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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1.1 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 και είναι ένα από τα νεότερα Πανεπιστήμια της 
Ελλάδας.  Σήμερα,  είκοσι επτά χρόνια μετά την ίδρυσή του,  περιλαμβάνει  17 Τμήματα και 
κατατάσσεται  ανάμεσα  στα  μεγαλύτερα  Πανεπιστήμια  της  χώρας.  Διοικητική  έδρα  του 
Πανεπιστημίου  Αιγαίου  είναι  η  Μυτιλήνη,  ενώ  οι  εκπαιδευτικές  και  ερευνητικές 
δραστηριότητες του αναπτύσσονται  σε έξι  νησιά του Αρχιπελάγους  (Λέσβος,  Χίος,  Σάμος, 
Ρόδος, Σύρος, Λήμνος). 

Ο  ακαδημαϊκός  στόχος  του  Πανεπιστημίου  είναι  να  χαράξει  σύγχρονες  κατευθύνσεις  σε 
επιλεγμένα πεδία της  επιστήμης,  με κριτήριο την κοινωνική χρησιμότητα της  παρεχόμενης 
γνώσης και την αντιστοιχία με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Κύριο χαρακτηριστικό των 
Τμημάτων  του  είναι  η  ανάπτυξη  νέων  γνωστικών  αντικειμένων,  σε  κατευθύνσεις  που 
υπαγορεύονται  από την  εξέλιξη  της  ελληνικής,  ευρωπαϊκής  και  παγκόσμιας  κοινωνίας  και 
οικονομίας.  Η  φιλοσοφία  της  οργάνωσής  του  βασίζεται  στην  ανάπτυξη  ενός  πλέγματος 
τριτοβάθμιων σπουδών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) και ερευνητικών δραστηριοτήτων 
σε ένα εκτεταμένο νησιωτικό σύμπλεγμα, με γεωγραφική δομή Αρχιπελάγους. 

Η αντισυμβατική-δικτυακή χωροταξική διάρθρωση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου  αντικατοπτρίζει  τη  γεωγραφικά  κατακερματισμένη  δομή  του  Ελληνικού 
Αρχιπελάγους. Εδώ ο στόχος είναι να διευκολύνεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στα νησιά 
καθώς  και  ανάμεσα  τους  και  να  αποθαρρύνεται  η  μετακίνηση  του  πληθυσμού,  ώστε  να 
αποφευχθεί  η πληθυσμιακή αποδυνάμωσή τους  και  η  αποστράγγιση ποιοτικού ανθρώπινου 
δυναμικού. Το όραμα του Πανεπιστημίου είναι να αποφύγει την επικοινωνιακή απομόνωση 
των νησιών, με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας διακίνησης πληροφοριών, ελαχιστοποιώντας την 
εκροή ανθρώπων,  που οδηγεί  σε  απώλεια  δραστηριοτήτων και  καταρτισμένου ανθρώπινου 
δυναμικού.  Η  δικτυακή  οργάνωση  του  Πανεπιστημίου  λειτουργεί  ως  αντιστάθμισμα  του 
γεωγραφικού κατακερματισμού και της περιφερειακότητας του Αρχιπελάγους. 

1.2 Το Τμήμα Γεωγραφίας
Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου λειτουργεί στη Μυτιλήνη, στο νησί της 
Λέσβου. Είναι το πρώτο Τμήμα Γεωγραφίας στην Ελλάδα, το οποίο θεσμοθετήθηκε το 1989 
και  άρχισε  να  λειτουργεί  το  ακαδημαϊκό  έτος  1994-1995.  Αρχικά  ονομάστηκε  Τμήμα 
Ανθρωπογεωγραφίας, και από το 1997 μετονομάστηκε σε Τμήμα Γεωγραφίας ακολουθώντας 
διεθνείς τάσεις διεπιστημονικής – συνθετικής προσέγγισης του επιστημονικού αυτού κλάδου. 
Η δημιουργία του εξέφρασε την, έστω και καθυστερημένη, αναγνώριση της σημασίας που έχει 
η ανάπτυξη της σύγχρονης γεωγραφικής παιδείας στη χώρα που πριν δυόμισι χιλιετίες γέννησε 
τη Γεωγραφία  και  της  έδωσε το  όνομα με  το οποίο είναι  σήμερα παγκοσμίως  γνωστή.  Η 
δημιουργία του Τμήματος ήταν το ώριμο αποτέλεσμα της ανάγκης να αναπτυχθεί η σύγχρονη 
γεωγραφική ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, μια χώρα με πλούσιες 
φυσικογεωγραφικές  και  ανθρωπογεωγραφικές  ιδιαιτερότητες  που  παρουσιάζει  σύνθετα 
αναπτυξιακά  και  χωρικά  προβλήματα,  προκλήσεις  αλλά  και  δυνατότητες  στα  πλαίσια  της 
εντεινόμενης ενσωμάτωσής της στον κοινό ευρωπαϊκό χώρο και στον διεθνή καταμερισμό της 
εργασίας κάτω από τη δυναμική της παγκοσμιοποίησης. Το Τμήμα Γεωγραφίας ανήκει στη 
Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Στόχος του Τμήματος είναι να προσφέρει  ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακής και 
μεταπτυχιακής παιδείας στη Γεωγραφία,  που να παρακολουθεί  και να ανταποκρίνεται  τόσο 
στις  διεθνείς  εξελίξεις  στην  επιστημονική  αυτή  περιοχή,  όσο  και  στις  ανάγκες  και  τις 
ιδιαιτερότητες της μελέτης των χωρικών προβλημάτων στην Ελλάδα και τον ευρύτερο χώρο 
της Μεσογείου και της Ευρώπης. Από το 1994 το Τμήμα Γεωγραφίας αναπτύσσεται δυναμικά. 



Διαθέτει  ένα  πλήρες  πρόγραμμα  προπτυχιακών  σπουδών  που  διαρκώς  προσαρμόζεται  στις 
επιστημονικές και επαγγελματικές απαιτήσεις του κλάδου. Σήμερα έχει 20 μέλη διδακτικού και 
ερευνητικού  προσωπικού  (ΔΕΠ),  ενώ  μετά  από  τον  διορισμό  ήδη  εκλεγέντων  μελών 
προβλέπεται  αύξηση των μελών ΔΕΠ του Τμήματος σε 23.  Η διδασκαλία των μαθημάτων 
υποστηρίζεται και από έναν αριθμό διδασκόντων με σύμβαση Π.Δ.407/1980. Ο αριθμός των 
φοιτητών του  κυμαίνεται  γύρω στους  640.  Οι  απόφοιτοι  του Τμήματος  απασχολούνται  σε 
διάφορους τομείς της ελληνικής κοινωνίας, ενώ ένας αριθμός από αυτούς συνεχίζει τις σπουδές 
σε  μεταπτυχιακό  επίπεδο  στο  Τμήμα,  σε  άλλα  ΑΕΙ  της  χώρας  καθώς  και  σε  ΑΕΙ  του 
εξωτερικού.

Το Τμήμα στεγάζεται σε νέο σύγχρονο κτίριο στο Λόφο του Πανεπιστημίου (πρώην “Ξενία”) 2 
χιλμ. νοτίως της πόλης της Μυτιλήνης, μέσα σε ένα περιβάλλον που ευνοεί την απρόσκοπτη 
μελέτη  και  την έρευνα.  Το κτίριο είναι  εξοπλισμένο με άρτιες  τεχνολογικές  υποδομές  και 
διαθέτει  άνετους  χώρους  για  την  ανάπτυξη  της  διδακτικής,  ερευνητικής  και  γενικότερης 
ακαδημαϊκής  δραστηριότητας  του Τμήματος.  Για  την υποστήριξη της  διδασκαλίας  και  της 
έρευνας στο Τμήμα Γεωγραφίας λειτουργούν τα παρακάτω εργαστήρια:
• Εργαστήριο Γεωπληροφορικής, 
• Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας 
• Εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας και Χωρικού Σχεδιασμού
• Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας
• Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής
• Εργαστήριο Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών
• Εργαστήριο Δορυφορικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
• Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωμορφολογίας και Περιβαλλοντικής Γεωλογίας
• Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Τοπίου
• Εργαστήριο Οικονομικής Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξικού 
Σχεδιασμού 
• Εργαστήριο Μετακινήσεων Πληθυσμών
• Εργαστήριο Αστικής Γεωγραφίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
• Εργαστήριο Ανάλυσης και Οπτικοποίησης Χωροχρονικών Δεδομένων
• Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και 
Τηλεπισκόπησης

Τέλος,  η  εκπαιδευτική  διαδικασία  και  η  έρευνα  στο  Τμήμα  Γεωγραφίας  υποστηρίζονται 
σημαντικά από το Παράρτημα Μυτιλήνης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που 
είναι  άρτια και  σύγχρονα οργανωμένο.  Η κεντρική υπηρεσία της Βιβλιοθήκης εδράζει  στη 
Μυτιλήνη και συντονίζει πέντε παραρτήματα: στη Μυτιλήνη, Σάμο, Χίο, Ρόδο και Σύρο. Η 
συλλογή  της  Βιβλιοθήκης  στον  τομέα  της  Γεωγραφίας  είναι  σημαντική  και  ανανεώνεται 
συνεχώς  με  νέους  ξενόγλωσσους  και  Ελληνικούς  τίτλους  και  πληροφοριακό  υλικό  σε 
συμβατική ή/και ηλεκτρονική μορφή, ενώ υπάρχει άμεση και γρήγορη πρόσβαση σε διεθνείς 
βάσεις  δεδομένων.  Σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  λειτουργίας  της  Βιβλιοθήκης,  δικαίωμα 
δανεισμού  βιβλίων  και  πρόσβαση  σε  όλες  τις  υπηρεσίες  ανάκτησης  γνώσης,  φυσικά  ή 
ηλεκτρονικά, έχουν όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας.

1.2.1 Τα διοικητικά όργανα του Τμήματος Γεωγραφίας 
Η διοίκηση του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ασκείται από τον Πρόεδρο 
και τον Αναπληρωτή Προέδρου. 

Για  τη  διαχείριση  των  θεμάτων που  αφορούν  τους  υποψήφιους  διδάκτορες  του  Τμήματος 
Γεωγραφίας αρμόδια όργανα είναι τα εξής:
• Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ), η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του 
Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των 
μεταπτυχιακών  φοιτητών  και  υποψηφίων  διδακτόρων  του  Τμήματος  (άρθρο  2  του  Ν. 
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3685/2008). Η ΓΣΕΣ είναι αρμόδια για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για ΠΜΣ, τον 
ορισμό  των  μελών  των  συμβουλευτικών  επιτροπών,  των  εξεταστικών  επιτροπών,  τη 
συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και 
των υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους 
διατάξεις.
• Η Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (ΕΔΣ) έχει διετή θητεία και απαρτίζεται από τέσσερα 
μέλη  ΔΕΠ  του  Τμήματος,  από  αυτά  που  έχουν  τη  δυνατότητα  ανάληψης  και  επίβλεψης 
διδακτορικών διατριβών. Η ΕΔΣ είναι αρμόδια για την επεξεργασία και εισήγηση στη ΓΣΕΣ 
όλων  των  θεμάτων  που  αφορούν  τους  υποψήφιους  διδάκτορες  (αιτήσεις  και  διαδικασία 
επιλογής  των  υποψηφίων  για  εκπόνηση  διδακτορικής  διατριβής,  σύνταξη  Οδηγού 
Διδακτορικών Σπουδών κ.ο.κ.).
• Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2011-12 ισχύουν τα παρακάτω:

Πρόεδρος Τμήματος: Νικόλαος Ζούρος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρώτρια Προέδρου: Θεανώ Σ. Τερκενλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών:
Πρόεδρος: Θεοδώρα Πετανίδου, Καθηγήτρια
Μέλη: Ηλίας Κουρλιούρος, Καθηγητής

Θεανώ Τερκενλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σωτήριος Κουκούλας, Επίκουρος Καθηγητής

Προϊσταμένη Γραμματείας: Ελένη Γουρνέλου
Υπάλληλοι Γραμματείας: Μαίρη Πιττού (Γραμματεία ΠΜΣ), Σοφία Ανωμερίτου

1.2.2 Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Γεωγραφίας
Περιλαμβάνει  τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος  Γεωγραφίας  του Πανεπιστημίου Αιγαίου,  όπως 
περιγράφονται  στην  ιστοσελίδα  του  Τμήματος  (http://www.geo.aegean.gr/).  Συνοπτική 
αναφορά γίνεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος οδηγού.

2 ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ
Στο  Τμήμα  Γεωγραφίας,  διδακτορική  διατριβή  μπορούν  να  εκπονήσουν  κάτοχοι 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του Τμήματος Γεωγραφίας ή άλλου ΑΕΙ και 
ΤΕΙ  της  χώρας  ή  του  εξωτερικού  (βλ.  παρακάτω),  σε  θέμα  που  επιλέγει  ελεύθερα  κάθε 
υποψήφιος  διδάκτορας  σε  συνεργασία  με  ένα  ή  περισσότερα  μέλη  ΔΕΠ  του  Τμήματος. 
Πρωτογενώς, το θέμα μπορεί να προτείνεται είτε από τον υποψήφιο διδάκτορα, είτε από τα 
ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, το θέμα της διατριβής πρέπει να εντάσσεται σε 
μια  ή  περισσότερες  γνωστικές  περιοχές  της  επιστήμης  της  Γεωγραφίας,  καθώς  και  στα 
γενικότερα αντικείμενα ερευνητικού ενδιαφέροντος του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ. Η διατριβή 
θα πρέπει να πληροί το κριτήριο της πρωτοτυπίας και της διακριτής συμβολής στην επιστήμη 
της Γεωγραφίας, μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης ή/και μέσω της άσκησης κριτικής σκέψης.

Το Τμήμα Γεωγραφίας μπορεί να προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
εκπόνηση  διδακτορικής  διατριβής,  η  οποία  δημοσιεύεται  στον  ημερήσιο  τύπο  και  στην 
ιστοσελίδα  του  Τμήματος.  Στην  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  περιγράφονται 
αναλυτικά οι θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, για τις οποίες 
οι  υποψήφιοι  μπορούν  να  υποβάλλουν  αίτηση  για  εκπόνηση  διδακτορικής  διατριβής,  τα 
αναγκαία  δικαιολογητικά,  οι  προθεσμίες,  κ.ά.  σχετικές  πληροφορίες  που  αναλύονται 
παρακάτω. 

Η  διαδικασία  εκπόνησης  διδακτορικής  διατριβής  είναι  αμιγώς  ερευνητική  και  συνεπώς  η 

http://www.geo.aegean.gr/


ελάχιστη περίοδος που απαιτείται για απόκτηση του διδακτορικού τίτλου δεν συμπεριλαμβάνει 
διδασκαλία  μαθημάτων.  Όμως,  ο  υποψήφιος  διδάκτορας  οφείλει  να  συμμετέχει  ενεργά  σε 
κύκλους ειδικών σεμιναριακών διαλέξεων για υποψήφιους διδάκτορες, που πραγματοποιούνται 
κατά  την  περίοδο  αυτή,  έτσι  ώστε  να  μην  απέχει  από  τις  επιστημονικές  και  ερευνητικές 
εξελίξεις  κατά  τη  διάρκεια  εκπόνησης  της  διδακτορικής  του  έρευνας.  Είναι  δυνατόν,  η 
διδακτορική διατριβή να αποτελεί εμβάθυνση και μετεξέλιξη της μεταπτυχιακής διατριβής του 
φοιτητή, με τους όρους και περιορισμούς που περιγράφονται παρακάτω (βλ. κεφάλαιο 2.1).

2.1 Διαδικασίες, τυπικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για την 
υποβολή υποψηφιότητας 
2.1.1 Κατηγορίες πτυχιούχων
Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ή διδακτορικού τίτλου του Τμήματος Γεωγραφίας 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, γίνονται δεκτοί υποψήφιοι από δύο κατηγορίες πτυχιούχων:
(α) κάτοχοι ΜΔΕ του Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
(β) κάτοχοι ΜΔΕ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και άλλων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της 
ημεδαπής  ή  ομοταγών  αναγνωρισμένων  ιδρυμάτων  της  αλλοδαπής,  στο  ίδιο  ή  σε  συναφή 
γνωστικά αντικείμενα.

Σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις,  και  μετά  από  απόφαση  της  ΓΣΕΣ,  μπορούν  να  γίνουν  δεκτοί 
απόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου ΑΕΙ της αλλοδαπής οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι ΜΔΕ, 
διαθέτουν όμως σημαντική και αναγνωρισμένη, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, ερευνητική, 
μελετητική, συγγραφική κ.ά. εμπειρία σε θέματα σχετικά με την επιστήμη της Γεωγραφίας. Σε 
κάθε  περίπτωση,  οι  πτυχιούχοι  ΤΕΙ,  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  ή  ισότιμων σχολών  μπορούν  να  γίνουν 
δεκτοί  ως υποψήφιοι  διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι  ΜΔΕ (Ν. 3685/2008, άρθρ.  9, 
παρ.1β).

2.1.2 Τυπικές προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για υποβολή υποψηφιότητας 
Τόσο για τους κατόχους του ΜΔΕ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όσο 
και  για  τους  κατόχους  ΜΔΕ  άλλου  Τμήματος  ΑΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισοτίμου  ΑΕΙ  της 
αλλοδαπής,  απαιτείται  η  υποβολή  σχετικής  αίτησης  συνοδευόμενη  από  τα  εξής 
δικαιολογητικά:
• Αίτηση  εκπόνησης  διδακτορικής  διατριβής,  που  παρέχεται  από  τη  Γραμματεία  του 
Τμήματος.
• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
• Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίου ή διπλώματος και μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών).  Σε  περίπτωση  τίτλων  σπουδών  από  ΑΕΙ  της  αλλοδαπής,  απαιτείται  επίσημη 
μετάφραση στην  ελληνική  γλώσσα,  καθώς  και  αναγνώριση  ισοτιμίας  από το  ΔΙΚΑΤΣΑ ή 
ΔΟΑΤΑΠ.
• Επικυρωμένα αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας στα προπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά 
μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος.
• Επικυρωμένο  αντίγραφο  αναγνωρισμένου  πιστοποιητικού  επάρκειας  ξένης  γλώσσας  – 
κατά προτίμηση αγγλικής (βλ. παρακάτω). 
• Απλά  αντίγραφα,  όπου  υπάρχουν,  επιστημονικών  δημοσιεύσεων  σε  περιοδικά,  βιβλία, 
πρακτικά συνεδρίων· μελέτες, εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων, μονογραφίες κ.λπ., καθώς 
και  όποιο άλλο στοιχείο συμβάλλει,  κατά την κρίση  του υποψηφίου,  στη δημιουργία  μιας 
ολοκληρωμένης αντίληψης του επιστημονικού και ερευνητικού προφίλ του. 
• Δύο  (2)  τουλάχιστον  συστατικές  επιστολές  από  μέλη  ΔΕΠ  σε  ΑΕΙ  της  ημεδαπής  ή 
ισοτίμων ΑΕΙ της αλλοδαπής, ή ερευνητών σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή 
της αλλοδαπής. Μία από τις επιστολές μπορεί να προέρχεται και από τον επαγγελματικό χώρο 
του  υποψηφίου,  εφόσον  ο  τελευταίος  απασχολείται  επαγγελματικά  σε  συναφές,  με  το 
προτεινόμενο θέμα, αντικείμενο. 



Εκτός  των  παραπάνω τυπικών  δικαιολογητικών,  κάθε  υποψήφιος  οφείλει  να  συνυποβάλει 
«Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής», έως και μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής  της  συνέντευξης.  Στο  σχέδιο  αυτό  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  σε  γενικές 
γραμμές τα ακόλουθα: 
• Προτεινόμενος τίτλος της διατριβής και  της ευρύτερης γνωστικής περιοχής στην οποία 
εντάσσεται
• Περιγραφή του προτεινόμενου θέματος διδακτορικής διατριβής
• Περιγραφή του σκοπού και των επιμέρους στόχων της προτεινόμενης διατριβής (βασικά 
ερευνητικά  ερωτήματα  ή  προβλήματα  που  θα  απαντηθούν,  υποθέσεις  εργασίας  που  θα 
υποβληθούν σε έλεγχο)
• Στοιχεία πρωτοτυπίας του προτεινόμενου θέματος
• Προτεινόμενη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί
• Εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων
• Βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε στα παραπάνω
• Ενδεικτική σχετική περαιτέρω βιβλιογραφία.

Για  την  επιλογή  των  υποψήφιων  διδακτόρων  αρμόδια  είναι  η  ΓΣΕΣ  του  Τμήματος 
Γεωγραφίας.  Από  όσους  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον  και  παράλληλα  πληρούν  τα  τυπικά 
προσόντα,  η  Επιτροπή  Διδακτορικών  Σπουδών  (ΕΔΣ)  σε  συνεργασία  με  τα  εκάστοτε 
ενδιαφερόμενα μέλη ΔΕΠ, καλεί τους υποψηφίους σε προφορική συνέντευξη, σε ημερομηνία 
που καθορίζεται από τη ΓΣΕΣ του Τμήματος. Μετά τη συνέντευξη και την αξιολόγηση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν, και σε συνεργασία με το ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ που 
θα  αναλάβει  την  επίβλεψη  της  διατριβής,  η  ΕΔΣ  εισηγείται  σχετικά  στη  ΓΣΕΣ,  η  οποία 
αποτελεί  και  το  αρμόδιο  όργανο  για  την  αποδοχή  ή  μη  των  υποψηφίων  ως  υποψήφιων 
διδακτόρων του Τμήματος.

Η επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων πραγματοποιείται δύο φορές κατά το ακαδημαϊκό έτος, 
τον Οκτώβριο και το Μάρτιο. 

Αν διαπιστωθεί ότι οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν ορισμένα κενά ή ελλείψεις, είναι δυνατόν 
να  τους  ζητηθεί,  μετά  από  εισήγηση  του  επιβλέποντος  καθηγητή  προς  την  ΓΣΕΣ,  η 
παρακολούθηση ορισμένων μαθημάτων του Τμήματος Γεωγραφίας ή άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου  Αιγαίου,  κυρίως  μεταπτυχιακών,  αλλά  και  προπτυχιακών,.  Αυτό  γίνεται 
προκειμένου να εξασφαλιστεί  η  επάρκεια του υποψηφίου στην  ειδική  περιοχή στην  οποία 
πρόκειται να εκπονήσει την διδακτορική διατριβή του. Η πιστοποίηση της παρακολούθησης 
και  επιτυχούς  εξέτασης  του  υποψήφιου  διδάκτορα,  στα  μαθήματα  αυτά,  γίνεται  με  τους 
βαθμολογικούς καταλόγους της Γραμματείας του Τμήματος.

Οι προϋποθέσεις επάρκειας  της ξένης γλώσσας – κατά προτίμησης αγγλικής, ορίζονται  πιο 
κάτω. Θα ληφθεί θετικά υπόψη η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας σε κάθε περίπτωση, και  
η γνώση των ελληνικών στην περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων.

Σε περίπτωση που το θέμα της διατριβής σχετίζεται με την πληροφορική και τις εφαρμογές της 
στη  Γεωγραφία,  θετικά  θα  ληφθούν  υπόψη  οι  επιδόσεις  του  υποψήφιου  σε  σχετικά 
προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα. 

Η επάρκεια ξένης γλώσσας αποδεικνύεται στις πιο κάτω περιπτώσεις:
•Άριστη  γνώση  :  Για  την  Αγγλική  γλώσσα:  πτυχίο  CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN 
ENGLISH (CPE) των Πανεπιστημίων  Cambridge ή  Michigan, ή πτυχίο  CERTIFICATE IN 
PROFICIENT COMMUNICATION του  EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON 
EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα, ή  TOEFL βαθμολογία 110 
(iB), 270 (cB), 637 (pB) και άνω, ή κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2.
•Πολύ  καλή  γνώση:   Για  την  Αγγλική  γλώσσα:  πτυχίο  CERTIFICATE IN ADVANCED 
ENGLISH (CAE)  του  πανεπιστημίου  του  Cambridge,  ή  πτυχίο  ADVANCED LEVEL 
CERTIFICATE IN ENGLISH (ALCE) της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ή πτυχίο 



CERTIFICATE IN ADVANCED COMMUNICATION του  EDEXCEL INTERNATIONAL 
LONDON EXAMINATIONS ή  άλλων  πανεπιστημίων  δημόσιου  χαρακτήρα,  ή  TEST OF 
ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 785 και 
άνω του  EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY,  USA, ή  TOEFL βαθμολογία 
96-97 (iB), 243 (cB), 590-593 (pB) και άνω, ή κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου 
Γ1. 
•Καλή γνώση:   Για την Αγγλική γλώσσα: πτυχίο FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) 
του πανεπιστημίου Cambridge, ή πτυχίο MICHIGAN CERTIFICATE IN COMPETENCY IN 
ENGLISH (MCCE)  του  πανεπιστημίου  Michigan,  ή  πτυχίο  CERTIFICATE IN UPPER 
INTERMEDIATE COMMUNICATION του  EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON 
EXAMINATIONS ή άλλων πανεπιστημίων δημόσιου χαρακτήρα,  ή  δίπλωμα πιστοποίησης 
του IELTS  (International English Language Testing System), ή  TEST OF ENGLISH FOR 
INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 και άνω, ή  TOEFL 
βαθμολογία 79-80 (iB), 213 (cB), 550 (pB) και άνω, ή κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας 
επιπέδου Β2.
•Η άριστη, πολύ καλή και καλή γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται  επίσης με τους εξής 
τρόπους: (α) με πτυχίο τμήματος της οικείας γλώσσας και φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
πτυχίο  ή  δίπλωμα  ξενόγλωσσου  τμήματος  ή  σχολής  ΑΕΙ  της  ημεδαπής  ή  ισότιμο  της 
αλλοδαπής  ή  οποιοδήποτε  αναγνωρισμένο  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ξενόγλωσσου  ιδρύματος 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής ή πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δυο (2) 
τουλάχιστον  ετών  σε  ξενόγλωσσο  ίδρυμα  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  άδεια  επάρκειας 
διδασκαλίας της ξένης γλώσσας που χορηγείται από το ΥπΕΠΘ. 

• Τίτλοι επάρκειας ξένης γλώσσας, οι οποίοι δεν περιλαμβάνεται στους παραπάνω, μπορεί 
να γίνουν αποδεκτοί ανά περίπτωση μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος Γεωγραφίας. 
Όπου δεν υπάρχει  αντίστοιχο πιστοποιητικό,  είναι  δυνατόν να προεπιλεγούν οι  υποψήφιοι, 
εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια, με την προϋπόθεση ότι θα εξετασθούν στα αγγλικά, 
εντός του Τμήματος Γεωγραφίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η επάρκειά τους στη γλώσσα 
αυτή.  Οι  εξετάσεις  είναι  γραπτές,  διενεργούνται  από  το  αρμόδιο  για  τη  διδασκαλία  της 
αγγλικής γλώσσας μέλος ΕΙΔΙΠ της Σχολής, σε συνεργασία με την ΕΔΣ, και περιλαμβάνουν 
την απόδοση αποσπασμάτων από αγγλικά επιστημονικά κείμενα στην επιστημονική περιοχή 
του θέματος της διατριβής τους στην ελληνική. 

2.2 Προκήρυξη θέσεων υποψήφιων διδακτόρων
Με  απόφαση  της  ΓΣΕΣ,  το  Τμήμα  Γεωγραφίας  μπορεί  να  προβαίνει  σε  Πρόσκληση 
Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  την  εκπόνηση  διδακτορικής  διατριβής.  Η  Πρόσκληση 
Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  του  Τμήματος  και  μπορεί  να 
δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο. 

Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιλαμβάνονται τα γνωστικά πεδία, τα τυπικά 
προσόντα και οι προϋποθέσεις επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων, καθώς και την προθεσμία 
για  την  υποβολή  των  αιτήσεων  και  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών.  Στη  συνέχεια  οι 
υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής καλούνται σε προφορική συνέντευξη ενώπιον 
της ΕΔΣ και των ενδιαφερόμενων μελών ΔΕΠ, που ενδέχεται να αναλάβουν την επίβλεψη των 
διδακτορικών διατριβών.

2.3 Επιλογή και εγγραφή υποψηφίων διδακτόρων
Με βάση τη θετική εισήγηση της ΕΔΣ που διεξάγει την προσωπική συνέντευξη, αλλά και την 
εισήγηση των ενδιαφερόμενων μελών ΔΕΠ που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την επίβλεψη 
των διδακτορικών διατριβών, η ΓΣΕΣ προβαίνει στην επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων του 
Τμήματος.  Με βάση το  εγκεκριμένο  Σχέδιο  Πρότασης  Διδακτορικής  Διατριβής  που  έχουν 
καταθέσει οι υποψήφιοι, η ΓΣΕΣ ορίζει το θέμα και τον επιβλέποντα καθηγητή τους, ο οποίος 
θα πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή και άνω. 



Αμέσως  μετά την επιλογή τους από τη ΓΣΕΣ, οι  υποψήφιοι  διδάκτορες  καλούνται  από τη 
Γραμματεία του Τμήματος  για  εγγραφή.  Η διαδικασία της  επιλογής  και  σχετικές  εγγραφές 
λαμβάνουν χώρα δις κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, τον Οκτώβριο και το Μάρτιο.

2.4 Συμμετοχή υποψηφίων διδακτόρων στις δραστηριότητες του 
Τμήματος Γεωγραφίας
Ο υποψήφιος  διδάκτορας  συμμετέχει  σε  ορισμένες  από τις  δραστηριότητες  του Τμήματος, 
ιδιαίτερα σε εκείνες που είναι συναφείς με το αντικείμενο της διδακτορικής του διατριβής. 

Ο υποψήφιος διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να προσφέρει εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες  στο  Τμήμα  (Ν.  3685/2008,  άρθρο  9  παράγραφος  3δ).  Με  απόφαση  της  ΓΣΕΣ 
κατόπιν  εισήγησης  της  ΕΔΣ,  εξειδικεύονται  τα  παραπάνω  καθήκοντα  που  ανατίθενται  σε 
υποψήφιους διδάκτορες στην αρχή έκαστου εξαμήνου. Τα καθήκοντα αυτά και το είδος του 
παρεχόμενου έργου πιστοποιούνται με βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος.

Οι  υποψήφιοι  διδάκτορες  επιδιώκεται  να  συμμετέχουν  επ’  αμοιβή  σε  χρηματοδοτούμενα 
ερευνητικά  προγράμματα  υλοποιούμενα  από μέλη  ΔΕΠ του Τμήματος,  στο  βαθμό που  το 
αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος εντάσσεται στο αντικείμενο της διδακτορικής τους 
διατριβής. 

Στους  υποψήφιους  διδάκτορες  είναι  δυνατόν  να  ανατίθεται  επικουρικό  διδακτικό  έργο  σε 
προπτυχιακό  και  μεταπτυχιακό  επίπεδο  με  πρόταση  της  ΓΣΕΣ  του  Τμήματος  και  κοινή 
απόφαση  των  Υπουργών  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  και  Οικονομίας  και 
Οικονομικών,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  άρθρο 9,  παρ.  3ε του Ν.  3685/2008.  Το 
επικουρικό αυτό έργο –σε συμφωνία με τον επιβλέποντα καθηγητή– μπορεί να περιλαμβάνει 
εργαστηριακές  ασκήσεις,  φροντιστηριακά  μαθήματα,  ερευνητικές  ή  και  εξεταστικές 
δραστηριότητες του Τμήματος. Η απασχόληση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες ανά 
εβδομάδα.  Οι  σχετικές  λεπτομέρειες  για  τη  συμμετοχή  των  υποψηφίων  διδακτόρων  στην 
ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα του Τμήματος καθορίζονται με απόφαση της ΓΣΕΣ 

2.5 Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
2.5.1 Σύσταση τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής διδακτορικής διατριβής 
Στην απόφαση επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων περιλαμβάνεται ο ορισμός του θέματος 
της διδακτορικής διατριβής, με βάση το Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής που έχει 
καταθέσει ο υποψήφιος διδάκτορας και ο ορισμός του επιβλέποντος καθηγητή, ο οποίος,, όπως 
προαναφέρθηκε, πρέπει να ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή 
του Επίκουρου Καθηγητή. Στην ίδια συνεδρίαση της ΓΣΕΣ ή στις αμέσως επόμενες, μετά από 
εισήγηση  του  επιβλέποντος  καθηγητή,  ορίζονται  τα  υπόλοιπα  δύο  (2)  μέλη  της 
συμβουλευτικής επιτροπής, τα οποία μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ του ιδίου ή άλλου Τμήματος, 
του ιδίου ή άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου 
ηλικίας  καθηγητές  ΑΕΙ,  καθηγητές  ΑΣΕΙ  ή  μέλη  ΕΠ  των  ΤΕΙ  και  της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.  ή 
ερευνητές των βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή 
εξωτερικού. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και να 
έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με την επιστημονική περιοχή στην οποία ο 
υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του (άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3685/2008).

Η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του υποψήφιου διδάκτορα 
αποτελεί την επίσημη ημερομηνία έναρξης εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής. 

Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να επιβλέπει μέχρι πέντε (5), το ανώτατο, υποψήφιους διδάκτορες.



Μετά  τον  ορισμό  της  τριμελούς  συμβουλευτικής  επιτροπής,  και  μέσα  σε  προθεσμία  έως 
δεκαοκτώ  (18)  μηνών  ο  υποψήφιος  διδάκτορας  καταθέτει  στην  τριμελή  συμβουλευτική 
επιτροπή και στη Γραμματεία του Τμήματος ολοκληρωμένη ερευνητική πρόταση, στην οποία 
εκθέτει  το  ακριβές  θέμα της  διδακτορικής  διατριβής,  τη  μεθοδολογία  (τεχνικές  και  γενικά 
πρωτόκολλα) που θα χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσει το αντικείμενό του, την προγενέστερη 
γνώση επί του θέματος, όπως αυτή προκύπτει από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διατριβής, 

2.5.2 Παρακολούθηση της πορείας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής 
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος διδάκτορας βρίσκεται 
σε  συστηματική  συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και τα άλλα μέλη της τριμελούς 
επιτροπής  του.  Κατ’  έτος  ο  υποψήφιος  διδάκτορας  οφείλει  να  (α)  προβαίνει  σε  ανοιχτή 
προφορική  παρουσίαση  της  προόδου  της  διδακτορικής  του  έρευνας  και  (β)  να  καταθέτει 
γραπτή έκθεση της προόδου της διδακτορικής του έρευνας.

Η ανοιχτή προφορική παρουσίαση της προόδου της διδακτορικής έρευνας γίνεται μία φορά 
το χρόνο για κάθε υποψήφιο, κατά τη διάρκεια σχετικών ημερίδων. Οι τελευταίες καθορίζονται 
από τη ΓΣΕΣ και πραγματοποιούνται δις κατά τη διάρκεια κάθε ακαδημαϊκού έτους, μία κατά 
το χειμερινό και μία κατά το εαρινό εξάμηνο. Κατά την προφορική παρουσίαση της προόδου 
της διατριβής του, ο υποψήφιος καλείται να αναφερθεί στα παρακάτω θέματα και να απαντήσει 
στα σχετικά ερωτήματα:
1. Ερευνητικά ερωτήματα και Υπόθεση/υποθέσεις εργασίας της διατριβής
2. Περιληπτική απόδοση της προόδου έως την προηγούμενη παρουσίαση προόδου
3. Πρόοδος που έγινε κατά τον τελευταίο χρόνο. Ειδικότερα ως προς:
• Την πρόοδο της βιβλιογραφικής επισκόπησης
• Την οριστικοποίηση της μεθοδολογίας έρευνας
• Την  εργασία  πεδίου –  εργαστηρίου:  αποτελέσματα  (π.χ.  δημιουργία  πρωτοκόλλων 
έρευνας, αναγνώριση αντικειμένου/περιοχών έρευνας, αποτελέσματα πεδίου) 
• Ταξίδια στο εξωτερικό ή σε άλλα συναφή εργαστήρια της ημεδαπής για συνεργασία σε 
θέματα συναφή με την εκπόνηση της διατριβής
• Συνέδρια που ο υποψήφιος διδάκτωρ έλαβε μέρος με παρουσίαση εργασίας
• Εργασίες  που  δημοσιεύθηκαν,  έγιναν  αποδεκτές,  βρίσκονται  στη  διαδικασία 
συγγραφής
4. Προβλήματα και πιθανές λύσεις – Θέματα επιτυχούς ολοκλήρωσης της διατριβής
5. Ολικό Χρονοδιάγραμμα διατριβής με σημειακή εστίαση στο παρόν. 

Η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει 
Έκθεση προόδου στη ΓΣΕΣ του Τμήματος στο τέλος του πρώτου χρόνου από την ημερομηνία 
ορισμού της και,  στη συνέχεια, μία φορά κατ’ έτος (αμέσως μετά τη δημόσια παρουσίαση 
προόδου του υποψήφιου διδάκτορα) μέχρι την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής. Το 
Έντυπο της Έκθεσης Προόδου του Υποψήφιου Διδάκτορα παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ.
Ο  υποψήφιος  λαμβάνει  γνώση  των  αξιολογήσεων  που  τον  αφορούν  με  την  παραλαβή 
αντιγράφου του Εντύπου της έκθεσης προόδου του που του αποστέλλει  η Γραμματεία του 
Τμήματος.

Στη γραπτή έκθεση της παρουσίασης προόδου που καταθέτει ο υποψήφιος διδάκτορας και 
που  συνοδεύει  τη  δημόσια  παρουσίαση  της  προόδου  της  εργασίας  του,  θα  πρέπει  να 
περιλαμβάνονται/ θίγονται τα προαναφερθέντα ερωτήματα και θέματα.

Η πρώτη γραπτή έκθεση της παρουσίασης προόδου του υποψήφιου διδάκτορα είναι και η 
πλέον εκτεταμένη και αποτελεί την ολοκληρωμένη Πρόταση Διδακτορικής Διατριβής η οποία 
κατατίθεται μέσα σε διάστημα το ανώτερο δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ορισμού 
της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Η έκθεση αυτή θα περιλαμβάνει:



• προσωρινό τίτλο της διατριβής
• περιγραφή του θέματος, όπου στοιχειοθετείται η καινοτόμος προσφορά της προτεινόμενης 
διατριβής, του στόχου και των βασικών ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων εργασίας
• προτεινόμενη μεθοδολογία, πηγές και τεχνικές έρευνας
• σύντομη περιγραφή των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων
• πρώτη βιβλιογραφία προσανατολισμού, η οποία έχει συγκεντρωθεί από τον υποψήφιο και 
η οποία αποτελεί επαρκή επισκόπηση των όσων είναι ήδη γνωστά για το θέμα.
• χρονοδιάγραμμα  εξέλιξης  των  εργασιών  (κατανομή  του  προβλεπόμενου  χρόνου  σε 
περιόδους μελέτης, έρευνας, σύνταξης του τελικού κειμένου κλπ.).

Σε  περίπτωση  μη  πραγματοποίησης  της  προγραμματισμένης  παρουσίασης  για  λόγους 
ανωτέρας  βίας,  η  παρουσίαση  αναβάλλεται  για  άλλη  ημερομηνία.  Εάν  ο  υποψήφιος 
αδικαιολόγητα  δεν  εμφανίζεται  στην  προγραμματισμένη  παρουσίαση,  του  γίνεται  έγγραφη 
υπόμνηση από τον Πρόεδρο του Τμήματος. 

Εάν  και  μετά  την  υπόμνηση  αυτή  ο  υποψήφιος  διδάκτορας  εξακολουθεί  χωρίς  σοβαρή 
δικαιολογία  να  μην  προσέρχεται  για  την  παρουσίαση,  η  ΓΣΕΣ εξετάζει  το  ενδεχόμενο  να 
παραμείνει  σε  εκκρεμότητα  η  εγγραφή  του  στο  επόμενο  ακαδημαϊκό  έτος  μέχρι  την 
πραγματοποίηση της παρουσίασης. 

Εάν ο υποψήφιος δεν παρουσιάσει την πρόοδο της διατριβής του για δυο συνεχόμενα έτη χωρίς 
σοβαρό  λόγο,  τότε  ο  Πρόεδρος  του  Τμήματος  του  αποστέλλει  έγγραφη  προειδοποιητική 
υπόμνηση  ότι  σε  περίπτωση  που  δεν  ανταποκριθεί  άμεσα  επίκειται  η  διαγραφή  του  με 
απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος. Στην ακραία περίπτωση που ο υποψήφιος αγνοήσει και 
πάλι  την  υπόμνηση  αυτή,  διαγράφεται  αυτόματα  από  τους  καταλόγους  των  υποψηφίων 
διδακτόρων του Τμήματος με απόφαση της ΓΣΕΣ και χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Με την ολοκλήρωση της ελάχιστης διάρκειας εκπόνησης διατριβής,  συνέρχεται  η τριμελής 
συμβουλευτική επιτροπή του υποψηφίου και αξιολογεί την εξέλιξη και τη συνολική πορεία του 
έργου  του.  Στη  βάση  των  εκθέσεων  προόδου  και  της  ως  τότε  συνεργασίας  της  με  τον 
υποψήφιο,  ελέγχει  το  χρονοδιάγραμμα  ολοκλήρωσης  της  διατριβής  και  αποφασίζει  για  τη 
συνέχιση ή τη διακοπή της.

2.5.3 Γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής
Με απόφαση της ΓΣΕΣ ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η οποία 
μπορεί να είναι είτε η ελληνική είτε η αγγλική .
Σε  οποιαδήποτε  περίπτωση,  ο  υποψήφιος  διδάκτορας  οφείλει  να  παρουσιάσει  εκτεταμένη 
Περίληψη 3-5 σελίδων στην αγγλική ή ελληνική, αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι οι λεζάντες 
Πινάκων, Σχημάτων, Χαρτών, Φωτογραφιών κ.ά. σχετικών, θα πρέπει να παρουσιάζονται και 
στις δύο γλώσσες σε όλη την έκταση της διατριβής. 

2.5.4 Έκταση και ποιότητα της διδακτορικής διατριβής
Το κείμενο της διδακτορικής διατριβής δεν μπορεί κανονικά να υπερβαίνει τις 100.000 λέξεις,  
συμπεριλαμβανομένων των παρατημάτων, της βιβλιογραφίας, των πινάκων και διαγραμμάτων, 
κ.λπ.  Το  κείμενο  αυτό  οφείλει  να  έχει  συγκεκριμένη  (τυποποιημένη)  μορφή.  Για  τη 
μορφοποίηση και τυποποίηση ισχύουν οι κανόνες οι οποίοι δίνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του 
παρόντος οδηγού.  Σε κάθε περίπτωση, η διατριβή πρέπει  να κατατίθεται  σε μορφή που να 
επιτρέπει την αναπαραγωγή της σε μαυρό-ασπρα αντίγραφα, χωρίς να χάνει από τη ευκρίνεια 
και την ακρίβεια των στοιχείων της.

Η διδακτορική διατριβή οφείλει να είναι πρωτότυπη και να αποτελεί διακριτή συμβολή στην 
προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στη Γεωγραφία είτε μέσω της δημιουργίας 
νέας γνώσης, είτε μέσω της άσκησης αυτόνομης κριτικής σκέψης, είτε μέσω συνδυασμού των 



παραπάνω. 

Η διδακτορική διατριβή οφείλει  να είναι  ένα πλήρες  και  αυτοτελές  επιστημονικό έργο,  το 
οποίο να μπορεί να δημοσιευτεί είτε εξ ολοκλήρου με τη μορφή βιβλίου, ή τμηματικά με τη 
μορφή  σειράς  επιστημονικών  άρθρων.  Είναι  απαραίτητο,  ένα  τουλάχιστον  από  τα 
προβλεπόμενα άρθρα, να έχει γίνει αποδεκτό για δημοσίευση σε διεθνές έγκριτο περιοδικό SCI 
πριν από την υποστήριξη της διατριβής προς απονομή του τίτλου του διδάκτορα. Η εργασία 
αυτή,  στην  οποία  ο  υποψήφιος  διδάκτορας  θα  είναι  πρώτος  συγγραφέας,  θα  πρέπει  να 
προέρχεται εξ ολοκλήρου ή σε μεγάλο βαθμό από την διδακτορική διατριβή του υποψηφίου.

2.5.5 Ολοκλήρωση και διαδικασία υποβολής της διδακτορικής διατριβής
Μετά  την  έγκριση  του  τελικού  κειμένου  της  διδακτορικής  διατριβής  από  την  τριμελή 
συμβουλευτική επιτροπή, ο επιβλέπων συντάσσει την έκθεση ολοκλήρωσης της διδακτορικής 
διατριβής  του υποψήφιου διδάκτορα,  η  οποία συνυπογράφεται  από τα  άλλα δύο μέλη της 
συμβουλευτικής επιτροπής, και την οποία υποβάλλει στη ΓΣΕΣ, ενώ παράλληλα εισηγείται τη 
σύσταση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η σύσταση της επταμελούς επιτροπής δεν 
μπορεί να λάβει χώρα αν ο υποψήφιος διδάκτορας δεν έχει λάβει την αποδοχή της εργασίας σε  
διεθνές περιοδικό SCI. Υπογραμμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διδακτορικής 
διατριβής,  ο  υποψήφιος  ενθαρρύνεται  στην  προσπάθειά  του  να  κάνει  πρωτότυπες 
επιστημονικές δημοσιεύσεις. Υπενθυμίζεται δε, ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει την διδακτορική 
του  διατριβή  αν  δεν  έχει  τουλάχιστον  μία  εργασία  αποδεκτή  για  δημοσίευση  σε  διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό με κριτές. Η εργασία αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας να 
είναι πρώτος συγγραφέας, θα πρέπει να προέρχεται εξ ολοκλήρου ή σε μεγάλο βαθμό από την 
διδακτορική διατριβή του υποψηφίου.

2.5.6 Σύσταση επταμελούς εξεταστικής επιτροπής
Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα ορίζεται από τη 
ΓΣΕΣ  επταμελής  εξεταστική  επιτροπή,  στην  οποία  μετέχουν  και  τα  μέλη  της  τριμελούς 
συμβουλευτικής  επιτροπής.  Τέσσερα  (4)  τουλάχιστον  μέλη  της  επταμελούς  εξεταστικής 
επιτροπής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν 
στο οικείο Τμήμα. Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων 
της  ημεδαπής  ή  ομοταγών ιδρυμάτων της  αλλοδαπής,  αποχωρήσαντες  λόγω ορίου  ηλικίας 
καθηγητές ΑΕΙ, καθηγητές ΑΣΕΙ ή μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των 
βαθμίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, 
όλοι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

Όλα  τα  μέλη  της  επταμελούς  εξεταστικής  επιτροπής  πρέπει  να  έχουν  την  ίδια  ή  συναφή 
επιστημονική ειδικότητα με αυτή, στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή 
του.

2.5.7 Υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής
Την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, ο υποψήφιος παρουσιάζει και υποστηρίζει δημόσια την 
διδακτορική του διατριβή, ενώπιον της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Η διαδικασία είναι 
έγκυρη εφόσον είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον από τα επτά (7) μέλη της επιτροπής καθ’ 
όλη τη διάρκειά της. Στην αρχή της διαδικασίας, παίρνει το λόγο ο επιβλέπων καθηγητής ο 
οποίος παρουσιάζει τον υποψήφιο διδάκτορα στην επιτροπή. Κατόπιν, η επιτροπή, με πρόταση 
του επιβλέποντα, ορίζει πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής και της διαδικασίας. Στη συνέχεια, 
ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής δίνει το λόγο στον υποψήφιο διδάκτορα, ο οποίος με τη 
βοήθεια κατάλληλων εποπτικών μέσων, παρουσιάζει το θέμα της έρευνάς του, τη μεθοδολογία 
εργασίας  του,  υπογραμμίζοντας  ό,τι  τεκμηριώνει  το  πρωτότυπο  και  την  επιστημονική 
συνεισφορά της διατριβής του. Η παρουσίαση αυτή δεν μπορεί να ξεπερνά τον συνηθισμένο 
χρόνο μιας ακαδημαϊκής διάλεξης (το πολύ 45 λεπτά της ώρας). Μετά την ολοκλήρωση της 



παρουσίασης,  υποβάλλονται  από τα  μέλη  της  εξεταστικής  επιτροπής,  σχετικές  με  το  θέμα 
ερωτήσεις  ή  και  σχόλια,  στις  οποίες  ο  υποψήφιος  διδάκτορας  οφείλει  να  απαντήσει 
εμπεριστατωμένα. 

Στη συνέχεια, αποχωρούν από την αίθουσα εξέτασης όλοι οι παρευρισκόμενοι (του υποψήφιου 
διδάκτορα συμπεριλαμβανομένου), ώστε η εξεταστική επιτροπή να συνεδριάσει κατ’ ιδίαν. Η 
επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική συμβολή 
της στην επιστήμη και κατόπιν προβαίνει σε ψηφοφορία. 

Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η θετική ψήφος πέντε (5) τουλάχιστον 
μελών της εξεταστικής επιτροπής. Μετά την έγκριση της διατριβής, γίνεται, με ψηφοφορία, η 
αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης του υποψηφίου, με έναν απ’ τους εξής χαρακτηρισμούς: 
«καλώς»,  «λίαν καλώς»,  «άριστα».  Για τον πιο πάνω αξιολογικό χαρακτηρισμό απαιτείται, 
επίσης, η θετική ψήφος πέντε (5) τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής. Στο τέλος της 
διαδικασίας εξέτασης και της ψηφοφορίας συντάσσεται το σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται 
από όλα τα παρόντα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και υποβάλλεται μέσω της Γραμματείας 
στη ΓΣΕΣ του Τμήματος.

Μετά τη λήξη της κλειστής συνεδρίασης, η επιτροπή καλεί στην αίθουσα το ακροατήριο και 
τον  υποψήφιο  διδάκτορα  και  ανακοινώνει  την  απόφασή  της.  Στην  περίπτωση  θετικής 
απόφασης,  η  εξεταστική  επιτροπή  ανακοινώνει  στον  υποψήφιο  τυχόν  διορθώσεις  και 
βελτιώσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο γραπτό κείμενο της διατριβής. 

Στην περίπτωση που στην εξεταζόμενη διατριβή διαπιστωθούν προβλήματα μη συμβατά με 
τους κανόνες της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, όπως λογοκλοπή, ο υποψήφιος διδάκτορας χάνει, 
μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ, οριστικά την ιδιότητά του αυτή και διακόπτει κάθε σχέση του με 
το Τμήμα, ανεξάρτητα από την αξία της εργασίας που έχει ενδεχομένως πραγματοποιήσει ή τα 
χρόνια που έχει αφιερώσει σε αυτήν.

Η ενσωμάτωση τυχόν διορθώσεων που έχουν προταθεί από μέλη της εξεταστικής επιτροπής 
στη  διατριβή  του  υποψήφιου,  ελέγχεται  και  πιστοποιείται  εγγράφως  από  τον  επιβλέποντα 
καθηγητή στη ΓΣΕΣ του Τμήματος. Το διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρωθούν 
οι  διορθώσεις  και  να  υποβληθούν  τα  διορθωμένα  αντίτυπα  της  διατριβής,  δεν  μπορεί  να 
υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία της εξέτασης. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης βαθύτερων αδυναμιών, και εφόσον η εξεταστική επιτροπή κρίνει 
ότι παρόλα αυτά το έργο που έχει ήδη υλοποιηθεί είναι σημαντικό, είναι δυνατόν να προτείνει 
την επανυποβολή και επανεξέταση της διατριβής σε διάστημα όχι μικρότερο των δώδεκα (12) 
μηνών και όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ετών από την ημερομηνία της πρώτης εξέτασης. Ο 
υποψήφιος, λαμβάνει υπόψη του τις κριτικές παρατηρήσεις της επιτροπής, αναδιαρθρώνει και 
βελτιώνει επί της ουσίας την εργασία του και μετά την παρέλευση του παραπάνω διαστήματος 
κινεί με αίτησή του προς την Γραμματεία εκ νέου την διαδικασία υποβολής και εξέτασης της 
διατριβής. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης και τη δεύτερη φορά, λήγει οριστικά η σχέση του 
υποψήφιου  διδάκτορα  με  το  Τμήμα,  μετά  από  εισήγηση  του  επιβλέποντος  καθηγητή  και 
απόφαση της ΓΣΕΣ.

Το πρακτικό της υποστήριξης, κρίσης και αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής, τηρείται 
από τον επιβλέποντα καθηγητή, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη της, και διαβιβάζεται 
μέσω  της  Γραμματείας  στη  ΓΣΕΣ  του  Τμήματος,  μαζί  με  την  βεβαίωση  κατάθεσης  των 
διορθωμένων  αντιτύπων,  όπως  ορίζεται  πιο  πάνω.  Κατόπιν  αυτών,  η  ΓΣΕΣ,  σε  δημόσια 
συνεδρίασή  της  διαβάζει  το  πρακτικό  της  Εξεταστικής  Επιτροπής  και  στη  συνέχεια 
καθομολογεί  και  αναγορεύει  τον  υποψήφιο  σε  Διδάκτορα  του  Τμήματος  Γεωγραφίας  του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στη συνεδρίαση της ΓΣΕΣ, παρίσταται ο Πρύτανης ή ένας από τους 
Αντιπρυτάνεις. 



Πριν τη διαδικασία καθομολόγησης  στη  ΓΣΕΣ,  η  διατριβή  θα πρέπει  να έχει  τυπωθεί  και 
βιβλιοδετηθεί  επιμελώς  με  φροντίδα  του  διδάκτορα,  έχοντας  ενσωματώσει  όλες  τις 
προτεινόμενες διορθώσεις και σχόλια της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής. Ο διδάκτορας 
καταθέτει δεκαπέντε (15) αντίτυπα της διατριβής του, ως εξής: 
• Από ένα (1) αντίτυπο σε κάθε μέλος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής
• Δύο (2) αντίτυπα στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη 
• Δύο (2) αντίτυπα στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας του Παν/μίου Αιγαίου
• Ένα (1) αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη της Βουλής
• Δύο (2) αντίτυπα στην Εθνική Βιβλιοθήκη
• Ένα (1) αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Για  κάθε  διδάκτορα,  είναι  δυνατόν  με  απόφαση της  ΓΣΕΣ να προβλέπεται  ένα  χρηματικό 
ποσόν,  προκειμένου  να  καλυφθεί  μέρος  των  εξόδων  εκτύπωσης,  αναπαραγωγής  και 
βιβλιοδεσίας της διατριβής.

Όσον  αφορά  στα  βασικά  χαρακτηριστικά  του  διδακτορικού  διπλώματος  (π.χ.  διαστάσεις, 
χρώμα, Τμήμα, όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, τόπος καταγωγής του διδάκτορα) αυτά είναι 
όμοια με εκείνα του πτυχίου ή διπλώματος,. Επιπλέον, στο διδακτορικό δίπλωμα αναφέρονται 
το γνωστικό αντικείμενο, ο τίτλος της διατριβής, η χρονική περίοδος των σπουδών, ο βαθμός, η 
ημερομηνία απονομής και το Τμήμα προέλευσης. Το δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη, 
τον  Πρόεδρο του  Τμήματος  και  τον Προϊστάμενο Γραμματείας  του οικείου Τμήματος.  Το 
διδακτορικό δίπλωμα μπορεί να χορηγείται και σε περγαμηνή, αν τούτο ζητηθεί από τον ίδιο 
τον διδάκτορα, καταβάλλοντος,  στην περίπτωση αυτή,  την αξία της,  την οποία κάθε φορά 
καθορίζει το Πρυτανικό Συμβούλιο.

Στον  διδάκτορα  μπορεί  να  χορηγείται,  πριν  από  την  καθομολόγηση,  βεβαίωση  ότι  έχει 
περατώσει επιτυχώς τη διατριβή του.

Ο  κάτοχος  διδακτορικού  διπλώματος  δικαιούται  να  πάρει  δωρεάν  δύο  (2)  αντίγραφα  του 
διδακτορικού διπλώματος και περισσότερα εφόσον καταβάλει στο Ταμείο του Πανεπιστημίου 
παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. 

Τίτλος  που  χορηγήθηκε  είναι  δυνατόν  να  ανακληθεί  ή  ακυρωθεί  αν  αποδειχτεί  ότι  δεν 
συνέτρεχαν, την εποχή της απόκτησής του, οι εκ του νόμου και του κανονισμού προϋποθέσεις 
κτήσης του. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται από τα οικεία όργανα που απένειμαν τον τίτλο με 
πλειοψηφία των 3/4. Δευτεροβαθμίως παρεμβαίνει η Σύγκλητος. εφ’ όσον τούτο ζητηθεί από 
τον ενδιαφερόμενο. 

2.5.8 Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του διδακτορικού τίτλου είναι τρία (3) πλήρη 
ημερολογιακά έτη, ενώ η μέγιστη ορίζεται σε έξι (6.5) έτη, χρόνος που συμπεριλαμβάνει την 
περίοδο που απαιτείται για την τελική αποδοχή της εργασίας σε διεθνές περιοδικό. Μέσα σε 
αυτό  το  διάστημα  γίνονται  όλες  οι  διορθώσεις  από  τον  επιβλέποντα  και  ορισμός  της 
επταμελούς. Ως εναρκτήρια ημερομηνία της εκπόνησης ορίζεται η ημερομηνία ορισμού της 
τριμελούς  συμβουλευτικής  επιτροπής  του  υποψήφιου  διδάκτορα  και  ως  καταληκτική  η 
ημερομηνία  υποστήριξης  της  διδακτορικής  διατριβής  ενώπιον  της  επταμελούς  εξεταστικής 
επιτροπής.  Σε  ειδικές  περιπτώσεις  (π.χ.  λόγω  αποτυχίας  πειραματισμών,  εκπλήρωση 
στρατιωτικών  υποχρεώσεων  κ.ά.  ή  λόγω  υγείας),  είναι  δυνατή  η  παράταση  της  διάρκειας 
διδακτορικής διατριβής για ένα ακόμη έτος κατά το μέγιστο, που μπορεί να εφαρμοσθεί μόνον 
κατόπιν  αιτιολογημένης  εισήγησης της  τριμελούς  συμβουλευτικής  επιτροπής και  συναφούς 
έγκρισης  της  ΓΣΕΣ.  Σε  κάθε  περίπτωση  η  συνολική  διάρκεια  εκπόνησης  δεν  μπορεί  να 
υπερβαίνει τα επτά (7.5) έτη, περίοδος που συμπεριλαμβάνει την παραπάνω ετήσια παράταση.

Για τους υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση, χωρίς να είναι κάτοχοι 



ΜΔΕ, το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού τίτλου είναι τουλάχιστον 
τέσσερα  (4)  πλήρη  ημερολογιακά  έτη  από  την  ημερομηνία  ορισμού  της  τριμελούς 
συμβουλευτικής  επιτροπής  (Ν.  3685/2008,  άρθρ.  9,  παρ.  2γ).  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο 
υποψήφιος  διδάκτορας  υποχρεούται  να  περατώσει  τον  οργανωμένο κύκλο  μαθημάτων  που 
πιθανώς  έχει  ορισθεί  από  την  ΓΣΕΣ.  Ο  χρόνος  παρακολούθησης  κύκλου  υποχρεωτικών 
μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

2.5.9 Διαγραφή του Υποψήφιου Διδάκτορα από τους καταλόγους του Τμήματος  
Γεωγραφίας
Οι  περιπτώσεις  διαγραφής  υποψήφιου  διδάκτορα  από  τους  καταλόγους  υποψηφίων 
διδακτόρων του Τμήματος ορίζονται  ως ακολούθως (απόφαση 12ης/25.11.2009 συνεδρίασης 
της ΓΣΕΣ):
α. αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα προς τη ΓΣΕΣ του Τμήματος για διαγραφή του από τους 
καταλόγους υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου για 
προσωπικούς ή άλλους λόγους.
β.  έλλειψη  επικοινωνίας  του  υποψήφιου  διδάκτορα  με  τον  επιβλέποντα  της  διδακτορικής 
διατριβής  για  διάστημα  μεγαλύτερο  των  δύο  ακαδημαϊκών  ετών.  Η  έλλειψη  επικοινωνίας 
πιστοποιείται με προφορική εισήγηση/ενημέρωση των μελών της ΓΣΕΣ από τον επιβλέποντα 
κατά  τις  τακτές  ενημερώσεις  της  ΓΣΕΣ  για  την  πρόοδο  των  υποψηφίων  διδακτόρων  του 
Τμήματος από την ΕΔΣ. 
γ. μη προσέλευση του υποψήφιου διδάκτορα στην προγραμματισμένη ημερίδα παρουσιάσεων 
προόδου  των  διδακτορικών  διατριβών  των  υποψηφίων  διδακτόρων  του  Τμήματος  για  δύο 
συναπτά έτη, γεγονός που συνοδεύεται από έλλειψη γραπτής ενημέρωσης του επιβλέποντος 
και της Γραμματείας του Τμήματος για τους λόγους μη προσέλευσης. 

3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η  αξιολόγηση  των  διδακτορικών  σπουδών  στο  Τμήμα  Γεωγραφίας  γίνεται  μέσω 
ερωτηματολογίων που αποστέλλει ο Πρόεδρος σε (α) διδάκτορες, (β) υποψήφιους διδάκτορες 
και (γ) επιβλέποντες, ξεχωριστά μια φορά το χρόνο. Η τελική ανάλυση των ερωτηματολογίων 
και  αξιολόγηση  των  απαντήσεων  γίνεται  με  τη  βοήθεια  της  ΕΔΣ.  Τα  αποτελέσματα 
χρησιμοποιούνται για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, ενώ είναι διαθέσιμα και για 
την εξωτερική αξιολόγηση της ΑΔΙΠ. 
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Ερευνητικά  ενδιαφέροντα:  Θεωρία  και  μεθοδολογία  στην  κριτική  Οικονομική  Γεωγραφία, 
ανάπτυξη  και  σχεδιασμός  χώρων παραγωγικών και  καινοτόμων  δραστηριοτήτων, 
ολοκληρωμένη  τοπική  και  περιφερειακή  ανάπτυξη,  πολεοδομική  και  χωροταξική  πολιτική 
στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κυριακίδης Φαίδων, Καθηγητής

Ph.D.  στις  Γεωλογικές  και  Περιβαλλοντικές  Επιστήμες  με  ειδίκευση  Γεωστατιστική  στις  
Γεωεπιστήμες  (Geostatistics  in  the  Earth  Sciences),  Stanford  University,  HΠA  –  Πτυχίο  
Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Γνωστικό αντικείμενο: Χωρική Ανάλυση

Ερευνητικά  ενδιαφέροντα:  Γεωστατιστική,  χωρική  στατιστική,  χωρική  ανάλυση, 
γεωϋπολογιστική, γεωπληροφορική.

Μπριασούλη Ελένη, Καθηγήτρια

Ph.D. Χωροταξίας, University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ, Master’s Πολεοδομίας,  
University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ, Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ΕΜΠ

Γνωστικό αντικείμενο: Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης

Ερευνητικά  ενδιαφέροντα:  Ολοκληρωμένος  οικονομικός-περιβαλλοντικός  σχεδιασμός  και 
ανάλυση. Μεταβολές χρήσεων γης – θεωρίες και  μέθοδοι ανάλυσης.  Αειφόρος ανάπτυξη – 
δείκτες, σχεδιασμός. Αξιολόγηση. Λήψη αποφάσεων. Μεθοδολογία έρευνας

Πετανίδου Θεοδώρα, Καθηγήτρια

Διδακτορικό  στην  Οικολογία,  Τμήμα Βιολογίας  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης.  
Πτυχίο Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πτυχίο Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο  
Θεσσαλονίκης.

Γνωστικό αντικείμενο: Περιβαλλοντική Γεωγραφία

Ιστοσελίδες: http://www.geo.aegean.gr/greek/cvs/petanidou.htm, 
http  ://  www  2.  aegean  .  gr  /  lab  _  biogeography  -  ecology  /  

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Oικολογία, βιογεωγραφία και διατήρηση της φύσης. Έμφαση στη 
βιοποικιλότητα  επικονιαστών  και  οικολογία  επικονίασης.  Οικογεωγραφία  και  πολιτισμική 
οικολογία  της  Μεσογείου.  Ιστορία,  γεωγραφία  και  διαχείριση  φυσικών  πόρων  και 
παραγωγικών τοπίων, με έμφαση σε αλάτι – αλυκές, αναβαθμίδες για καλλιέργεια, ελαιώνες 
κ.ά.

Ζούρος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διδακτορικό Γεωλογίας, Γεωλογικό Τμήμα Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Πτυχίο  
Γεωλογίας Γεωλογικό Τμήμα Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 

Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική Γεωγραφία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Γενική και τεκτονική Γεωλογία, Γεωμορφολογία, Χαρτογράφηση, 
Ενεργά  γεωδυναμικά  φαινόμενα  και  διεργασίες,  Ενεργός  τεκτονική  και  γεωτεκτονική, 

http://www2.aegean.gr/lab_biogeography-ecology/
http://www.geo.aegean.gr/greek/cvs/petanidou.htm


Μορφοτεκτονική, Γεω-διατήρηση και γεωποικιλότητα, Γεωγραφία – διαχείριση - προστασία 
και  ανάδειξη  φυσικών  μνημείων  με  έμφαση  στους  γεωτόπους,  γεωμορφές  και  τοπία  στην 
Ελλάδα  και  την  Ευρώπη,  Γεωμορφολογικές  και  γεωλογικές  παράμετροι  στον  αστικό 
σχεδιασμό και  την  κατασκευή  τεχνικών  έργων,  Γεωιστορική  και  γεωδυναμική  εξέλιξη  του 
Ελληνικού και του Μεσογειακού χώρου.

Καλαμποκίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Ph.D. Επιστήμη Πυρκαγιών/Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Colorado State University,  
HΠA - M.S. Επιστήμη Δασικών Πυρκαγιών, University of Montana, ΗΠA - Πτυχίο Δασολογίας  
& Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία των Φυσικών Καταστροφών με έμφαση στη χρήση των ΓΣΠ

Ερευνητικά  ενδιαφέροντα:  Αντιμετώπιση  φυσικών  καταστροφών,  διαχείριση  κινδύνων, 
διαταραχές  οικοσυστημάτων,  οικολογία  και  διαχείριση  πυρκαγιών,  διαχείριση  δασικών 
οικοσυστημάτων, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, χωρική ανάλυση

Κορρές Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διδακτορικό  Οικονομικών  Επιστημών,  Πανεπιστήμιο  του  Λονδίνου,  Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  
Eιδίκευσης  στην  Οικονομική  Ανάπτυξη,  Πανεπιστήμιο  του  Έσσεξ,  Πανεπιστήμιο  Πειραιώς,  
Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών 

Γνωστικό αντικείμενο: Οικονομική του Χώρου και Οικονομική Ανάπτυξη

Ερευνητικά  ενδιαφέροντα:  Περιφερειακά  Οικονομετρικά  Υποδείγματα,  Ανάλυση 
Υποδειγμάτων  Εισροών-Εκροών,  Περιφερειακή  Οικονομική  Ανάπτυξη,  Οικονομικός 
Προγραμματισμός, Χωρική Ανάλυση

Σουλακέλλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Διδακτορικό Γεωλογίας, Γεωλογικό Τμήμα Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Πτυχίο  
Γεωλογίας Γεωλογικό Τμήμα Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 

Γνωστικό αντικείμενο:  Θεματική Χαρτογραφία

Ερευνητικά  ενδιαφέροντα:  Θεματική  Χαρτογραφία,  Συστήματα  Γεωγραφικών Πληροφοριών 
(GIS), Τηλεπισκόπηση με έμφαση σε Γεωγραφικές Εφαρμογές

Τερκενλή Θεανώ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ph.D. Γεωγραφίας, University of Minnesota, Twin Cities, ΗΠΑ, M.Sc. Αρχιτεκτονική Τοπίου,  
University  of  Wisconsin,  Madison,  ΗΠΑ,  Πτυχίο  Δασολογίας,  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  
Θεσσαλονίκης
Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτισμική Γεωγραφία με έμφαση στη Γεωγραφία του Τοπίου

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Οι μεταβαλλόμενες χωρικότητες της σύγχρονης κοινωνικής ζωής 
και  των  πολιτισμικών  μεταβλητών  σε  παγκόσμια  και  τοπική  κλίμακα.  Γεωγραφίες  της 
καθημερινής ζωής. Οι έννοιες του χώρου και του τόπου, αντίληψη και δεσμοί με τον ιδιαίτερο 
τόπο, πολιτισμικές ταυτότητες. Κριτικές γεωγραφικές προσεγγίσεις στη μελέτη του τουρισμού 
και  του  ελεύθερου  χρόνου.  Πολιτισμικά  τοπία:  ανάλυση,  αντίληψη  και  συμπεριφορά. 
Μεσόγειος--Ευρώπη, Αφρική, Βόρειος Αμερική

Βαΐτης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής

Διδακτορικό Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών,  
Πτυχίο  Παιδαγωγικών  Σπουδών,  ΣΕΛΕΤΕ/ΠΑΤΕΣ  Πατρών,  Δίπλωμα  Μηχανικού  Η/Υ  &  
Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση στις βάσεις γεωγραφικών δεδομένων

Ερευνητικά  ενδιαφέροντα: Γεωγραφικές  και  Χωρο-χρονικές  Βάσεις  Δεδομένων,  Δια-
λειτουργικότητα  Βάσεων  Δεδομένων,  Μοντέλα  και  Συστήματα  Υπερκειμένου,  Δομικός 
Υπολογισμός



Ιωσηφίδης Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής 

Διδακτορικό  Γεωγραφίας,  Πανεπιστήμιο  Sussex,  Αγγλία.  Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευσης  
στην  Περιφερειακή  Ανάπτυξη,  Ινστιτούτο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης,  Πάντειο  Πανεπιστήμιο  
Αθηνών, Πτυχίο Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Γνωστικό Αντικείμενο: Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες 

Ερευνητικά  ενδιαφέροντα:  Μεθοδολογία  Κοινωνικής  Έρευνας,  Ανάλυση  Ποιοτικών 
Δεδομένων με Η/Υ, Μετανάστευση, Αγορές Εργασίας, Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Κίζος Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής 

Ph.D.  στις  Επιστήμες  του  Περιβάλλοντος,  Πτυχίο  Γεωπόνου  στη  Σχολή  Γεωτεχνικών  
Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωγραφία της Υπαίθρου

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Δυναμική και μεταβολές του αγροτικού τοπίου, Κοινωνιολογία της 
υπαίθρου, Ανάπτυξη υπαίθρου και πολιτικές, Κοινή Αγροτική Πολιτική, Αγροτική ανάπτυξη, 
Ιστορία αγροτικών σχέσεων και αγροτικού τοπίου στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο. 

Κλωνάρη Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Διδακτορικό  Γεωγραφίας  στην  Εκπαίδευση  και  Διδακτική  της  Γεωγραφίας,  Π.Τ.Δ.Ε.  
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Γεωλόγου, Φυσικομαθηματική Σχολή Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Γνωστικό αντικείμενο: Εκπαίδευση και Διδακτική της Γεωγραφίας

Ερευνητικά  ενδιαφέροντα:  Γεωγραφία  και  Εκπαίδευση,  Διδασκαλία  και  Μάθηση  στη 
Γεωγραφία, Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διδασκαλία της Γεωγραφίας, Παιδαγωγικά.

Κουκούλας Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής

Διδακτορικό Σ.Γ.Π και Τηλεπισκόπησης, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Λονδίνου (King's),  
Πτυχίο Περιβάλλοντος, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γνωστικό αντικείμενο: Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Ερευνητικά  ενδιαφέροντα:  Συστήματα  Γεωγραφικών  Πληροφοριών,  Τηλεπισκόπηση, 
Διαχείριση Περιβάλλοντος

Πετράκου Ηλέκτρα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Ph.D στις Εθνοτικές Σχέσεις,  University of Warwick, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην  
Πολιτική Επιστήμη, University of Warwick, Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών,  
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών.

Γνωστικό αντικείμενο: Πολιτική Γεωγραφία

Ερευνητικά  ενδιαφέροντα: Πολιτική  γεωγραφία,  Σχέσεις  της  ιδιότητας  του  πολίτη  με  την 
ιθαγένεια και την ταυτότητα, Σύνορα και πολιτικές και κοινωνικές σχέσεις, Μετανάστευση, 
Άσυλο και Διασπορά με έμφαση στις θεωρητικές προσεγγίσεις και την πολιτική σε διεθνές,  
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

Διδακτορικό Γεωγραφίας (Géographie de l’Aménagement),  σχολή Γεωγραφίας  Université  de 
Paris IV Sorbonne - Conservatoire National des Arts et Métiers, D.E.A. Γεωγραφίας (mention 
Aménagement,  Planification et Urbanisme),  σχολή  Γεωγραφίας,  Université  de Paris IV 
Sorbonne -  CNAM, Πτυχίο Χωροταξίας - Πολεοδομίας (Aménagement mention Urbanisme),  
Université de Paris VIII (Institut d'Urbanisme de l'Académie de Paris)

Γνωστικό αντικείμενο : Ιστορική Γεωγραφία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Ιστορική Γεωγραφία, Μικρές Κρατικές Οντότητες, Γεωγραφία των 
Ιστορικών Πολιτισμών, Γεωγραφία των Ιερών Τόπων, Γεω-Οπτικοποίηση (κίνηση, διάδραση, 



3D-Εικονική αναπαράσταση), Γραφική Σημειολογία, Άτλαντες, Ιστορική Χαρτογραφία.

Χωριανόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

Ph.D στη Γεωγραφία,  London School of Economics,  ΜΑ  by Research στην Αστική Πολιτική,  
University of Warwick,  Pgr Diploma στην Πολιτική Επιστήμη,  University of Warwick, Πτυχίο  
Πολιτικής Επιστήμης , Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνική Γεωγραφία με έμφαση στον Ευρωπαϊκό Χώρο

Ιστοσελίδα: http://www.geo.aegean.gr//greek/cvs/chorianopoulos.htm 

Ερευνητικά  ενδιαφέροντα:  Αστική  Αναδιάρθρωση  και  Ανταγωνισμός  των  Τόπων,  Τοπικά 
πλαίσια ‘ρύθμισης’, Χωρικές Ανισότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αστικοποίηση, Κοινωνικός 
Αποκλεισμός και Στεγαστικός Διαχωρισμός, Αστική Διάχυση.

Γαβαλάς Βασίλειος, Λέκτορας

Ph.D.  στη  δημογραφία,  London School of Economics and Political Science,  University of 
London, Msc στη Δημογραφία, London School of Economics and Political Science, University 
of London, Πτυχίο Ιστορίας-Εθνολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 

Γνωστικό αντικείμενο: Ανθρωπογεωγραφία με έμφαση στην Πληθυσμιακή Ανάλυση.

Ερευνητικά  Ενδιαφέροντα:  Ιστορική  Δημογραφία  με  χρήση  της  μεθόδου  Οικογενειακής 
Ανασύνθεσης (Family Reconstitution). Προβολές Πληθυσμών με χρήση των προγραμμάτων 
Popgroup,  Housegroup, Labgroup. Εθνοτικές μειονότητες και αγορά εργασίας. Πληθυσμιακή 
δυναμική και μετανάστευση. 

Κωστοπούλου Ευθυμία, Λέκτορας

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) Κλιματολογίας. Climatic Research Unit, School of Environmental  
Studies,  University  of  East  Anglia,  Norwich,  UK.  Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  (MSc.)  
Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας.  Τμήμα  Γεωλογίας,  Τομέας  Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας,  
Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης.  Πτυχίο  (BSc.)  Γεωλογίας.  Τμήμα  Γεωλογίας,  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Γνωστικό αντικείμενο: Φυσική Γεωγραφία − Κλιματολογία

Ερευνητικά ενδιαφέροντα:  Συνοπτική Κλιματολογία με έμφαση στην περιοχή της Μεσογείου. 
Σχέσεις ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και επιφανειακού κλίματος. Ανάλυση δεικτών ακραίων 
κλιματικών  φαινομένων.  Κλιματικές  αλλαγές.  Μελέτη  κλιματικών  μοντέλων  παρόντος  και 
μελλοντικού κλίματος.

Συμεωνάκης Ηλίας, Λέκτορας

Διδακτορικό στη Γεωγραφία, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, King’s College. Μάστερ στα Συστήματα 
Γεωγραφικών Πληροφοριών, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, University College. Πτυχίο Τοπογράφου  
Μηχανικού,  Τμήμα  Αγρονόμων  και  Τοπογράφων  Μηχανικών,  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  
Θεσσαλονίκης

Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφική Ανάλυση

Ερευνητικά  ενδιαφέροντα:  Δορυφορική  Τηλεπισκόπηση,  Συστήματα  Γεωγραφικών 
Πληροφοριών, Ερημοποίηση, Αλλαγές στις χρήσεις Γης.

http://www.geo.aegean.gr//greek/cvs/chorianopoulos.htm


5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου διδάκτορα: 
Αρ. Μητρώου 
Ημερομηνία πρώτης εγγραφής: 
Ημερομηνία ορισμού τριμελούς επιτροπής: 

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: 

Ευρύτερη επιστημονική περιοχή στην οποία εντάσσεται το θέμα: 

Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια: 

Λοιπά μέλη Τριμελούς Επιτροπής 
Β΄ μέλος: 
Γ΄ μέλος: 

Ημερομηνίες παρουσιάσεων προόδου υποψηφίων διδακτόρων (συμπληρώνεται από τη Γραμματεία): 

Προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διατριβής:

Κατάθεση έκθεσης προόδου από τον υποψήφιο (ναι/όχι): 

Σχόλια επιβλέποντος σχετικά με την ετήσια πορεία του υποψηφίου

(Πρωτοτυπία και εύρος θέματος, αρτιότητα προτεινόμενης βιβλιογραφίας,  μέθοδος και πηγές.  Πρόοδος από το 
προηγούμενο  έτος  όσον  αφορά  το  επίπεδο  της  βιβλιογραφικής  επεξεργασίας,  το ερευνητικό  μέρος,  την 
επεξεργασία των δεδομένων, την μεθοδολογική αρτιότητα, το συνθετικό μέρος, επί μέρους θέματα, κ.λπ.). 

[χρησιμοποιήστε επιπλέον σελίδα εάν χρειάζεται]

Συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της τριμελούς επιτροπής

Παρατηρήσεις των υπολοίπων μελών της τριμελούς επιτροπής
[χρησιμοποιήστε επιπλέον σελίδα εάν χρειάζεται]

Άλλες παρατηρήσεις
[χρησιμοποιήστε επιπλέον σελίδα εάν χρειάζεται]

Εκκρεμότητες διοικητικού χαρακτήρα (συμπληρώνεται από τη Γραμματεία)

Μυτιλήνη,..….. / …..…/ 20…

Ο επιβλέπων καθηγητής Έλαβε γνώση ο υποψήφιος
Β΄ μέλος
Γ΄ μέλος



6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

6.1 Γενικές οδηγίες
6.1.1 Σκοπός και σημασία της διατριβής
Η διδακτορική διατριβή είναι  πρωτότυπη επιστημονική εργασία η οποία αποτελεί  διακριτή 
συμβολή στην επιστήμη είτε αποκαλύπτοντας δεδομένα που συμβάλλουν στη δημιουργία νέας 
γνώσης ή στην ανασκευή παλαιότερης, είτε ασκώντας αυτόνομη κριτική σκέψη. Αποτελεί το 
υψηλότερο επίπεδο ερευνητικής δραστηριότητας και τη σημαντικότερη δυνατότητα να κριθεί 
αλλά  και  να  κατευθυνθεί  η  ερευνητική  ικανότητα  του  υποψήφιου  διδάκτορα  όσο  και  η 
πρωτοτυπία της σκέψης και του συνολικού έργου του. Άρα, ο βασικός στόχος της εκπόνησής 
της είναι να αποδείξει τις ικανότητές του υποψήφιου διδάκτορα και από τις δύο αυτές απόψεις.  
Η  ποιότητα  της  διδακτορικής  διατριβής  διασφαλίζεται  με  την  ακεραιότητα  και 
αντικειμενικότητα  αυτού  που  την  εκπονεί  και  στηρίζεται  σε  δύο  βασικές  αρχές,  της 
δημιουργικότητας και της αυστηρότητας στη διαδικασία διεκπεραίωσής της.

6.1.2 Επιμέρους στόχοι της διατριβής
Επιμέρους στόχοι στους οποίους είναι δυνατόν να αποβλέπει μια τέτοια ερευνητική εργασία 
συμπεριλαμβάνουν: 
• επισκόπηση και κριτική ανάλυση ή ανασκευή υφιστάμενης γνώσης 
• περιγραφή και ερμηνεία κάποιου φαινομένου ή θέματος
• δημιουργία νέων θεωρητικών και  μεθοδολογικών προσεγγίσεων,  τεχνικών,  εργαλείων ή 
άλλων καινοτομιών στη διερευνώμενη επιστημονική περιοχή

Άρα,  μια  διδακτορική  διατριβή  συνιστά  πρωτότυπη  επιστημονική  συμβολή  σε  κάποιο 
γνωστικό  πεδίο  ή  έλεγχο  επικρατούσας  θεωρίας  ή  μεθόδου,  ή  συνδυάζει  τα  παραπάνω 
ζητούμενα με περιγραφή του εν λόγω επιστημονικού πεδίου, επικέντρωση σε κάποια ειδική 
περιοχή  του  πεδίου  αυτού,  ή/και  έρευνα  επάνω σε  συγκεκριμένα  ερωτήματα,  εφαρμογή  ή 
προτάσεις  επίλυσης  συγκεκριμένων  προβλημάτων  που  προκύπτουν  από  την  παραπάνω 
θεωρητική  διερεύνηση.  Ειδικά  η  διδακτορική  διατριβή  στη  Γεωγραφία,  οφείλει  να 
επικεντρώνεται σε ένα ή περισσότερα γνωστικά πεδία που κατά γενική ομολογία εντάσσονται 
στον  ευρύτερο  επιστημονικό  κλάδο  (discipline)  της  Γεωγραφίας,  όπως  αυτή  έχει  σήμερα 
διαμορφωθεί  διεθνώς,  και  να  μην  απομακρύνεται  προς  άλλες  γνωστικές  περιοχές  που είτε 
βρίσκονται εκτός ή που βρίσκονται οριακά εντός του κλάδου της Γεωγραφίας. 

Η διδακτορική διατριβή εκπονείται  με αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου διδάκτορα και 
στοχεύει  στο  να  αναπτυχθούν  από  αυτόν  δόκιμες  επιστημονικές  πρωτοβουλίες  υψηλής 
ποιότητας και διακριτής συμβολής στην επιστήμη της Γεωγραφίας. Αποτρέπεται η μηχανιστική 
εφαρμογή γνώσεων και ενθαρρύνεται η κριτική θεώρηση και ανάλογη προσαρμογή τους από 
πλευράς του υποψηφίου διδάκτορα.

6.1.3 Κύρια τμήματα της διατριβής 
Ως  επιστημονικό  σύγγραμμα,  η  διδακτορική  διατριβή  δεν  επιδιώκει  να  τέρψει  και  να 
ψυχαγωγήσει  τον  αναγνώστη,  ούτε  να  εντυπωσιάσει  με  τον  πλούτο  των  γλωσσικών, 
εκφραστικών ή συντακτικών μέσων που χρησιμοποιεί,  αλλά να μεταβιβάσει  συγκεκριμένες 
γνώσεις,  ιδέες  ή  απόψεις  και  τεχνικές  με  σαφήνεια,  ακρίβεια,  λογική  ακολουθία,  συνοχή, 
επιστημονική τεκμηρίωση, καθώς και λιτότητα και οικονομία στη γλωσσική έκφραση. Για το 
σκοπό αυτό, συνιστάται μια διδακτορική διατριβή να περιλαμβάνει τα εξής γενικά τμήματα 
που αποτελούν το κύριο σώμα της ερευνητικής μελέτης: 
α) Εισαγωγή: ιστορικό  του  ερευνητικού  προβλήματος,  τοποθέτηση  του  θέματος  στον 



ευρύτερο  επιστημονικό  κλάδο,  πρωτοτυπία  και  χρησιμότητα  της  έρευνας,  διατύπωση  του 
σκοπού της και των ερωτημάτων (ή υποθέσεων) που καλείται να διερευνήσει. 
β)  Ανασκόπηση  της  βιβλιογραφίας: επισκόπηση  και  διερεύνηση  του  θεωρητικού  και 
μεθοδολογικού πεδίου (συμπεριλαμβανομένων και των εφαρμογών) στο οποίο εντάσσεται η 
διδακτορική διατριβή καθώς και του γεωγραφικού πλαισίου συγκρότησής της.
γ) Μεθοδολογία:  τρόπος  οργάνωσης  έρευνας,  περιγραφή  μεθοδολογικής  προσέγγισης, 
περιγραφή συλλογής και τεχνικών επεξεργασίας στοιχείων.
δ) Αποτελέσματα: παρουσίαση και οργάνωση των ευρημάτων της διδακτορικής διατριβής, 
ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της διδακτορικής διατριβής.
ε) Συζήτηση  και  Συμπεράσματα:  παράθεση  τελικών  συμπερασμάτων,  ενταξή  τους  στο 
ευρύτερο  θεωρητικό  και  γεωγραφικό  πλαίσιο  όπως  ορίστηκε  στην  αρχή  της  διδακτορικής 
διατριβής, και ζητήματα που προκύπτουν για μελλοντική έρευνα.

6.2 Κανόνες σύνταξης και συγγραφής της διατριβής 
6.2.1 Μέγεθος κειμένου διατριβής
Το μέγεθος της διδακτορικής διατριβής εναπόκειται στην κρίση του υποψηφίου διδάκτορα και 
σχετίζεται με τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του θέματος. Αξιολογείται περισσότερο η 
επιστημονική  πληρότητα  της  εργασίας  παρά  το  μέγεθός  της  καθεαυτό.  Ενδείκνυται  ένα 
μέγεθος κειμένου μεταξύ 150 και 300 σελίδων, χωρίς αυτό να αποτελεί περιοριστικό κριτήριο. 
Εναλλακτικά, το κείμενο της διδακτορικής διατριβής δεν πρέπει κανονικά να υπερβαίνει τις 
100.000  λέξεις  συμπεριλαμβανόμενης  της  βιβλιογραφίας,  των  τυχόν  παραρτημάτων,  των 
πινάκων και διαγραμμάτων κλπ. 

6.2.2 Παρουσίαση του κειμένου της διατριβής
Στην  οριστική  της  μορφή,  αυτή  δηλαδή  που  κατατίθεται  μετά  τις  πιθανές  διορθώσεις  της 
επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι βιβλιοδετημένη σε 
τόμο μεγέθους Α4 με σκληρά σκουρόχρωμα εξώφυλλα (μπλέ βαθύ ή μαύρο) στην επιφάνεια 
των οποίων δεν αναγράφεται τίποτε. Στην επιφάνεια της ράχης του τόμου, αναγράφεται κατά 
σειρά και με επίχρυσα κεφαλαία γράμματα,  το ονοματεπώνυμο του διδάκτορα, τα στοιχεία 
«διδακτορική  διατριβή»  και  ο  χρόνος  κατάθεσής  της.  (Πχ.  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣ. 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 2003).

6.2.3 Σελίδα τίτλου διατριβής
Στη σελίδα τίτλου (δεύτερη σελίδα στο εσωτερικό  του τόμου)  πρέπει  να περιέχονται  κατά 
σειρά εκ των άνω προς τα κάτω:
Ο λογότυπος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Γεωγραφίας
Ο τίτλος του ΠΜΣ
Ο τίτλος της διδακτορικής διατριβής. (Ο τίτλος δίνεται ολογράφως. Δεν περιέχει χημικούς ή 
μαθηματικούς τύπους, σύμβολα ή άλλους μη συμβατικούς χαρακτήρες).
Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου διδάκτορα
Το όνομα του επιβλέποντα (και η υπογραφή του, ή σε ξεχωριστή σελίδα)
Ο χρόνος κατάθεσής της

Μετά τη σελίδα τίτλου, ακολουθεί σελίδα στο κάτω μέρος της οποίας πρέπει να αναγράφεται 
το εξής:
Η έγκριση διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, δεν  
υποδηλώνει την αποδοχή των γνωμών του συγγραφέα (Ν. 5343/1932, άρθρο 202, παράγραφος  
2).



6.2.4 Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright)
Δύο  θέματα  πνευματικής  ιδιοκτησίας  αφορούν  τη  διδακτορική  διατριβή:  (α)  το  θέμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας της ίδιας της διατριβής και του περιεχομένου της, και (β), το θέμα 
πνευματικής ιδιοκτησίας του χρησιμοποιημένου,  σε αυτήν,  υλικού,  το οποίο προστατεύεται 
από copyright  σε  εθνική και  διεθνή κλίμακα.  Υπενθυμίζεται  ότι,  με οποιαδήποτε  μορφή η 
λογοκλοπή είναι απαράδεκτη ενέργεια, παραβιάζει τις βασικότερες έννοιες της επιστημονικής 
και ακαδημαϊκής δεοντολογίας, προσβάλλει κατάφορα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
και, ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να οδηγήσει στην αφαίρεση της τίτλου του διδάκτορα 
ή/και σε αστική και ποινική ευθύνη.

Το άτομο το οποίο εκπονεί την διδακτορική διατριβή φέρει ολόκληρη την ευθύνη της δέουσας 
επιστημονικής  χρήσης  του  παραπάνω  υλικού,  η  οποία  ορίζεται  στη  βάση  των  εξής 
παραγόντων:  του  σκοπού  και  χαρακτήρα  της  χρήσης  (εμπορικός,  μη  κερδοφόρος  ή 
εκπαιδευτικός), της φύσης του υλικού που χρησιμοποιεί (τμήμα του κειμένου, πίνακες, εικόνες 
ή χάρτες), του ποσοστού και της σημαντικότητας του τμήματος που χρησιμοποιεί, σε σχέση με 
το όλο κείμενο που υπόκειται σε καθεστώς copyright, και των πιθανών συνεπειών της χρήσης 
αυτής στην αγορά ή στη γενικότερη αξία του χρησιμοποιούμενου κειμένου. 

6.2.5  Διάρθρωση κύριων τμημάτων διατριβής
Η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι διαρθρωμένη κατά τα πρότυπα των επιστημονικών 
μονογραφιών και μελετών. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται με την παρακάτω σειρά: 
1. Πρόλογος - Ευχαριστίες
2. Αφιέρωση (εάν υπάρχει)
3. Πίνακας περιεχομένων
4. Κατάλογοι πινάκων, διαγραμμάτων, χαρτών και/ή άλλων εποπτικών μέσων
5. Περίληψη στα Ελληνικά (1 σελίδα)
6. Εκτεταμένη Περίληψη στα Αγγλικά (3-5 σελίδες)
7. Εισαγωγή
8. Κυρίως  κείμενο,  που  περιλαμβάνει  διακριτά  τη  χρησιμοποιηθείσα  Μεθοδολογία,  τα 
Αποτελέσματα και τη Συζήτηση των Αποτελεσμάτων
9. Συμπεράσματα
10. Βιβλιογραφία 
11. Παραρτήματα (εάν υπάρχουν)

Στον  πρόλογο γίνεται  σύντομη  αναφορά  στη  διαδικασία  εκπόνησης  της  εργασίας  και 
αποδίδονται  ευχαριστίες  προς  όλους  όσους (άτομα ή φορείς)  συνέβαλλαν με οποιονδήποτε 
τρόπο στην υλοποίησή της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει να αποδίδονται σε όποια άτομα ή 
φορείς έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διεξαγωγή της διδακτορικής έρευνας.

Η  περίληψη αποτελεί μια σαφή και σύντομη περιγραφή του περιεχομένου, των μεθόδων και 
των συμπερασμάτων της διδακτορικής διατριβής σε μια το πολύ σελίδα.

Στην  εισαγωγή παρουσιάζονται αναλυτικά: (α) Το αντικείμενο, οι στόχοι και η σκοπιμότητα 
της συγκεκριμένης διδακτορικής διατριβής. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στον προβληματισμό 
που  οδήγησε  στην  επιλογή  του  συγκεκριμένου  θέματος,  στους  επιμέρους  στόχους  και  τα 
ερευνητικά ερωτήματα, ή υποθέσεις, προς έλεγχο και διερεύνηση, καθώς και στην αιτιολόγηση 
της  επιστημονικής  (θεωρητικής  ή/και  εφαρμοσμένης)  σκοπιμότητας  της  εργασίας.  (β)  Η 
μεθοδολογία προσέγγισης του αντικειμένου της διατριβής καθώς και  οι  τεχνικές συλλογής, 
επεξεργασίας  και  ανάλυσης  των  στοιχείων.  (γ)  Η  διάρθρωση  της  εργασίας  με  σύντομη 
περιγραφή του περιεχομένου κάθε κεφαλαίου. 

Το  κυρίως κείμενο περιλαμβάνει  τα ευρήματα της διδακτορικής διατριβής.  Σε αυτό γίνεται 
σαφής  διάκριση  μεταξύ  Μεθοδολογίας,  Αποτελεσμάτων  και  Συζήτησης:  ανάλυση  της 



χρησιμοποιηθείσας  Μεθοδολογίας  και  των  Υλικών,  εκτεταμένη  αναφορά  στα  ληφθέντα 
Αποτελέσματα,  τα  οποία  συζητώνται  στο  ιδιαίτερο  κεφάλαιο  της  Συζήτησης  των 
Αποτελεσμάτων. 

Ειδικότερα, στη Συζήτηση περιλαμβάνεται σύνθεση και συζήτηση των κυρίων ευρημάτων της 
εργασίας σε συνάφεια με το θέμα της διατριβής, καθώς και το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο 
στο  οποίο  αυτά  εντάσσονται.  Επίσης  επισημαίνονται  αντικειμενικές  δυσκολίες  που  τυχόν 
προέκυψαν  κατά  την  εκπόνηση  της  εργασίας,  προτείνονται  κατευθύνσεις  για  μελλοντική 
έρευνα  και  παρατίθενται  τελικές  κριτικές  απόψεις  και  συμπεράσματα  του  συγγραφέα.  Το 
κεφάλαιο της Συζήτησης οφείλει να είναι μια αυτοτελής ολότητα χωρίς περιττές επαναλήψεις 
σημείων  από  προηγούμενα  κεφάλαια  και  να  χαρακτηρίζεται  από  ολιστική  και  συνθετική 
οπτική επί του συνόλου της εργασίας. 

Το κυρίως κείμενο χωρίζεται σε αριθμημένα κεφάλαια, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε μια 
συγκεκριμένη αυτοτελή ενότητα, και τα οποία ακολουθούν μεταξύ τους μια λογική αλληλουχία 
στη ροή της διατριβής. Τα κεφάλαια πρέπει να χωρίζονται σε υποκεφάλαια διαφόρων τάξεων, 
ταξινομημένα κατά το αριθμητικό σύστημα (π.χ. 3, 3.1, 3.1.1). 

Οι αναφορές στη βιβλιογραφία πρέπει να γίνονται απευθείας μέσα στο κείμενο με το “σύστημα 
Harvard” π.χ. (Harvey, 1985: 25), ενώ η πλήρης αναφορά στην κάθε πηγή γίνεται στο τέλος 
της  εργασίας,  στη  βιβλιογραφία.  Δευτερεύοντα  ή  συμπληρωματικά  στοιχεία,  σχόλια, 
διευκρινίσεις κ.λπ. παρατίθενται είτε σε αριθμημένες υποσημειώσεις στο κάτω μέρος της ίδιας 
σελίδας (footnotes), ή σε αριθμημένες σημειώσεις στο τέλος του κεφαλαίου (endnotes).

Στα  συμπεράσματα  γενικεύονται  περιληπτικά  τα  κύρια  αποτελέσματα  της  διατριβής, 
παρατίθενται τελικές κριτικές απόψεις και συμπεράσματα του συγγραφέα, ενώ προτείνονται 
κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.

Σε Παραρτήματα γενικά  εισάγονται  διάφορα  στοιχεία  βοηθητικής  ή  συμπληρωματικής 
σημασίας  σε  σχέση  με  αυτή  καθεαυτή  την  διδακτορική  διατριβή  (πχ  ερωτηματολόγια, 
στατιστικές σειρές, πίνακες, διαγράμματα, χάρτες κ.λπ. που δεν μπήκαν στο κυρίως κείμενο, 
αποδελτιωμένα  αρχεία,  κοκ).  Η  σύνταξη  και  παράθεσή  τους  γενικά  ακολουθεί  όλες  τις 
παραπάνω προδιαγραφές που αφορούν στην σύνταξη του κειμένου της διδακτορικής διατριβής, 
ως αναπόσπαστο τμήμα αυτής, συμπεριλαμβανόμενης και της αρίθμησης, η οποία συνεχίζεται 
στα παραρτήματα απευθείας από το κυρίως κείμενο της διατριβής.

Οργάνωση Βιβλιογραφίας. Για την οργάνωση της βιβλιογραφίας της διδακτορικής διατριβής 
ισχύει ό,τι ακριβώς και στην περίπτωση των μεταπτυχιακών διατριβών. 
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