη 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ). Πε πεξίπησζε ηίηισλ ζπνπδψλ απφ ΑΔΗ ηεο αιινδαπήο 
απαηηείηαη επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαζψο θαη αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο απφ ην 
ΓΗΘΑΡΠΑ ή ΓΝΑΡΑΞ. 

4. Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο ζηα πξνπηπρηαθά θαη ζηα κεηαπηπρηαθά 
καζήκαηα πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη ν ππνςήθηνο 

5. Αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεηηθφ επάξθεηαο μέλεο γιψζζαο – θαηά πξνηίκεζε αγγιηθήο 
6. Απιά αληίγξαθα ηπρφλ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ζε πεξηνδηθά, βηβιία, πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, 

κειέηεο, εθζέζεηο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, κνλνγξαθίεο θιπ, θαζψο θαη φπνην άιιν ζηνηρείν 
ζπκβάιιεη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ ππνςεθίνπ, ζηε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο αληίιεςεο ηνπ 
επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ ―πξνθίι‖ ηνπ. 

7. Γχν (2) ηνπιάρηζηνλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ κέιε ΓΔΞ Αλσηάησλ Ηδξπκάησλ ηεο εκεδαπήο ή 
ηζφηηκσλ ΑΔΗ ηεο αιινδαπήο, ή εξεπλεηψλ ζε αλαγλσξηζκέλα εξεπλεηηθά θέληξα ηεο ρψξαο ή 
ηεο αιινδαπήο. 

 
Δθηφο ησλ παξαπάλσ ηππηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ, θάζε ππνςήθηνο νθείιεη κέρξη κία εβδνκάδα πξηλ απφ 
ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο ζπλέληεπμεο λα ζπλππνβάιιεη ―ρέδην Πξφηαζεο Γηδαθηνξηθήο 
Γηαηξηβήο‖. Πην ζρέδην απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα αθφινπζα: 

1. Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζέκαηνο ηεο δηαηξηβήο θαη ηεο επξχηεξεο γλσζηηθήο πεξηνρήο 
ζηελ νπνία εληάζζεηαη 

2. Ξεξηγξαθή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζέκαηνο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 
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3. Ξεξηγξαθή ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ηεο πξνηεηλφκελεο δηαηξηβήο (βαζηθά 
εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ή πξνβιήκαηα πνπ ζα απαληεζνχλ, ζεσξεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ζα 
ππνβιεζνχλ ζε έιεγρν) 

4. Πηνηρεία πξσηνηππίαο ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζέκαηνο 
5. Δθηίκεζε ησλ πξνζδνθψκελσλ απνηειεζκάησλ 
6. Ξξνηεηλφκελε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί 
7. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία. 

 
Γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςήθησλ δηδαθηφξσλ αξκφδηα είλαη ε Γ.Π.Δ.Π ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο. Απφ 
φζνπο εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ θαη παξάιιεια πιεξνχλ ηα ηππηθά πξνζφληα, ε ΔΓΠ ζε ζπλεξγαζία 
κε ηα εθάζηνηε ελδηαθεξφκελα γηα ηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή κέιε ΓΔΞ, επηιέγεη εθείλνπο ηνπο 
ππνςεθίνπο νη νπνίνη ζα θιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε θαη νξίδεη ηηο ζρεηηθέο εκεξνκελίεο 
πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Ζ ΓΠΔΠ είλαη απηή πνπ θάλεη δεθηνχο ηνπο ππνςεθίνπο δηδάθηνξεο, χζηεξα 
απφ ζεηηθή εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο κειψλ ΓΔΞ πνπ δηεμάγνπλ ηε ζπλέληεπμε, θαη ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ κέινπο ΓΔΞ πνπ ζα αλαιάβεη ηελ επίβιεςε ηεο δηαηξηβήο. Ζ επηινγή ησλ 
ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ πξαγκαηνπνηείηαη δχν θνξέο ην αθαδεκατθφ έηνο: ηνλ Νθηψβξην θαη ην 
Κάξηην. 
 
Αλ απφ ηα πξνγξάκκαηα πξνπηπρηαθψλ ή κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

ζην Ξ.Κ.Π. νη ππνςήθηνη γηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή δηαπηζησζνχλ νξηζκέλα θελά ή ειιείςεηο, είλαη 

δπλαηφλ λα ηνπο δεηεζεί ε παξαθνινχζεζε νξηζκέλσλ κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ ηνπ Ξ.Κ.Π. ηνπ 

Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο ή θαη πξνπηπρηαθψλ καζεκάησλ θαη ε επηηπρήο εμέηαζή ηνπο ζ‘ απηά, κεηά 

απφ εηζήγεζε ηνπ επηβιέπνληνο θαζεγεηή πξνο ηελ ΓΠΔΠ Απηφ γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί 

ε επάξθεηα ηνπ ππνςεθίνπ ζηηο βαζηθέο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο ηεο Γεσγξαθίαο, θαη, παξάιιεια, 

ζηελ εηδηθή πεξηνρή ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα εθπνλήζεη ηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ. Ν ππνςήθηνο 

δηδάθηνξαο ζα πξέπεη λα πηζηνπνηήζεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ απηψλ, φπσο ηα φξηζε ν 

επηβιέπσλ θαζεγεηήο.  

Νη πξνυπνζέζεηο επάξθεηαο ηεο μέλεο γιψζζαο – θαηά πξνηίκεζε αγγιηθήο (θαη ζηελ ειιεληθή γηα ηελ 

πεξίπησζε αιινδαπψλ ππνςεθίσλ) νξίδνληαη πην θάησ. Θεηηθά ππφςε ζα ιεθζεί ε γλψζε κηαο 

δεχηεξεο μέλεο γιψζζαο, φπσο θαη ην εχξνο ησλ ηθαλνηήησλ ζηε ρξήζε Ζ/ απνδεηθλπφκελνπ απφ ηηο 

επηδφζεηο ηνπ ππνςήθηνπ ζε πξνπηπρηαθά θαη κεηαπηπρηαθά καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πιεξνθνξηθή 

θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ζηε Γεσγξαθία. Νη Έιιελεο ππνςήθηνη πξέπεη λα γλσξίδνπλ απνδεδεηγκέλα 

Αγγιηθά, ελψ νη αιινδαπνί πξέπεη λα γλσξίδνπλ επαξθψο ηελ ειιεληθή γιψζζα.  

 
Αλαιπηηθφηεξα πεξηγξάθνληαη ζηνλ νδεγφ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ πνπ είλαη δηαζέζηκνο 
ζην δηαδίθηπν. 

 

1-III.4.3.   Πνην είλαη ην πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ;  

Ρν πνζνζηφ απνδνρήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ είλαη πςειφ (> 60%) ιφγσ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα ηελ επηινγή ηνπο. Θαη απηφ δηφηη ε αίηεζε γηα ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

θαη ε επίζεκε ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο πξνυπνζέηνπλ ηελ πξνεγνχκελε άηππε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηνπ κέινπο ΓΔΞ πνπ πξννξίδεηαη σο επηβιέπσλ.  

 

1-III.4.4.   Πψο δεκνζηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ; 

Βι. απάληεζε ζηελ εξψηεζε 1-ΗΗΗ.1.3.  

 

1-III.4.5.   Πψο δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ δηαζθαιίδεηαη 

απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ΓΠΔΠ θαη απφ ηελ ζέζπηζε θαη 

εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη θξηηεξίσλ. Δπίζεο δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο 
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Δπηηξνπήο Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ (ΔΓΠ) ηνπ Ρκήκαηνο. Πχκθσλα κε ηνλ Νδεγφ Γηδαθηνξηθψλ 

Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο (ζ. 6): 

 ‘Η Δπηηξνπή Γηδαθηνξηθώλ πνπδώλ (ΔΓ), ε νπνία απαξηίδεηαη από ηέζζεξα κέιε ΓΔΠ ηνπ 

Τκήκαηνο, από απηά πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ επίβιεςε δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ θαη έρεη δηεηή ζεηεία. Η 

ΔΓΣ είλαη αξκόδηα γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ζηε ΓΣΔΣ όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηνπο 

ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο (αηηήζεηο θαη δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο, ζύληαμε Οδεγνύ Γηδαθηνξηθώλ Σπνπδώλ θ.ν.θ.)’.  

Ρέινο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη δηαθάλεηα δηαζθαιίδεηαη κε ηελ πιήξε θαη αλνηρηή δεκνζηνπνίεζε 

φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ (γηα ιεπηνκέξεηεο βι. θαη απάληεζε ζηελ εξψηεζε 1-ΗΗΗ.1.3).  

 

1-ΙΙΙ.5.   Σεκηλάξηα θαη νκηιίεο. 

 

1-III.5.1.  Τπάξρεη γεληθφ ζεκηλάξην ζε ηαθηή ρξνληθή βάζε (εβδνκαδηαίν, κεληαίν) φπνπ 

θαζεγεηέο θαη εξεπλεηέο ζην Σκήκα παξνπζηάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπο γηα ελεκέξσζε ησλ 

ζπλαδέιθσλ ηνπο, αιιά θαη ησλ θνηηεηψλ; 

Πην Ρκήκα Γεσγξαθίαο ππάξρεη γεληθφ ζεκηλάξην πνπ δηεμάγεηαη ζε ηαθηηθή εβδνκαδηαία βάζε (θάζε 

Ρεηάξηε απφγεπκα) θαη ζην νπνίν γίλνληαη δηαιέμεηο θπξίσο απφ εμσηεξηθνχο πξνζθεθιεκέλνπο 

νκηιεηέο. Όινη νη θνηηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηδηαίηεξα νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο ελζαξξχλνληαη λα παξαθνινπζνχλ ζπζηεκαηηθά ηηο δηαιέμεηο απηέο.  

Ζ έκθαζε πνπ δίλεη ην Ρκήκα ζηηο ηαθηηθέο απηέο δηαιέμεηο θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο ηεο αλάζεζεο 

ζε έλα κέινο ΓΔΞ ηεο άξηηαο νξγάλσζήο ηνπο, θαζψο θαη απφ ην φηη ππάξρεη πξφλνηα γηα 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ απνγεχκαηνο ηεο Ρεηάξηεο (δει. δεκηνπξγία παξαζχξνπ 18.00-21.00 ζην σξνιφγην 

πξφγξακκα καζεκάησλ ηφζν ηνπ ΞΞΠ φζν θαη ηνπ ΞΚΠ θαηά ην νπνίν δελ πξαγκαηνπνηνχληαη 

καζήκαηα) θαηά ηηο ψξεο δηεμαγσγήο ηνπο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε παξαθνινχζεζή ηνπο ηφζν απφ ηα 

κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο, φζν θαη απφ ηνπο θνηηεηέο.  

Ρν πξφγξακκα ηνπ ηαθηηθνχ απηνχ ζεκηλαξίνπ θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο θάζε δηάιεμεο αλαξηψληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα εθδειψζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο (http://www.geo.aegean.gr/greek/events.htm).  

 

1-III.5.2.   Τπάξρεη δπλαηφηεηα πξφζθιεζεο νκηιεηψλ απφ άιια παλ/κηα θαη εξεπλεηηθά 

θέληξα γηα λα δψζνπλ νκηιίεο θαη λα ελεκεξψζνπλ γηα ην έξγν ηνπο;  

Ρν Ρκήκα δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ ελεξγφ θαη νπζηαζηηθή ηνπ αιιειεπίδξαζε κε ηηο επηζηεκνληθέο 

εμειίμεηο ζηελ έξεπλα αηρκήο ζηνλ ειιεληθφ θαη δηεζλή ρψξν. Πηα πιαίζηα απηά, ππάξρεη ζπλερήο 

πξνζπάζεηα θαη κέξηκλα γηα πξφζθιεζε νκηιεηψλ απφ άιια ΑΔΗ εξεπλεηηθά θέληξα ηεο Διιάδαο θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ, ψζηε λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ θαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηε ζπδήηεζε επηζηεκνληθψλ δεηεκάησλ εηδηθνχ ή επξχηεξνπ ελδηαθέξνληνο. Γηα ην 

δήηεκα απηφ βι. θαη απάληεζε ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε (1-ΗΗΗ.5.1). Βέβαηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

πξφζεζε ηνπ Ρκήκαηνο γηα πξφζθιεζε επηζηεκφλσλ απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ εκπνδίδεηαη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ηνπ Ρκήκαηνο.  

 

1-ΙΙΙ.6.   Γηεζλήο δηάζηαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθώλ Σπνπδώλ. 

 

1-ΗΗΗ.6.1.  Τπάξρεη ζπκκεηνρή δηδαζθφλησλ απφ ην εμσηεξηθφ ζηηο 7κειείο θαη 3κειείο 

επηηξνπέο;  ε πνην πνζνζηφ;  

Πην Ρκήκα είλαη εγγεγξακκέλνη 37 ππνςήθηνη δηδάθηνξεο θαη ππάξρνπλ ηξία κέιε ηξηκειψλ 

ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ ηα νπνία είλαη θαζεγεηέο ζε παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ.  

http://www.geo.aegean.gr/greek/events.htm
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1-ΗΗΗ.6.2.  Τπάξρεη ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ; 

Ζ ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε αιιά ππαξθηή. 
Ππγθεθξηκέλα, δπν (2) αιινδαπνί ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ζην Ρκήκα έλαο απφ ηελ Ρνπξθία θαη έλαο απφ 
ηελ Θχπξν.  

 

1-ΗΗΗ.6.3.  Παξέρεηαη δπλαηφηεηα εθπφλεζεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζε μέλε γιψζζα; 

Λαη, ε δπλαηφηεηα απηή παξέρεηαη απφ ην Ρκήκα κεηά ηελ ηζρχ ηνπ Λ. 3685/2008. Όπσο αλαθέξεηαη 
ζηελ ζειίδα 15 ηνπ Νδεγνχ Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ: «Με απόθαζε ηεο ΓΣΔΣ νξίδεηαη ε γιώζζα 
ζπγγξαθήο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. (Άξζξν 9 παξ. 4.γ ηνπ Ν. 3685/2008)».  

 

 

1-ΗΗΗ.6.4.  Τπάξρνπλ ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε ηδξχκαηα θαη θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ;  

Λαη, ππάξρνπλ ζπκθσλίεο ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ κε ηνπο παξαθάησ 

θνξείο ηνπ εμσηεξηθνχ: 

 Department of Neurobiology and Behavior, Cornell University, Ζ.Ξ.Α. 

 Doñana Biological Station, Spanish Council for Scientific Research, Ηζπαλία 

 Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, Γεξκαλία  

 Department of Biology and Ecology, University of Novi Sad, Πεξβία 

 Department of Entomology, Natural History Museum of London, Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 Department of Biological Sciences, Aarhus University, Γαλία 

 Ξαλεπηζηήκην Minho (Braga, Ξνξηνγαιία) θαη Saragossa, Iζπαλία γηα ππνβνιή πξνγξάκκαηνο 

Δrasmus-Mundus. 

 

1-ΗΗΗ.6.5.  Παξέρνληαη απφ ην Σκήκα θίλεηξα ζηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηεζλή «Θεξηλά Πξνγξάκκαηα» (summer schools), δηεζλή εξεπλεηηθά 

ζπλέδξηα, ππνβνιή άξζξσλ ζε έγθξηηα πεξηνδηθά, θιπ.; 

Ρν Ρκήκα ελζαξξχλεη ελεξγά ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο επηζηεκνληθέο 

θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ζπλάδνπλ κε ην ζέκα ηεο 

δηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο. Έλα ηέηνην είλαη ην ζεξηλφ Πρνιείν Ξάξνπ πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ην 

Ρκήκα Γεσγξαθίαο, ζην πιαίζην ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο, φπνπ 

ζπρλά ζπκκεηέρνπλ θαη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο. Βέβαηα ε ζπκκεηνρή ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

πξνθχπηεη ζπρλά θαη απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ κε ηηο ηξηκειείο ζπκβνπιεπηηθέο 

επηηξνπέο.  

Ρν Ρκήκα ελζαξξχλεη, επίζεο, θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζε ζπλέδξηα ή ηελ 

ππνβνιή εξγαζηψλ γηα θξίζε ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά γεγνλφο πνπ θαίλεηαη θαη απφ ηελ χπαξμε 

ζρεηηθψλ εξσηήζεσλ ζηα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ, θαζψο θαη απφ ηηο 

απαηηήζεηο θαηά ηελ εηήζηα παξνπζίαζε ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα (βι. απάληεζε ζηελ εξψηεζε 1-

ΗΗΗ.3.2).  

 

1-ΗΗΗ.6.6.  Τπάξρνπλ δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηδαθηνξηθψλ πνπδψλ; Πνηεο; 

Νη δηεζλείο δηαθξίζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλίζηαληαη ζηελ απνδνρή γηα δεκνζίεπζε εξγαζηψλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ δηδαθηνξηθή έξεπλα, ζε έγθξηηα δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, θαζψο θαη ζε 

ζπιινγηθνχο ηφκνπο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ηπθιή θξίζε.  Ππγθεθξηκέλα, νη επηζηεκνληθέο εξγαζίεο 

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία  πεληαεηία (2006-

2010) δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα -ΗΗΗ.6.6_1. 
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2. Γηδαθηηθφ έξγν6 

2.1. Απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ. 

2.1.1. Τπάξρεη δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο 

θνηηεηέο; Πψο εθαξκφδεηαη; 

  

Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο, ηφζν ζην Ξξνπηπρηαθφ φζν θαη ζην Κεηαπηπρηαθφ 

Ξξφγξακκα Ππνπδψλ, γίλεηαη ζην ηέινο ηνπ θάζε εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ.  Γηα 

ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηείηαη ε πιαηθφξκα ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ limesurvey.  Πην 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ησλ θνηηεηψλ ζηέιλεηαη έλα εξσηεκαηνιφγην αλά κάζεκα.  Ζ απνζήθεπζε 

ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ ζηε ζρεηηθή βάζε δεδνκέλσλ δελ παξέρεη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο γηα 

ηα ζηνηρεία ηνπ ρξήζηε, εμαζθαιίδνληαο ηελ αλσλπκία.  Ρν εξσηεκαηνιφγην πεξηέρεη 26 εξσηήζεηο 

ζρεηηθέο, κεηαμχ άιισλ, κε ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο, ηε θαηαιιειφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ, ηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηδαζθαιίαο, θαζψο θαη ηελ αξηηφηεηα ησλ 

ππνδνκψλ.  Ρα απνηειέζκαηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηέιλνληαη ζην ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ησλ 

δηδαζθφλησλ ηνπ καζήκαηνο, θαζψο θαη ζηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ρκήκαηνο.   

 

2.1.2. Πψο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο; 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ απφ ηνπο θνηηεηέο επηζεκαίλεη θαη θαηαγξάθεη δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

ην πιαίζην, αιιά θαη ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο δηδαζθαιίαο.  Υο ζπλέπεηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αμηνιφγεζεο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ηνπο ίδηνπο ηνπο δηδάζθνληεο, θαζψο απνηεινχλ ζεκείν 

αλαθνξάο ζηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηεο δηδαθηηθήο ηνπο παξνπζίαο.  Ξαξάιιεια, ε αμηνιφγεζε 

ησλ καζεκάησλ παξαθνινπζείηαη θαη απφ ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Ρκήκαηνο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ε 

αμηνιφγεζε αλαδεηθλχεη πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δηδαζθαιίαο, ε δηαδηθαζία πξνβιέπεη ηελ παξέκβαζε ηνπ Ξξφεδξνπ.  

 

2.1.3. Πνηνο είλαη ν κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ ησλ 

κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο; 

Δμαηξψληαο ην ρξφλν ηεο δηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο θαζψο θαη απηφλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ επίβιεςε 

ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ πηπρηαθψλ, ν δηδαθηηθφο θφξηνο ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο 

είλαη, θαηά κέζν φξν, 7,7 ψξεο ηελ εβδνκάδα. 

Νη Ξίλαθεο 1-4 πνπ παξαηίζεληαη ζην Ξαξάξηεκα Δλδεηθηηθψλ Ξηλάθσλ απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ 

παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά ηηο αλαζέζεηο καζεκάησλ ζην ΞΞΠ θαη ζην ΞΚΠ ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-

2010. 

Θα πξέπεη σζηφζν λα ιεθζεί ππφςε φηη ν πξαγκαηηθφο κέζνο εβδνκαδηαίνο θφξηνο δηδαθηηθνχ έξγνπ 

ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο, είλαη πνιιαπιάζηνο ηνπ παξαπάλσ κέζνπ θφξηνπ, ιφγσ: (1) ηεο 

αλαγθαίαο δηδαθηηθήο πξνεηνηκαζίαο γηα θάζε κάζεκα, (2) ηεο επίβιεςεο θαη δηφξζσζεο ησλ 

γξαπηψλ εξγαζηψλ, (3) ηεο επίβιεςεο θαη δηφξζσζεο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, (4) ηεο δηφξζσζεο ησλ 

γξαπηψλ εμεηάζεσλ (πξνφδνπ θαη ηειηθψλ), (5) ηεο επίβιεςεο θαη δηφξζσζεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ, θαη (5) ηεο επίβιεςεο θαη δηφξζσζεο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ (γηα φζα κέιε 

ΓΔΞ επηβιέπνπλ Γ.Γ.)   

                                                             

6 Ζ ελφηεηα απηή αθνξά ζην δηδαθηηθφ έξγν ηφζν ζε επίπεδν πξνπηπρηαθψλ φζν θαη κεηαπηπρηαθψλ θαη δηδαθηνξηθψλ 

ζπνπδψλ. Όπνπ απαηηείηαη αλαθεξζείηε μερσξηζηά ζε πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 
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2.1.4. Πφζα απφ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο 

δηδάζθνπλ ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ; 

Όια ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο δηδάζθνπλ ζην Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ. 

 

2.1.5. Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο / βξαβεία 

δηδαζθαιίαο; 

Γελ ππάξρεη αλάινγε πξφβιεςε. 

 

2.1.6. πλεηζθέξνπλ ζην δηδαθηηθφ έξγν νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη 

ππνςήθηνη δηδάθηνξεο ηνπ Σκήκαηνο θαη ζε ηί πνζνζηφ; 

Νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηδαθηηθφ έξγν ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ 

Ππνπδψλ κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο θαη έγθξηηεο δηαδηθαζίεο.  Πην πξψην ζηάδην, νη δηδάζθνληεο ηνπ 

Ρκήκαηνο θαινχληαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηα καζήκαηα εθείλα ηα νπνία ζεσξνχλ φηη ρξήδνπλ 

επηθνπξίαο.  Πηε ζπλέρεηα, ε Γεληθή Ππλέιεπζε απνθαζίδεη πνηα απφ ηα καζήκαηα απηά ζα 

ππνζηεξηρζνχλ κε επηθνπξηθφ έξγν απφ ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Ξξνηεξαηφηεηα δίλεηαη ζηα  

ππνρξεσηηθά εξγαζηεξηαθά καζήκαηα κε απμεκέλν δηδαθηηθφ θφξην, εζηηάδνληαο ζηελ επίβιεςε ησλ 

εξγαζηεξίσλ.  

Ζ δεκνζηνπνίεζε ησλ καζεκάησλ γίλεηαη ζην ηέινο ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ.  Ζ ζρεηηθή πξνθήξπμε 

θαιεί ηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπλδξάκνπλ δηδαθηηθά, λα εθδειψζνπλ 

ελδηαθέξνλ.  Ζ επηινγή ησλ θνηηεηψλ γίλεηαη, θαηαξρήλ, απφ ηε Ππληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ ΞΚΠ, 

ζηε βάζε ηεο βαζκνινγίαο ησλ θνηηεηψλ αιιά θαη ηε ζπλάθεηα ησλ γλσζηηθψλ ηνπο ελδηαθεξφλησλ 

κε ην αληηθείκελν ηνπ πξνθεξπρζέληνο καζήκαηνο/εξγαζηεξίνπ. Ζ ηειηθή ζπδήηεζε θαη επηινγή 

γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ ζηήξημε ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ 

εμαξηάηαη απφ ηηο ψξεο ηεο απαζρφιεζήο ηνπο, θαη παίξλεη ηε κνξθή ηεο απαιιαγήο απφ ηα δίδαθηξα.  

Ζ πιήξεο απαζρφιεζε (6 ψξεο ηελ εβδνκάδα), θαιχπηεη ηα δίδαθηξα ελφο εμακήλνπ (600 Δπξψ).   

Ζ επηθνπξηθή ζπκκεηνρή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία πξνβιέπεηαη απφ 

Θαλνληζκφ ησλ Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο.  Ζ κνξθέο ηεο ζπκκεηνρήο απηήο 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο, ζε ζπλελλφεζε κε ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο. 

 

2.2. Πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δηδαθηηθήο 

δηαδηθαζίαο.7 

 

2.2.1. Πνηέο ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνχληαη; 

Πην Ρκήκα Γεσγξαθίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζεηξά δηδαθηηθψλ κεζφδσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ 

αληαλαθινχλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε καζήκαηνο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θάζε δηδάζθνληα.  Νη 

πίλαθεο 5 θαη 6 πνπ παξαηίζεληαη ζην Ξαξάξηεκα Δλδεηθηηθψλ Ξηλάθσλ απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, 

παξνπζηάδνπλ ζπλνπηηθά θαη ελδεηθηηθά ηηο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο ζε 25 καζήκαηα ηνπ ΞΞΠ θαη ζε 12 

ηνπ ΞΚΠ.  Ρα απνγξαθηθά δειηία ησλ καζεκάησλ πνπ επηζπλάπηνληαη ζην Ξαξάξηεκα ηεο ηειηθήο 

Έθζεζεο πξνζθέξνπλ ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο. 

 

                                                             

7 Ξνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζπγθεληξσηηθά ζπκπιεξψλνληαο ηνπο Ξίλαθεο 7.1.1,  7.1.2, 7.4, 7.5.1, 

7.5.2 θαη 7.7. 
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2.2.2. Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

καζεκάησλ θαη ησλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ; 

Ρα καζήκαηα επηθαηξνπνηνχληαη αλά αθαδεκατθφ εμάκελν.  Ζ δηαδηθαζία ζπληνλίδεηαη απφ ηηο 

αξκφδηεο Δπηηξνπέο γηα ην Ξξνπηπρηαθφ θαη ην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ, ελψ ε ηειηθή 

απφθαζε ιακβάλεηαη απφ ηελ Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ηε Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο 

αληίζηνηρα.  Ζ επηθαηξνπνίεζε αληαλαθιάηαη, επίζεο, ζηηο ζρεηηθέο κε ηα καζήκαηα ηζηνζειίδεο ηνπ 

Ρκήκαηνο, θαζψο θαη ζηελ εηήζηα αλαζεψξεζε ησλ Νδεγψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο. 

 

2.2.3. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

εμεηάζεηο; 

Πην ζχλνιν ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηνπ Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ηελ πεξίνδν 

2009-2010, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο ήηαλ 63,3%.  

 

ΘΥΓΗ-
ΘΝΠ 

ΚΑΘΖΚΑ Δγγεγξακ-
κέλνη  

θνηηεηέο 

ΓΔΝ 
ΠΡΟΗΛΘΑ

Ν 

% πκ-
κεηνρήο 

 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΑ (2009-2010)    

ΓΔΥ100 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ 112 43 61 

ΓΔΥ101 ΦΠΗΘΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ -ΓΔΥΚΝΟΦΝΙΝΓΗΑ 128 51 60 

ΓΔΥ102 ΠΓΣΟΝΛΖ ΑΛΘΟΥΞΝΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 122 49 59,8 

ΓΔΥ103 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ Η  122 55 54,9 

ΓΔΥ104 ΞΝΠΝΡΗΘΔΠ ΚΔΘΝΓΝΗ ΠΡΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 141 119 15,6 

ΓΔΥ105 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖ ΣΑΟΡΝΓΟΑΦΗΑ 108 23 78,7 

ΓΔΥ106 ΦΠΗΘΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ -ΘΙΗΚΑΡΝΙΝΓΗΑ 115 30 73,9 
ΓΔΥ107 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 85 13 84,7 

ΓΔΥ108 ΞΙΖΘΠΚΗΑΘΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 96 44 54,1 

ΓΔΥ109 ΑΠΡΗΘΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ  91 16 82,4 

ΓΔΥ200 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΑ ΠΓΞ 85 68 20 

ΓΔΩ201 ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΝΗΘΝΙΝΓΗΑ 123 56 54,5 

ΓΔΥ202 ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 84 27 67,9 

ΓΔΥ203 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 89 19 78,7 

ΓΔΥ204 ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ ΘΑΗ ΓΔΥΞΝΙΗΡΗΘΖ 95 25 73,7 

ΓΔΥ205 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΝΛ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΝ 
ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 

88 21 76,2 

ΓΔΩ206 ΣΥΟΗΘΖ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ Η  16 9 43,8 

ΓΔΩ207 ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ 74 13 82,4 
ΓΔΩ208 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ 

ΣΥΟΝΡΑΜΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 
68 22 67,7 

ΓΔΩ209 ΞΝΗΝΡΗΘΔΠ ΚΔΘΝΓΝΗ ΠΡΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 86 44 48,9 

ΓΔΥ300 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ ΔΟΔΛΑΠ 
ΠΡΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 

65 6 90,8 

     
63,3 

 

2.2.4. Πνηα είλαη ηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο; 

Πην ζχλνιν ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηνπ Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ηελ πεξίνδν 

2009-2010, ην πνζνζηφ επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ ζηηο εμεηάζεηο ήηαλ 52,9 %.  

 

ΘΥΓΗ-
ΘΝΠ 

ΚΑΘΖΚΑ Δγγεγξακ
-κέλνη  

θνηηεηέο 

Αξ.θνηηεηώλ πνπ 
πέξαζε επηηπρώο 
ζηελ θαλνληθή & 

επαλαιεπηηθή 

% 
Δπηηπρίαο 
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εμέηαζε 

 ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΘΑ (2009-2010)    
ΓΔΥ100 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ 112 61 54,6 

ΓΔΥ101 ΦΠΗΘΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ -ΓΔΥΚΝΟΦΝΙΝΓΗΑ 128 37 28,9 

ΓΔΥ102 ΠΓΣΟΝΛΖ ΑΛΘΟΥΞΝΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 122 64 52,4 

ΓΔΥ103 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ Η  122 61 50 

ΓΔΥ104 ΞΝΠΝΡΗΘΔΠ ΚΔΘΝΓΝΗ ΠΡΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 141 45 31,9 

ΓΔΥ105 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΖ ΣΑΟΡΝΓΟΑΦΗΑ 108 63 58,3 

ΓΔΥ106 ΦΠΗΘΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ -ΘΙΗΚΑΡΝΙΝΓΗΑ 115 31 26,9 

ΓΔΥ107 ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 85 50 58,8 

ΓΔΥ108 ΞΙΖΘΠΚΗΑΘΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 96 52 54,1 

ΓΔΥ109 ΑΠΡΗΘΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ  91 66 72,5 

ΓΔΥ200 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΑ ΠΓΞ 85 25 29,4 

ΓΔΩ201 ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ ΝΗΘΝΙΝΓΗΑ 123 70 56,9 

ΓΔΥ202 ΞΝΙΗΡΗΠΚΗΘΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 84 36 42,8 

ΓΔΥ203 ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 89 50 56,1 

ΓΔΥ204 ΞΝΙΗΡΗΘΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ ΘΑΗ 
ΓΔΥΞΝΙΗΡΗΘΖ 

95 37 38,9 

ΓΔΥ205 ΔΗΠΑΓΥΓΖ ΠΡΝΛ ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΘΝ 
ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ 

88 68 77,2 

ΓΔΩ206 ΣΥΟΗΘΖ ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ Η  16 7 43,7 

ΓΔΩ207 ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ 74 53 71,6 

ΓΔΩ208 ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ 
ΣΥΟΝΡΑΜΗΘΝΠ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 

68 56 82,3 

ΓΔΩ209 ΞΝΗΝΡΗΘΔΠ ΚΔΘΝΓΝΗ ΠΡΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 86 55 63,9 

ΓΔΥ300 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ 
ΔΟΔΛΑΠ ΠΡΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 

65 39 60 

     
52,9 

 

 

 

2.2.5. Πνηνο είλαη ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ; 

- Ν κέζνο βαζκφο πηπρίνπ ζην Ξξνπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο, κε βάζε ηα 

ζηνηρεία απφ ηα αθαδεκατθά έηε 2008-2009 θαη 2009-2010, είλαη 6,87. 

- Ν κέζνο βαζκφο δηπιψκαηνο ζην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο, κε βάζε ηα 

ζηνηρεία 21 απνθνίησλ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2008-2009, είλαη 8,39. 

 

2.2.6. Πνηα είλαη ε κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ; 

Ζ κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ζην Ξξνπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ θπκαίλεηαη 

ζηα πεληέκηζη έηε: 

 

Έηνο  Αξηζκφο 
πηπρηνχρσλ 
Ρκήκαηνο 
Γεσγξαθίαο 

Κέζνο ρξφλνο απφθηεζεο 
πηπρίνπ (ζε έηε) 

2010 25 5,28 
2009 44 5,3 
2008 12 5,4 
2007 20 5,63 
2006 27 5,85 
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Ζ κέζε δηάξθεηα ζπνπδψλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ ζην Κεηαπηπρηαθφ Ξξφγξακκα Ππνπδψλ είλαη ηα δχν 

έηε: 

 

Έηνο  Αξηζκφο 
πηπρηνχρσλ 
Ρκήκαηνο 
Γεσγξαθίαο 

Κέζνο ρξφλνο απφθηεζεο 
πηπρίνπ (ζε έηε) 

2010 6 2 
2009 22 2 
2008 21 2 
2007 25 2 
2006 9 2 

 

2.3. Οξγάλσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηδαθηηθνύ έξγνπ. 

 

2.3.1. Πψο γλσζηνπνηείηαη ζηνπο θνηηεηέο ε χιε ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή 

ηνπ εμακήλνπ; 

Ζ δηαδηθαζία ηεο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ ζηελ αξρή ηνπ θάζε 

αθαδεκατθνχ εμακήλνπ πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε: α) ηηο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ 

καζεκάησλ∙ β) ην πξφγξακκα ησλ δηαιέμεσλ∙ θαη, γ) ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ βνεζεκάησλ πνπ ζα 

δηαλεκεζνχλ.  Δθηελέζηεξε ελεκέξσζε παξέρεηαη ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ θάζε καζήκαηνο ν 

νπνίνο είλαη δηαζέζηκνο ηφζν ζηνλ server ηνπ Ρκήκαηνο (geo-server), φζν θαη ζην VISTA, 

εμαζθαιίδνληαο πξφζβαζε ζηε ζρεηηθή πιεξνθνξία κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. 

 

2.3.2. Πεξηγξάθνληαη νη καζεζηαθνί ζηφρνη ησλ καζεκάησλ θαη ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα; 

Ζ ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ καζεκάησλ ζηε ηζηνζειίδα ηνπ Ρκήκαηνο, αιιά θαη ζην Νδεγφ Ππνπδψλ 

είλαη δνκεκέλε ζηε βάζε ηεο παξάζεζεο ησλ παξαπάλσ πιεξνθνξηψλ. Ζ ελφηεηα ‗Γεληθή 

Ξεξηγξαθή‘, γηα παξάδεηγκα, εζηηάδεη ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηνπ θάζε 

καζήκαηνο.  Αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη ζηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ησλ καζεκάησλ ζηνλ 

server ηνπ Ρκήκαηνο (geo-server), θαη ζην VISTA. 

2.3.3. Τπάξρεη δηαδηθαζία κέηξεζεο ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ 

ζηφρσλ ησλ καζεκάησλ; 

 

Γελ ππάξρεη νκνηφκνξθε θαη ζπζηεκαηηθή ‗κέηξεζε‘ ηεο επίηεπμεο ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ ησλ 

καζεκάησλ, πέξα απφ ηελ αξρεηαθή θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ θνηηεηψλ ζην ηέινο ηνπ 

θάζε εμακήλνπ. Ζ ζρεηηθή δηαδηθαζία αληαλαθιά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε καζήκαηνο, θαη παίξλεη 

πνιιέο κνξθέο. Πηα εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, γηα παξάδεηγκα, νη αζθήζεηο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ 

θαηαγξάθνπλ, ζηαδηαθά θαη πξννδεπηηθά, ηελ επίηεπμε ησλ ζρεηηθψλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ.  Δπίζεο, 

ζεηξά καζεκάησλ πεξηιακβάλεη άζθεζε (ή αζθήζεηο) πξνφδνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ 

εμακήλνπ, παξέρνληαο αλάινγεο επθαηξίεο αμηνιφγεζεο. 

 

2.3.4. ε πνην βαζκφ ηεξείηαη ην σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ; 

Ρν πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ηεξείηαη απαξέγθιηηα.  Ζ Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο θαηαγξάθεη ζε 
εβδνκαδηαία βάζε ηελ πνξεία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ καζεκάησλ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ Ξξφεδξν 
ηνπ Ρκήκαηνο.   
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Νη ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο αλά κάζεκα, εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξνπζηάδνληαη ζην ηέινο ηνπ 
θάζε εμακήλνπ ζηε ΓΠ ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο θαη ζηε ΓΠΔΠ φπνπ εμεηάδεηαη ν απνινγηζκφο ηνπ 
Γηδαθηηθνχ έξγνπ θαη ειέγρεηαη ε ηήξεζε  ησλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ην πνηα καζήκαηα ζεσξνχληαη 
δηδαρζέληα. 

 

2.3.5. Δίλαη νξζνινγηθή ε νξγάλσζε θαη δνκή ηνπ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ; 

Ρν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ζπγθξνηείηαη ηθαλφ δηάζηεκα πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

αθαδεκατθψλ εμακήλσλ, ζηε βάζε δχν ζπγθεθξηκέλσλ πξνηεξαηνηήησλ: α) ηνλ εκεξήζην δηδαθηηθφ 

θφξην ησλ δηδαζθφλησλ∙ θαη, β) ηελ απνθπγή ζπγθέληξσζεο ησλ καζεκάησλ ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηδίνπ 

εμακήλνπ ζε ιίγεο κφλν κέξεο ηεο εβδνκάδαο.  Ρν πξνηεηλφκελν πξφγξακκα δηαλέκεηαη, ζηε ζπλέρεηα, 

ζηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο, αιιά θαη ζην ζχιινγν ησλ θνηηεηψλ, γηα παξαηεξήζεηο.  Ζ 

νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γίλεηαη κία εβδνκάδα κεηά ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ, κε ην 

πέξαο ησλ δειψζεσλ ησλ καζεκάησλ επηινγήο απφ ηνπο θνηηεηέο, παξέρνληαο κία αθφκα επθαηξία 

δηαζθάιηζεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμακήλνπ. 

 

2.3.6. Πφζα (θαη πνηα) απφ ηα βαζηθά εηζαγσγηθά Μαζήκαηα δηδάζθνληαη 

απφ κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ; 

Πην ΞΞΠ: απφ 21 ππνρξεσηηθά καζήκαηα, ηα κέιε ΓΔΞ/ΔΞ ησλ δχν αλψηεξσλ βαζκίδσλ 
δηδάζθνπλ ηα 10.  

 

Α/Α Ρίηινο Καζήκαηνο Θσδηθφο  
ΓΗΓΑΠΘΝΛΡΔΠ 

ΑΛΥΡΔΟΥΛ ΒΑΘΚΗΓΥΛ 

1 Δηζαγσγή ζηελ Ξιεξνθνξηθή  ΓΔΥ 100  
2 Φπζηθή Γεσγξαθία-Γεσκνξθνινγία ΓΔΥ 101 Ενχξνο Λ. 
3 Πχγρξνλε Αλζξσπνγεσγξαθία  ΓΔΥ 102  
4 Νηθνλνκηθή Η  ΓΔΥ 103 Θνξξέο Γ. 
5 Ξνζνηηθέο Κέζνδνη ζηε Γεσγξαθία  ΓΔΥ 104  
6 Δηζαγσγή ζηε Σαξηνγξαθία  ΓΔΥ 105 Πνπιαθέιιεο Λ. 
7 Φπζηθή Γεσγξαθία-Θιηκαηνινγία ΓΔΥ 106  
8 Θνηλσληθή Γεσγξαθία  ΓΔΥ 107  
9 Ξιεζπζκηαθή Γεσγξαθία  ΓΔΥ 108  

10 Αζηηθή Γεσγξαθία  ΓΔΥ 109  
11 Δηζαγσγή ζηα ΠΓΞ  ΓΔΥ 200  
12 Ξεξηβάιινλ θαη Νηθνινγία ΓΔΥ 201 Ξεηαλίδνπ Θ. 
13 Ξνιηηηζκηθή Γεσγξαθία  ΓΔΥ 202 Ρεξθελιή Θ. 
14 Νηθνλνκηθή Γεσγξαθία  ΓΔΥ 203 Θνπξιηνχξνο Ζ. 
15 Ξνιηηηθή Γεσγξαθία θαη Γεσπνιηηηθή ΓΔΥ 204  
16 Δηζαγσγή ζηνλ Ξνιενδνκηθφ Πρεδηαζκφ  ΓΔΥ 205  

17 Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο  ΓΔΥ 206 
Ενχξνο Λ. θαη  

Θίδνο Θ. (Δπηθ. Θαζ.) 

18 
Ξεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη 
Σσξνηαμηθφο Πρεδηαζκφο  

ΓΔΥ 207 
Θνπξιηνχξνο Ζ. 

19 Ξνηνηηθέο Κέζνδνη ζηε Γεσγξαθία ΓΔΥ 208  

20 
Πρεδηαζκφο Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο ζηε 
Γεσγξαθία  

ΓΔΥ 300 
Κπξηαζνχιε Δ. 

21 Σσξηθή Πηαηηζηηθή ΓΔΥ 301 Θπξηαθίδεο, Φ. 

 

http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo100.htm
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo101.htm
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo102.htm
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo103.htm
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo104.pdf
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo105.htm
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo106.htm
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo106.htm
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo107.htm
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo108.pdf
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo109.htm
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo200.htm
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo201.htm
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo201.htm
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo201.htm
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo202.htm
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo203.pdf
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo204.htm
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo205.pdf
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo207.pdf
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo207.pdf
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo207.pdf
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo207.pdf
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo300.htm
http://www.geo.aegean.gr/greek/courses/geo300.htm
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Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) «Γεσγξαθία θαη 
Δθαξκνζκέλε Γεσπιεξνθνξηθή» 

Πην ΞΚΠ, απφ ηα 5 ππνρξεσηηθά καζήκαηα, ηα κέιε ΓΔΞ/ΔΞ ησλ δχν αλψηεξσλ 
βαζκίδσλ δηδάζθνπλ ηα έμεο 5: 

 
 

 Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ 
α/α Σίηινο καζήκαηνο Δίδνο 

Μαζήκαηνο 
ΓΗΓΑΘΟΝΣΔ 
ΑΝΩΣΔΡΩΝ 
ΒΑΘΜΗΓΩΝ 

1. Δηζαγσγή ζηελ Δθαξκνζκέλε 
Γεσπιεξνθνξηθή 

Y Πνπιαθέιιεο Λ. 

2. Σσξηθή Αλάιπζε  Θπξηαθίδεο, Φ. 

3. Κέζνδνη Έξεπλαο ζηε 
Γεσγξαθία 

 Κπξηαζνχιε Δ. 

ΘΑΣΔΤΘΤΝΖ Α΄ 

4. Σψξνο – Θνηλσλία - 
Ξνιηηηζκφο 

 Ρεξθελιή Θ. καδί κε ηνλ 
Δπίθνπξν Θαζεγεηή 
Ησζεθίδε, Θ 

ΘΑΣΔΤΘΤΝΖ Β΄ 

5. Ξεξηβαιινληηθέο Αιιαγέο θαη 
Θίλδπλνη  

 Ξεηαλίδνπ Θ., Ενχξνο Λ., 
Θαιακπνθίδεο Θ., καδί κε ηε 
Ιέθηνξα, Θσζηνπνχινπ, Δ 

 
 

2.3.7. Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηδάζθνπλ 

καζήκαηα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ ηνπο πεδίν;  

Θαλέλα κέινο ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο δελ δηδάζθεη καζήκαηα ηα νπνία δελ 

εκπίπηνπλ ζην ζηελφ ή επξχηεξν γλσζηηθφ θαη εξεπλεηηθφ ηνπο πεδίν. θαη Θίλδπλνη  

 

 

2.4. Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα 

2.4.1. Δίδε θαη αξηζκφο βνεζεκάησλ (π.ρ. βηβιία, ζεκεηψζεηο, πιηθφ ζε 

ηζηνζειίδεο, θιπ) πνπ δηαλέκνληαη ζε θνηηεηέο. 

 Βηβιία 130 

 Πεκεηψζεηο ζε 3 καζήκαηα  

 Πεκεηψζεηο ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ βηβιίσλ δίλνληαη ζε 14 καζήκαηα θαη εξγαζηήξηα 

 ιηθφ  (παξνπζηάζεηο καζεκάησλ, θ.α) ζηνλ geo-server/undergraduate courses  θαη ζηελ 

ηζηνζειίδα καζεκάησλ VISTA ηνπ ηκήκαηνο,  γηα  φια ηα καζήκαηα.  

 

 

 

2.4.2.  Τπάξρεη δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο ησλ βνεζεκάησλ; Πσο 

εθαξκφδεηαη; 

http://www.geo.aegean.gr/pms/files/eisagwgi_stin_efarmosmeni_gewpliroforiki.pdf
http://www.geo.aegean.gr/pms/files/eisagwgi_stin_efarmosmeni_gewpliroforiki.pdf
http://www.geo.aegean.gr/pms/files/xwriki_analysi.pdf
http://www.geo.aegean.gr/pms/files/xwriki_analysi.pdf
http://www.geo.aegean.gr/pms/files/methodoi_ereunas_sti_gewgrafia.pdf
http://www.geo.aegean.gr/pms/files/methodoi_ereunas_sti_gewgrafia.pdf
http://www.geo.aegean.gr/pms/files/xwros_koinwnia_politismos.pdf
http://www.geo.aegean.gr/pms/files/xwros_koinwnia_politismos.pdf


 

 

Γηαζθάιηζε Πνηόηεηαο ζηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε – Αλάιπζε Κξηηεξίσλ Αθαδεκατθώλ Μνλάδσλ Σρέδην – Φεβξνπάξηνο 2007 

47 

47 

πάξρεη θάζε εμάκελν ε δπλαηφηεηα επηθαηξνπνίεζεο ηεο ιίζηαο ησλ βνεζεκάησλ πνπ 

παξαγγέιινληαη. Γίλεηαη έγθαηξα ειεθηξνληθά ε ελεκέξσζε θάζε κέινπο ΓΔΞ θαη εξψηεζε γηα ηπρφλ 

αιιαγέο ζηελ παξαγγειία ζπγγξακκάησλ. 

 

2.4.3. Πσο θαη πφηε ζπγθεθξηκέλα δηαηίζεληαη ηα βνεζήκαηα; 

Ρα βνεζήκαηα δηαηίζεληαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΓΝΜΝΠ θαη ε δηάζεζή ηνπο γηα ην ρεηκεξηλφ 

εμάκελν αξρίδεη ηνλ κήλα Λνέκβξην θαη γηα ην εαξηλφ εμάκελν ηνλ κήλα Απξίιην. 

 

2.4.5.  Πνην πνζνζηφ ηεο Γηδαζθφκελεο χιεο θαιχπηεηαη απφ ηα 

βνεζήκαηα; 

Ζ θάιπςε ηεο χιεο απφ ηα βνεζήκαηα είλαη σο επί ην πιείζηνλ ζε έλα πνζνζηφ 60%-100%.  Όκσο 

ππάξρνπλ θαη ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο καζεκάησλ  φπνπ ε θάιπςε ηεο χιεο είλαη ζε έλα πνζνζηφ απφ 

20%-40%. 

 

2.4.5.  Παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε πέξαλ ησλ δηαλεκνκέλσλ 

ζπγγξακκάησλ; 

 Ξάληα παξέρεηαη βηβιηνγξαθηθή ππνζηήξημε, θαζψο επίζεο ζεκεηψζεηο θαη ηζηνζειίδεο 

ζρεηηθέο κε ην πξνο δηδαζθαιία ζέκα. 

 Βηβιηνγξαθηθφο θαηάινγνο κε ζπληζηψκελα: βηβιία θαη θεθάιαηα ζε βηβιία, επηζηεκνληθά 

άξζξα (ειιεληθά θαη αγγιηθά) ζε πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ, θαη άιιεο επηζηεκνληθέο 

εξγαζίεο. 

 Ληνζηέ θσηνηππεκέλσλ άξζξσλ (παιηφηεξα) θαη ζήκεξα ειεθηξνληθφο θάθεινο κε ζρεηηθά κε 

ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο επηζηεκνληθά άξζξα. 

 Πεκεηψζεηο, πιηθφ πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ απφ άιινπο θνξείο ζε ειεθηξνληθή κνξθή (π.ρ. 

εγρεηξίδηα ρξήζεο ινγηζκηθνχ) 

 

2.7   Αλαινγία δηδαζθφλησλ / δηδαζθνκέλσλ θαη ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία 

 

2.7.1. Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα καζήκαηα  

Γηα ηα πνρξεσηηθά καζήκαηα είλαη: (2008) 92 θνηηεηέο /δηδάζθνληα θαη ην (2009) 93 θνηηεηέο 

/δηδάζθνληα. 

Γηα ηηο θαηεπζχλζεηο ζε ΘΔ καζήκαηα είλαη:  

α) Φπζηθή Γεσγξαθία θαη Ξεξηβάιινλ: (2008) 25 θνηηεηέο/ δηδάζθνληα θαη ην (2009) 28 θνηηεηέο 

/δηδάζθνληα. 

β) Αλζξσπνγεσγξαθία: (2008) 23 θνηηεηέο /δηδάζθνληα, θαη ην (2009) 40 θνηηεηέο /δηδάζθνληα. 

γ) Αλάπηπμε θαη Πρεδηαζκφο ηνπ Σψξνπ: (2008) 19 θνηηεηέο/ δηδάζθνληα θαη ην (2009) 30 θνηηεηέο 

/δηδάζθνληα.  

δ) Γεσπιεξνθνξηθή (2008) 20 θνηηεηέο/ δηδάζθνληα θαη ην (2009) 22 θνηηεηέο /δηδάζθνληα. 

Γηα ηα Ξξναηξεηηθά καζήκαηα είλαη: (2008) 20 θνηηεηέο/ δηδάζθνληα θαη ην (2009) 22 θνηηεηέο 

/δηδάζθνληα. 

Πηνπο παξαπάλσ αξηζκνχο δελ πεξηιακβάλνληαη νη θνηηεηέο πνπ παξαθνινπζνχλ απφ άιια ηκήκαηα 

(δηαηκεκαηηθά καζήκαηα) 
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2.7.2. Αλαινγία δηδαζθφλησλ/δηδαζθνκέλσλ ζηα εξγαζηήξηα  

 

 

 

Θαηεπζχλζεηο: 

Αξηζκφο θνηηεηψλ αλά 
δηδάζθνληα ζηα 

εξγαζηήξηα (2008) 

Αξηζκφο θνηηεηψλ αλά 
δηδάζθνληα ζηα 

εξγαζηήξηα (2009) 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ 
ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΖΠ 
ΔΟΔΛΑΠ ΠΡΖ 
ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 

63 65 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΘΑΗ 
ΝΗΘΝΙΝΓΗΑ 

103 123 

ΞΝΠΝΡΗΘΔΠ 
ΚΔΘΝΓΝΗ ΠΡΖ 
ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ 

133 141 

ΦΠΗΘΖ ΓΔΥΓΟΑΦΗΑ –
ΓΔΥΚΝΟΦΝΙΝΓΗΑ 

132 128 

 

2.7.3. Έρνπλ νη δηδάζθνληεο αλαθνηλσκέλεο ψξεο γξαθείνπ γηα ζπλεξγαζία κε ηνπο 

θνηηεηέο; Σηο ηεξνχλ; Αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο; 

Πηελ αξρή θάζε εμακήλνπ ε γξακκαηεία ελεκεξψλεηαη γηα ηηο ψξεο γξαθείνπ θάζε κέινπο ΓΔΞ (δχν 

εκέξεο ηελ εβδνκάδα απφ ηνπιάρηζηνλ έλα δίσξν), θαη ε γξακκαηεία αλαιακβάλεη ηελ αλαθνίλσζε 

πξνο ηνπο θνηηεηέο. 

Νη ψξεο γξαθείνπ ηεξνχληαη απφ φια ηα κέιε ΓΔΞ. 

Νη ψξεο γξαθείνπ αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο θνηηεηέο. 
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2.8. ύλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηελ έξεπλα 

 

2.8.1.  Πσο κεζνδεχεηαη ε εθπαίδεπζε θνηηεηψλ ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. 

αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο); 

 Κέζα απφ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ ΞΞΠ: Ξνζνηηθέο Κέζνδνη ζηε Γεσγξαθία, Ξνηνηηθέο 

Κέζνδνη ζηε Γεσγξαθία, Πρεδηαζκφο Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο ζηε Γεσγξαθία θαη ηελ Ξηπρηαθή 

Δξγαζία. 

 Κέζα απφ ππνρξεσηηθέο ή πξναηξεηηθέο αηνκηθέο ή νκαδηθέο εξγαζίεο πνπ  πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζηα πιαίζηα καζεκάησλ θαη ζπρλά απαηηείηαη έξεπλα πεδίνπ ή βηβιηνγξαθηθή έξεπλα.  

 Θείκελν κε νδεγίεο γηα ηε ζπγγξαθή επηζηεκνληθψλ εξγαζηψλ. 

 

2.8.2. Παξέρεηαη ζηνπο θνηηεηέο δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε εξεπλεηηθά έξγα; 

Λαη (παξαθάησ βι. ελδεηθηηθφ θαηάινγν) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξεηαλίδνπ Θ. 

Ξξνπηπρηαθνί θνηηεηέο Κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη 

πνςήθηνη δηδάθηνξεο 

1. Vikos-Smith Thalyana (ENTER) 
2. Αξακπαηδφγινπ Γάθλε 
(ΑΛΑΒΑΘΚΗΓΔΠ ΑΗΓΑΗΝ – 
Interreg) 
3. Βνπλάηζνπ Βαξβάξα (ALAS, 
ΑΛΑΒΑΘΚΗΓΔΠ ΑΗΓΑΗΝ – 
Interreg,  ΑΛΑΒΑΘΚΗΓΔΠ 
ΙΔΠΒΝ – ΞΘΑΓΝΟΑΠ) 
4. Θαξπζηηλάθεο Θσλζηαληίλνο 
(ΑΛΑΒΑΘΚΗΓΔΠ ΑΗΓΑΗΝ – 
Interreg) 
5. Θνδηάθεο Ληθφιανο (ALAS) 
6. Ξαληειή Θπξηαθή (ENTER) 
7. Ξαπαληθνιάνπ Αλαζηαζία 
(ΑΛΑΒΑΘΚΗΓΔΠ ΙΔΠΒΝ – 
ΞΘΑΓΝΟΑΠ) 
8. Πηάξγθα Καξία 
(ΑΛΑΒΑΘΚΗΓΔΠ ΙΔΠΒΝ – 
ΞΘΑΓΝΟΑΠ) 
9. Ππάζηξα Ξαλαγηψηα 
(ΑΛΑΒΑΘΚΗΓΔΠ ΑΗΓΑΗΝ – 
Interreg) 
10. Πηαπξηαλνχ Θαιιηφπε 
(ΑΛΑΒΑΘΚΗΓΔΠ ΙΔΠΒΝ – 
ΞΘΑΓΝΟΑΠ)   
 

1. Vivarelli Daniele (ALARM) 
2. Θαινβειψλε Αγγειηθή (STEP) 
3. Θαξαηδά Αιθκήλε (ALARM) 
4. Βάηζνπ Αλαζηαζία 
(ΑΛΑΒΑΘΚΗΓΔΠ ΙΔΠΒΝ – 
ΞΘΑΓΝΟΑΠ) 
5. Βετιή Γαλάε (ΑΛΑΒΑΘΚΗΓΔΠ 
ΙΔΠΒΝ – ΞΘΑΓΝΟΑΠ) 
6. Θαληζά Αθξνδίηε (ALARM) 
7. Θαςάιε Καξία (ALARM) 
8. Θπξηαθή Γεσξγίνπ (ALARM) 

9. Ξαληειή Θπξηαθή (ENTER) 
10. Θπξηαθφπνπινο Αληψλεο (ALARM) 
11. Ιάδαξνο Λενθνζκίδεο (ALARM) 

12. Σαξάιακπνο Ξέηζηθνο (ALARM) 

13. Σξηζηίλα Εσγξάθνπ (ALARM) 
14. Σξπζνχια Αιεμίνπ (ALARM) 

 

Θισλάξε Αηθ. 

 15. Θαθά Θσλζηαληίλα (PAM-INA, 

Δπξσπατθφ Ξξφγξακκα Comenius)  

16. Ρδνπξά Καξία (iGUESS- 
Δπξσπατθφ Ξξφγξακκα Comenius) 
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Βαΐηεο Κ. 

11. Σαηδεθνληίδνπ Σξπζάλζε 
(IDEUNIVERS -ΞΝΓΝΚΔΠ 
ΣΥΟΗΘΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ 
ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΥΛ ΘΑΗ 
ΔΟΔΛΖΡΗΘΥΛ ΘΔΛΡΟΥΛ ΡΖΠ 
ΓΡΗΘΖΠ ΚΔΠΝΓΔΗΝ) 

 Πην εξεπλεηηθφ έξγν: IDEUNIVERS -
ΞΝΓΝΚΔΠ ΣΥΟΗΘΥΛ ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ 
ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΥΛ ΘΑΗ 
ΔΟΔΛΖΡΗΘΥΛ ΘΔΛΡΟΥΛ ΡΖΠ 
ΓΡΗΘΖΠ ΚΔΠΝΓΔΗΝ, νη: 
17. Θνπθνπξνπβιή Ληθνιέηηα  
18. Αβαγηαλνχ,Θάιεηα  
19. Ξαιαηνιφγνπ Ξαιαηνιφγνο  
20. Λενθνζκίδεο Ιάδαξνο,  
21. Κνπζηάθα Αηθαηεξίλε 
 Θαη νη  
21. Βιαρνγηψξγνπ Καξίλα  
23. Ιακπάθε Νπξαλία,  ζπκκεηείραλ 
εθηφο απφ ην πξνεγνχκελν έξγν θαη 
ζην έξγν: ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ ΠΓΣΟΝΛΥΛ 
ΚΔΘΝΓΥΛ ΡΥΛ ΓΔΥΔΞΗΠΡΖΚΥΛ 
ΠΡΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΝ ΠΔΗΠΚΗΘΝ 
ΘΗΛΓΛΝ ΚΔ ΔΚΦΑΠΖ ΠΡΝ 
ΓΝΚΖΚΔΛΝ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ ΡΥΛ 
ΛΖΠΗΥΛ ΡΝ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ 
ΞΔΙΑΓΝΠ 

Θαιακπνθίδεο 

Θ. 

 1. Αγγεινπνχινπ Ξαλαγηψηα 
2. Αζαλάζεο Ληθφιανο 
3. Απνζηφινπ Αηθαηεξίλε 
4. Αηζηδαχηε Κνζρνχια 
5. Βαζηιάθνο Σξήζηνο 
6. Γνπλαξίδεο Γεκήηξηνο 
7. Δκκαλνπειίδνπ Πνθία 
8. Ενπκπνπιίδνπ Δπδνμία 
9. Ζιηφπνπινο Ληθφιανο 
10. Θαλαξίνπ Διπηλίθε 
11. Θνιψλα Ησάλλα 
12. Θνπθνπξνπβιή Ληθνιέηα 
13. Θξάιεο Φψηηνο 
14. Θππξησηέιιεο Ξαλαγηψηεο 
15. Θχξνπ Κάξηνο 
16. Ιηνδάθεο Πηπιηαλφο 
17. Καθξήο Ησάλλεο 
18. Καξγαξψλε Πνθία 
19. Καξθνπνχινπ Γηνλπζία 
20. Κηραειίδνπ Θαιιηφπε 
21. Ξαιαηνιφγνπ Ξαιαηνιφγνο 
22. Ξαληειέιεο Κηραήι 
23. Ξαπάδνγινπ Σαξίθιεηα 
24. Ξαπαθσλζηαληίλνπ Απφζηνινο 
25. Ξηζηφια Αηθαηεξίλε 
26. Ονχζζνπ Όιγα 
27. Ράηαξεο Γεψξγηνο 
28. Ρδαηδφγινπ Θσλζηαληίληνο 
29. Ρζνπξήο Διεπζέξηνο 
30. Σαηδεαληψλε Σξηζηίλα 

Πηα εξεπλεηηθά κνπ πξνγξάκκαηα (πνπ 
έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί ζην απνγξαθηθφ 
δειηίν)  
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2.9. πλεξγαζίεο κε εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνύ θαη κε ην θνηλσληθό 

ζύλνιν 

 

2.9.1. Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εζσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πσο; 

 

Γηαηκεκαηηθά ΠΜ – Θεζκηθή πκκεηνρή ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο 

 Γηαρείξηζε Παξάθηησλ Πεξηνρψλ (Ρκήκαηα Δπηζηεκψλ Θάιαζζαο, Γεσγξαθίαο  θαη 

Ξεξηβάιινληνο) 

N. Πνπιαθέιιεο Κέινο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο – Δθπξφζσπνο Ρκήκαηνο 

Γεσγξαθίαο 

Λ. Ενχξνο Κέινο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο – Δθπξφζσπνο Ρκήκαηνο 

Γεσγξαθίαο 

 

 Σνπξηζκνχ (Ρκήκαηα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ, Γεσγξαθίαο θαη Ξεξηβάιινληνο) 

Ρεξθελιή  Θ. 

 

Κέινο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο – Δθπξφζσπνο Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο 

Γηδαζθαιία καζεκάησλ Γεσγξαθία ηνπ Ρνπξηζκνχ 

Θνπθνχιαο Π. Κέινο Δηδηθήο Γηαηκεκαηηθήο Δπηηξνπήο – Δθπξφζσπνο Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο 

Γηδαζθαιία καζεκάησλ Γεσγξαθηθά Ππζηήκαηα Ξιεξνθνξηθψλ 

 

Γηεζλή Γηαηκεκαηηθά Πξνγξάκκαηα 

 

 ERASMUS Intensive Program (Δληαηηθφ Πξφγξακκα Μαζεκάησλ): 'Sustainable 
land management and climate change- case studies in different regions of 
Europe', δηνξγάλσζε ζηε Ιέζβν απφ ην Ρκήκα Γεσγξαθίαο ζε ζπλεξγαζία κε: (a) 
UNIVERSITAT DE LLEIDA (ES), (b) FACHHOCHSCHULE EBERSWALDE (GE), (c) OULUN 
SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU (FI) θαη (d) ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET 
ECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE (PO) γηα 25 θνηηεηέο (5 απφ θάζε ίδξπκα) θαη 5 
θαζεγεηέο απφ 2009 σο ην 2011.  

  

  
Θίδνο Θ. 

  

Γηνξγαλσηήο θαη επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ ΔΞ. 
Γηαιέμεηο ζε ζέκαηα κεηαβνιήο ηνπίνπ θαη αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ. 
Δπίβιεςε νκαδηθήο εξγαζίαο ζηα πιαίζηα νινθιήξσζεο ηνπ ΔΞ ζρεηηθά 
κε ηε δηαρείξηζε αγξνδαζηθψλ ζπζηεκάησλ ζηε Ιέζβν 
Ξξνεηνηκαζία θαη ζπλνδεία ζε εξγαζία πεδίνπ. 

 

         ERASMUS Intensive Program (Δληαηηθφ Πξφγξακκα Μαζεκάησλ) (agreement 
number - LLP/AT - 230/07/10): ‘GISLERS - Bridging GIS, Landscape Ecology and 
Remote Sensing for Landscape Planning', δηνξγάλσζε ζην Παιδκπνπξγθ απφ 
University of Salzburg / Z_GIS Centre for Geoinformatics κε ηε ζπκκεηνρή ησλ University of 
Kiel: 5 students, 2 lecturers, University of Wageningen: 5 students, 2 lecturers, West 
University of Timisoara: 5 students, 1 lecturer, University of the Aegean: 5 students, 1 lecturer, 
University of Turku:  5 students, 2 lecturers. 

  

Ππκεσλάθεο 
Ζιίαο 

Γηαιέμεηο ζε ζέκαηα κεηαβνιήο ρξήζεσλ θαη θάιπςεο γεο θαη 
ιεηηνπξγηψλ ηνπ ηνπίνπ. 
Δπίβιεςε νκαδηθήο εξγαζίαο. 
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Θπξηαθίδεο 
Φαίδσλ  

Γηαιέμεηο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ρσξηθήο ζηαηηζηηθήο  

  

Γηδαζθαιία κειψλ ΓΔΠ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ζε ΠΜ άιισλ Σκεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 

 ΠΜ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη 

Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ) 

Ξεηαλίδνπ Θ. 

 

Γηαιέμεηο  ζε ζέκαηα νηθνινγίαο, πεξηβάιινληνο, νηθνγεσγξαθηαο ηεο 

Κεζνγείνπ θαη δηαηήξεζεο θπζηθψλ πφξσλ – Δπίβιεςε κηάο κεηαπηπρηαθήο 

δηαηξηβήο 

Ενχξνο Λ.  Γηαιέμεηο  ζε ζέκαηα επαηζζεηνπνίεζεο λέσλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ γηα 

ην  γεσπεξηβάιινλ θαη ηε γεσπνηθηιφηεηα, ηελ αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε 

γεσηφπσλ θαη γεσκλεκείσλ. 

Ησζεθίδεο ζ. Γηδαζθαιία (2007-2008) πνηνηηθψλ κεζφδσλ θνηλσληθήο έξεπλαο ζηα πιαίζηα 

ηνπ καζήκαηνο ‗Κέζνδνη Θνηλσληθήο Έξεπλαο‘  

 

 

 Διιελνγαιιηθφ ΠΜ (Π. Αηγαίνπ – Universite de Montpellier) - BIODIV - Γηαρείξηζε 

Βηνπνηθηιφηεηαο 

 

Ξεηαλίδνπ Θ. 

δηαιέμεηο θαη αζθήζεηο (πεδίν – εξγαζηήξην) ζε ζέκαηα βηνπνηθηιφηεηαο, 

απεηιψλ θαη δηαηήξεζεο επηθνληαζηψλ κε έκθαζε ζηε Κεζφγεην 

Ενχξνο Λ.  δηαιέμεηο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θπζηθψλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη 

γεσπνηθηιφηεηαο, αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο γεσηφπσλ θαη γεσκλεκείσλ 

 

 ΠΜ – Erasmus-Mundus – Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο– International Institute for Industrial 

Environmental Economics at Lund University (Sweden), the University of Manchester (UK), 

Central European University (Budapest), Middlebury College and its affiliate Monterey Institute 

for International Studies (MIIS) (USA), and the University of  Saskatchewan (UoS) (Canada)  

 

Θίδνο Θ. 

 

Γηαιέμεηο ζε ζέκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ, 
πνιπιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. 
Δπίβιεςε νκαδηθήο εξγαζίαο ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθνχ ζπνλδχινπ ηνπ ΞΚΠ 
ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ζηε Ιέζβν 
Ξξνεηνηκαζία θαη ζπλνδεία ζε εξγαζία πεδίνπ.  
Ππκκεηνρή ζε ηξηκειείο εμεηαζηηθέο επηηξνπέο κεηαπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ 

Ενχξνο Λ.  Γηαιέμεηο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θπζηθψλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη 

γεσπνηθηιφηεηαο, αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο γεσηφπσλ θαη γεσκλεκείσλ 
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 ΠΜ – Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 

 

Θίδνο Θ. 

 

Γηαιέμεηο ζε ζέκαηα ζε ζέκαηα αγξνηηθήο αλάπηπμεο θαη αλάπηπμεο ηεο 
ππαίζξνπ, πνιπιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο. 
Ππκκεηνρή ζηελ επίβιεςε κεηαπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ 

Ενχξνο Λ.  Γηαιέμεηο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θπζηθψλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη 

γεσπνηθηιφηεηαο, αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο γεσηφπσλ θαη γεσκλεκείσλ. 

Ππκκεηνρή ζηελ επίβιεςε ηξηψλ κεηαπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ 

 

 ΠΜ – Γεσξγία θαη Πεξηβάιινλ ηνπ Σκήκαηνο Πεξηβάιινληνο 

Ξεηαλίδνπ Θ. Δπίβιεςε ηξηψλ κεηαπηπρηαθψλ δηαηξηβψλ 

 

 

 ΠΜ – «Πφιε θαη Πεξηβάιινλ: Δθαξκνζκέλε θαη Θιηληθή Θνηλσληνινγία», ηνπ 

Σκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο 

Σσξηαλφπνπινο, 

Η.  

Γηδαζθαιία ζην ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο Θνηλσληνινγίαο «Ξφιε θαη Ξεξηβάιινλ. 

Δθαξκνζκέλε θαη Θιηληθή Θνηλσληνινγία» 

 

Γηδαζθαιία κειψλ ΓΔΠ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ζε ΠΠ άιισλ Σκεκάησλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

 

 Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

 

Θισλάξε Αηθ. 

 Γηδαζθαιία ζην Ξαηδαγσγηθφ Ρκήκα Ξαλ. Αηγαίνπ (Οφδνο) ην εαξηλφ εμάκελν 

2008, ηα καζήκαηα ηνπ ΞΞΠ: ‗Ζ δηδαζθαιία ηεο Γεσγξαθίαο‘ θαη ‗Πηνηρεία 

Φπζηθήο Γεσγξαθίαο θαη Αλζξσπνγεσγξαθίαο‘ 

 

Γηδαζθαιία κειψλ ΓΔΠ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ζε άιια Παλεπηζηήκηα ηνπ Δζσηεξηθνχ 

 

 Διιεληθφ Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην 

Θνπξιηνχξνο, 
Ζ. 

 Γηδαζθαιία σο Πχκβνπινο Θαζεγεηήο (ΠΔΞ) απφ 2003-ζήκεξα ζην 
πξφγξακκα ζπνπδψλ: «Ππνπδέο ζηνλ Δπξσπατθφ Ξνιηηηζκφ», ΘΔ ΔΞΝ 12: 
«Γεληθή Γεσγξαθία, Αλζξσπνγεσγξαθία θαη ιηθφο Ξνιηηηζκφο ηεο 
Δπξψπεο».  

 Ππληνληζηήο ηεο ΘΔ (2006-2007).  

 Ππκβνιή ζηε ζπγγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ΔΑΞ (ΔΞΝ 12 θαη ΔΞΝ 31) 
2008. 

Ησζεθίδεο Θ, Γηδάζθσλ (κέινο ΠΔΞ) ζην Διιεληθφ Αλνηθηφ Ξαλεπηζηήκην (ΔΑΞ) απφ ην 

2001-2003 θαη 2004 σο ζήκεξα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ: «Ππνπδέο ζηνλ 

Δπξσπατθφ Ξνιηηηζκφ», ΘΔ ΔΞΝ 12: «Γεληθή Γεσγξαθία, Αλζξσπνγεσγξαθία 

θαη ιηθφο Ξνιηηηζκφο ηεο Δπξψπεο».  

Θνξξέο Γ. Ππκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ζε ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο (ζε κεηαπηπρηαθά 
καζήκαηα) θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2005-2010. 
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 Πάληεην Παλεπηζηήκην  

Θνξξέο Γ. Ππκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ζε ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο (ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα) 
ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2005-2010. 
 

Θνπξιηνχξνο, 

Ζ. 

Ππκκεηνρή ζε εμεηαζηηθέο επηηξνπέο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ 

 

 Δζληθφ θαη Θαπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ 

Θνξξέο Γ. Ππκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ζε ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο (ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα) 
ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2005-2010. 

 

 Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο 

Θνξξέο Γ. Ππκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ζε ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο (ζε πξνπηπρηαθά καζήκαηα) 
ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2005-2010. 

 

 Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο 

Θνξξέο Γ.  Ππκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ζε ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο (ζε κεηαπηπρηαθά καζήκαηα) 
ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2005-2010. 

 

 

Θισλάξε Αηθ. 

(ΞΑΘΔ=Ξαλεπηζηεκηαθφ Θέληξν Δθπαίδεπζεο) Ξαηδαγσγηθφ Γεκνηηθήο 
Δθπαίδεπζεο, Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 
«Δπηκφξθσζε Δθπαηδεπηηθψλ ζηε ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ΡΞΔ ζηε 
εθπαηδεπηηθή δηδαθηηθή δηαδηθαζία» σο επηκνξθψηξηα  ηελ ρξνληθή πεξίνδν 
26/11/2007 έσο 01/03/2008. 

 

Ξεηαλίδνπ Θ. 

 
Ρκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο & Θνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο ηνπ 
Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Γηαιέμεηο κε Θέκα: «Ρν αιάηη ζηνλ Δπξσπατθφ 
Ξνιηηηζκφ». 

 

 Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ 

Θνξξέο Γ. Ππκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ζε ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο (ζε πξνγξάκκαηα 
εμεηδίθεπζεο e-learning) ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2005-2010. 

 

 Υαξνθφπεην Παλεπηζηήκην – Σκήκα - Γεσγξαθίαο Π.Μ.. «Δθαξκνζκέλε Γεσγξαθία 

θαη Γηαρείξηζε ηνπ Υψξνπ».  

Ενχξνο Λ.  Γηαιέμεηο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο θπζηθψλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη 

γεσπνηθηιφηεηαο, αλάδεημεο θαη αμηνπνίεζεο γεσηφπσλ θαη γεσκλεκείσλ. 

 

 

 Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν  

Θισλάξε Αηθ.  Ππκκεηνρή ζην πιαίζην ηνπ ΔΞΔΑΔΘ ΗΗ, ζην έξγν «Δπηκφξθσζε Πηειερψλ θαη 
Δθπαηδεπηηθψλ Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο» ηφζν  ζηε ζπγγξαθή ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ φζν θαη ζηε δηδαζθαιία ζηα ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο, ηελ 
ρξνληθή πεξίνδν 2006-2008.   
 

Θνπξιηνχξνο, 
Ζ. 

 Γηδαζθαιία ζε κεηαπηπρηαθά ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο πηπρηνχρσλ ΑΔΗ:  
- Ρνκέαο Ξνιενδνκίαο-Σσξνηαμίαο, Ρκήκα Αξρηηεθηφλσλ Κεραληθψλ. 

Ξξφγξακκα επηκφξθσζεο λέσλ πηπρηνχρσλ ΑΔΗ σο Ππκβνχισλ Ρνπηθήο 
Αλάπηπμεο. 

http://www.hua.gr/tmimapmsgeo.php
http://www.hua.gr/tmimapmsgeo.php
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- Ρνκέαο Γεσγξαθίαο θαη Ξεξηθεξεηαθνχ Πρεδηαζκνχ, Ρκήκα Αγξνλφκσλ - 
Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ. Ξξφγξακκα  εμεηδίθεπζεο λέσλ πηπρηνχρσλ 
ΑΔΗ ζην ζέκα: Ζ Γηεπηζηεκνληθή Ξξνζέγγηζε ησλ Ξξνβιεκάησλ ηεο 
Αλάπηπμεο. 

- Ρνκέαο Ξνιενδνκίαο-Σσξνηαμίαο Ρκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ/ΔU- PETRA 
Program: Δθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ 
λέσλ θαη ζηήξημεο αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ Λήζνπ Ιέξνπ. 

- Ρνκέαο Γεσγξαθίαο θαη Ξεξηθεξεηαθνχ Πρεδηαζκνχ, Ρκήκα Αγξνλφκσλ - 
Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ θαη Θέληξν Κειεηψλ Γηεπηζηεκνληθήο 
Ξξνζέγγηζεο ηεο Αλάπηπμεο. Ξξφγξακκα εμεηδίθεπζεο λέσλ πηπρηνχρσλ 
ΑΔΗ ζην ζέκα: Ζ Γηεπηζηεκνληθή Ξξνζέγγηζε ησλ Ξξνβιεκάησλ ηεο 
Αλάπηπμεο.  

- Ρνκέαο Ξνιενδνκίαο-Σσξνηαμίαο, Ρκήκα Αξρηηεθηφλσλ Κεραληθψλ. 
Ξξφγξακκα εμεηδίθεπζεο λέσλ πηπρηνχρσλ ΑΔΗ ζην ζέκα: Δζληθή θαη 
Θνηλνηηθή Ξνιηηηθή θαη Ξξνγξάκκαηα γηα ηελ Αλάπηπμε ησλ Διιεληθψλ 
Αζηηθψλ Θέληξσλ ελ φςεη ηεο Δπξσπατθήο Δλνπνίεζεο. 

- Ρνκέαο Γεσγξαθίαο θαη Ξεξηθεξεηαθνχ Πρεδηαζκνχ, Ρκήκα Αγξνλφκσλ - 
Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ θαη  Θέληξν Κειεηψλ Γηεπηζηεκνληθήο 
Ξξνζέγγηζεο ηεο Αλάπηπμεο (ΘΔΚΓΗΞΑ). Ξξφγξακκα εμεηδίθεπζεο λέσλ 
πηπρηνχρσλ ΑΔΗ ζην ζέκα: Ζ Γηεπηζηεκνληθή Ξξνζέγγηζε ησλ 
Ξξνβιεκάησλ ηνπ Ξεξηβάιινληνο. 

- Ξξπηαλεία ΔΚΞ. Ξξφγξακκα εμεηδίθεπζεο λέσλ κεραληθψλ ζηα πιαίζηα 
ηεο ζχλδεζεο ΑΔΗ - επηρεηξήζεσλ ζην ζέκα: Λέεο Κνξθέο Αλάπηπμεο ησλ 
Ξφιεσλ θαη Θεζκηθφ Ξιαίζην Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ. 

- Θέληξν Ππλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο ΔΚΞ. Θέκα: Δπηκφξθσζε Πηειερψλ 
Ρνπηθήο Αλάπηπμεο. (Αζήλα 1994). 

 Δπίβιεςε ζεκηλαξηαθψλ κεηαπηπρηαθψλ εξγαζηψλ ηνπ Δ.Κ.Ξ. 

 Γηαιέμεηο ζε επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο (εκεξίδεο) ηνπ Ρερλνινγηθνχ 
Ξάξθνπ Ιαπξίνπ ηνπ Δ.Κ.Ξ.  

 Δθπαηδεπηηθφο ζχκβνπινο θαη κέινο ηεο νξγαλσηηθήο θαη εμεηαζηηθήο 
επηηξνπήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο: Ζ 
Γηεπηζηεκνληθή Ξξνζέγγηζε ησλ Ξξνβιεκάησλ ηεο Αλάπηπμεο. Ρκήκα 
Ρνπνγξάθσλ, Ρνκέαο Γεσγξαθίαο θαη Ξεξηθεξεηαθνχ Πρεδηαζκνχ.  

 Ππληνληζηήο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο: Λέεο Κνξθέο 
Αλάπηπμεο ησλ Ξφιεσλ θαη Θεζκηθφ Ξιαίζην Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ. 
Ξξπηαλεία ΔΚΞ 

 

 

2.8.2. Με πνηα εθπαηδεπηηθά θέληξα ηνπ εμσηεξηθνχ ζπλεξγάδεηαη ην Σκήκα θαη πσο; 

 

Θνξξέο Γ. : 

Ξαλεπηζηήκην Ληνχθαζηι –University of 
Newcastle- (Ζλσκέλν Βαζίιεην) 

Ππκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ζε ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο (ζε 
πξνγξάκκαηα Erasmus θαη σο επηζθέπηεο θαζεγεηήο 
ζηελ εθπαηδεπηηθή κνπ άδεηα) ηελ ρξνληθή πεξίνδν 
2005-2010. 

Ξαλεπηζηήκην Λφηηγρακ –University of 
Nottingham- (Ζλσκέλν Βαζίιεην) 

Ππκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ζε ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο (ζε 
πξνγξάκκαηα Erasmus) ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2005-
2010. 

Ακεξηθάληθν Θνιιέγην (Ξαλεπηζηήκην)–
American College- (Θχπξνο) 

Ππκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ζε ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο (ζε 
πξνγξάκκαηα Erasmus) ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2005-
2010. 

Ξαλεπηζηήκην Ιίληο –University of Leeds- 
(Ζλσκέλν Βαζίιεην) 

Ππκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ζε ζεκηλάξηα, δηαιέμεηο (σο 
επηζθέπηεο θαζεγεηήο ζηελ εθπαηδεπηηθή κνπ άδεηα) 
ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2005-2010. 

 

Θίδνο Α.: 

  Ξαλεπηζηήκην ηνπ Salzburg (Απζηξία) ζηα πιαίζηα ελφο ζεξηλνχ ζρνιείνπ 
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ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ην πξφγξακκα ERASMUS 
(http://www.edu-
zgis.net/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=502&Itemid=595&lang=en 

 

Θνπξιηνχξνο Ζ.: 

Institute fuer Klimafolgenforschung 

(Germany). 

Ππκκεηνρή ζε επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

Technische Universitaet Wien Ππκκεηνρή ζε επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

Urban Planning Institute of the Republic of 

Slovenia 

Ππκκεηνρή ζε επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

UFZ-Umweltforschungs-zentrum Leipzig-

Halle GmbH 

Ππκκεηνρή ζε επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

Liverpool John Moores University Ππκκεηνρή ζε επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

Warsaw University Ππκκεηνρή ζε επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

Stockholmes University Ππκκεηνρή ζε επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

Institute for Applied Economic Research 

(Germany). 

Ππκκεηνρή ζε επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

University of Paris VIII Ππκκεηνρή ζε επξσπατθφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα 

Αθαδεκία Δπηζηεκψλ Αιβαλίαο Ππκκεηνρή θαη επηζηεκνληθή επζχλε ειιελν-

αιβαληθνχ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

αληαιιαγήο επηζηεκφλσλ θαη ππνςεθίσλ 

δηδαθηφξσλ 

 

Θνπξιηνχξνο, Ζ.: 

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ ΘΟΗΠΖΠ ΓΗΓΑΘΡΝΟΗΘΥΛ (ΔΘΡΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ) 

1. Βαηάιεο Η.Θ. (2004) Γηαρείξηζε πεξηβαιινληηθώλ δεδνκέλσλ κε ρξήζε Γ.Σ.Π. θαη αμηνιόγεζε 
πνηόηεηαο πεξηβάιινληνο κε ηελ αλάπηπμε δεηθηώλ. Η πεξίπησζε ηεο ιηγληηηθήο πεξηνρήο Πηνιεκατδαο 
Κνδάλεο. Δ.Κ. Ξνιπηερλείν, Πρνιή Κεραληθψλ Κεηαιιείσλ-Κεηαιινπξγψλ Κεραληθψλ. 
2. Γθνπβέληα Δ. (2008) Σύγρξνλα κεηαλαζηεπηηθά δίθηπα ζηε «κνπζνπικαληθή κεηνλόηεηα» ηεο 
Θξάθεο. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Θνηλσληνινγίαο.  
3. Καπξίθνο Α. (2006) Υπνινγηζκόο ηεο αμίαο ηνπ ππόγεηνπ ρώξνπ: Η πεξίπησζε ησλ ππόγεησλ 
απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ ζηελ Αηηηθή. Δ.Κ. Ξνιπηερλείν, Πρνιή Κεραληθψλ Κεηαιιείσλ-Κεηαιινπξγψλ 
Κεραληθψλ. 
4. Κελεγάθε Κ. (2003) Σπκβνιή ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ζην ηνπίν από ηε κεηαιιεπηηθή 
δξαζηεξηόηεηα. Δ.Κ. Ξνιπηερλείν, Πρνιή Κεραληθψλ Κεηαιιείσλ-Κεηαιινπξγψλ Κεραληθψλ. 
5. Κπαθάιεο Σξ. (2007) Λήκλνο: Οξγάλσζε ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ (19νο-20νο αηώλαο), θνηλσληθόο 
κεηαζρεκαηηζκόο, κεηαλαζηεπηηθά δίθηπα θαη αζηηθνί «αληηθαηνπηξηζκνί». Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. 
Θνηλσληνινγίαο. 
6. Κπαισκέλνο Ξ.Γ. (2008) Οηθνλνκηθή ηεο αγνξάο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη επελδύζεηο. Η 
πεξίπησζε ησλ εηαηξηώλ επελδύζεσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία. Ξάληεην Ξαλεπηζηήκην, Ρκ. Νηθνλνκηθήο 
θαη Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. 
7. Λαζηνχιαο Η. (2010) Έλα ζπλνιηθό πιαίζην γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηελ 
Διιάδα. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Θνηλσληνινγίαο. 
8. Ξνιχδνπ Ν. (2007) Γεσζεξκία –Βηώζηκε αλάπηπμε θαη ηνπηθέο θνηλσλίεο. Δ.Κ. Ξνιπηερλείν, Πρνιή 
Κεραληθψλ Κεηαιιείσλ-Κεηαιινπξγψλ Κεραληθψλ. 

 

http://www.edu-zgis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=502&Itemid=595&lang=en
http://www.edu-zgis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=502&Itemid=595&lang=en
http://www.edu-zgis.net/index.php?option=com_content&view=article&id=502&Itemid=595&lang=en
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ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ ΘΟΗΠΖΠ ΓΗΓΑΘΡΝΟΗΘΥΛ (ΔΛΡΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ) 

Νινθιεξσκέλεο 
1. Δπηβιέπσλ εθ κέξνπο ηνπ Ηδξχκαηνο Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηεο 

Ξνδνπθίδνπ Γ., ππνηξφθνπ εμσηεξηθνχ ηνπ Ηδξχκαηνο ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Ξελζπιβάληα ησλ 
ΖΞΑ (1999-2004). 

2. Αλαγλψζηνπ Δ. (2004). Ιζηνξία ηεο πόιεο ηεο Μπηηιήλεο. Οηθηζηηθή εμέιημε θαηά ηελ πεξίνδν 
1939-1912. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (κέινο 3κεινχο ζπκβνπι. επηηξνπήο).  

3. Αλαγλψζηνπ Ππ.  (2010) Αζηηθνπνίεζε θαη εμειίμεηο ζηε δνκή ηνπ ειιεληθνύ αζηηθνύ δηθηύνπ θαη 
ηε ζπγθξόηεζε ηνπ αζηηθνύ ρώξνπ. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (θχξηνο επηβιέπσλ).  

4. Γαξδακάλε, Γ. (2009) Σπγθξηηηθή αλάιπζε ηεο πνξείαο ησλ Τερλνινγηθώλ/Δπηζηεκνληθώλ 
Πάξθσλ ζηελ Διιάδα –Γέθα ρξόληα κεηά. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (θχξηνο 
επηβιέπσλ).  

5. Γεληφδνο Λ. (2003) Ληκέλεο θαη αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο παξακεζόξησλ πεξηνρώλ: Ο ξόινο ηνπ 
ιηκέλα ηεο Ηγνπκελίηζαο ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ηεο Θεζπξσηίαο. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 
Ρκ. Γεσγξαθίαο (θχξηνο επηβιέπσλ).  

6. Ηεξαπεηξίηεο, Γ. (2007) Η ζπκβνιή ηεο ηνπηθήο νξγάλσζεο ησλ καζηηρνρσξίσλ Φίνπ ζηε 
δηαρείξηζε ηνπ ρώξνπ θαηά ηελ πεξίνδν 1566-1866 ηεο Οζσκαληθήο θπξηαξρίαο. Ξαλεπηζηήκην 
Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (θχξηνο επηβιέπσλ). 

7. Θαξδάηνο, Γ. (2006) Αλάπηπμε θαηλνηνκηθώλ δξάζεσλ ζην ρώξν ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη 
Τειεκαηηθήο ζην Β. Αηγαίν. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (θχξηνο επηβιέπσλ).  

8. Θφθθηλνπ Αηθ. (2008) Καηλνηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε: Μηα 
δηαπεξηθεξεηαθή πξνζέγγηζε ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. 
Γεσγξαθίαο (κέινο 3κεινχο ζπκβνπι. επηηξνπήο). 

9. Μεξνπράθεο, Ξ. (2011) Τνπηθέο Αγνξέο Δξγαζίαο θαη Μεηαλάζηεο: Η πεξίπησζε ησλ Αιβαλώλ 
Μεηαλαζηώλ ζην Ηξάθιεην Κξήηεο. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (θχξηνο επηβιέπσλ).  

10. Ξνιχδσξνο Γ. (2003). Αγξνηηθή Τξάπεδα Διιάδνο: Φσξηθή αλάιπζε θαη πνιηηηθέο. Ξαλεπηζηήκην 
Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (θχξηνο επηβιέπσλ). 

11. Οάπηε Θ. (2004). Γεσγξαθηθά δίθηπα πνιπεζληθώλ βηνκεραληθώλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα: Η 
πεξίπησζε ηεο Pechiney. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (θχξηνο επηβιέπσλ). 

12. Πνπζακιήο, Κ. (2010) Η απνδνρή ηεο Τειεταηξηθήο από ηνπο ηαηξνύο ησλ Μνλάδσλ Υγείαο ησλ 
λεζηώλ ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Κξήηεο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο. 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (κέινο 3κεινχο ζπκβνπι. επηηξνπήο). 

13. Πχξκαο Λ. (2008) Η αλάπηπμε θαη γεσγξαθηθή νξγάλσζε ηνπ δηθηύνπ ηεο Διιεληθήο πνιεκηθήο 
βηνκεραλίαο σο ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο ησλ ΔΓ θαη ηνπ ακπληηθνύ ζρεδηαζκνύ 
ηεο ρώξαο. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (θχξηνο επηβιέπσλ).   

14. Σξήζηνπ Α. (2007) Απφ ηε ρψξα ππνδνρήο θαη πάιη πίζσ: Ζ θιεξνλνκηά ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ην 
ζρέδην ηεο παιηλλφζηεζεο. (Ζ Διιεληθή κεηαλάζηεπζε πξνο ηηο ΖΞΑ ην β‘ κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα). 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (θχξηνο επηβιέπσλ). 

15. Φξάγθνπ Κ. (2009) Αλζξσπνγεσγξαθίεο ηεο Διιεληθήο Γηαζπνξάο: Τππνινγία κηαο Παγθόζκηαο 
Γηθηύσζεο. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (θχξηνο επηβιέπσλ).  

Πε εμέιημε 
16. Αγγειίδεο Θ. Η πνιενδόκεζε ηδησηηθώλ εθηάζεσλ θαη ν ξόινο ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηεο Αηηηθήο. 

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (κέινο 3κεινχο ζπκβνπι. Δπηηξνπήο). 
17. Αλαγλσζηίδνπ, Δ. Η αζηηθή αλάπηπμε ηεο πόιεο ηεο Κσ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Ιηαινθξαηίαο (1912-

1943). Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (θχξηνο επηβιέπσλ). 

18. Βάηζνπ, Α. Γηαζπλνξηαθέο κεηαθηλήζεηο ζηε Βόξεηα Διιάδα: ζηα ζύλνξα κε ηελ Τνπξθία, 
Βνπιγαξία θαη ΠΓΓΜ. Διιεληθφ Αλνηθηφ Ξαλεπηζηήκην, Πρνιή Αλζξσπηζηηθψλ Ππνπδψλ, 
πξφγξακκα: Ππνπδέο ζηνλ Δπξσπατθφ Ξνιηηηζκφ (κέινο 3κεινχο ζπκβνπι. Δπηηξνπήο).  

19. Γηψηεο, Α. Παξαδνζηαθνί νηθηζκνί. Μεηάβαζε από ην παξαδνζηαθό θαζεζηώο ζηε ζύγρξνλε 
πξαγκαηηθόηεηα. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (κέινο 3κεινχο ζπκβνπι. Δπηηξνπήο). 

20. Θακπέιεο, Πη. Φσξνηαμηθόο θαη Πνιενδνκηθόο Σρεδηαζκόο ηνπ Διιαδηθνύ Φώξνπ πξνο κηα 
Πνιηηηθή Απνηειέζκαηνο. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (θχξηνο επηβιέπσλ).  

21. Μεξνπράθεο, Φ. Δπηρεηξεκαηηθόηεηα, θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη αληαγσληζηηθόηεηα ζηηο 
κηθξν-κεζαίεο επηρεηξήζεηο: Η πεξίπησζε ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. 
Γεσγξαθίαο (κέινο 3κεινχο ζπκβνπι. Δπηηξνπήο). 

22. Ξαπαδνπνχινπ, Ν. Αληζόηεηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη πεξηθεξεηαθή νηθνλνκηθν-θνηλσληθή 
αλάπηπμε: Μηα πεξηθεξεηαθή πξνζέγγηζε ηνπ Βνξείνπ θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 
Ρκ. Γεσγξαθίαο (κέινο 3κεινχο ζπκβνπι. Δπηηξνπήο). 
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23. Πθαξακαγθά, Β. Κνηλσληθέο αληηζέζεηο θαη ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο: Η πεξίπησζε ησλ Κπθιάδσλ. 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (θχξηνο επηβιέπσλ).  

24. Πηεθαλνπνχινπ-Ξιαηαληψηε, Ν. Η κεηάβαζε από ηνλ δεκόζην ζηνλ ηδησηηθό ρώξν ζην ειιεληθό 
αζηηθό πεξηβάιινλ. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (θχξηνο επηβιέπσλ).  

25. Ρνπξθνκέλεο, Θ. Μεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πξνο ηνλ Δπξσπατθό Νόην: δηθηύσζε, πεξηβάιινλ δσήο 
θαη επέιηθηε εξγαζία. Διιεληθφ Αλνηθηφ Ξαλεπηζηήκην, Πρνιή Αλζξσπηζηηθψλ Ππνπδψλ, Ππνπδέο 
ζηνλ Δπξσπατθφ Ξνιηηηζκφ (κέινο 3κεινχο ζπκβνπι. επηηξνπήο). 

26. Σαηδεληθνιάνπ Αηκ. Η Διιάδα ζηνλ παγθόζκην ρώξν ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλώζεο θαη ηεο 
θαηλνηνκίαο: Μηα ζπγθξηηηθή κειέηε. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Ρκ. Γεσγξαθίαο (κέινο 3κεινχο 
ζπκβνπι. επηηξνπήο).  

 

Σεξθελιή Θ.: 

University of Oulu, Department of 
Geography, Graduate School Lecture, 
Oulu, Finland 

Ππκκεηνρή ζε αμηνιφγεζε ησλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ 
ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ φισλ ησλ ηδξπκάησλ ηεο 
Φηλιαλδίαο 

University of Newcastle, U.K., Ρκήκα 
Γεσγξαθίαο 

Γηάιεμε ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο 

University of Southern Main, U.S.A. Καζήκαηα ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ζην 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ζην πιαίζην εηήζησλ θχθισλ 
καζεκάησλ (θαηά ηνπο κήλεο Κάτν – Ηνχλην). 

 

Θισλάξε Αηθ.: 

KOGEKA, Geel–Belgium  γηα εθπαίδεπζε επξσπαίσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα πιαίζηα 
πξνγξάκκαηνο iGUESS Comenius Course (20-26 
Πεπηεκβξίνπ  2010). 

University of Ljubljana, Faculty of Arts, 
Department of Geography, Slovenia 

Ππκκεηνρή ζε δηαιέμεηο κε ζέκα «The Status of 
Geography in Greece» ηελ ρξνληθή πεξίνδν 13-15 
Νθησβξίνπ 2008. Γηάιεμε ζε πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο.  
Ππκκεηνρή ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus 
Intensive Programmes (Erasmus code: SILJULJA01), 
κε ζέκα ―Europe‘s socio-cultural borders-inherited 
perceptions and modern landscapes‖,  Ηνχιηνο  2008. 

Θισλάξε Αηθ.  

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ ΘΟΗΠΖΠ ΓΗΓΑΘΡΝΟΗΘΥΛ (ΔΘΡΝΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ) 

 

1. Αλδξνπιαθάθεο Νηθφιανο (2010) Γηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ ζηα 

Γεσγξαθηθά  Σπζηήκαηα  Πιεξνθνξηώλ. Σρεδηαζκόο πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.  

ΔΚΞ, Πρνιή Αγξνλφκσλ θαη Ρνπνγξάθσλ Κεραληθψλ. 

2. Εαραξάθε Ξνιπηίκε (2008) Η Άηππε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Τνπηθή Αηδέληα 21: Η 
πεξίπησζε ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ, λνκνύ Αηηηθήο. Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ,  Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο  
 
3. Ξεηξελίηε Βαζηιηθή (2007) Η πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ζηελ εξκελεία ηεο αθνζίσζεο ζηελ 
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: Η πεξίπησζε ησλ Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 
Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ,  Ρκήκα Ξεξηβάιινληνο   

 

 

Ενχξνο Νηθφιανο 

University of Lausanne, Department of 
Geography, Switzerland 

Ππκκεηνρή σο πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζε ζεξηλφ 
ζρνιείν - 2007 
Γηάιεμε ζε πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο 
- 2007 
Ππλεξγαζία ζε δηνξγάλσζε ζεξηλνχ ζρνιείνπ  γηα 
πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζε ζέκαηα 
γσπάξθσλ - 2008 
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University of Genoa, DIPTERIS Italy Γηάιεμε ζε πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο 
- 2009 
Ππκκεηνρή ζε Ρξηκειή επηηξνπή Γηδαθηνξηθήο 
Γηαηξηβήο - 2010 
Ππλεξγαζία ζε δηνξγάλσζε ζεξηλνχ ζρνιείνπ  
πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζε ζέκαηα 
γσπάξθσλ 

University of Braga, Department of 
Geology, Portugal 

Ππκκεηνρή σο πξνζθεθιεκέλνο νκηιεηήο ζε ζεξηλφ 
ζρνιείν (2009, 2011) 
Γηάιεμε ζε πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο 
θνηηεηέο 
πνβνιή θνηλήο πξφηαζεο Erasmus-Mundus 
(2009, 2010) 
Αληαιιαγέο θνηηεηψλ ERASMUS 

University of Modena, Dipartimento Senze 
della Terra Italy 

Γηάιεμε ζε πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο 
θνηηεηέο (2009). 
 

Universidade de TrÃ¡s-os-Montes e Alto 
Douro, Departamento de Geologia 

Ππλεξγαζία ζε δηνξγάλσζε ζεξηλνχ ζρνιείνπ  
πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζε 
ζέκαηα γσπάξθσλ 
Ππλεξγαζία ζε ζέκαηα αλάδεημεο θαη δηαρείξηζεο 
γεσηφπσλ θαη γεσπάξθσλ. 
 

Autonomus University of Barcelona Ππλεξγαζία ζε δηνξγάλσζε ζεξηλνχ ζρνιείνπ  
πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο ζε 
ζέκαηα γσπάξθσλ. 
Ππλεξγαζία ζε ζέκαηα αλάδεημεο θαη δηαρείξηζεο 
γεσηφπσλ θαη γεσπάξθσλ. 

University of Tokio - Japan Ππλεξγαζία ζε ζέκαηα αλάδεημεο θαη δηαρείξηζεο 
γεσηφπσλ θαη γεσπάξθσλ 
Ππλεξγαζία ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ζεηζκηθνχ 
θηλδχλνπ - θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ.  

University of Seoul - Korea Ππλεξγαζία ζε ζέκαηα αλάδεημεο θαη δηαρείξηζεο 
γεσηφπσλ θαη γεσπάξθσλ. 
 

Πεηαλίδνπ Θ.: 

ΠΚΚΔΡΝΣΖ ΠΔ ΔΞΗΡΟΝΞΔΠ ΘΟΗΠΖΠ ΓΗΓΑΘΡΝΟΗΘΥΛ 

Παλεπηζηεκίσλ ηεο αιινδαπήο 

1. Γεθέκβξηνο 2009. Rapporteur θαη Κέινο ηεο εμακεινχο επηηξνπήο θξίζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

ζην Ξαλεπηζηήκην ηνπ Ξαξηζηνχ Pierre et Marie Curie/ Ecole Normale Supérieure: Mathilde Baude: 

Information et compétition dans les systèmes plantes-pollinisateurs : rôles de la structure spatiale et 

de la diversité des communautés végétales. 

2. Κάηνο 2007. Κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θξίζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην Ξαλεπηζηήκην 

ηεο Bologna: Daniele Vivarelli, Consequences of the population size for the pollination of wild plants. 

Alma Mater Studiorum, Universita di Bologna, Bologna. 

3. Νθηψβξηνο 2006. Reviewer δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην Ξαλεπηζηήκην ηεο Pretoria: Hannelie 

Human, Evaluation of the floral rewards of Aloe greathesdii var. davyana (Asphodelaceae), the most 

important indigenous South African bee plant. Submitted for the degree of Philosophiae Doctor, 

Faculty of Natural and Agricultural Sciences, University of Pretoria, Pretoria. 

4. Γεθέκβξηνο 2005. Reviewer ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην Ξαλεπηζηήκην ηνπ Θαΐξνπ: Hanaa 

Mahamoud El Sheltawi. Sedimentological studies and emvironmental hazardous of accumulated 
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salts at El-Ratma, Damietta, Egypt. PhD Thesis submitted to the Department of Geology, Faculty of 

Science, Cairo University, Egypt. 

5. Κάηνο 2002. Κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θξίζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην Ξαλεπηζηήκην 

ηνπ Αιηθάληε (Ηζπαλία): Anna Juan Gallardo, Estudio sobre la morfología, variabilidad molecular y 

biología reproductiva de Medicago citrina (Font Quer) Greuter (Leguminosae). Bases para su 

conservacion. University of Alicante, Dept. of Ciencias Ambientales y Recursos Naturales. 

6. Απξίιηνο 2000. Κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θξίζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην Ξαλεπηζηήκην 

ηνπ Αιηθάληε (Ηζπαλία): Celeste Perez-Banon, Biologia de los sirfidos (Diptera: Syrphidae) de los 

ecosystemas insulares de la Comunidad Valenciana: aspectos de la relacion sirfido-planta. 

University of Alicante, Dept. of Ciencias Ambientales y Recursos Naturales. 

7. Κάηνο 2000. Κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο θξίζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην Ξαλεπηζηήκην 

ηνπ Aarhus (Γαλία): Heidi Elberling, Plant reproduction in open communities: seed dynamics and 

pollination. University of Aarhus, Dept. of Ecology and Genetics. 

Γηαιέμεηο ζε Παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο 

1. 2010 Ηαλνπάξηνο – ζεηξά δηαιέμεσλ, Universidad de La Habana θαη Instituto de Ecologia y 

Sistematica, Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). La Habana, Cuba  

2. 2006 – Department of Ecology & Evolutionary Biology, University of Arizona, ΖΞΑ 

3. 2005 – Zoological Institute and Zoological Museum of the University of Amsterdam (Νιιαλδία) 

4. 2002 – University of Alicante (Ηζπαλία) 

5. 2000 – University of Aarhus, Γαλία (University of Aarhus) 

6. 1997 – University of Alicante (Ηζπαλία) (σο επηζθέπηξηα θαζεγήηξηα) 

7. 1996 – University of Alicante (Ηζπαλία) (σο επηζθέπηξηα θαζεγήηξηα) 

 

Δθηόο Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο 

2010 (Κάηνο): 5-ψξεο δηαιέμεσλ ζε θνηηεηέο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Michigan State University ησλ ΖΞΑ, 

semester abroad, κε ζέκα «Neptune’s gifts: the salt and the salinas as a heritage in the 

Mediterranean». 

2008 (Ηνχληνο): δίσξε δηάιεμε ζε θνηηεηέο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Michigan State University ησλ ΖΞΑ, 

semester abroad, κε ζέκα «The gift of salt & other heritage of salinas». 

1998-2000 (1999 Κάξηηνο, 1998 Νθηψβξηνο, Κάξηηνο 2000, Κπηηιήλε): 12 ψξεο δηαιέμεσλ ζε 

θνηηεηέο Ξαλεπηζηεκίσλ ησλ ΖΞΑ θαη εηδηθφηεξα ηνπ School of International Training, College 

semester Abroad. Θεκαηνινγία δηαιέμεσλ: «Τν Μεζνγεηαθό Πεξηβάιινλ» θαη «Φπζηθνί Πόξνη ηεο 

Μεζνγείνπ θαη Γηαρείξηζή ηνπο». 

1998 Απξίιηνο – Λνέκβξηνο (Κπηηιήλε): Πρνιή Μελαγψλ Γεληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΔΝΡ. Γηεμαγσγή 

ηνπ καζήκαηνο «Οηθνινγία θαη Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο». 

Γηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα ζε ΠΜ άιισλ Παλεπηζηεκίσλ 

2008-11: δηαιέμεηο κε ζέκα ηελ Δπηθνλίαζε, ζην κάζεκα «Biospheric processes in the changing 

Mediterranean environment» ειιελνγαιιηθφ ΞΚΠ «Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο» (Ρκήκα 

Δπηζηεκψλ Θάιαζζαο, Ξ. Αηγαίνπ – Universite de Montpellier). 
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January 2010: Issues on pollination ecology (Departamento de Biologia, Universidad de La Habana,  

invited by the Herbario Nacional, Instituto de Ecología y Sistemática, Ministerio de Ciencia 

Tecnología y Medio Ambiente) (12 ψξεο δηαιέμεσλ). 

2005-2006: 2 Λνεκβξίνπ 2005, Γηάιεμε ζηα πιαίζηα ηνπ θχθινπ δηαιέμεσλ «Θαζεκεξηλφο Βίνο θαη 

ιηθφο Ξνιηηηζκφο» ηνπ ΞΚΠ ηνπ ΗΑΘΑ (Ρκήκα Ηζηνξίαο, Αξραηνινγίαο & Θνηλσληθήο 

Αλζξσπνινγίαο) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο. Θέκα: «Ρν αιάηη ζηνλ Δπξσπατθφ Ξνιηηηζκφ».  

1997 (Ηνχληνο–Ηνχιηνο): 4 δίσξεο δηαιέμεηο ζην ΞΚΠ ηνπ Tκήκαηνο «Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ θαη 

Φπζηθψλ Ξφξσλ» (Dept. of Ciencias Ambientales y Recursos Naturales, Universidad de Alicante) κε 

ζέκαηα: «Natural resources and cultural ecology in Europe» «Salt of Europe, Salt of the 

Mediterranean». 

1996 (Κάηνο–Ηνχιηνο): 25 ψξεο δηαιέμεσλ κε γεληθφ ζέκα «Theory and techniques of pollination 

ecology» ζην ΞΚΠ ηνπ Tκήκαηνο «Ξεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ θαη Φπζηθψλ Ξφξσλ» (Dept. of 

Ciencias Ambientales y Recursos Naturales). 

 

2.9.3. Αλαπηχζζνληαη ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθνχο, 

πεξηθεξεηαθνχο ή εζληθνχο θνηλσληθνχο θνξείο; 

Λαη, παξαδείγκαηα βι. παξαθάησ: 

 Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο) 
 

Θνξξέο Γ.  Ππκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ζε πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο e-learning ηελ 
ρξνληθή πεξίνδν 2005-2010. 
Ππκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ζε πξνγξάκκαηα εμεηδίθεπζεο γηα ηλ 
απνηχπσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2005-
2010, θαη ζε ζπλεξγαζία κε Ν.Ν.Π.Α. (Νξγαληζκφ γηα ηελ Νηθνλνκηθή 
Ππλεξγαζία & ηελ Αλάπηπμε) θαη CEDEFOP (Δπξσπατθή Έλσζε). 
 

Θισλάξε Αηθ. Υο εκπεηξνγλψκσλ γηα ην ςεθηαθφ ζρνιείν-δεκηνπξγία ςεθηαθνχ 
πιηθνχ- ζηα καζήκαηα Γεσγξαθίαο θαη Ξεξηβάιινληνο, ηελ ρξνληθή 
πεξίνδν 2010-2011, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην ΗΡ. 
Υο εκπεηξνγλψκσλ ππεχζπλε γηα ηελ νκάδα Γεσγξαθίαο, ζην 
πξφγξακκα «ΛΔΝ ΠΣΝΙΔΗΝ (Πρνιείν 21νπ αηψλα) – Λέν πξφγξακκα 
ζπνπδψλ» ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2009-2011, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ην Ξ.Η .  
 

 

 Ίδξπκα Θξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ (ΗΘΤ) 
 
Θνπξιηνχξνο Ζ. 1. 1998-2000: Δμεηαζηήο ζηα εηήζηα πξνγξάκκαηα ππνηξνθηψλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ 
εηδίθεπζε: «Σσξνηαμία θαη πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο». Κάζεκα: 
«Κεζνδνινγία θαη πνιηηηθέο ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη πεξηθεξεηαθήο 
αλάπηπμεο». 
2. 2001: Γηακφξθσζε ηεο χιεο ηνπ καζήκαηνο «πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ 
ρψξνπ» γηα ηελ εηδίθεπζε «Αλζξσπνγεσγξαθία» ζηα εηήζηα 
πξνγξάκκαηα ππνηξνθηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ γηα 
κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. 
3. 2002, 2003: Δμεηαζηήο ζηα εηήζηα πξνγξάκκαηα ππνηξνθηψλ ηνπ 
Ηδξχκαηνο Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηελ 
εηδίθεπζε: «Σσξνηαμία θαη πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο». Κάζεκα: 
«Θεσξίεο αλάιπζεο ηνπ ρψξνπ θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο». 
4. 2004, 2005, 2006: Δμεηαζηήο ζηα εηήζηα πξνγξάκκαηα ππνηξνθηψλ 
ηνπ Ηδξχκαηνο Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηηο 
εηδηθεχζεηο: (α) «Σσξνηαμία θαη πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο» (κάζεκα: 
«Θεσξίεο αλάιπζεο ηνπ ρψξνπ θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο») (β) 
«Σσξνηαμία θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε» (κάζεκα: «Σσξνηαμία»). 
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5. 2006: Αμηνινγεηήο ηνπ Ηδξχκαηνο Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ 
ππνςεθηνηήησλ γηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ «IKYDA 2007».  
6. 2007: Αμηνινγεηήο ηνπ Ηδξχκαηνο Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ 
ππνςεθηνηήησλ γηα κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα. 

Ξεηαλίδνπ Δμεηάζηξηα θαηά ηα έηε 2008 θαη 2009 
Σσξηαλφπνπινο, Η. 2006-2008: Δμεηαζηήο ζηα εηήζηα πξνγξάκκαηα ππνηξνθηψλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο Θξαηηθψλ πνηξνθηψλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 
εζσηεξηθνχ ζηελ εηδίθεπζε: (α) «Αλζξσπνγεσγξαθία» (κάζεκα: 
«Γεσγξαθία ησλ Αζηηθψλ Θέληξσλ θαη ηεο παίζξνπ»). 

 
 
 

 Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην 
 

Θνξξέο Γ. Ππκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ζε πξνγξάκκαηα ζπγγξαθήο θαη 
πξνεηνηκαζίαο δηδαθηηθνχ πιηθνχ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2005-2010. 

Θνπξιηνχξνο Ζ. Ππκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ζε πξνγξάκκαηα ζπγγξαθήο θαη 
πξνεηνηκαζίαο δηδαθηηθνχ πιηθνχ 2008. 

 

 Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην 

Θνξξέο Γ. Ππκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία ζε πξνγξάκκαηα ζπγγξαθήο θαη 
πξνεηνηκαζίαο δηδαθηηθνχ πιηθνχ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2005-2010. 

Θισλάξε Αηθ. Πε πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο θαη 
Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο  (ΞΔΘ  Αζήλαο, 2007-8). 

 

 Πεξηθεξεηαθή Γηεύζπλζε Δθπαίδεπζεο  Βνξείνπ Αηγαίνπ, κε ηελ  Γηεύζπλζε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Λέζβνπ 

 

Θισλάξε Αηθ. 

Πε πξνγξάκκαηα εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ Α/ζκηαο θαη 
Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο  (ΞΔΘ  Αζήλαο, 2007-8). 
Ξεηξακαηηθά Πρνιεία ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ απφ ην 2006 κέρξη θαη 
ζήκεξα. 
Πε ζεκηλάξηα επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ ζηε Κπηηιήλε  

Ξεηαλίδνπ Θ. Πε ζεκηλάξηα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κπηηιήλεο  

 

Ενχξνο Λ. Πε ζεκηλάξηα ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κπηηιήλεο  

Πε ζεκηλάξηα ηεο Ξξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κπηηιήλεο  

 

 Με ην Μνπζείν Φπζηθήο ηζηνξίαο Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο Λέζβνπ 

Δθπφλεζε δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θνηηεηψλ (πεχζπλνη: Λ. Ενχξνο, Λ. Πνπιαθέιιεο, Θ. Θίδνο, Θ. 

Θισλάξε). 

Δθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο, εξεπλεηηθέο εξγαζίεο θαη αζθήζεηο πεδίνπ (2006-2010 πεχζπλνη: Λ. 

Ενχξνο, Θ. Θίδνο). 

Ξξαθηηθή άζθεζε θνηηεηψλ (2006-2010 πεχζπλε: Θ. Θισλάξε). 

Ιεηηνπξγία δηθηχνπ επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ παξαθνινχζεζεο θπζηθψλ δηεξγαζηψλ (2007 

Κεηεσξνινγηθφο ζηαζκφο – Θ. Θαιακπνθίδεο, 2007 Πεηζκνινγηθφο ζηαζκφο – Λ. Ενχξνο). 

Δθζέζεηο εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ  (Αλαβαζκίδεο - Θ. Ξεηαλίδνπ, Γεψηνπνη - Λ. Ενχξνο, 

Πεηζκηθφο θίλδπλνο - Λ. Πνπιαθέιιεο, Κ. Βαίηεο, Λ. Ενχξνο). 

Γηεζλέο Θεξηλφ Πρνιείν Γεσπάξθσλ (2007-2010). 

Γηαιέμεηο θαη νκηιίεο. 

Ξξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο. 
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 Γήκνο Πάξνπ 

Θνπξιηνχξνο Ζ. Γηεπζπληήο ηνπ Θεξηλνχ Πρνιείνπ Ξάξνπ (2004-ζήκεξα). 

Θέκαηα Θ.Π.Ξ.: 

1. Γηαρείξηζε ηεο πνιηηηζηηθήο δηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ 
2. Λεζησηηθφο ρψξνο θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε 
3. Ξφιεηο θαη πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

4. Πχγρξνλα κεηαλαζηεπηηθά δεηήκαηα θαη επηπηψζεηο ζηνλ ειιεληθφ 
λεζησηηθφ ρψξν  

Ξεηαλίδνπ Γηάιεμε θαηά ην Θ. Πρνιείν 2009 

Λ. Ενχξνο Κέινο ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Θεξηλνχ Πρνιείνπ Ξάξνπ (2004-ζήκεξα). 

Γηαιέμεηο 

 

 Γήκνο Σαχξνπ 

 

Θνπξιηνχξνο Ζ. - Γήκνο Ραχξνπ/EU-EUROFORM Program. Ξξφγξακκα επηκφξθσζεο 
ζηειερψλ γηα ηε δεκηνπξγία ηκεκάησλ πεξηβάιινληνο ζηελ Ρνπηθή 
Απηνδηνίθεζε. 

- Γήκνο Ραχξνπ/EKT. Ξξφγξακκα επηκφξθσζεο απνθνίησλ ΑΔΗ-ΡΔΗ ζε 
ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο. 

 

 Με ζρνιεία Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο φιεο ηεο Διιάδαο κε αθνξκή ηνλ 

Ξαλειιήληνο Γηαγσληζκφο Γεσγξαθίαο (Αηθ. Θισλάξε, Πνπιαθέιιεο Λ.,  2009-2010) 

 

 

 Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΔΣΑΑ).  
 
Θνπξιηνχξνο, Ζ. - Γηδαζθαιία ζην Ξξφγξακκα θαηάξηηζεο απνθνίησλ ΑΔΗ θαη ΡΔΗ  κε 

ζέκα: 2ν Ξξφγξακκα Θαηάξηηζεο Ππκβνχισλ Αλαπηπμηαθψλ Ππλδέζκσλ 
Λ.Διιάδαο.  

- Γηδαζθαιία ζην Ξξφγξακκα θαηάξηηζεο απνθνίησλ ΑΔΗ σο Ππκβνχισλ 
Αζηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Ξεξηθέξεηαο Αηηηθήο.  

- Γηδαζθαιία ζην Ξξφγξακκα θαηάξηηζεο αλέξγσλ Γήκνπ Ιαπξεσηηθήο.  
 

 

 

  Άιια 

Θισλάξε Αηθ. Δπαγγεικαηηθή Πρνιή Βνεζψλ Λνζειεπηψλ ηνπ Τπρηαηξηθνχ 
Λνζνθνκείνπ Αηηηθήο, δηάιεμε κε ζέκα «Πεηζκνί», 9 /2/2007. 

Ξεηαλίδνπ Θ. Ιέζρε Lion‘s – Ρνκέαο Κπηηιήλεο 

Φίινη Κνπζείνπ Γνπιαλδξή 

Θέληξν Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Λεάπνιεο Θξήηεο 

Γηάθνξνη Ξνιηηηζηηθνί Πχιινγνη αλά ηελ Διιάδα (π.ρ. Ξάξνπ, 

Κεζνινγγίνπ, Εαθχλζνπ θ.ά.) 

Θνπξιηνχξνο Ζ. 2001-ζήκεξα: Ππλ-επηκειεηήο ηεο ζεηξάο: «Θξηηηθή Γεσγξαθηθή Πθέςε» 
ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ «Διιεληθά Γξάκκαηα»  
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2.10. Θηλεηηθφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ 

θνηηεηψλ.   

 

2.10.1. Τπάξρεη ζηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο ηνπ Σκήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ 
θηλεηηθόηεηα ησλ κειώλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο; 

Πχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία, ηα κέιε ΓΔΞ κεηά ηε ζπκπιήξσζε 3 εηψλ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ 

εθπαηδεπηηθή άδεηα ελφο εμακήλνπ θαη κεηά ηελ πάξνδν 6 ρξφλσλ, άδεηα ίζε κε έλα αθαδεκατθφ έηνο. 

Ζ επηινγή ησλ Ηδξπκάησλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο θηλεηηθφηεηαο γίλεηαη κε γλψκνλα 

ηελ πεξαηηέξσ δηεχξπλζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ δεμηνηήησλ ησλ κειψλ ΓΔΞ θαη εγθξίλεηαη 

απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο. πάξρεη επίζεο πξφβιεςε γηα ηελ αδηάθνπηε θάιπςε ησλ 

δηδαθηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Ρκήκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ κέινπο ΓΔΞ (Ξίλαθαο 2-

7). 

 

2.10.2. Πόζεο θαη πνηεο ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλαθζεί γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θηλεηηθόηεηαο ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ή/θαη ησλ θνηηεηώλ; 

Yπάξρνπλ ζπκθσλίεο κε 93 Ρκήκαηα ή Πρνιέο απφ 20 Δπξσπατθά Ηδξχκαηα ή απφ άιιεο, 

ζπλδεδεκέλεο κε ην Ξξφγξακκα ΔRASMUS, ρψξεο. Ρα επηζηεκνληθά πεδία ησλ Ρκήκαησλ/Πρνιψλ 

απηψλ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ επηζηήκε ηεο Γεσγξαθίαο, αιιά θαη κε άιιεο Αλζξσπηζηηθέο 

Δπηζηήκεο, ην Ξεξηβάιινλ, ηελ Νηθνινγία, ηελ Νηθνλνκία θαη ηε  Γηαρείξηζε Δπηρεηξήζεσλ, ηηο 

Δπξσπατθέο ζπνπδέο, ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηε Γηδαθηηθή.  

Πηνλ Ξίλαθα 2-8 ηνπ Παξαξηήκαηνο παξαηίζεληαη ηα Ηδξχκαηα κε ηα νπνία ππάξρνπλ ελεξγέο 

ζπλεξγαζίεο, ε ρψξα πξνέιεπζεο ησλ Ηδξπκάησλ θαη ην αληηθείκελν ζπνπδψλ. 

 

2.10.3. Πόζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ 

πξνο άιια Ιδξύκαηα ζην πιαίζην αθαδεκαïθώλ/εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία θαη πόζεο θνξέο; 

Πην ζχλνιν ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ κεηαθηλεζεί 14 κέιε ΓΔΞ 163 θνξέο πξνο άιια Ηδξχκαηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ (Ξίλαθαο 2- 9). Ρν Ρκήκα θαηά πεξίπησζε, κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη 

ζηα έμνδα ησλ κεηαθηλήζεσλ απηψλ. Ξαξέρεη αθφκα θάπνηα απνδεκίσζε ζε δχν κέιε ΓΔΞ αλά έηνο 

γηα ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα. 

 

2.10.4. Πόζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ άιισλ Ιδξπκάησλ 

κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην πιαίζην αθαδεκατθώλ/εξεπλεηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Έρνπλ κεηαθηλεζεί πξνο ην Ρκήκα 153 κέιε  ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ άιισλ Ηδξπκάησλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ (Ξίλαθαο 2 - 10). Πηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην Ρκήκα 

ζπκκεηέρεη ζηα έμνδα ησλ κεηαθηλήζεσλ απηψλ θαιχπηνληαο ηα κεηαθνξηθά έμνδα θαη κία 

δηαλπθηέξεπζε. Ξαξέρεη επίζεο θαη εκεξήζηα απνδεκίσζε. 

 

2.10.5. Πόζνη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο κεηαθηλήζεθαλ πξνο άιια Ιδξύκαηα ζην 

πιαίζην αθαδεκαïθώλ/εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία; 
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Νθηψ θνηηεηέο ηνπ ΞΞΠ θαη ηνπ ΞΚΠ έρνπλ κεηαθηλεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ERASMUS 

κε έμνδα πνπ θαιχπηνληαη απφ ην πξφγξακκα ERASMUS. Έλαο θνηηεηήο ηνπ ΞΚΠ έρεη κεηαθηλεζεί, 

κε έμνδα απφ εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ηνπ Ρκήκαηνο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίνπ ζε ηδησηηθφ 

θνξέα ηνπ εζσηεξηθνχ (Ξίλαθαο 2 - 11). 

 

2.10.6. Πόζνη θνηηεηέο άιισλ Ιδξπκάησλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ην Σκήκα ζην 

πιαίζην αθαδεκατθώλ/εξεπλεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία; 

Απφ ην έηνο 2007-2008 θαη κεηά, έρνπλ κεηαθηλεζεί 13 θνηηεηέο Ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ πξνο ην 

Ρκήκα, 11 κε ην πξφγξακκα ERASMUS θαη 2 κε ην πξφγξακκα ERASMUS placement. Ρελ ηειεπηαία 

πεληαεηία, έρνπλ κεηαθηλεζεί πξνο ην Ρκήκα αθφκα 6 κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο απφ Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ηηο ΖΞΑ (Ξίλαθαο 2 -12). 

 

2.10.7. Τπάξρνπλ δηαδηθαζίεο αλαγλώξηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν Ίδξπκα; 

Λαη. Ζ έγθξηζε ηεο εθάζηνηε κεηαθίλεζεο γηα δηδαζθαιία γίλεηαη απφ ηε Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ 

Ρκήκαηνο. Εεηείηαη επίζεο απφ ην κέινο ΓΔΞ λα πξνζθνκίζεη ακά ηε επηζηξνθή ηνπ/ηεο βεβαίσζε 

ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο ζην άιιν Ίδξπκα.  

 

2.10.8. Πόζν ηθαλνπνηεηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία θαη ε ζηειέρσζε ηνπ θεληξηθνύ 

Γξαθείνπ Γηεζλώλ / Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ ηνπο; 

Ζ πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπ θεληξηθνχ Γξαθείνπ Γηεζλψλ / Δπξσπατθψλ Ξξνγξακκάησλ είλαη πνιχ 

πςειή, παξφιν πνπ είλαη ππνζηειερσκέλν (δχν άηνκα). 

 

2.10.9. Ση ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη ελεκέξσζε ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλόηεηαο γηα ηα πξνγξάκκαηα  θηλεηηθόηεηαο αλαιακβάλεη ην Σκήκα; 

 

Ξξαγκαηνπνηείηαη κία ελεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ην πξφγξακκα ERASMUS LLP αλά αθαδεκατθφ έηνο 

κε ηε ζπκκεηνρή κειψλ ΓΔΞ, κειψλ ηνπ Γξαθείνπ Γηεζλψλ Πρέζεσλ, εηζεξρφκελσλ αιινδαπψλ 

θνηηεηψλ αιιά θαη θνηηεηψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ πνπ έρνπλ κεηαθηλεζεί κε ην 

πξφγξακκα. Αθφκα, πξαγκαηνπνηνχληαη κία ελεκεξσηηθή εκεξίδα ηνλ ρξφλν ζρεηηθά κε ηελ Ξξαθηηθή 

Άζθεζε ησλ θνηηεηψλ θαη αθφκα κία γηα ηελ παξνπζίαζε απφ ηνπο θνηηεηέο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ Ξξαθηηθή Άζθεζε. 

 

2.10.10. Οξγαλώλνληαη εθδειώζεηο γηα ηνπο εηζεξρόκελνπο θνηηεηέο από άιια 

Ιδξύκαηα; 

Λαη. Γίλεηαη ελεκέξσζε γηα ην Ρκήκα Γεσγξαθίαο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλν, ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ θαη ην πνηα είλαη ηα βαζηθά εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ. Δπίζεο, γίλεηαη ελεκέξσζε θαη γηα ηε γεσγξαθηθή εθπαίδεπζε 

ζηελ Διιάδα. 

 

2.10.11. Πώο ππνζηεξίδνληαη νη εηζεξρόκελνη θνηηεηέο; 

Πηνπο εηζεξρφκελνπο θνηηεηέο κέρξη θαη θέηνο πξνζθέξνληαη: δσξεάλ ζίηηζε, δσξεάλ ζηέγαζε 

(εθφζνλ ππάξρνπλ δηαζέζηκα δσκάηηα), θνηηεηηθφ πάζν, θάξηα γηα ηα ιεσθνξείν (θάξηα 

απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ κε ζπκβνιηθφ θφζηνο), δσξεάλ καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο ζε Ρκήκα 
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αξραξίσλ, δσξεάλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζην campus θαη παξνρή θσδηθψλ πξφζβαζεο ζηνπο 

ππνινγηζηέο ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ Ρκήκαηνο, πξφζβαζε ζηε βηβιηνζήθε, θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα 

ζπκκεηνρήο ζηηο αζιεηηθέο θαη θαιιηηερληθέο νκάδεο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ. Ρέινο, δηνξγαλψλνληαη 

εθδειψζεηο γλσξηκίαο κε ηε Ιέζβν, θαζψο θαη πνιηηηζηηθέο επηζθέςεηο (π.ρ. Κνπζείν Φπζηθήο 

Ηζηνξίαο Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο Ιέζβνπ, θ.α.). 

 

2.10.12. Πόζα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε μέλε γιώζζα γηα εηζεξρόκελνπο 

αιινδαπνύο ζπνπδαζηέο; Παξέρεηαη άιινπ είδνπο δηδαζθαιία/βνήζεκα π.ρ. θαη’ 

ηδίαλ ζεκηλάξηα, μέλε βηβιηνγξαθία, θιπ., γηα ηε δηεπθόιπλζε ησλ αιινδαπώλ 

θνηηεηώλ; 

Θαλέλα κάζεκα δελ δηδάζθεηαη (θαη) ζε μέλε γιψζζα. Όκσο, ζε 48 καζήκαηα ηνπ ΞΞΠ θαη ηνπ ΞΚΠ 

παξέρεηαη άιινπ είδνπο δηδαζθαιία/βνήζεκα γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αιινδαπψλ θνηηεηψλ, φπσο 

π.ρ. θαη‘ ηδίαλ ζεκηλάξηα, παξάδνζε εξγαζηψλ ζε μέλε γιψζζα, μέλε βηβιηνγξαθία, θιπ. 

 

2.10.13. Τπάξρεη πξόζζεηε (από ην Σκήκα ή/θαη ην Ίδξπκα) νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε ησλ θνηηεηώλ θαη ησλ κειώλ ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ πνπ 

ιακβάλνπλ κέξνο ζηα πξνγξάκκαηα θηλεηηθόηεηαο; 

Απφ ην Ίδξπκα, δελ πξνζθέξεηαη πξφζζεηε ρξεκαηνδφηεζε νχηε ζηνπο θνηηεηέο, νχηε ζηα κέιε ΓΔΞ. 

Πε πεξίπησζε πνπ έλα πξφγξακκα θηλεηηθφηεηαο δελ θαιχπηεη ην 100% ησλ εμφδσλ ησλ κειψλ ΓΔΞ, 

ηφηε ην Ρκήκα αλαιακβάλεη, θαηά πεξίπησζε, λα θαιχςεη ηε δηαθνξά. 

 

2.10.14. Πώο πξνσζείηαη ζην Σκήκα ε ηδέα ηεο θηλεηηθόηεηαο θνηηεηώλ θαη 

κειώλ ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηεο Δπξσπατθήο δηάζηαζεο γεληθόηεξα; 

Αλαθνξηθά κε ηε πξνψζεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ θνηηεηψλ, ζην Ρκήκα ππάξρεη εηδηθή επηηξνπή 

απνηεινχκελε απφ κέιε ΓΔΞ πνπ αζρνιείηαη, εθηφο ησλ άιισλ, κε ηελ ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ  

πάλσ ζε δεηήκαηα πξνγξακκάησλ θηλεηηθφηεηαο. 

Γηα ηελ άκβιπλζε ησλ αλεζπρηψλ απφ κέξνπο ησλ θνηηεηψλ, ζρεηηθψλ κε ηελ θαζπζηέξεζε πνπ 

κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ε φπνηα ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα θηλεηηθφηεηαο, πξηλ ηελ κεηαθίλεζε, 

γίλεηαη αληηζηνίρηζε ησλ καζεκάησλ πνπ ζα δηδαρζεί ζην Ίδξπκα ππνδνρήο ν θνηηεηήο κε καζήκαηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο κε ζθνπφ φηαλ επηζηξέςεη λα γίλεη 

αλαγλψξηζε ησλ κνλάδσλ ησλ καζεκάησλ πνπ πέξαζε εθεί.  Δπίζεο, ππάξρεη ζηνλ εζσηεξηθφ 

θαλνληζκφ ηνπ Ρκήκαηνο δηάηαμε ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θνηηεηέο λα δειψλνπλ 

θαλνληθά ηα καζήκαηα ηνπ εμακήλνπ θαηά ην νπνίν κεηαθηλνχληαη θαη λα εμεηαζηνχλ ζε απηά φηαλ 

επηζηξέςνπλ. 

Αθφκα, κέζα απφ εηδηθά ζηνρεπκέλα καζήκαηα (π.ρ. Γεσγξαθία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), νη 

θνηηεηέο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίζνπλ ζε βάζνο ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νξγαλσηηθή-ζεζκηθή θαη 

πνιηηηθή δηάξζξσζε ηεο ΔΔ θαζψο θαη κε ηηο Δπξσπατθέο πνιηηηθέο ζχγθιηζεο. Ρέινο, παξέρεηαη απφ 

ην Ρκήκα ζηνλ θνηηεηηθφ ζχιινγν εηδηθφο ρψξνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ σο κέινπο 

ηνπ Δπξσπατθνχ Ππιιφγνπ Γεσγξαθίαο γηα Φνηηεηέο θαη Λένπο Γεσγξάθνπο (European Geography 

Association for students and young geographers). 

Ρν Ρκήκα πξνσζεί ηελ ηδέα ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ κειψλ ΓΔΞ κε ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή επηζηεκνληθά ζπλέδξεηα, παξέρνληάο ηνπο άδεηα ζπκκεηνρήο 

ζε απηά θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη θάπνηα ρξεκαηνδφηεζε. 

  

2.10.15. Πώο ειέγρεηαη ε πνηόηεηα (θαη όρη κόλνλ ε πνζόηεηα) ηεο 

θηλεηηθόηεηαο ηνπ αθαδεκατθνύ πξνζσπηθνύ; 

http://www.egea.eu/
http://www.egea.eu/
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Ζ δηαδηθαζία εθπαηδεπηηθήο άδεηαο πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ζηαδίσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

εμαζθάιηζε ηεο θαηά ην δπλαηφ πνηνηηθφηεξεο θηλεηηθφηεηαο ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ. Αξρηθά, 

ην κέινο ΓΔΞ θαιείηαη λα θαηαζέζεη πξφηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαθίλεζεο ζηελ νπνία λα εμεγεί 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην ζπγθεθξηκέλν Ίδξπκα/Δξεπλεηηθή νκάδα επηιέγνληαη. Κεηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπ, θαιείηαη επίζεο λα θαηαζέζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 6-κελεο ή εηήζηαο εξεπλεηηθήο 

ηνπ πξνζπάζεηαο. 

Πηνλ Ξίλαθα 2-13 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία  ησλ κεηαθηλήζεσλ 

ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 
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3. Δξεπλεηηθφ έξγν  

 

3.1. Πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζην πιαίζην ηνπ Σκήκαηνο. 

 

3.1.1. Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο; Πνηα είλαη;   

Ζ εξεπλεηηθή πνιηηηθή ηνπ Ρκήκαηνο ζπγθξνηείηαη αζξνηζηηθά «απφ ηα θάησ», απνηεινχκελε απφ 

εξεπλεηηθέο θαηεπζχλζεηο ή άμνλεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ad hoc απφ νκάδεο κειψλ ΓΔΞ κε ζπλαθή 

εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα θαη πνπ αλαπηχζζνπλ εξεπλεηηθά δίθηπα είηε κεηαμχ ηνπο ή κε εξεπλεηέο 

απφ άιια ΑΔΗ ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Ρκήκα αθνξά έλα 

επξχ θάζκα πνπ πεξηιακβάλεη ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα ζηελ αλζξσπνγεσγξαθία θαη ζηελ 

αλάιπζε ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαηλνκέλσλ, ζηε θπζηθή γεσγξαθία θαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ, ζηε ραξηνγξαθία θαη ζηε γεσ-

πιεξνθνξηθή ηερλνινγία, θαη ζηε γεσγξαθηθή εθπαίδεπζε. Ρν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ρκήκαηνο 

δξαζηεξηνπνηείηαη εξεπλεηηθά θπξίσο ζε πεδία πνπ ζπλδένληαη κε ην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο 

πεξηβάιινλ, ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ηε δηαρείξηζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο, ηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή γεσγξαθία, ην ρσξνηαμηθφ θαη πνιενδνκηθφ ζρεδηαζκφ, ηελ επηζηήκε ησλ 

γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε ρσξηθή αλάιπζε, κε απψηεξνπο ζηφρνπο ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. 

 

3.1.2. Πψο παξαθνινπζείηαη ε πινπνίεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Σκήκαηνο; 

Γελ έρεη κέρξη ζήκεξα ππάξμεη έλα ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο 

πνιηηηθήο ηνπ Ρκήκαηνο. Ξξφζθαηα φκσο έρεη ζπζηαζεί ζην Ρκήκα επηηξνπή εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο, 

πνπ απνηειείηαη απφ κέιε ΓΔΞ φισλ ησλ αθαδεκατθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο, γηα ηε ράξαμε 

θαη παξαθνινχζεζε ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ. 

 

3.1.3. Πψο δεκνζηνπνηείηαη ν απνινγηζκφο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

Σκήκαηνο; 

Γελ δεκνζηνπνηείηαη απνινγηζκφο ηεο πινπνίεζεο ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Ρκήκαηνο. 

 

3.1.4. Παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή έξεπλαο ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο; Πνηα είλαη απηά; 

Θίλεηξα γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο απνηεινχλ ε εμαζθάιηζε 

ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, θαη ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

θαη δηδαθηνξηθψλ ελ γέλεη εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε επηζπκία γηα αθαδεκατθή εμέιημε θαη 

πξνψζεζε ηνπ έξγνπ ησλ κειψλ ΓΔΞ. 

 

3.1.5. Πψο ελεκεξψλεηαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ γηα δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

έξεπλαο; 

Ζ ελεκέξσζε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ γηα ηηο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο γίλεηαη 

ειεθηξνληθά κέζσ ηεο Δπηηξνπή Δξεπλψλ ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ησλ επηκέξνπο θνξέσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ. Δπξσπατθή Έλσζε, Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο). Ζ θχξηα 

πεγή πιεξνθφξεζεο πξνέξρεηαη απφ ηα εξεπλεηηθά δίθηπα ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο κε δηάθνξεο 

εξεπλεηηθέο νκάδεο θαη θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ, απφ φπνπ πξνέξρνληαη νη πιεξνθνξίεο 

θαη νη επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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3.1.6. Πψο ππνζηεξίδεηαη ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία; 

Ρν Ρκήκα Γεσγξαθίαο έρεη πξνρσξήζεη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ κέζσ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

θαη ησλ άιισλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε επίπεδν Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Δπίζεο, 

ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα έξγα θαη ρξεκαηνδνηείηαη ζηα πιαίζηα ησλ ΘΞΠ θαζψο θαη κέζα απφ ηηο 

αληαγσληζηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο Δπξσπατθψλ θαη εζληθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηε δεκηνπξγία 

εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ θαη ηελ αγνξά εξεπλεηηθνχ εμνπιηζκνχ, κε ηηο γλσζηέο δπζθνιίεο θαη ηα κηθξά 

πνζνζηά επηιεμηκφηεηαο. Δπηπιένλ, έρεη θάλεη ηηο απαξαίηεηεο εζσηεξηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ 

νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ δηαζέζηκνπ εξεπλεηηθνχ ρψξνπ θαη ηελ επέθηαζε ηεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ κειψλ ΓΔΞ κε ηελ ίδξπζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηνπ 

Ρκήκαηνο. 

Ρν Ρκήκα πινπνηεί ζεζκνχο (φπσο ζεξηλή πξαθηηθή άζθεζε, ζεξηλά ζρνιεία, ζεκηλάξηα θαη 

δηαηκεκαηηθά κεηαπηπρηαθά) κε ηνπο νπνίνπο ηα κέιε ηνπ έξρνληαη ζε επαθή κε άιιεο εξεπλεηηθέο 

νκάδεο γηα ζπλεξγαζία. Ξξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, δηαζέηεη κέξνο ηνπ ειάρηζηνπ εηήζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ γηα ηελ αληαιιαγή επηζθέςεσλ ησλ κειψλ ηνπ πξνο ελίζρπζε ηεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

Ρν Ρκήκα δηαηεξεί επίζεο ζην Ξξφγξακκα Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΞΞΠ) ηε δηπισκαηηθή εξγαζία 

θαη ηηο δηαιέμεηο σο καζήκαηα, ελψ έρεη δεκηνπξγήζεη έλα θαηλνηφκν Ξξφγξακκα Κεηαπηπρηαθψλ 

Ππνπδψλ (ΞΚΠ) θαη ζπκκεηέρεη ζε άιια δχν (2) δηαηκεκαηηθά ΞΚΠ. Πηφρνο φισλ απηψλ ησλ 

δηαδηθαζηψλ είλαη ε θαηάξηηζε ηνπ λένπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ κε εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη 

πξννπηηθέο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη αλάπηπμε ηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα θαη ζην 

εμσηεξηθφ.  

 

3.1.7. Τπάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλεο απφ ην Σκήκα ππνηξνθίεο έξεπλαο;  

Ρν Ρκήκα δηαζέηεη δχν (2) ππνηξνθίεο κε απαιιαγή δηδάθηξσλ ζηνπο αξηζηεχζαληεο θνηηεηέο ηνπ 

ΞΚΠ θαη κία (1) ππνηξνθία απαιιαγήο δηδάθηξσλ ζε έλα κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή πνπ εξγάδεηαη ζην 

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ. Γεληθά, ην ρακειφ χςνο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ Ρκήκαηνο ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ 

απμεκέλν αξηζκφ θνηηεηψλ δελ επηηξέπεη ηε ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ έξεπλαο, αιιά δελ πθίζηαηαη θαη 

ζεζκηθά ηέηνηα δπλαηφηεηα. Υζηφζν, ην Ρκήκα ελζαξξχλεη ηελ εηζαγσγή θνηηεηψλ πνπ έρνπλ πάξεη 

ππνηξνθίεο γηα κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο, ελψ πξνεηνηκάδεη ηνπο θνηηεηέο ηνπ γηα ηε 

δηεθδίθεζε ππνηξνθηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ εζληθά θαη δηεζλή ηδξχκαηα. 

 

3.1.8. Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ Σκήκαηνο; 

Ρα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζε 

κεηαπηπρηαθφ θαη δηδαθηνξηθφ επίπεδν παξνπζηάδνληαη δεκφζηα ζηα πιαίζηα ηνπ Ρκήκαηνο. Δπίζεο, ε 

πξφνδνο ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ παξνπζηάδεηαη ζε δχν (2) εκεξίδεο κε 

ηίηιν «Έξεπλα ζηε Γεσγξαθία» πνπ γίλνληαη εηεζίσο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Ρκήκαηνο θαη είλαη αλνηθηέο 

ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. Κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο θαη πξνζθεθιεκέλνη Έιιελεο θαη μέλνη εξεπλεηέο 

δίδνπλ δηαιέμεηο πνπ νξγαλψλνληαη ζπζηεκαηηθά θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ αθαδεκατθνχ έηνπο ζηα 

ακθηζέαηξα ηνπ Ρκήκαηνο. Δπηπιένλ, πνιιά ζπλέδξηα, εκεξίδεο θαη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο πξνφδνπ 

εζληθψλ θαη επξσπατθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Ρκήκαηνο. 

 

3.1.9. Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα εθηφο Σκήκαηνο, ζηελ ειιεληθή θαη 

δηεζλή αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα; 

Ρα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα αλαθνηλψλνληαη θαη δηαρένληαη κέζσ ηεο έθδνζεο επηζηεκνληθψλ 

εξγαζηψλ ζε ειιεληθά θαη δηεζλή έγθξηηα πεξηνδηθά θαη βηβιία, θαζψο θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 
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επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ηνπ Ρκήκαηνο ζε εζληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη εκεξίδεο. Ρα κέιε ηνπ 

Ρκήκαηνο δεκνζηεχνπλ ηα εξεπλεηηθά ηνπο απνηειέζκαηα ζε ειιεληθά θαη μέλα έγθπξα επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη πξαθηηθά εζληθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ κε θξίζε ή/ θαη πξφζθιεζε. Ρν 

Ρκήκα εθδίδεη θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ κνλνγξαθηψλ κε πξνζσπηθή πξσηνβνπιία θάπνησλ κειψλ 

ΓΔΞ. Ρν Ρκήκα ππνζηεξίδεη απηέο ηηο πξνζπάζεηεο θαη δηαζέηεη κέξνο ησλ θνλδπιίσλ ηνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

3.1.10. Πψο δηαρένληαη ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ; 

Ρα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δηαρένληαη ζην ηνπηθφ θαη εζληθφ θνηλσληθφ πεξηβάιινλ κέζα απφ  

ζπλεληεχμεηο θαη άξζξα θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ζηα ΚΚΔ (εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ξαδηφθσλν, 

ηειεφξαζε) θαη εθδφζεηο ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ ζηελ Διιάδα. Κέιε ηνπ Ρκήκαηνο δίλνπλ δηαιέμεηο ζε 

δεκφζηνπο, ηδησηηθνχο θαη κε θεξδνζθνπηθνχο θνξείο (θαηφπηλ πξνζθιήζεσο), θαη ζπκκεηέρνπλ ζε 

πξνγξάκκαηα πνπ εθπνλνχλ Ξεξηθέξεηεο, Γήκνη, Πρνιεία θαη άιινη δεκφζηνη θαη θνηλσληθνί θνξείο ζε 

φιε ηε ρψξα. Δπίζεο, ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ παξέρεη επηκφξθσζε θαη ππνζηήξημε πξνο ηελ 

Ξνιηηεία γηα ράξαμε θαη εμεηδίθεπζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ελ γέλεη πνιινχο ηνκείο ηεο Γεκφζηαο 

δσήο (π.ρ. πνπξγεία, Ξεξηθέξεηεο, ΝΡΑ, Δζεινληηθέο Νξγαλψζεηο, Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο 

Ξξνζηαζίαο, Ξπξνζβεζηηθφ Πψκα θιπ.). Γεληθά, νη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο 

ζθνπεχνπλ ζηελ άκεζε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ ηνπ κέζα απφ βηβιία, ζπλέδξηα θαη 

ζπγγξαθή άξζξσλ (ειιεληθψλ θαη μέλσλ) ψζηε λα ππάξρεη άκεζε δηάδξαζε κε ηελ θνηλσλία θαη 

πιεξνθφξεζε (π.ρ. δηα βίνπ εθπαίδεπζε) ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

εθαξκνγψλ--ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηνπο πνιίηεο. Ρν Ρκήκα 

ζπλεξγάδεηαη θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ αθαδεκατθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ δχν Ξεηξακαηηθψλ Πρνιείσλ (Γπκλαζίνπ θαη Ιπθείνπ) ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

Αηγαίνπ ζηε Κπηηιήλε, ελψ δέρεηαη επηζθέςεηο θαη ελεκεξψλεη ζηηο εξεπλεηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ έλα 

κεγάιν αξηζκφ ζρνιείσλ ηεο Ξξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε εηήζηα βάζε. 

  

3.2. Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη έξγα πνπ εθηεινύληαη ζην Σκήκα. 

 

3.2.1. Πνηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πινπνηήζεθαλ ή βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Όπσο αλαιπηηθφηεξα παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 7-12 πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Ξαξάξηεκα, ηα κέιε 

ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο ζπκκεηείραλ ηελ πεξίνδν 2006-2010 σο επηζηεκνληθνί ππεχζπλνη ή 

εξεπλεηέο ζε 93 δηαθνξεηηθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. Ρελ πεξίνδν πξηλ ην 2006, ην Ρκήκα 

Γεσγξαθίαο θαηαγξάθεη ζπκκεηνρή ζε 99 εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.  

 

3.2.2. Πνην πνζνζηφ κειψλ ΓΔΠ αλαιακβάλεη εξεπλεηηθέο πξσηνβνπιίεο; 

Ρελ πεξίνδν 2006-2010, ην 100% ησλ κειψλ ΓΔΞ ζπκκεηείρε ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 

 

3.2.3. πκκεηέρνπλ εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ή/θαη κεηαδηδαθηνξηθνί εξεπλεηέο ζηα 

εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα; 

Πηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ δηεζλψλ θαη εζληθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη έξγσλ 

ζπκκεηέρνπλ πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο, ελψ 

παξάιιεια δίλεηαη ζηνπο θνηηεηέο θαη ε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ζεξηλήο 

πξαθηηθήο άζθεζεο. 
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3.3. Δξεπλεηηθέο ππνδνκέο. 

 

3.3.1. Αξηζκφο θαη ρσξεηηθφηεηα εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

Πην Ρκήκα Γεσγξαθίαο ιεηηνπξγνχλ 11 νξγαλσκέλα εξγαζηήξηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εξεπλεηηθήο 
δηαδηθαζίαο. 
Ρα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα θαιχπηνπλ δηάθνξα ζεκαηηθά πεδία ηεο Γεσγξαθίαο θαη είλαη ηα 
αθφινπζα: (1) Δξγαζηήξην Βηνγεσγξαθίαο θαη Νηθνινγίαο, (2) Δξγαζηήξην Γεσγξαθίαο Φπζηθψλ 
Θαηαζηξνθψλ, (3) Δξγαζηήξην Γνξπθνξηθήο Κεηεσξνινγίαο θαη Θιηκαηνινγίαο, (4) Δξγαζηήξην 
Δθαξκνζκέλεο Γεσκνξθνινγίαο θαη Ξεξηβαιινληηθήο Γεσινγίαο, (5) Δξγαζηήξην Αλάιπζεο θαη 
Πρεδηαζκνχ Ρνπίνπ, (6) Δξγαζηήξην Αζηηθήο Γεσγξαθίαο θαη Ξνιενδνκηθνχ Πρεδηαζκνχ, (7) 
Δξγαζηήξην Κεηαθηλήζεσλ Ξιεζπζκψλ, (8) Δξγαζηήξην Νηθνλνκηθήο Γεσγξαθίαο, Ξεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο θαη Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ, (9) Δξγαζηήξην Σαξηνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο, (10) 
Δξγαζηήξην Σσξηθήο Αλάιπζεο, Ππζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ Ξιεξνθνξηψλ θαη Ρειεπηζθφπεζεο θαη 
(11) Δξγαζηήξην Αλάιπζεο θαη Νπηηθνθνπνίεζεο Σσξν-Σξνληθψλ Γεδνκέλσλ. 
Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζεσξείηαη επαξθήο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 
Δξγαζηήξην Βηνγεσγξαθίαο θαη Νηθνινγίαο δηαζέηεη ρψξν ~ 100 m2 θαζψο θαη απνζήθε ~ 30 m2, ελψ 
ην Δξγαζηήξην Γεσγξαθίαο Φπζηθψλ Θαηαζηξνθψλ ζηεγάδεηαη ζε αίζνπζα εκβαδνχ ~ 60 m2. Νη 
ζέζεηο εξγαζίαο πνπ ηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα θαιχπηνπλ, πνηθίινπλ. Ρν Δξγαζηήξην Κεηαθηλήζεσλ 
Ξιεζπζκψλ, γηα παξάδεηγκα, δηαζέηεη δπν πιήξσο εμνπιηζκέλεο ζέζεηο εξγαζίαο θαζψο θαη κηα ζεηξά 
απφ άιια κέζα (βηβιηνζήθεο, αξρεηαθφ πιηθφ θηι.), ελψ ην Δξγαζηήξην Σσξηθήο Αλάιπζεο, 
Ππζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ Ξιεξνθνξηψλ θαη Ρειεπηζθφπεζεο θαιχπηεη 6 ζέζεηο εξγαζίαο. 

 

3.3.2. Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ησλ ρψξσλ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

Ζ πνηφηεηα ησλ ρψξσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί απφ ην Ρκήκα Γεσγξαθίαο ζηα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα 

θξίλεηαη σο ηθαλνπνηεηηθή θαη θαηάιιειε γηα ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ρα πξνβιήκαηα πνπ 

εκθαλίδνληαη θαηά θαηξνχο, ζρεηίδνληαη κε ηελ ειιηπή ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

3.3.3. Δπάξθεηα, θαηαιιειφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ. 

Ζ ζηνηρεηψδεο θαηαιιειφηεηα ηνπ εξγαζηεξηαθνχ εμνπιηζκνχ απνηειεί θνηλά απνδεθηφ ηφπν. Ζ 

πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ, φκσο, εμαξηάηαη απφ ηηο δπλαηφηεηεο δηεχξπλζεο θαη αλαλέσζεο ηνπ, νη 

νπνίεο δελ είλαη εμαζθαιηζκέλεο.  

 

3.3.4. Θαιχπηνπλ νη δηαζέζηκεο ππνδνκέο ηηο αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο;  

Νη αλάγθεο ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαιχπηνληαη κεξηθψο απφ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο. 

Θαηαγεγξακκέλεο ειιείςεηο πιηθψλ θαη εμνπιηζκψλ, φκσο, (φπσο, εμεηδηθεπκέλεο ζπζθεπέο, Ζ/, 

πεξηθεξεηαθά, επνπηηθά κέζα, έπηπια, αληηδξαζηήξηα, αλαιψζηκα, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ινγηζκηθά) 

δεκηνπξγνχλ εκπφδηα ζην εξεπλεηηθφ έξγν. 

 

3.3.5. Πνηα εξεπλεηηθά αληηθείκελα δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαζέζηκεο ππνδνκέο; 

Αλαθέξνπκε, ελδεηθηηθά, ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά αληηθείκελα πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο 

δηαζέζηκεο ππνδνκέο: 

- Δξγαζηήξην Βηνγεσγξαθίαο θαη Νηθνινγίαο: Νηθνθπζηνινγία ηεο αλζνθνξίαο, έξεπλα ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο θαη βηνγεσγξαθίαο άγξησλ κειηζζψλ θαη άιισλ επηθνληαζηψλ. 

- Δξγαζηήξην Σσξηθήο Αλάιπζεο, Ππζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ Ξιεξνθνξηψλ θαη Ρειεπηζθφπεζεο: Ζ 

ηαπηνπνίεζε ησλ θαζκαηηθψλ ππνγξαθψλ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ βιάζηεζεο ζην πεδίν. 
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- Δξγαζηήξην Σαξηνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο: Ζ ηξηζδηάζηαηε ραξηνγξάθεζε γεσγξαθηθψλ 

δεδνκέλσλ ιφγσ έιιεηςεο 3D Laser Scanner. 

- Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο Γεσκνξθνινγίαο θαη Ξεξηβαιινληηθήο Γεσινγίαο: Ζ παξαθνινχζεζε 

κηθξνκεηαβνιψλ ηνπ αλάγιπθνπ πνπ πξνθαινχληαη απφ γεσδπλακηθά θαηλφκελα. 

- Δξγαζηήξην Γεσγξαθίαο Φπζηθψλ Θαηαζηξνθψλ: Νη εξγαζίεο/ δεηγκαηνιεςίεο πεδίνπ απαηηνχλ 

εηδηθά φξγαλα πνπ δελ θαιχπηνληαη πιήξσο. Ζ πξνκήζεηα θαη αλαβάζκηζε ηνπ ινγηζκηθνχ δηαθφξσλ 

εθαξκνγψλ θνζηίδεη αξθεηά θαη γίλεηαη κε πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο.  

 

3.3.6. Πφζν εληαηηθή ρξήζε γίλεηαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ; 

Ζ ρξήζε ησλ ππνδνκψλ ησλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ Ρκήκαηνο είλαη θαζεκεξηλή θαη εληαηηθή, ελψ ζε απηά 

απαζρνινχληαη θαη εξεπλεηηθνί ζπλεξγάηεο θαη ππ. δηδάθηνξεο.  

 

3.3.7. Πφζν ζπρλά αλαλεψλνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο; Πνηα είλαη ε ειηθία ηνπ 

ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ θαη ε ιεηηνπξγηθή ηνπ θαηάζηαζε θαη πνηεο νη ηπρφλ αλάγθεο 

αλαλέσζεο/ επηθαηξνπνίεζεο; 

Ζ ειηθία ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζκνχ δελ παξνπζηάδεη εληαία εηθφλα ζην Ρκήκα. Ζ αλνκνηνκνξθία απηή 

αληαλαθιά ηηο ηδηαίηεξεο εξεπλεηηθέο αλάγθεο, ηηο ειιείςεηο, αιιά θαη ηα δηαθνξεηηθά θφζηε 

αληηθαηάζηαζεο ησλ εμνπιηζκψλ ηνπ θάζε εξγαζηεξίνπ. Πην Δξγαζηήξην Βηνγεσγξαθίαο θαη 

Νηθνινγίαο, γηα παξάδεηγκα, παξφηη νη αλάγθεο έρνπλ θαηαγξαθεί, ν εμνπιηζκφο δελ έρεη, κέρξη 

ζήκεξα, αλαλεσζεί, ελψ ζην Δξγαζηήξην Γεσγξαθίαο Φπζηθψλ Θαηαζηξνθψλ ε ειηθία ηνπ ππάξρνληνο 

εμνπιηζκνχ αγγίδεη (αιιά δελ μεπεξλά) ηα δέθα έηε ρξήζεο. Πε εξγαζηήξηα πνπ ν εμνπιηζκφο 

απνηειείηαη θπξίσο απφ ππνινγηζηέο – φπσο απηά ηεο ―Σαξηνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο‖, ηεο 

―Σσξηθήο Αλάιπζεο, Ππζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ Ξιεξνθνξηψλ θαη Ρειεπηζθφπεζεο‖, θαζψο θαη ηεο 

―Αλάιπζεο θαη Νπηηθνθνπνίεζεο Σσξν-Σξνληθψλ Γεδνκέλσλ‖ – ε αλαλέσζε ηνπ είλαη ζπρλφηεξε. 

Εεηήκαηα, πάλησο, πνπ αθνξνχλ φια ηα εξγαζηήξηα ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ 

ππνινγηζηψλ, θαζψο θαη κε ηελ αδεηνδφηεζε / αλαβάζκηζε ησλ ινγηζκηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

3.3.8. Πψο ρξεκαηνδνηείηαη ε πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

ππνδνκψλ; 

Ζ πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαλέσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ γίλεηαη, θπξίσο, κέζα απφ ηηο 

(αληαγσληζηηθέο) δηαδηθαζίεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ Δπξσπατθψλ θαη ησλ εζληθψλ εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη απφ ην ΞΔΞ Β. Αηγαίνπ. Νη δηαδηθαζίεο απηέο ζπλνδεχνληαη απφ 

ραξαθηεξηζηηθά πξνβιήκαηα ―επηιεμηκφηεηαο‖ θαη ―απφζβεζεο‖ ησλ εμνπιηζκψλ, θαζψο θαη απφ 

θαζπζηεξήζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο πξνκήζεηαο ηνπο. 
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3.4. Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεύζεηο ησλ κειώλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία. 

 

3.4.1. Πφζα βηβιία/κνλνγξαθίεο δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο; 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 7-10, ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο δεκνζίεπζαλ ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία 34 βηβιία/ κνλνγξαθίεο (Πρήκα 1). Ρελ πεξίνδν πξηλ ην 2006 δεκνζηεχηεθαλ απφ 

ηα κέιε ηνπ Ρκήκαηνο 56 βηβιία/ κνλνγξαθίεο. Πχλνιν: 90 (Πρήκα 2).     

 

3.4.2. Πφζεο εξγαζίεο δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ; 

(α) ε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο ; 

(β) ε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο; 

(γ) ε Πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ κε θξηηέο; 

(δ) ε Πξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο; 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 7-10, ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο δεκνζίεπζαλ θαηά 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (Πρήκα 1): 

Α) Πε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο, 162 άξζξα (30 απφ απηά ζε Διιεληθά πεξηνδηθά θαη 132 ζε 

δηεζλή).  Ρελ πεξίνδν πξηλ ην 2006 δεκνζηεχηεθαλ απφ ηα κέιε ηνπ Ρκήκαηνο 160 άξζξα (39 απφ απηά 

ζε Διιεληθά πεξηνδηθά θαη 121 ζε δηεζλή). Πχλνιν: 322 (Πρήκα 2). 

Β) Πε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά ρσξίο θξηηέο, δεκνζηεχζεθε 1 άξζξν. Ρελ πεξίνδν πξηλ ην 2006 

δεκνζηεχηεθαλ απφ ηα κέιε ηνπ Ρκήκαηνο 13 άξζξα. Πχλνιν: 14 (Πρήκα 2). 

Γ) Πε Ξξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ κε θξηηέο, δεκνζηεχζεθαλ 180 άξζξα. Ρελ πεξίνδν πξηλ ην 

2006 δεκνζηεχηεθαλ απφ ηα κέιε ηνπ Ρκήκαηνο 291 άξζξα. Πχλνιν: 471 (Πρήκα 2). 

Γ) Πε Ξξαθηηθά επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ ρσξίο θξηηέο, δεκνζηεχζεθαλ 31 εξγαζίεο. Ρελ πεξίνδν πξηλ 

ην 2006 δεκνζηεχηεθαλ απφ ηα κέιε ηνπ Ρκήκαηνο 26 άξζξα. Πχλνιν: 57 (Πρήκα 2). 

 

3.4.3. Πφζα θεθάιαηα δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζε ζπιινγηθνχο ηφκνπο; 

Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο δεκνζίεπζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 103 θεθάιαηα ζε ζπιινγηθνχο 

ηφκνπο (Πρήκα 1). Ρελ πεξίνδν πξηλ ην 2006 δεκνζηεχηεθαλ απφ κέιε ηνπ Ρκήκαηνο 75 θεθάιαηα ζε 

ζπιινγηθνχο ηφκνπο. Πχλνιν: 178 (Πρήκα 2). 

 

3.4.4. Πφζεο άιιεο εξγαζίεο (π.ρ. βηβιηνθξηζίεο) δεκνζίεπζαλ ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο; 

Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο δεκνζίεπζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 45 εξγαζίεο (φπσο 

ειεθηξνληθέο δεκνζηεχζεηο, εξεπλεηηθέο εθζέζεηο θ.α.) (Πρήκα 1). Ρελ πεξίνδν πξηλ ην 2006 

δεκνζηεχηεθαλ απφ κέιε ηνπ Ρκήκαηνο 100 αλάινγεο εξγαζίεο. Πχλνιν: 145 (Πρήκα 2). 

 

3.4.5. Πφζεο αλαθνηλψζεηο ζε επηζηεκνληθά ζπλέδξηα πνπ δελ εθδίδνπλ Πξαθηηθά έθαλαλ 

ηα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο; 

(α) ε ζπλέδξηα κε θξηηέο; 

(β) ε ζπλέδξηα ρσξίο θξηηέο; 

Α) Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο αλαθνίλσζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 126 εξγαζίεο ζε ζπλέδξηα 

κε θξηηέο πνπ δελ εθδίδνπλ πξαθηηθά (Πρήκα 1). Ρελ πεξίνδν πξηλ ην 2006 αλαθνηλψζεθαλ απφ κέιε 

ηνπ Ρκήκαηνο 153 αλάινγεο εξγαζίεο. Πχλνιν: 279 (Πρήκα 2).  
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Β) Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο αλαθνίλσζαλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 35 εξγαζίεο ζε ζπλέδξηα 

ρσξίο θξηηέο πνπ δελ εθδίδνπλ πξαθηηθά (Πρήκα 1). Ρελ πεξίνδν πξηλ ην 2006 αλαθνηλψζεθαλ απφ 

κέιε ηνπ Ρκήκαηνο 42 αλάινγεο εξγαζίεο. Πχλνιν: 77 (Πρήκα 2). 

 

ρήκα 1: Δπηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο 

θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

 

 

ρήκα 2: χλνιν επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο 

Γεσγξαθίαο, αλά θαηεγνξία
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3.5. Αλαγλώξηζε ηεο έξεπλαο πνπ γίλεηαη ζην Σκήκα από ηξίηνπο.  

 

3.5.1. Πφζεο εηεξναλαθνξέο (citations) ππάξρνπλ ζε δεκνζηεχζεηο κειψλ ΓΔΠ ηνπ 

Σκήκαηνο; 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 7-11, ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο έρνπλ ζηηο 

δεκνζηεχζεηο ηνπο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 1295 εηεξναλαθνξέο (citations). Ρελ πεξίνδν πξηλ ην 2006 

έρνπλ ζηηο δεκνζηεχζεηο ηνπο 592 εηεξναλαθνξέο. Πχλνιν: 1887.           

 

3.5.2. Πφζεο αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ ή ηνπ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ έγηλαλ ζε εξεπλεηηθά 

απνηειέζκαηα κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 7-11, ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο έρνπλ ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία 108 αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ ή ηνπ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ. Ρελ πεξίνδν πξηλ ην 2006 έρνπλ 134 

αλαθνξέο ηνπ εηδηθνχ ή ηνπ επηζηεκνληθνχ ηχπνπ. Πχλνιν: 242.          

 

3.5.3. Πφζεο βηβιηνθξηζίεο γηα βηβιία κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά; 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 7-11, ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 16 βηβιηνθξηζίεο. Ρελ πεξίνδν πξηλ ην 2006 έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη 7 βηβιηνθξηζίεο. Πχλνιν: 23. 

 

3.5.4. Πφζεο ζπκκεηνρέο κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζε επηηξνπέο επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ 

ππήξμαλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία; Να γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ 

ζπλεδξίσλ. 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 7-11, ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο έρνπλ : 

α) ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 15 ζπκκεηνρέο ζε επηηξνπέο ειιεληθψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ. Ρελ 

πεξίνδν πξηλ ην 2006 έρνπλ 40 ζπκκεηνρέο ζε επηηξνπέο ειιεληθψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ. Πχλνιν: 

55. 

β) ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 53 ζπκκεηνρέο ζε επηηξνπέο δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ. Ρελ 

πεξίνδν πξηλ ην 2006 έρνπλ 35 ζπκκεηνρέο ζε επηηξνπέο δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ. Πχλνιν: 

88. 

 

3.5.5. Πφζεο ζπκκεηνρέο κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο 

επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ ππάξρνπλ; Να γίλεη δηάθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ 

πεξηνδηθψλ. 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 7-11, ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο έρνπλ:  

α) ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 5 ζπκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο ειιεληθψλ επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ. Ρελ πεξίνδν πξηλ ην 2006 δελ είραλ θακία ζπκκεηνρή ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο ειιεληθψλ 

επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ. Πχλνιν: 5. 

β) ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 34 ζπκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ. Ρελ πεξίνδν πξηλ ην 2006 είραλ 4 ζπκκεηνρέο ζε ζπληαθηηθέο επηηξνπέο δηεζλψλ 

επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ. Πχλνιν: 38. 

 

3.5.6. Πφζεο πξνζθιήζεηο κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο απφ άιινπο αθαδεκατθνύο / 

εξεπλεηηθνύο θνξείο γηα δηαιέμεηο/παξνπζηάζεηο θιπ. έγηλαλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία;  
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Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 7-11, ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο έρνπλ ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία 86 θνξέο πξνζθιεζεί απφ άιινπο αθαδεκατθνχο/ εξεπλεηηθνχο θνξείο γηα δηαιέμεηο/ 

παξνπζηάζεηο. Ρελ πεξίνδν πξηλ ην 2006 έρνπλ 106 θνξέο πξνζθιεζεί απφ άιινπο αθαδεκατθνχο/ 

εξεπλεηηθνχο θνξείο γηα δηαιέμεηο/ παξνπζηάζεηο. Πχλνιν: 192.          

 

3.5.7. Πφζα κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο θαη πφζεο θνξέο έρνπλ δηαηειέζεη θξηηέο ζε 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά; 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 7-11, ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο έρνπλ ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία 246 θνξέο δηαηειέζεη θξηηέο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Ρελ πεξίνδν πξηλ ην 2006 έρνπλ 

188 θνξέο δηαηειέζεη θξηηέο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά. Πχλνιν: 434.          

 

3.5.8. Πφζα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο απνλεκήζεθαλ ζε κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο;  

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 7-11, ζηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο δελ έρνπλ 

απνλεκεζεί δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, δεδνκέλνπ φηη ε Γεσγξαθία είλαη Δπηζηήκε (Science) θαη φρη 

Κεραληθή (Engineering). 

 

3.5.9. Τπάξρεη πξαθηηθή αμηνπνίεζε (π.ρ. βηνκεραληθέο εθαξκνγέο) ησλ εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ ησλ κειψλ ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο; 

Νη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ζθνπεχνπλ, εμ αληηθεηκέλνπ, ζηελ 

δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξεπλψλ ηνπο κέζα απφ βηβιία, ζπλέδξηα θαη ζπγγξαθή άξζξσλ. Ξην 

ραξαθηεξηζηηθά, πνιιά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηνπ Ρκήκαηνο (Ξίλαθαο 7-12) έιαβαλ ρψξα ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία, θαη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή δηαθφξσλ θνηλσληθψλ θαη ζεζκηθψλ θνξέσλ (Γήκσλ, 

Λνκαξρηψλ, Αλαπηπμηαθψλ Δηαηξηψλ, Κεηαλαζηεπηηθψλ Νξγαλψζεσλ, ΚΘΝ, θηι.), θαζψο ν 

ραξαθηήξαο ηνπο ήηαλ εμαξρήο εθαξκνζκέλνο θαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ άκεζε πξαθηηθή εθαξκνγή 

ησλ επξεκάησλ.  

Πε απηφ ην πιαίζην, αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά νη εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 

o ε έλαξμε ζπλεξγαζία (2010) ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο κε ην Γήκν Κπηηιήλεο γηα ηα Αζηηθά 

Νινθιεξσκέλα Ξξνγξάκκαηα ηνπ ΞΔΞ Β. Αηγαίνπ (2007-13) 

o ην παξάδεηγκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθαξκνγψλ-θαηλνηφκσλ δξάζεσλ ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, 

κε απηή παξνπζία ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο ζηα ζρνιεία ηνπ Γήκνπ Κπηηιήλεο 

o ε απνζηνιή κεηεσξνινγηθψλ θαη θιηκαηηθψλ δεδνκέλσλ (απφ έλα on-line δίθηπν 5 Απηφκαησλ 

Ρειεκεηξηθψλ Κεηεσξνινγηθψλ Πηαζκψλ), θαη ινηπψλ πιεξνθνξηψλ ζε δεκφζηνπο επηρεηξεζηαθνχο θαη 

αθαδεκατθνχο θνξείο απφ ην Δξγαζηήξην Γεσγξαθίαο Φπζηθψλ Θαηαζηξνθψλ, θαζψο θαη  

o ε πηινηηθή έθδνζε δεηθηψλ πξφβιεςεο θηλδχλνπ ππξθαγηάο απφ ην Δξγαζηήξην Γεσγξαθίαο 

Φπζηθψλ Θαηαζηξνθψλ, ππνζηεξίδνληαο ηελ έθδνζε ραξηψλ ππξν-επηθηλδπλφηεηαο ηεο 

Ξπξνζβεζηηθήο πεξεζίαο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο. 

 

3.6. Δξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

3.6.1. Τπάξρνπλ εξεπλεηηθέο ζπλεξγαζίεο θαη πνηέο 

(α) Με άιιεο αθαδεκατθέο κνλάδεο ηνπ ηδξχκαηνο; 

(β) Με θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ; 

(γ) Με θνξείο θαη ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ; 

Ζ πιεζψξα ησλ εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη κε ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο θνξέσλ παξαπάλσ, φπσο απηή 

απνηππψλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 7-13 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο, θαηαδεηθλχεη ηελ εμσζηξέθεηα ησλ κειψλ ΓΔΞ 
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ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο, δηαζθαιίδνληαο ηε ζπλέρηζε ηεο δπλακηθήο ηνπ παξνπζίαο ζε εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα. 
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3.7. Γηαθξίζεηο θαη βξαβεία εξεπλεηηθνύ έξγνπ πνπ έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ηνπ 

Σκήκαηνο. 

 

3.7.1. Πνηα βξαβεία ή/θαη δηαθξίζεηο έρνπλ απνλεκεζεί ζε κέιε ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο;  

(α) ζε επίπεδν αθαδεκατθήο κνλάδαο; 

(β) ζε επίπεδν ηδξχκαηνο;  

(γ) ζε εζληθφ επίπεδν; 

(δ) ζε δηεζλέο επίπεδν; 

 

--- 

 

3.7.2. Πνηνη ηηκεηηθνί ηίηινη (επίηηκνη δηδάθηνξεο, επηζθέπηεο θαζεγεηέο, αθαδεκατθνί, 

αληεπηζηέιινληα κέιε αθαδεκηψλ θιπ). έρνπλ απνλεκεζεί απφ άιια ηδξχκαηα ζε κέιε ΓΔΠ 

ηνπ Σκήκαηνο;  

Ρα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο έρνπλ γίλεη απνδέθηεο πνιιψλ ηηκεηηθψλ ηίηισλ θαη δηαθξίζεσλ φπσο γηα 

παξάδεηγκα:  

 Ξξνζθεθιεκέλνη νκηιεηέο ζε ειιεληθά θαη μέλα παλεπηζηήκηα 

 Δπηζθέπηεο θαζεγεηέο ζε ειιεληθά θαη μέλα ΑΔΗ 

 Κέιε επηζηεκνληθψλ επηηξνπψλ ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ ζπλεδξίσλ θαζψο θαη εηδηθψλ ζεκαηηθψλ 

εξεπλεηηθψλ επηηξνπψλ θαη θνξέσλ 

 Αμηνινγεηέο θαη θξηηέο ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ πξνγξακκάησλ 

 Δμεηαζηέο θαη αμηνινγεηέο πξνγξακκάησλ ζε θξαηηθνχο νξγαληζκνχο 

 Θξηηέο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη πξαθηηθά ζπλεδξίσλ 

Αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηηο ηηκεηηθέο δηαθξίζεηο ηνπ Αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ 

παξέρνληαη ζηα Απνγξαθηθά Γειηία ησλ κειψλ ΓΔΞ, ελψ ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ Ξίλαθα 7-14 ηνπ Ξαξαξηήκαηνο. 
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3.8. πκκεηνρή ησλ θνηηεηώλ ζηελ έξεπλα. 

 

3.8.1. Πφζνη πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

Σκήκαηνο; Πφζνη κεηαπηπρηαθνί θαη πφζνη ππνςήθηνη δηδάθηνξεο;  

Ηθαλφο αξηζκφο πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, θαη ζρεδφλ φινη νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαη νη ππνςήθηνη 

δηδάθηνξεο ζπκκεηέρνπλ ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο. Ξαξάιιεια, δίλεηαη ζηνπο 

θνηηεηέο θαη ε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη ζεξηλήο πξαθηηθήο άζθεζεο. 



Α.ΓΙ.Π. 
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4 ρέζεηο κε θνηλσληθνχο, πνιηηηζηηθνχο θαη 
παξαγσγηθνχο θνξείο 

4.1. πλεξγαζίεο ηνπ Σκήκαηνο κε ΚΠΠ θνξείο.  

 

4.1.1. Πνηα έξγα ζπλεξγαζίαο κε ΘΠΠ θνξείο εθηεινχληαη ή εθηειέζζεθαλ ζην Σκήκα θαηά 

ηελ ηειεπηαία πεληαεηία;  

Έλαο κεγάινο αξηζκφο έξγσλ ζπλεξγαζίαο ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

εθηειείηαη επί ηνπ παξφληνο, θαη έρεη εθηειεζηεί θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, κε ΘΞΞ θνξείο ηνπ 

Λνκνχ Ιέζβνπ, φπνπ ρσξνζεηείηαη ην Ρκήκα Γεσγξαθίαο, αιιά θαη επξχηεξα, ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν 

θαη ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο: παξαηίζεληαη πίλαθεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα έξγα απηά ζπγθεληξσηηθά, 

ζπλνδεπφκελα θαη απφ ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο. 

 

4.1.2. Πφζα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ζπκκεηείραλ ζ’ απηά;   

Όια 

 

4.1.3. Πφζνη πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί θαη δηδαθηνξηθνί θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο 

ζπκκεηείραλ ζε απηά;  

 Έλαο κεγάινο αξηζκφο—βι πίλαθα 1. 

 

4.1.4. Πψο αλαγλσξίδεηαη θαη πξνβάιιεηαη ε επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε 

ΘΠΠ θνξείο; 

Κε δηάθνξνπο ηξφπνπο—βι. πίλαθεο 1 θαη 2. 

 

4.2.   Γπλακηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κε ΚΠΠ θνξείο.  

 

4.2.1. Τπάξρνπλ κεραληζκνί θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ; Πφζν 

απνηειεζκαηηθνί είλαη θαηά ηελ θξίζε ζαο; 

Θάπνηεο απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο απηέο ελεξγνπνηνχληαη απφ ηελ Γ.Π. θαη ηελ Γ.Π.Δ.Π. θαη 

ζπληνλίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γεκνζίσλ Πρέζεσλ ηνπ Ρκήκαηνο. Απφ ην 2009, δηνξγαλψλεηαη Πεηξά 

Γηαιέμεσλ ηνπ Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο ηνπ Ρκήκαηνο κε πξνζθεθιεκέλνπο εηζεγεηέο,, αιιά 

ηέηνηεο ελέξγεηεο (φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα) αλαιακβάλνληαη θαη απφ ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ 

Ρκήκαηνο, κέζσ πξνζσπηθψλ πξσηνβνπιηψλ, γηα ηηο αλάγθεο ηφζν ηνπ Ξξνπηπρηαθνχ φζν θαη ηνπ 

Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ, ζε ζπλερή βάζε. 

 

4.2.2. Πψο αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ΓΔΠ/ΔΠ ηνπ Σκήκαηνο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ 

ζπλεξγαζηψλ; 

Ξνιχ ζεηηθά, φπσο θαίλεηαη εθ ησλ πξαγκάησλ (βι. πίλαθεο 1 θαη 2) 

  

4.2.3. Πψο αληηκεησπίδνπλ νη ΘΠΠ θνξείο ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ; 

Δπίζεο, πνιχ ζεηηθά (βι. πίλαθεο 1 θαη 2). 

 

4.2.4. Γηαζέηεη ην Σκήκα πηζηνπνηεκέλα εξγαζηήξηα γηα παξνρή ππεξεζηψλ; 



Α.ΓΙ.Π. 
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Όρη. 

4.2.5. Αμηνπνηνχληαη νη εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο ηνπ Σκήκαηνο ζηηο ζπλεξγαζίεο κε 

ΘΠΠ θνξείο;  

Λαη, αμηνπνηνχληαη ζην έπαθξν, παξφηη ηδηαίηεξα αλεπαξθείο. 

 

4.3.   Γξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ελίζρπζεο 

ζπλεξγαζηώλ κε ΚΠΠ θνξείο.  

 

4.3.1. Αλαθνηλψλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ έξγσλ ζπλεξγαζίαο ζε εηδηθά πεξηνδηθά ή 

ζηνλ ηχπν; 

Λαη, εθ ησλ πξαγκάησλ (βι. πίλαθα 1). 

 

4.3.2. Οξγαλψλεη ή ζπκκεηέρεη ην Σκήκα ζε εθδειψζεηο κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ΘΠΠ 

θνξέσλ ζρεηηθά κε ηνπο ζθνπνχο, ην αληηθείκελν θαη ην παξαγφκελν έξγν ηνπ Σκήκαηνο; 

Λαη, βι. πίλαθεο 1 θαη 2. 

 

4.3.3. Τπάξρεη επαθή θαη ζπλεξγαζία κε απνθνίηνπο ηνπ Σκήκαηνο πνπ είλαη ζηειέρε 

ΘΠΠ θνξέσλ; 

Λαη, κέζσ ησλ έξγσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ επηζπλάπηνληαη. Απηή ε επαθή, 

κάιηζηα, είλαη ηδηαίηεξα έληνλε θαη δηαξθήο, ιφγσ ησλ ζηελψλ ζρέζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη κεηαμχ 

δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ ζε έλα πεξηθεξεηαθφ παλεπηζηήκην, φπσο ην Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

 

4.4.   ύλδεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ΚΠΠ θνξείο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

 

4.4.1. Δληάζζνληαη νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ησλ θνηηεηψλ ζε ΘΠΠ ρψξνπο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία;  

Λαη, βι. πίλαθεο 1 θαη 2. 

 

4.4.2. Οξγαλψλνληαη νκηιίεο / δηαιέμεηο ζηειερψλ ΘΠΠ θνξέσλ; 

Λαη, βι. πίλαθα 2. Ρα ζηειέρε απηά ζπκκεηέρνπλ επίζεο ζηε Πεηξά Γηαιέμεσλ ηνπ Ρκήκαηνο, θαζψο θαη 

ζε εηζεγήζεηο ζην πιαίζην ηνπ Ξξνπηπρηαθνχ θαη Κεηαπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ηνπ 

Ρκήκαηνο. 

 

4.4.3. Απαζρνινχληαη ζηειέρε ΘΠΠ θνξέσλ σο δηδάζθνληεο;  

Όρη. 

 

4.5. πκβνιή ηνπ ηκήκαηνο ζηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή θαη εζληθή αλάπηπμε. 

 

4.5.1. Πφζν ζηαζεξέο θαη βηψζηκεο είλαη νη ππάξρνπζεο ζπλεξγαζίεο;  

Θάπνηεο είλαη ζηαζεξέο θαη βηψζηκεο, θάπνηεο επαλαιακβάλνληαη ζε πεξηνδηθά δηαζηήκαηα, αιιά  

επίζεο ιακβάλνπλ ρψξα θαη πνιιέο λέεο ζπλεξγαζίεο (βι. πίλαθεο 1 θαη 2). 
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4.5.2. πλάπηνληαη πξνγξακκαηηθέο ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Σκήκαηνο θαη ΘΠΠ 

θνξέσλ; 

Νξηζκέλεο, λαη (βι. πίλαθεο 1 θαη 2). 

4.5.3. Δθπξνζσπείηαη ην Σκήκα ζε ηνπηθνχο θαη πεξηθεξεηαθνχο νξγαληζκνχο θαη 

αλαπηπμηαθά φξγαλα; 

Λαη, αηχπσο, ελψ ππάξρεη θαη παξνπζία/ ζπκκεηνρή κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο θαη ζε πεξηθεξεηαθά ή 

εζληθά φξγαλα/ θνξείο (βι. πίλαθεο 1 θαη 2). 

 

4.5.4. πκκεηέρεη ελεξγά ην Σκήκα ζηελ εθπφλεζε ηνπηθψλ /πεξηθεξεηαθψλ ζρεδίσλ 

αλάπηπμεο; 

Λαη, βι. πίλαθα 1. 

 

4.5.5. Τπάξρεη δηάδξαζε ή/θαη ζπλεξγαζία ηνπ Σκήκαηνο κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, ηδίσο κε 

αληίζηνηρα Σκήκαηα άιισλ ηδξπκάησλ αλψηαηεο εθπαίδεπζεο;  

Λαη,  ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο (βι. πίλαθεο 1 θαη 2). 

 

4.5.6. Αλαπηχζζεη ην Σκήκα θαη δηαηεξεί ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή 

θνηλσλία, θαζψο θαη κε ηελ ηνπηθή, πεξηθεξεηαθή ή/θαη εζληθή νηθνλνκηθή ππνδνκή;  

Λαη, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο (βι. πίλαθεο 1 θαη 2). 

 

4.5.7. Πψο ζπκκεηέρεη ην Σκήκα ζηα κείδνλα πεξηθεξεηαθά, εζληθά θαη δηεζλή εξεπλεηηθά 

θαη αθαδεκατθά δίθηπα; 

Κε δηάθνξνπο ηξφπνπο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνπο πίλαθεο πνπ επηζπλάπηνληαη. 

 

4.5.8. Σν Σκήκα δηνξγαλψλεη ή/θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζην άκεζν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ; 

Λαη, επαλεηιεκκέλα (βι. πίλαθεο 1 θαη 2). 

 

Πίλαθαο 1. ρέζεηο ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο κε θνηλσληθνχο/ πνιηηηζηηθνχο/ 

παξαγσγηθνχο (ΘΠΠ) θνξείο 

 

 

 

 

εθπφλεζε 

ηνπηθψλ/ 

πεξηθεξεηαθψλ 

ζρεδίσλ 

αλάπηπμεο 

 

θνξείο 

(ΘΞΞ) 

α 1(Ρ. Λνκαξρία Ιέζβνπ/ΑΔΛΑΙ) 

β 1 (Γήκνο Κπηηιήλεο),  1(Ρ. Γήκνο Ξνιηρλίηνπ), 16 ηερληθέο 

επηζηεκνληθέο κειέηεο  

γ 1 (Γήκνο Κπηηιήλεο) 

δ 12 ++ 

 

 

ηκήκαηα 

άιισλ 

AEI-ΡΔΗ 

α 1 

β 2 (IUAV University of Venice. Vienna University of Technology.) 

γ 2 (IUAV University of Venice. Vienna University of Technology) 

δ 6 
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πεξηθεξεηαθά/ 

εζληθά/ δηεζλή 

εξεπλεηηθά θαη 

αθαδεκατθά 

δίθηπα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θνξείο 

(ΘΞΞ) 

α 

3. 4  

1(ALARM) 

1 [VOLANTE (2 Ph.D‘s, 1 Master‘s)] 

 

β 

4. 2  

5. 1(IUAV University of Venice. Vienna University of 
Technology. Technical University Berlin. CEVIPOF 
Paris. Free University Berlin. Politecnico of Milan. 
Vienna University of Economics and Business 
Administration) 

2 (Comité International des Itinéraires Culturels (CIIC) Comité 

International sur les Villes et Villages Historiques (CIVVIH)),  

4 (Ρερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο (ΡΔΔ)  Πχιινγνο Διιήλσλ 

Ξνιενδφκσλ θαη Σσξνηαθηψλ (ΠΔΞΝΣ) Ξαλειιήληνο Πχιινγνο 

Κεραληθψλ Σσξνηαμίαο, Ξνιενδνκίαο θαη Ξεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΞΠΚΣΞΞΑ) International Council on Monuments 

and Sites (ICOMOS)) 

1 (STEP) 

1(DNI: DesertNet International) 

1(EARSEL: European Association of Remote Sensing 

Laboratories)  

2 (HERODOT.NET, θαη DIGITAL-EARTH.EU) 

4[ 8 εξεπλεηηθέο/ επηζηεκνληθέο νξγαλψζεηο Διιάδαο θαη 

εμσηεξηθνχ θαη 3 εξεπλεηηθά/ επηζηεκνληθά δίθηπα (ERASMUS 

INTENSIVE PROGRAM, PAM-INA θαη VOLANTE)] 

17 Δπηζηεκνληθέο Δηαηξείεο (Διιάδα θαη εμσηεξηθφ) 

γ 2 

1 (IUAV University of Venice. Vienna University of Technology. 

Technical University Berlin. CEVIPOF Paris. Free University 

Berlin. Politecnico of Milan. Vienna University of Economics and 

Business Administration) 

δ 22, 18, 12, 36, 54  

 

 

 

ηκήκαηα 

άιισλ 

AEI-ΡΔΗ 

α 1(HERODOT.NET)   

1 (Ρκήκα Θνηλσληνινγίαο) 

1 (10 ΞΟΝΞΡΣΗΑΘΑ,  3 ΓΗΓΑΘΡΝΟΗΘΑ) 

1 [VOLANTE (2 Ph.D‘s, 1 Master‘s)] 

23 (πνιινί πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο) 

β 1 (DIGITALERTH.EU ) 

1 

3 [εξεπλεηηθά/ επηζηεκνληθά δίθηπα (ERASMUS INTENSIVE 

PROGRAM, PAM-INA θαη VOLANTE)] 

13 
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γ  

δ 36,12, 36, 54 

 

 

δηνξγάλσζε 

πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ 

ζην άκεζν 

θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ 

 

 

θνξείο 

(ΘΞΞ) 

α 1 (Γηεπζχλζεηο  Δθπαίδεπζεο θαη Πρνιεία)  

11 (Ρξηήκεξν Νηθνινγηθψλ Ραηληψλ) 

β 2 

1 [Ππλδηνξγάλσζε κε ηνλ Δκπνξηθφ Πχιινγν Κπηηιήλεο 

Γηεκεξίδαο «Ζ Ιέζβνο κπξνζηά ζηελ Νηθνλνκηθή Θξίζε: 

Ξξνθιήζεηο θαη Ξξννπηηθέο», Κπηηιήλε, 2010] 

γ 2 

δ 1  

1(Ζκεξίδεο θαη εβδνκαδηαίεο εθδειψζεηο) 

 

ηκήκαηα 

άιισλ 

AEI-ΡΔΗ 

α  

β 2 

γ 1 

1[Ξαλφξακα Δπαγγεικάησλ θαη Έθζεζε  Σαξηψλ, Έθζεζε θαη 

Ξξφγξακκα γηα καζεηέο ‗Φπηά θαη Ξαξάδνζε ηεο Γεο καο‘ (κε 

Πρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο) 

ΛΑΗ, Ξαλειιήληνο Γηαγσληζκφο Αθίζαο (κε Πρνιεία 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο)] 

δ 1 

1 (Ζκεξίδεο θαη εβδνκαδηαίεο εθδειψζεηο) 

 

α) ζπκκεηνρή πξνπηπρηαθψλ/ κεηαπηπρηαθψλ/δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ  (αξηζκφο)   

β) πξνβνιή ή αλαθνίλσζε ζε επξχηεξν θνηλσληθφ θαη ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν (ΛΑΗ/ΝΣΗ)  

γ) έληαμε ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, πρ επηζθέςεηο ζε ΘΞΞ  (ΛΑΗ/ΝΣΗ)   

δ) πνηα ήηαλ ε δηάξθεηά ηνπο (ζε κήλεο)   
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Πίλαθαο 2. Άιιεο ζρέζεηο πνπ δηαηεξεί ην Σκήκα Γεσγξαθίαο κε: 

ηελ ηνπηθή θαη 

πεξηθεξεηαθή θνηλσλία 

-Ππκκεηνρή, θαηφπηλ πξφζθιεζεο ζε εκεξίδεο θαη εθδειψζεηο 

ηνπηθψλ νξγαλψζεσλ ζηε ρψξα 

 

-πάξρεη ζπλερήο επηδίσμε ζχλδεζεο κεηαμχ εξεπλεηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ θαη αμηνπνίεζεο ηνπο απφ δηάθνξνπο θνξείο. Ζ 

ζχλδεζε απηή επηδηψθεηαη λα γίλεηαη κε εθιαΐθεπζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

επξεκάησλ θαη παξνπζίαζε – αμηνπνίεζε ηνπο απφ κηα ζεηξά απφ 

Φνξείο (θεληξηθνχο ή ηεο ΡΑ). Δπίζεο πνιιά εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα έιαβαλ ρψξα ζε ζηελή ζπλεξγαζία θαη ελεξγφ 

ζπκκεηνρή δηαθφξσλ θνηλσληθψλ θαη ζεζκηθψλ Φνξέσλ (Γήκσλ, 

Λνκαξρηψλ, Αλαπηπμηαθψλ Δηαηξηψλ, Κεηαλαζηεπηηθψλ 

Νξγαλψζεσλ, ΚΘΝ θηι) θαζψο ν ραξαθηήξαο ηνπο ήηαλ εμαξρήο 

εθαξκνζκέλνο θαη πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ άκεζε πξαθηηθή 

εθαξκνγή ησλ επξεκάησλ. 

 

-Νη εξεπλεηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο ζθνπεχνπλ ζηελ άκεζε 

ελεκέξσζε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ εξεπλψλ καο κέζα απφ βηβιία, 

ζπλέδξηα θαη ζπγγξαθή άξζξσλ (ειιεληθψλ θαη μέλσλ) ψζηε λα 

ππάξρεη άκεζε δηάδξαζε κε ηελ θνηλσλία θαη πιεξνθφξεζε (π.ρ. 

ζεκηλάξηα) ζε θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ ηελ αθνξνχλ 

(π.ρ. ζε ζέκαηα εηδηθήο αγσγήο). 

 

-Πρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηηο δεκνηηθέο αξρέο ηεο Ξάξνπ 

ζηα πιαίζηα δηνξγάλσζεο ηνπ Θεξηλνχ Πρνιείνπ 

 

-Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ θαη εθδειψζεσλ, αλνηθηψλ ζην επξχ θνηλφ, 

κε πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο.  Ξξνβνιή ησλ εθδειψζεσλ απηψλ ζηα 

ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο. 

Πηελή ζπλεξγαζία κε ην Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Απνιηζσκέλνπ 

Γάζνπο Ιέζβνπ (ΛΞΗΓ) ηνπ πνπξγείνπ Ξνιηηηζκνχ κε ην νπνίν ην 

Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ έρεη ππνγξάςεη πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο  

-Ππλεξγαζία ζηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, πξαθηηθήο 

άζθεζεο θνηηεηψλ, πξαγκαηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ 

ζηα πιαίζηα καζεκάησλ ηνπ ΞΞΠ θαη ΞΚΠ,  

-Ππλδηνξγάλσζε Κεηαπηπρηαθνχ ζεξηλνχ Πρνιείνπ Γεσπάξθσλ 

2007-2010,  

-Ππλδηνξγάλσζε Γηεζλψλ Ππλεδξίσλ (2006, 2010), 

-Ππλδηνξγάλσζε εθζέζεσλ (10), δηαιέμεσλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ (‗νη άγξηεο κέιηζζεο ηεο Ιέζβνπ‘, ‗ηξηήκεξν νηθνινγηθψλ 

ηαηληψλ‘, ΄ηνπία άιαηνο‘, ‗αλαβαζκίδεο ηνπ Λ.Α. Αηγαίνπ‘). 

-Ππλεξγαζία κε ην ΘΔΘ Κνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο σο εηζεγεηήο ζε 

ζεκηλάξηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

 

-Ππλεξγαζία κε ην Θέληξν Ξεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

Δπεξγεηνχζα γηα ηελ ππνζηήξημε δηνξγάλσζεο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ θαζψο θαη ηελ ζπλδηνξγαλσζε 

εκεξίδσλ θαη ζπλεδξίσλ.  

 

-Ππλεξγαζία κε ηνλ Γήκν Δξεζνχ-Αληηζζαο 
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-Γεκηνπξγία Κνπζείν Άιαηνο (Ξνιηρλίηνο Ιέζβνπ, 2002-ζήκεξα) 

 

 

ηνπηθή πεξηθεξεηαθή 

ή/θαη 

εζληθή νηθνλνκηθή 

ππνδνκή 

 

-Ππλεξγαζία κε ηελ πξψελ Λνκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ιέζβνπ ζε 

ζέκαηα Ππζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ Ξιεξνθνξηψλ 

 

-Πρέζεηο ζπλεξγαζίαο κε ην Γήκν ηεο Κπηηιήλεο, πνπ εζηηάδνπλ ζηε 

δηακφξθσζε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ‗Αζηηθψλ Νινθιεξσκέλσλ 

Ξξνγξακκάησλ‘ ηνπ ζρεηηθνχ ΞΔΞ (2007-2013). 

 

Ενχξνο Νίθνο –  Αλ. Κέινο ζην – Θεληξηθφ Αξραηνινγηθφ 
Ππκβνχιην 

-Ππλεξγαζία κε ηνπο παξαθάησ θνξείο:  

 πνπξγείν Ξνιηηηζκνχ θαη Ρνπξηζκνχ 
 πνπξγείν Αηγαίνπ 
 Θ‘ Δθνξεία Θιαζηθψλ Αξραηνηήησλ 
 Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Θξήηεο 
 Γήκνο Κήινπ 
 Γήκνο Ληζχξνπ 
 Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Ρερλνινγίαο 
 Γεσδπλακηθφ Ηλζηηηνχην ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ,  
 Νξγαληζκφο Αληηζεηζκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη Ξξνζηαζίαο,  
 Φνξέαο Γηαρείξηζεο Σεικνχ - Βνπξαηθνχ 

-Ππλεξγαζία πνπξγείν Αηγαίνπ, ηελ Ξεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ, 

ηηο Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο θαη ηνπο Γήκνπο ηεο Ιέζβνπ ζηα 

πιαίζηα ησλ πξνγξακκάησλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θηλδχλσλ (ζεηζκψλ, θαηνιηζζήζεσλ, 

ξεπζηνπνηήζεσλ εδαθψλ). 

 

Tεξθελιή ζεαλψ -Κέινο ηεο Δπηηξνπήο Ρνπίνπ, ηνπ ΞΔΘΑ (απφ 

28/1/11).  

Ρζηιηκίγθαο Γηψξγνο – Αλαπι. Κέινο ηεο Δπηηξνπήο Ρνπίνπ, ηνπ 

ΞΔΘΑ (απφ 28/1/11).  
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5. ηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο 

 

5.1. Γηαδηθαζία δηακόξθσζεο ζπγθεθξηκέλνπ βξαρπ-κεζνπξόζεζκνπ (ι.ρ. 5εηνύο) ζρεδίνπ 

αλάπηπμεο θαη ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηεο 

 

5.1.(α). Αθαδεκατθή αλάπηπμε ηνπ Σκήκαηνο: πλνπηηθή ηζηνξηθή αλαδξνκή 

Ρν Ρκήκα ηδξχζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘80 (1986) θαη άξρηζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 1994 σο 
Ρκήκα Αλζξσπνγεσγξαθίαο. Πηε ζπλέρεηα κεηνλνκάζζεθε ζε Ρκήκα Γεσγξαθίαο, αληαπνθξηλφκελν 
ζηηο δηεζλείο ηάζεηο αθαδεκατθήο ζπγθξφηεζεο ηεο επηζηήκεο ηεο Γεσγξαθίαο, θαη θχξηα ζηε 
δηεπηζηεκνληθή ηεο ππφζηαζε –ηε ζχλζεζε κεηαμχ αλζξσπνγελψλ, θπζηθψλ/πεξηβαιινληηθψλ θαη 
παξεκβαηηθψλ (ζρεδηαζηηθψλ) πηπρψλ ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ, κε ηε ρξήζε εηδηθψλ κεζφδσλ, 
ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ αλάιπζεο, απεηθφληζεο θαη πξφβιεςεο. 

Ζ ζεκαληηθή απηή γηα ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηνπ Ρκήκαηνο εμέιημε, ππήξμε απνηέιεζκα εθηελψλ 

ζπδεηήζεσλ, δηαβνπιεχζεσλ θαη ζχλζεζεο απφςεσλ κεηαμχ ησλ (ηφηε) κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο πνπ 

είραλ ζεκαληηθή εκπεηξία θαη γλψζε ηνπ θιάδνπ κε απνηέιεζκα λα δηακνξθσζνχλ «απφ ηα θάησ» 

ζηξαηεγηθνί άμνλεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο, κηα εμέιημε πνπ  ππήξμε ζε γεληθέο γξακκέο 

απνηειεζκαηηθή.  

Ρα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ αμφλσλ, ήηαλ:  

 Ζ ζηειέρσζε ηνπ Ρκήκαηνο κε λέα κέιε ΓΔΞ ησλ νπνίσλ ηα γλσζηηθά αληηθείκελα εληάζζνληαλ 

ζηε ινγηθή ηεο δηεπηζηεκνληθήο ζπγθξφηεζεο ηεο επηζηήκεο ηεο Γεσγξαθίαο. 

 Νη ζπρλέο αλαδηνξγαλψζεηο ηνπ Ξξνπηπρηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο Ππνπδψλ ψζηε απηφ λα 

αληαπνθξίλεηαη θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξα ζην δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα ηεο Γεσγξαθίαο θαη ζηα 

γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ λέσλ κειψλ ΓΔΞ. 

 Ζ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ Ξξνγξάκκαηνο Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο κε αληηθείκελν ηε 

Γεσγξαθία θαη ην Πρεδηαζκφ ζηελ Κεζφγεην θαη ηελ Δπξψπε. 

 H ζηειέρσζε ηνπ Ρκήκαηνο κε κέιε ΓΔΞ ζηα θχξηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Γεσγξαθίαο έηζη 

ψζηε λα θαιπθζνχλ νη δηδαθηηθέο απαηηήζεηο ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ ΞΞΠ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθνχο ξπζκνχο.  

Ρα πξνβιήκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε απηή ηε θάζε ζρεηίζηεθαλ κε:  

 Ρε κεηαθίλεζε κειψλ ΓΔΞ ζε άιια Ξαλεπηζηήκηα 

 Ρν γεγνλφο φηη αξθεηά κέιε ΓΔΞ δελ είραλ θάλεη ζπνπδέο Γεσγξαθίαο αιιά πξνέξρνληαλ απφ 
ζπγγελείο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο. Υζηφζν, ηα κέιε απηά εθιέρηεθαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζε 
ρακειέο βαζκίδεο θαη ζπλεπψο είραλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηα εξεπλεηηθά θαη 
δηδαθηηθά ελδηαθέξνληά ηνπο ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο ηεο Γεσγξαθίαο.     

 

5.1.(β). εκεξηλή θαηάζηαζε, ζηφρνη/κέζα, πξννπηηθέο 

Πήκεξα, θαη παξά ηηο γλσζηέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηνλ έλα ή ηνλ άιιν βαζκφ φια ηα 
Ρκήκαηα πεξηθεξεηαθψλ ΑΔΗ, ην Ρκήκα Γεσγξαθίαο έρεη θαηαθηήζεη έλα ζεκαληηθφ βαζκφ 
αθαδεκατθήο σξηκφηεηαο. Ζ ζηειέρσζή ηνπ κε λέα κέιε ΓΔΞ θαη νη εμειίμεηο ησλ παιηφηεξσλ κειψλ, 
έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 
ζηνλ αξρηθφ ζηφρν –ηελ εκπέδσζε ηνπ δηεπηζηεκνληθνχ ραξαθηήξα ηεο Γεσγξαθίαο θαη ηε 
ζπκπιήξσζε ησλ επηκέξνπο γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ηε ζπλζέηνπλ. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο αθαδεκατθήο σξίκαλζεο είλαη ε δεκηνπξγία δηδαθηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ πνπ ζεξαπεχνπλ ηα επηκέξνπο γλσζηηθά αληηθείκελα –ή ζπγγελείο νκάδεο γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ- θαζψο θαη άηππσλ Ρνκέσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ νκαδνπνηνχληαη θαη «ρσξνζεηνχληαη» ηα 

εξεπλεηηθά, δηδαθηηθά θαη γεληθφηεξα επηζηεκνληθά ελδηαθέξνληα ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο.  

Νη  άηππνη απηνί Ρνκείο είλαη:  



Α.ΓΙ.Π. 
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 Ρνκέαο Αλζξσπνγεσγξαθίαο,  

 Ρνκέαο Φπζηθήο Γεσγξαθίαο,  

 Ρνκέαο Αλάπηπμεο θαη Πρεδηαζκνχ ηνπ Σψξνπ 

 Ρνκέαο Γεσπιεξνθνξηθήο. 

 

Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ αλάπηπμε γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ 
Γεσπιεξνθνξηθήο.  

Πηελ ίδηα θαηεχζπλζε αληηθαηαζηάζεθε ην πξψην ΞΚΠ κε αληηθείκελν «Γεσγξαθία θαη Πρεδηαζκφο 
ζηελ Δπξψπε θαη ηε Κεζφγεην» απφ ην ηζρχνλ ζήκεξα κε αληηθείκελν «Γεσγξαθία θαη εθαξκνζκέλε 
Γεσπιεξνθνξηθή». Ξηζαλφηαηα ζα κπνξνχζε ην λέν ΞΚΠ λα ζεζκνζεηεζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο 
θαη‘ αλάγθε λα θαηαξγεζεί ην πξνεγνχκελν, ην νπνίν ήηαλ ην πξψην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα 
Γεσγξαθίαο πνπ ζεζκνζεηήζεθε ζηελ Διιάδα θαη κε έλα θαηλνηφκν, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, 
αληηθείκελν. Κηα πξφζθαηε πξνζπάζεηα ζεζκνζέηεζεο ελφο δεχηεξνπ ΞΚΠ κε αληηθείκελν 
«Αλζξσπνγεσγξαθία θαη Πρεδηαζκφο ηνπ Σψξνπ», παξφηη έρεη εγθξηζεί απφ ην Ρκήκα θαη ηε Πχγθιεην 
ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, δελ έρεη σο ηψξα πινπνηεζεί ιφγσ δηάθνξσλ ζεζκηθψλ πεξηνξηζκψλ.     
 
Ζ ζηξαηεγηθή αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο πεξηιακβάλεη θαη δίλεη εμαηξεηηθά 
ζεκαληηθή έκθαζε ζηηο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο θαζψο απηέο απνηεινχλ κηα απφ ηηο θεληξηθέο 
εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ρκήκαηνο θαη έλα κέζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζχλδεζε ηεο έξεπλαο 
κε ηε δηδαζθαιία. Δηδηθφηεξα νη ζηφρνη αθαδεκατθήο αλάπηπμεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δηδαθηνξηθέο 
ζπνπδέο είλαη νη παξαθάησ: 
 Ππλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ εθπνλνχκελσλ δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ ζην Ρκήκα κέζα απφ 

ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπο (νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη ζην  
αληίζηνηρν Θεθάιαην ηεο παξνχζαο Έθζεζεο). 

 Έκθαζε ζηελ παξαγσγή εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ θαη απνηειεζκάησλ ηα νπνία επηδξνχλ κε ζεηηθφ 
ηξφπν ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο ρσξηθέο θιίκαθεο θαη γίλνληαη απνδεθηά 
απφ ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή επηζηεκνληθή θαη εξεπλεηηθή θνηλφηεηα.  

 Πχλδεζε ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ κε ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη 
επξχηεξν επίπεδν.  

 πνζηήξημε, πιηθή θαη εζηθή, φζν απηφ είλαη δπλαηφλ, ησλ Γ θαη νξγαληθή ηνπο έληαμε ζηελ 
αθαδεκατθή δσή ηνπ Ρκήκαηνο θαη ηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ 

 Πχλδεζε ησλ δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ κε ηελ δηδαζθαιία θαη ηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο κέζα ζην 
Ρκήκα θαη επξχηεξα  

 Ππλερήο παξαθνινχζεζε ησλ επηζηεκνληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ εμειίμεσλ θαη δεδνκέλσλ ζε 
ειιεληθφ, Δπξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη πξνζαξκνγή ηεο γεληθήο θαηεχζπλζεο ησλ 
δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ ζε απηέο.  

 Έκθαζε ζηνλ ζπλερή εκπινπηηζκφ ησλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ θαη εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ εθπφλεζε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ.  

  

Ρα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα κεγάια πνζνζηά δηαξξνήο θνηηεηψλ πξνο θεληξηθά ΑΔΗ, θαη 
θχξηα πξνο ην Ρκήκα Γεσγξαθίαο ηνπ Σαξνθφπεηνπ Ξαλεπηζηεκίνπ, έρνπλ ππξνδνηήζεη 
πξνβιεκαηηζκνχο θαη ζπδεηήζεηο –ηφζν άηππα, φζν θαη ζηα πιαίζηα ζεζκηθψλ νξγάλσλ φπσο ε ΓΠ ηνπ 
Ρκήκαηνο. Νη ζπδεηήζεηο απηέο αθνξνχλ ζηηο θαηεπζχλζεηο πνπ πξέπεη κειινληηθά λα αθνινπζήζεη ην 
Ρκήκα πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ ειθπζηηθφηεηά ηνπ θαη λα αληηκεησπίζεη ηνλ «αζέκηην 
αληαγσληζκφ» πνπ επηβάιιεη ν Αζελνθεληξηζκφο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θνηηεηψλ ζπλεπηθνπξνχκελνο 
απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην ησλ κεηεγγξαθψλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, σζηφζν, φηη νη 
πξνβιεκαηηζκνί απηνί δελ αληαλαθινχλ εγγελείο αλεπάξθεηεο ηεο κέρξη ηψξα αθαδεκατθήο εμέιημεο 
ηνπ Ρκήκαηνο, αιιά απφπεηξεο πξνζαξκνγήο ηνπ ζε θαηαλαγθαζκνχο πνπ επηβάιινληαη έμσζελ. 
Θαηαλαγθαζκνχο πνπ απνξξένπλ απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ηελ αλεπαξθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ 
Ξαλεπηζηεκίσλ, ηε ρσξνηαμηθή θαηαλνκή ησλ ΑΔΗ θαηά ην κνληέιν «κεηξφπνιε-πεξηθέξεηα», θαη ηνλ 
απνζπαζκαηηθφ θαη αληηθαηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πινπνηείηαη ε εθάζηνηε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή γηα 
ηελ αλψηαηε παηδεία ζηε ρψξα καο. 

Νη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηνπ Ρκήκαηνο δελ έρνπλ κέρξη ηψξα θαηαιήμεη ζε 
θάπνηνπο «θνηλνχο ηφπνπο». Αληαλαθινχλ πεξηζζφηεξν νκαδνπνηήζεηο ζπλαθψλ εξεπλεηηθψλ 
ελδηαθεξφλησλ ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο –πξάγκα θαζφια ζεκηηφ, θαη αθφκα επηβαιιφκελν εθ 
ησλ πξαγκάησλ.  



Α.ΓΙ.Π. 
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Υζηφζν, ην παξαπάλσ δελ εκπνδίδεη ηηο επηκέξνπο πξνζπάζεηεο πνπ ζπγθιίλνπλ ζε θνηλά απνδεθηέο 
αθαδεκατθέο θαηεπζχλζεηο φπσο: 

 Ρελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο ζε πεξηνρέο αηρκήο ηεο Γεσγξαθίαο. 

 Ρελ έληαμε θαηλνηφκσλ αληηθεηκέλσλ ζηηο κεηαπηπρηαθέο θαη ζηηο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο. 

 Ρελ πςεινχ επηπέδνπ δηδαζθαιία ηφζν ζε πξνπηπρηαθφ φζν θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. 

 Ρελ αχμεζε ηεο εμσζηξέθεηαο ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο, φπσο ε 
ζπγθξφηεζε εξεπλεηηθψλ δηθηχσλ ηφζν κε ΑΔΗ ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, ε 
ζπκκεηνρή ζε εζληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα, θ.α. 

Ρα κέζα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ θαηεπζχλζεσλ πεξηιακβάλνπλ: 

 Ρελ νπζηαζηηθνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Ρνκέσλ. Ξαξελζεηηθά αο ζεκεησζεί φηη κε ηε 
ζπκπιήξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ αξηζκνχ κειψλ ΓΔΞ, νη ηζρχνληεο ζήκεξα άηππνη Ρνκείο ζα 
ζεζκνζεηεζνχλ θαη ηππηθά. 

 Ρνλ πξνγξακκαηηζκφ λέσλ ζέζεσλ ΓΔΞ ζε γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ πξνζδηνξίδεη ν θάζε Ρνκέαο 
ζχκθσλα κε ηηο ηάζεηο εμέιημεο ηεο επηζηεκνληθήο πεξηνρήο πνπ ζεξαπεχεη.  

 Ρηο εμειίμεηο ησλ πθηζηάκελσλ κειψλ ΓΔΞ ησλ ρακειφηεξσλ βαζκίδσλ. 

 

Υζηφζν, ε ελεξγνπνίεζε ησλ παξαπάλσ κέζσλ παξακέλεη θαηαθεξκαηηζκέλε, αληηθαηηθή θαη ζπλεπψο 
πιεκκειήο, ιφγσ κηαο ζεηξάο αξλεηηθψλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζρεηίδνληαη: 

 Κε ηηο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο ζηνπο δηνξηζκνχο ησλ εθιεγκέλσλ κειψλ ΓΔΞ. 

 Κε ηηο πεξηνξηζκέλεο ζέζεηο δηδαζθφλησλ ηνπ ΞΓ 407/80, κε απνηέιεζκα πνιιά καζήκαηα 
επηινγήο ηνπ ΞΞΠ λα πξνζθέξνληαη πεξηπησζηαθά ή/θαη λα κελ πξνζθέξνληαη θαζφινπ. 

 Κε ηελ πεληρξή ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Ρκήκαηνο, κε απνηέιεζκα πνιιέο ζεκαληηθέο αθαδεκατθέο 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ κειψλ ΓΔΞ λα κελ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ (πρ ζπκκεηνρή ζε δηεζλή 
ζπλέδξηα, εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο θαη field trips ζην εμσηεξηθφ, πνπ απνηεινχλ νξγαληθφ ηκήκα ηεο 
εθπαίδεπζεο ησλ κειινληηθψλ ειιήλσλ Γεσγξάθσλ). 

 Κε αλεπάξθεηεο ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ εκπνδίδνπλ ηε ζεζκνζέηεζε ηνπ δεχηεξνπ 
ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο, ην νπνίν απνηειεί εθπεθξαζκέλν ζηφρν αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ 
Ρκήκαηνο.   

Γίλεηαη πξνθαλέο φηη κε ηνπο ππάξρνληεο πεξηνξηζκνχο δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη κηα δηαδηθαζία 
δηακφξθσζεο ελφο ζπλνιηθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο. Νη επηκέξνπο πξνζπάζεηεο, φπσο 
πξναλαθέξζεθε, ζπγθξνηνχληαη ηκεκαηηθά ζε επίπεδν άηππσλ Ρνκέσλ θαη νκάδσλ θνηλψλ 
εξεπλεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ.   

 

    

5.2. Γηαδηθαζία παξαθνινύζεζεο απηνύ ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη απνηειεζκαηηθόηεηά 

ηεο 

Νη ζηξαηεγηθνί άμνλεο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο αθνινπζνχληαη απφ κηα αληίζηνηρε 

δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο (monitoring) ηεο πινπνίεζεο ησλ αμφλσλ απηψλ. Ζ δηαδηθαζία απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηνπ Ρκήκαηνο, φπσο είλαη ε 

Γεληθή Ππλέιεπζε, ε Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο θαη νη Δπηηξνπέο ηνπ Ρκήκαηνο πνπ 

αζρνινχληαη κε ζέκαηα αθαδεκατθήο αλάπηπμεο, φπσο είλαη ε επηηξνπή πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ε 

επηηξνπή κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, θαη ε επηηξνπή δηδαθηνξηθψλ ζπνπδψλ.  

 

5.3. Γηαδηθαζία δεκνζηνπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

Νη απνθάζεηο ησλ παξαπάλσ ζεζκηθψλ νξγάλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο 

ησλ ζηξαηεγηθψλ αμφλσλ αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο ηεξνχληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε 

ηε κνξθή πξαθηηθψλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο θαζψο θαη ζηνλ «εμππεξεηεηή» (server) ηνπ 

Ρκήκαηνο. 

 

5.4. πκκεηνρή ηεο αθαδεκατθήο θνηλόηεηαο ζηε δηακόξθσζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο 

πινπνίεζεο θαη ζηε δεκνζηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαπηπμηαθώλ ηνπ 

ζηξαηεγηθώλ 
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Πηα πιαίζηα ηεο δηακφξθσζεο ησλ θαηεπζχλζεσλ θαη αμφλσλ αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο 

πνπ πεξηγξάθεθε ζηελ ελφηεηα 5.1, ζπκκεηέρνπλ, εθ ησλ πξαγκάησλ, ηα κέιε ΓΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο ηφζν 

ζε ζπδεηήζεηο θαη πξνβιεκαηηζκνχο ζηα πιαίζηα ησλ άηππσλ Ρνκέσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξγαζηεξίσλ, φζν θαη ζηα πιαίζηα ζεζκηθψλ νξγάλσλ φπσο είλαη νη δηάθνξεο επηηξνπέο ηνπ Ρκήκαηνο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε αθαδεκατθά ζέκαηα, ε Γεληθή Ππλέιεπζε θαη ε Γεληθή Ππλέιεπζε Δηδηθήο Πχλζεζεο 

ηνπ Ρκήκαηνο. 

 

5.5. πγθέληξσζε θαη αμηνπνίεζε από ην Σκήκα ησλ απαηηνύκελσλ γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθό ζρεδηαζκό ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρεία θαη δείθηεο. 

Γελ πθίζηαηαη ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε θαη αμηνπνίεζε απφ ην Ρκήκα ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο αθαδεκατθήο αλάπηπμήο ηνπ ζηνηρείσλ θαη δεηθηψλ. Ρα φπνηα ζηνηρεία 

είλαη ηκεκαηηθά, ζρεηίδνληαη κε δηαδηθαζίεο εθινγήο λέσλ κειψλ ΓΔΞ ή εμειίμεηο παιαηψλ, θαη 

αθνξνχλ ηα επηζηεκνληθά δεκνζηεχκαηα, ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ηε δηδαθηηθή εκπεηξία, θιπ. 

Υζηφζν, δελ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί ην θαηά πφζν ηα ζηνηρεία απηά αλαθέξνληαη ζε αληηθείκελα 

αηρκήο θαη ζπλεπψο θαηά πφζν ζπλάδνπλ κε ηηο θαηεπζχλζεηο αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Ρκήκαηνο. 

Άιια ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηηο ‗ζηξαηεγηθέο‘ απνθάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Ρκήκαηνο 
αθνξνχλ ζηηο επηδφζεηο ησλ θνηηεηψλ ζηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα, ζηηο επηινγέο ηνπο, ζηηο εμειίμεηο 
ζηελ επηζηήκε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο, κεηαμχ άιισλ. 

 

5.6. Πξνζπάζεηεο ηνπ Σκήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθύζεη κέιε αθαδεκατθνύ 

πξνζσπηθνύ πςεινύ επηπέδνπ. 

Ρα ηππηθά θξηηήξηα γηα ηελ εθινγή ή ηελ εμέιημε κειψλ ΓΔΞ ξπζκίδνληαη απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ 
πιαίζην. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Ρκήκαηνο απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κέρξη ζήκεξα ήηαλ λα 
εθιέγνληαη σο κέιε ΓΔΞ επηζηήκνλεο πςεινχ επηπέδνπ κε ζπνπδέο ζε έγθξηηα ΑΔΗ ηεο ρψξαο ή ηνπ 
εμσηεξηθνχ, κε αλαγλσξηζκέλε εξεπλεηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία θαη κε πξσηφηππν δεκνζηεπκέλν 
έξγν.  

Έλα βαζηθφ πξφβιεκα πνπ κεηψλεη ηελ «ειθπζηηθφηεηα» ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ν πεξηθεξεηαθφο ηνπ 
ραξαθηήξαο θαη ε εγθαηάζηαζή ηνπ ζε κηα κηθξή λεζησηηθή πφιε πνπ δελ δηαζέηεη νχηε ηηο ππνδνκέο 
νχηε ηηο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα άηνκα πςειψλ επηζηεκνληθψλ πξνζφλησλ φπσο 
ηα κέιε ΓΔΞ. Νη ζεκαληηθφηεξεο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ππνδνκέο ρσξνζεηνχληαη θαηά 
θαλφλα ζηα δπν κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, θαη θχξηα ζηελ Αζήλα, κε απνηέιεζκα ζεκαληηθφ 
θφζηνο ζπκκεηνρήο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. Ρα αληηζηαζκηζηηθά νθέιε πνπ ζα κπνξνχζαλ 
ζεσξεηηθά λα κεηψζνπλ ηα θφζηε ηεο πεξηθεξεηαθφηεηαο, νπδέπνηε δφζεθαλ πνηέ παξά ηηο πάιαη πνηέ 
επίζεκεο εμαγγειίεο. Απηφο είλαη θαη ν βαζηθφο ιφγνο πνπ έλαο, φρη αζήκαληνο, αξηζκφο κειψλ ΓΔΞ ηνπ 
Ρκήκαηνο, έρεη «ρξεζηκνπνηήζεη» ην Ρκήκα σο «εθαιηήξην» είηε γηα εθ λένπ εθινγή είηε γηα 
κεηαθίλεζε ζε άιια θεληξηθά Ξαλεπηζηήκηα. 

 

5.7. χλδεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ θαη εμειίμεσλ κειψλ ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ κε ην ζρέδην αθαδεκατθήο αλάπηπμεο ηνπ Σκήκαηνο 

Νη πξνθεξχμεηο λέσλ ζέζεσλ ΓΔΞ αθνξνχλ ζε γλσζηηθά αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη δηεζλψο ζηελ 

αηρκή ηεο επηζηήκεο ηεο Γεσγξαθίαο. Ν θαζνξηζκφο ησλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ γίλνληαη θαηφπηλ 

ζπδεηήζεσλ θαη πξνηάζεσλ ησλ Ρνκέσλ θαη επηθχξσζήο ηνπο απφ ηε ΓΠ ηνπ Ρκήκαηνο. Γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ απηφ ιακβάλνληαη ππφςε ηφζν νη πεξηνρέο αηρκήο ζηα επηκέξνπο γλσζηηθά πεδία πνπ 

ζεξαπεχνπλ νη Ρνκείο, φζν θαη νη αλάγθεο δηδαζθαιίαο ζην Ξξνπηπρηαθφ θαη ζην Κεηαπηπρηαθφ 

Ξξφγξακκα Ππνπδψλ ηνπ Ρκήκαηνο έηζη ψζηε λα πξνσζείηαη ε αθαδεκατθή ηνπ αλάπηπμε. Θα πξέπεη 

σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ε ζηειέρσζε ηνπ Ρκήκαηνο κε λέν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ δελ γίλεηαη κε 

θαλνληθφ ξπζκφ ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ κε ηηο νπνίεο δίλνληαη λέεο νξγαληθέο ζέζεηο. Αληίζεηα, ζηηο 

εμειίμεηο ησλ ήδε ππεξεηνχλησλ κειψλ ΓΔΞ είλαη δπλαηφλ ηα κέιε απηά λα ηξνπνπνηήζνπλ ην 

γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, έηζη ψζηε απηφ λα αληαπνθξίλεηαη πιεξέζηεξα ηφζν ζηα ελδηαθέξνληά 

ηνπο φζν θαη ζηηο λεψηεξεο ηάζεηο ηεο γεσγξαθηθήο επηζηήκεο. 
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5.8. Αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ δεηάεη ηεθκεξησκέλα ην Σκήκα αλά έηνο. Αξηζκφο θνηηεηψλ 

πνπ ηειηθά ζπνπδάδνπλ αλά έηνο θαη ε πξνέιεπζή ηνπο αλά ηξφπν εηζαγσγήο (εηζαγσγηθέο 

εμεηάζεηο, κεηεγγξαθέο, εηδηθέο θαηεγνξίεο, θιπ); 

Ν αξηζκφο θνηηεηψλ πνπ εγγξάθνληαη αλά έηνο θαη απηψλ πνπ παξακέλνπλ θαη ζπνπδάδνπλ ζην 

Ρκήκα, απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1999-2000 έσο θαη ην 2009-2010, θαίλεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα. 

Όπσο θαίλεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, ην πνζνζηφ θνηηεηψλ πνπ παξακέλνπλ θαη θνηηνχλ βαίλεη 

κεηνχκελνο ιφγσ ηνπ απμαλφκελνπ αξηζκνχ κεηεγγξαθψλ πξνο ηα θεληξηθά ΑΔΗ. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ θνηηεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο (πνπ αγγίδεη ην 100%) έρνπλ εηζαρζεί θαηφπηλ εηζαγσγηθψλ 

εμεηάζεσλ. 

Αθαδεκατθφ 
έηνο 

Δγγεγξακκέλνη 
θνηηεηέο 

Γηαγξαθέληεο 
ιφγσ 
κεηεγγξαθήο 

Φνηηεηέο πνπ 
παξακέλνπλ 

Πνζνζηφ (%) 
θνηηεηψλ πνπ 
παξακέλνπλ 

2009-2010 183 78 105 57,4 

2008-2009 182 76 106 58,2 

2006-2007 150 73 77 51,3 

2005-2006 100 46 54 54,0 

2004-2005 70 25 45 64,3 

2003-2004 70 24 46 65,7 

2002-2003 70 29 41 58,6 

2001-2002 75 22 53 70,7 

2000-2001 75 21 54 72,0 

1999-2000 67 15 52 77,6 

 

Ξεγή: Κε βάζε ζηνηρεία Γξακκαηείαο. 

 

5.9. Πξνζπάζεηεο πνπ θάλεη ην Σκήκα πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζεη θνηηεηέο πςεινχ 

επηπέδνπ 

Ρν ηζρχνλ ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηα ΑΔΗ, επλνεί ηα θεληξηθά Ρκήκαηα (πςειήο δήηεζεο) κε απνηέιεζκα 
ηα πεξηθεξεηαθή Ρκήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Ρκήκαηνο Γεσγξαθίαο, λα πξνζειθχνπλ 
θνηηεηέο κε ρακειέο επηδφζεηο ζηελ εζληθή βαζκνινγηθή θιίκαθα. Ζ αξλεηηθή απηή θαηάζηαζε 
επηδεηλψλεηαη απφ ηα θχκαηα θνηηεηηθήο δηαξξνήο (κεηεγγξαθψλ) πξνο ηα θεληξηθά ΑΔΗ (βι. 5.8). Ρν 
ρακειφ βαζκνινγηθφ επίπεδν ησλ πξσηνεγγξαθφκελσλ θνηηεηψλ δεκηνπξγεί ζεκαληηθέο δπζθνιίεο 
ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, δπζθνιίεο πνπ επηηείλνληαη ιφγσ ησλ ρακειψλ πνζνζηψλ παξαθνινχζεζεο 
ησλ καζεκάησλ  (κε εμαίξεζε ηα εξγαζηήξηα ζηα νπνία ε παξαθνινχζεζε είλαη ππνρξεσηηθή βάζεη ηνπ 
λφκνπ). 

Ζ θαηάζηαζε είλαη αληηδηακεηξηθά δηαθνξεηηθή ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θαη δηδαθηνξηθνχο θνηηεηέο ηνπ 
Ρκήκαηνο. Ζ επηινγή ησλ θνηηεηψλ απηψλ γίλεηαη κε απζηεξά θξηηήξηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη 
επαθξηβψο ζηνλ θαλνληζκφ Κεηαπηπρηαθψλ θαη Γηδαθηνξηθψλ Ππνπδψλ, έηζη ψζηε λα απνθιείεηαη 
θάζε πηζαλφηεηα κεξνιεπηηθήο επηινγήο θαη λα επηιέγνληαη νη ηθαλφηεξνη.  

Πε φ,ηη αθνξά ην ΞΚΠ, ηα απαηηεηηθά θξηηήξηα επηινγήο, ε ππνρξεσηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 
καζεκάησλ, ε θαζεκεξηλή παξνπζία ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ζηα 
εξγαζηήξηα, ε ζπκκεηνρή ελφο αξηζκνχ απ‘ απηνχο ζηελ παξνρή επηθνπξηθνχ έξγνπ, είλαη παξάγνληεο 
πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Πε φ,ηη αθνξά ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο, ηα θξηηήξηα επηινγήο είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθά, έηζη ψζηε 
λα επηιέγνληαη επηζηήκνλεο πςεινχ επηπέδνπ πνπ απνδεδεηγκέλα είλαη ηθαλνί λα θέξνπλ ζε πέξαο κηα 
δηδαθηνξηθή έξεπλα κε δηαθξηηή ζπκβνιή ζηελ επηζηήκε ηεο Γεσγξαθίαο. Υζηφζν, νη ζρέζεηο ηνπο κε 
ην Ρκήκα είλαη ιεηηνπξγηθά θαη ρσξνηαμηθά πεξηζζφηεξν «ραιαξέο», ζπγθξηηηθά κε ηνπο 
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κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ιφγσ ηνπ φηη: (α) δελ πξνβιέπνληαη καζήκαηα ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν, θαη 
(β) πνιινί ππνςήθηνη δηδάθηνξεο δηακέλνπλ γηα επαγγεικαηηθνχο θαη νηθνγελεηαθνχο ιφγνπο ζε άιιεο 
πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Ξξνθεηκέλνπ ην Ρκήκα λα βνεζήζεη ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξέο ηνπ λα 
δηαηεξνχλ, έζησ θαη πεξηνδηθά, επαθή κε απηφ, αιιά θαη λα ειέγρεη ηελ πνξεία ηνπο, έρεη ζεζκνζεηήζεη 
ηελ ππνρξεσηηθή παξνπζίαζε ηεο πξνφδνπ ηεο δηδαθηνξηθήο ηνπο δηαηξηβήο -κηα θνξά εηεζίσο- 
ελψπηνλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ Ρκήκαηνο. Ζ δηαδηθαζία απηή, δελ ππνθαζηζηά αζθαιψο ην 
έξγν ησλ ηξηκειψλ ζπκβνπιεπηηθψλ επηηξνπψλ. Απελαληίαο, δεκηνπξγεί έλα πιαίζην ζπλεχξεζεο θαη 
δηαιφγνπ πνπ είλαη επσθειέο ηφζν γηα ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο φζν θαη γηα ινηπά κέιε ηεο 
αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο.   
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6. Γηνηθεηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο 

6.1. Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ ππεξεζηψλ. 

 

6.1.1. Πψο είλαη ζηειερσκέλε θαη νξγαλσκέλε ε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ 

Σνκέσλ; 

Πην Ρκήκα δελ ιεηηνπξγνχλ Ρνκείο. Ζ Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο είλαη ζηειερσκέλε κε ηξία (3) άηνκα, 

κηα πξντζηακέλε πνπ είλαη θαη κφληκε ππάιιεινο θαη δχν ππαιιήινπο ΗΓΑΣ. Ρν πξνζσπηθφ απηφ είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξνπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΞΞΠ), ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

Κεηαπηπρηαθψλ Ππνπδψλ (ΞΚΠ) θαη ησλ ΓΠ θαη ΓΠΔΠ ηνπ Ρκήκαηνο.  

Ζ ζηειέρσζε απηή ηεο Γξακκαηείαο είλαη αλεπαξθήο γηα ηελ ζσζηή εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ, ηνπ 

αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρκήκαηνο. 

 

6.1.2. Πφζν απνηειεζκαηηθέο ζεσξείηε πσο είλαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη ην σξάξην 

ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Σκήκαηνο θαη ησλ Σνκέσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ; 

Ρν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Γξακκαηείαο είλαη επαξθέο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πξνπηπρηαθψλ 

θνηηεηψλ, θαζψο ε Γξακκαηεία είλαη αλνηρηή Γεπηέξα-Ρεηάξηε-Ξαξαζθεπή 10:00-13:00. Γηα ηηο 

αλάγθεο ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ θαη ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ, 

είλαη ζπλερψο αλνηρηή. Νη ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ε Γξακκαηεία είλαη απνηειεζκαηηθέο, αλ ιεθζεί 

ππφςε ε αλεπαξθήο ζηειέρσζή ηεο. 

 

6.1.3. Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε ζπλεξγαζία ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

κε εθείλεο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο; Πφζν ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ Σκήκαηνο είλαη  

(α) ε νξγάλσζε θαη ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο; 

(β) ησλ Τπεξεζηψλ Πιεξνθφξεζεο; 

 Ζ ζπλεξγαζία κε ηελ Θεληξηθή Γηνίθεζε θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή.  

Ζ Βηβιηνζήθε ηνπ Ηδξχκαηνο (πνπ παξέρεη θαη πεξεζίεο Ξιεξνθφξεζεο) είλαη πνιχ θαιά 

νξγαλσκέλε φζνλ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, κε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνπο θαηαιφγνπο ηεο απφ ην δηαδίθηπν, ςεθηνπνίεζε ηεο «γθξίδαο» 

βηβιηνγξαθίαο θαη δπλαηφηεηα θξάηεζεο ηίηισλ απφ ην ηειέθσλν. Ρν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφ, θαζψο ιεηηνπξγεί θάζε κέξα σο ηηο 15:00, θαη 2 εκέξεο ηε βδνκάδα σο ηηο 19:00. Ζ 

ιεηηνπξγία ηεο βηβιηνζήθεο ην απφγεπκα ζε θαζεκεξηλή βάζε είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή, ηδηαίηεξα 

θαηά ηε δηάξθεηα εμεηαζηηθψλ πεξηφδσλ.  

 

6.1.4. Πψο είλαη ζηειερσκέλα θαη πψο νξγαλψλνληαη ηα Δξγαζηήξηα ή/θαη ηα 

πνπδαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο; 

Πην Ρκήκα ιεηηνπξγνχλ ηξία (3) εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα: Ρν Δξγαζηήξην Γεσ-πιεξνθνξηθήο, ην 

Δξγαζηήξην Φπζηθήο Γεσγξαθίαο θαη ην Δξγαζηήξην Αλζξσπνγεσγξαθίαο. Δπίζεο ιεηηνπξγνχλ δέθα 

(10) Δξεπλεηηθά Δξγαζηήξηα. Θαλέλα εξγαζηήξην δελ είλαη ζεζκνζεηεκέλν. Γελ ιεηηνπξγνχλ 

Ππνπδαζηήξηα. 

Κφλν ην Δξγαζηήξην Γεσπιεξνθνξηθήο είλαη ζηειερσκέλν κε δχν (2) κέιε ΔΡΔΞ πνπ θαιχπηνπλ 

πιήξσο ηηο αλάγθεο ηνπ. Ρα εξεπλεηηθά Δξγαζηήξηα ιεηηνπξγνχλ ρσξίο κφληκν πξνζσπηθφ. 

Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε ζηειέρσζε ηνπιάρηζηνλ ησλ ππφινηπσλ δχν (2) εθπαηδεπηηθψλ 

Δξγαζηεξίσλ.  
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6.1.5. Πφζν απνηειεζκαηηθή ζεσξείηε πσο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπο;  

Ρν Δξγαζηήξην Γεσ-πιεξνθνξηθήο ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά (είλαη αλνηρηφ 12 ψξεο/εκέξα).  Ρα άιια 

δχν (2) εθπαηδεπηηθά Δξγαζηήξηα δελ ιεηηνπξγνχλ ην ίδην ηθαλνπνηεηηθά, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο 

πξνζσπηθνχ (ΔΡΔΞ). Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε ε ζηειέρσζε ησλ Δξγαζηεξίσλ απηψλ κε πξνζσπηθφ. 

 

6.1.6. Πψο ππνζηεξίδνληαη νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ 

ηνπ Σκήκαηνο; Πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη; 

Νη ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ ηνπ Ρκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπο 

δχν (2) ΔΡΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πεξεζία Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ ηνπ 

Ηδξχκαηνο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ηθαλνπνηεηηθή θαη νη ππεξεζίεο είλαη απνηειεζκαηηθέο. 

 

6.2. Τπεξεζίεο θνηηεηηθήο κέξηκλαο. 

 

6.2.1 Πψο εθαξκφδεηαη ν ζεζκφο ηνπ χκβνπινπ Θαζεγεηή; 

Γελ έρεη εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε αθφκε, αλ θαη έρεη πηνζεηεζεί απφ ηε ΓΠ ηνπ Ρκήκαηνο. 

 

6.2.2. Πφζν απνηειεζκαηηθά ππνζηεξίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο ζηε ρξήζε Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ; 

Ζ πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζηε ρξήζε Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ ππνζηεξίδεηαη πνιχ απνηειεζκαηηθά: ε ππνζηήξημε απφ ηνπο ΔΡΔΞ ηνπ Ρκήκαηνο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή θαη ν εμνπιηζκφο αλαλεψλεηαη θαη αληηθαζίζηαηαη αξθεηά ηαθηηθά απφ ηνλ ηαθηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ ή απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΞΚΠ ή απφ πξνγξάκκαηα ησλ ΘΞΠ.  

 

6.2.3. Τπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ; Πφζν 

απνηειεζκαηηθή είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο;  

Γελ ππάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ εξγαδφκελσλ θνηηεηψλ 

 

6.2.4. Τπάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ θαη εθείλσλ 

πνπ δελ νινθιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδέο ηνπο; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο; 

Γελ ππάξρεη ππεξεζία ππνζηήξημεο ησλ πεξηζζφηεξν αδχλακσλ θνηηεηψλ θαη εθείλσλ πνπ δελ 

νινθιεξψλνπλ εκπξφζεζκα ηηο ζπνπδέο ηνπο. 

 

6.2.5. Παξέρνληαη ππνηξνθίεο ζηνπο άξηζηνπο θνηηεηέο ή ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο 

θνηηεηψλ (πέξαλ ησλ ππνηξνθηψλ ηνπ ΗΘΤ); 

Γελ παξέρνληαη ππνηξνθίεο ζηνπο άξηζηνπο θνηηεηέο ή ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο θνηηεηψλ ηνπ ΞΞΠ ηνπ 

Ρκήκαηνο. Αληίζεηα, παξέρνληαη ππνηξνθίεο κε ηε κνξθή απαιιαγήο απφ ηελ θαηαβνιή δηδάθηξσλ ζε 

2 θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ ΞΚΠ ηνπ Ρκήκαηνο (ζηνλ/ε πξψην/ε απφ θάζε κηα απφ ηηο 2 θαηεπζχλζεηο). 

Δπίζεο, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα παξνρήο επηθνπξηθνχ έξγνπ ζην ΞΞΠ κε ακνηβή ζηνπο 

κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, κε θχξην θξηηήξην ηελ βαζκνινγία ηνπο. 
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6.2.6.  Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ 

λενεηζεξρφκελσλ ζην Σκήκα θνηηεηψλ; Πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη;  

Έρεη πηνζεηεζεί απφ ηε ΓΠ ηνπ Ρκήκαηνο ν ζεζκφο ηνπ Ππκβνχινπ Θαζεγεηή, αιιά δελ έρεη εθαξκνζηεί 

ζηελ πξάμε αθφκε. 

 

6.2.7. Πψο ζπκκεηέρνπλ νη θνηηεηέο ζηε δσή ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο γεληθφηεξα; 

Ιεηηνπξγεί ν θνηηεηηθφο ζχιινγνο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΞΞΠ θαη ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγνχλ πνιιέο 

πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο νκάδεο, πνηθίινπ πεξηερνκέλνπ, πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο ππνζηεξίδεηαη απφ ην 

Ίδξπκα θαη ηελ Θνζκεηεία ηεο Πρνιήο. 

 

6.2.8. Πψο ππνζηεξίδνληαη εηδηθά νη αιινδαπνί θνηηεηέο πνπ κεηαθηλνχληαη πξνο ην 

Σκήκα; 

Ιεηηνπξγεί Γξαθείν ERASMUS ηνπ Ηδξχκαηνο πνπ παξέρεη ζπκβνπιέο θαη βνήζεηα θαη θαζνδεγεί ηνπο 

θνηηεηέο. 

Γίλνληαη καζήκαηα Διιεληθήο γιψζζαο απφ ηελ Θνζκεηεία ηεο Πρνιήο. 

Γίλνληαη καζήκαηα θαη‘ ηδίαλ απφ πνιιά κέιε ΓΔΞ ζηνπο θνηηεηέο απηνχο ζηα Αγγιηθά ή παξέρεηαη 

μελφγισζζε βηβιηνγξαθία. 

 

6.3. Τπνδνκέο πάζεο θχζεσο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Σκήκα. 

 

6.3.1. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ησλ ηεθκεξίσλ ηεο βηβιηνζήθεο.  

Ρα ηεθκήξηα είλαη επαξθή αλ ιεθζεί ππφςε ην εχξνο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ Πρνιψλ θαη ησλ Ρκεκάησλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Ξαλεπηζηεκηαθή Κνλάδα Κπηηιήλεο. Ζ ςεθηαθή βάζε δεδνκέλσλ 

επηζηεκνληθψλ πεξηνδηθψλ έρεη βνεζήζεη ζεκαληηθά ην εξεπλεηηθφ έξγν. Ξξφβιεκα απνηειεί ε έιιεηςε 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζπλδξνκέο λέσλ ηίηισλ πεξηνδηθψλ ζηε βάζε απηή. 

 

6.3.2. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα θνηλφρξεζηνπ ηερληθνχ εμνπιηζκνχ.  

Ν ηερληθφο εμνπιηζκφο ηνπ Ρκήκαηνο θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ. Διιείςεηο 

παξαηεξνχληαη ζε φξγαλα πεδίνπ φηαλ ν αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ηνπ καζήκαηνο είλαη 

κεγάινο.  

 

6.3.3. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ θαη εμνπιηζκνχ ζπνπδαζηεξίσλ.  

Γελ ιεηηνπξγνχλ Ππνπδαζηήξηα. 

 

6.3.4. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα γξαθείσλ δηδαζθφλησλ. 

Ρα γξαθεία είλαη επαξθή θαη πνηνηηθά. πάξρνπλ κεκνλσκέλεο  θαθνηερλίεο  απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θηηξίνπ. 

 

6.3.5. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ Γξακκαηείαο Σκήκαηνο θαη Σνκέσλ. 

Ν ρψξνο ηεο Γξακκαηείαο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο. 

 

6.3.6. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ρψξσλ ζπλεδξηάζεσλ. 

Ρν Ρκήκα δηαζέηεη επαξθείο ρψξνπο ζπλεδξηάζεσλ. 
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6.3.7.      Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα άιισλ ρψξσλ (δηδαζθαιεία, πεηξακαηηθά ζρνιεία, 

κνπζεία, αξρεία, αγξνθηήκαηα, εθζεζηαθνί ρψξνη θιπ). 

Ρν Ρκήκα δηαζέηεη επαξθή εθζεζηαθφ ρψξν, πνπ ζηεξείηαη φκσο νπηηθνανπζηηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

 

 

6.3.8. Δπάξθεηα θαη πνηφηεηα ππνδνκψλ ΑΜΔΑ. 

Ρν Ρκήκα δηαζέηεη επαξθείο ππνδνκέο γηα ΑΚΔΑ, αιιά παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνχ ζηελ 

εμσηεξηθή πξφζβαζε ζην Ρκήκα. 

 

6.3.9. Πψο εμαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζε 

ππνδνκέο θαη εμνπιηζκφ ηνπ Ηδξχκαηνο; 

Ζ ρξήζε φισλ ησλ ππνδνκψλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη ειεχζεξε απφ ηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο 

θνηλφηεηαο. 

 

6.4. Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο ηνπ Σκήκαηνο (πιελ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ έξγνπ). 

 

6.4.1. Πνηεο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ ΣΠΔ;  

Νη ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ΡΞΔ είλαη: 

(α) Γήισζε καζεκάησλ (ειεθηξνληθά) απφ ηνπο θνηηεηέο 

(β) Δπηινγή βηβιίσλ (ειεθηξνληθά)  απφ ηνπο θνηηεηέο 

(γ) Γηαρείξηζε θνηηεηψλ (θνηηεηνιφγην) κε εηδηθφ ινγηζκηθφ 

(δ) πνζηήξημε καζεκάησλ (εηδηθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο)  

(ε) πνινγηζηηθέο ππεξεζίεο (απφ ηνπο εμππεξεηεηέο ηνπ Ρκήκαηνο θαη ην εθπαηδεπηηθφ Δξγαζηήξην 

Γεσπιεξνθνξηθήο) 

(ζη) Ρειε-δηαζθέςεηο (αίζνπζα ηειε-εθπαίδεπζεο – ηειε-δηάζθεςεο) 

 

6.4.2. Πνηεο απφ απηέο θαη πφζν ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ηνπο 

θνηηεηέο θαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο; 

Όιεο νη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ άιιε ηελ θνηλφηεηα ηνπ 

Ρκήκαηνο. 

 

6.4.3. Πφζα κέιε ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο δηαζέηνπλ ηζηνζειίδα ζην 

δηαδίθηπν;  

Όια.  

 

6.4.4. Πφζν ζπρλά αλαλεψλεηαη ν ηζηφηνπνο ηνπ Σκήκαηνο ζην δηαδίθηπν; 

Όζν αθνξά ζέκαηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, κία (1) θνξά ην έηνο. Γηα ζέκαηα ηξερνχζεο 

επηθαηξφηεηαο αλαλεψλεηαη ζπλερψο. 

 

6.5.  Γηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε ρξήζε ππνδνκψλ θαη εμνπιηζκνχ. 

6.5.1. Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ππνδνκψλ ηνπ Σκήκαηνο; Πψο 

δηαζθαιίδεηαη; 
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Λαη, γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ζε γεληθέο γξακκέο. Ζ νξζνινγηθή απηή ρξήζε δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ 

Γεληθή Ππλέιεπζε ηνπ Ρκήκαηνο. 

Σελ ηειεπηαία αθαδεκατθή ρξνληά ην Σκήκα αλαγθάζηεθε λα πεξηνξηζηεί ζηε ρξήζε 

ηκήκαηνο ησλ ππνδνκψλ πνπ αξρηθά ηνπ είραλ παξαρσξεζεί πξνθεηκέλνπ λα θηινμελεζνχλ 

ζην θηήξην Γεσγξαθίαο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηζηηθήο Σερλνινγίαο θαη 

Δπηθνηλσλίαο 

 

6.5.2. Γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ δηαζέζηκνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο; Πψο 

δηαζθαιίδεηαη; 

Λαη, γίλεηαη νξζνινγηθή ρξήζε ζε γεληθέο γξακκέο. Ζ νξζνινγηθή απηή ρξήζε δηαζθαιίδεηαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή πνδνκψλ ηνπ Ρκήκαηνο (3 κέιε ΓΔΞ θαη 2 κέιε ΔΡΔΞ) θαη ηε ΓΠ θαη ηε ΓΠΔΠ πνπ 

ιακβάλνπλ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο. 

 

6.6.  Γηαθάλεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ.  

 

6.6.1.   Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία ζχληαμεο θαη εθηέιεζεο πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Σκήκαηνο; 

Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; 

Ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Ρκήκαηνο ζπληάζζεηαη 2 θνξέο θάζε ρξφλν, ηνλ Πεπηέκβξην θαη ηνλ 

Φεβξνπάξην. Ζ Δπηηξνπή Νηθνλνκηθψλ θαη Ξξνκεζεηψλ ηνπ Ρκήκαηνο (πνπ απνηειείηαη απφ 3 κέιε 

ΓΔΞ) είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζχληαμε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (έζνδα θαη έμνδα). 

Θαηαγξάθεη ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ ΓΔΞ, ησλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαη ησλ θνηηεηψλ θαη ηα 

νκαδνπνηεί αλά θαηεγνξία δαπάλεο ζχκθσλα κε φζα ηζρχνπλ απφ ηε Γηνίθεζε ηνπ Ηδξχκαηνο (ΔΙΔ ή 

Νηθνλνκηθή πεξεζία) θαη πεγή εζφδσλ. Αλάινγα κε ηελ πεγή εζφδσλ, ε ΓΠ ή ε ΓΠΔΠ εγθξίλνπλ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη ε επηηξνπή Νηθνλνκηθψλ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ. Ζ παξαθνινχζεζε 

ηεο εθηέιεζεο γίλεηαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Ρκήκαηνο ή ηνπ ΞΚΠ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία εζφδσλ 

ππφ ηελ άκεζε επίβιεςε ηεο επηηξνπήο νηθνλνκηθψλ.  

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ηθαλνπνηεηηθή (κέζα ζηα κεγάια πιαίζηα θαζπζηέξεζεο γηα λα ηεξεζνχλ 

νη θαλφλεο δεκνζηφηεηαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο), αιιά ζπλεπάγεηαη κεγάιε 

επηβάξπλζε θαη θφξην εξγαζίαο ζε κέιε ΓΔΞ γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ εθηέιεζε  θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δίλαη απαξαίηεηε ε ελίζρπζε ζε πξνζσπηθφ θαη ε ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε ηνλ ΔΙΔ θαη ηελ 

Νηθνλνκηθή πεξεζία ηνπ Ηδξχκαηνο. Ζ ζπζηεκαηνπνίεζε θαη πιήξεο θαηαγξαθή φισλ ησλ ελεξγεηψλ 

ζε θάζε δηαδηθαζία (δηαθεξχμεηο δηαγσληζκψλ, πξαθηηθά αμηνιφγεζεο, θηι.) επίζεο ζα βνεζνχζε 

ζεκαληηθά. 

 

6.6.2.   Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; 

Ζ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ Ρκήκαηνο γίλεηαη απφ ηε ΓΠ θαη ηε ΓΠΔΠ. Δίλαη απνηειεζκαηηθή θπξίσο 

εμαηηίαο ηεο αλεπάξθεηαο ησλ πφξσλ. 

 

6.6.3. Πξνβιέπεηαη δηαδηθαζία απνινγηζκνχ; Πφζν απνηειεζκαηηθά εθαξκφδεηαη; 

Ξξνβιέπεηαη δηαδηθαζία απνινγηζκνχ απφ ηε ΓΠ θαη ηε ΓΠΔΠ αλάινγα κε ην είδνο ησλ εζφδσλ θαηά ηε 

ςήθηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δθαξκφδεηαη απνηειεζκαηηθά. 

Ζ Δπηηξνπή επηζπκεί λα πξνζζέζεη φηη ε έιιεηςε πξνζσπηθνχ ζην Ρκήκα ζπλεπάγεηαη κεγάιν θφξην 

εξγαζίαο ζην ππάξρνλ πξνζσπηθφ θαη ηδηαίηεξα απμεκέλν θφξην ζηα κέιε ΓΔΞ πνπ πξέπεη λα 

αζρνινχληαη (λα ζρεδηάδνπλ, λα επηβιέπνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ):  

(α) ηα νηθνλνκηθά ηνπ Ρκήκαηνο  
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(β) ηνλ εμνπιηζκφ (γεληθφ θαη πιεξνθνξηθήο- επηθνηλσληψλ)  

(γ) ην θηίξην θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

Ζ επηβάξπλζε απηή είλαη επηπιένλ απφ ηνλ ππφινηπν δηνηθεηηθφ θφξην ησλ κειψλ ΓΔΞ ζε άιια 

Ρκήκαηα ή Πρνιέο κε πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ. 

Ζ επηηξνπή επηζεκαίλεη φηη απαηηείηαη: 

(α) Δλίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ηφζν ηνπ δηνηθεηηθνχ (Γξακκαηείεο), φζν θαη ηνπ βνεζεηηθνχ ησλ 

Δξγαζηεξίσλ (ΔΡΔΞ θαη ΔΔΓΗΞ). 

(β) Θαιχηεξε θαη ζηελφηεξε ζπλεξγαζία κε Ηδξπκαηηθέο πεξεζίεο θαη νπζηαζηηθή ππνζηήξημε απφ 

απηέο γηα κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο. 

(β) Ξξνηππνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δεκηνπξγία ςεθηαθψλ αξρείσλ πνπ ζα πξνζθέξνπλ άκεζε 

βνήζεηα θαη ππνζηήξημε. 


