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Α.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
 

 

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 και είναι ένα από τα νεότερα Πανεπιστήμια της 

Ελλάδας. Σήμερα, 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, την αντιστοιχία με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις διεθνείς τάσεις της 

επιστήμης στα αντικείμενα που θεραπεύει. 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 

οργάνωσης  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 αποδυνάμωση τους και η αποστράγγιση ανθρώπινου δυναμικού. Το όραμα του 

Πανεπιστημίου είναι να αποφύγει την επικοινωνιακή απομόνωση των νησιών με χρήση 

σύγχρονης τεχνολογίας διακίνησης πληροφοριών, αντί της διακίνησης 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. 
 
 
 

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 αλλά 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 

ανθρωπογενείς και φυσικές 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, μαζί με το Τμήμα Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, το Τμήμα Κοινωνιολογίας και το Τμήμα Πολιτισμικής 

Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, απαρτίζουν τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
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Στόχος του Τμήματος είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών σπουδών στη Γεωγραφία που να παρακολουθεί και να ανταποκρίνεται τόσο 

στις διεθνείς εξελίξεις σ’ αυτή την επιστημονική περιοχή όσο και στις ανάγκες και τις 

ιδιαιτερότητες της μελέτης των χωρικών προβλημάτων στην Ελλάδα και του ρόλου της στον 

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, καθώς και δύο 

προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) που προσφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις σε 

διάφορα επιστημονικά πεδία της Γεωγραφίας. Σήμερα έχει 24 μέλη διδακτικού και ερευνητικού 

προσωπικού (ΔΕΠ), ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Η διδασκαλία των μαθημάτων υποστηρίζεται και από 

έναν αριθμό διδασκόντων με σύμβαση Π.Δ.407/1980 και τους εντεταλμένους διδάκτορες. 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. 

 
Από τον Οκτώβριο του 2002, το Τμήμα στεγάζεται σε νέο σύγχρονο κτίριο στο Λόφο του 

Πανεπιστημίου (πρώην “Ξενία”) λίγο έξω από την πόλη της Μυτιλήνης μέσα σε ένα πράσινο 

και ήσυχο περιβάλλον που ευνοεί την απρόσκοπτη διδασκαλία, μελέτη και 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. 

 
Στο Τμήμα Γεωγραφίας λειτουργούν τρία Εκπαιδευτικά Εργαστήρια: 

 
1. Εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας και Χωρικού Σχεδιασμού 

2. Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας 

3. Εργαστήριο Γεωπληροφορικής 

 
Εργαστήριο Ανθρωπογεωγραφίας και Χωρικού Σχεδιασμού 

 
Το εργαστήριο έχει ως στόχο την υποστήριξη των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Τμήματος 

σε επιμέρους πεδία της Ανθρωπογεωγραφίας, της Ανάπτυξης και του Σχεδιασμού του Χώρου. 

Οι σκοποί του εργαστηρίου περιλαμβάνουν: 
 

 υποστήριξη των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων Ανθρωπογεωγραφίας 

και Χωρικού (πολεοδομικού και χωροταξικού) Σχεδιασμού του Τμήματος Γεωγραφίας 

 διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων σε θέματα Ανθρωπογεωγραφίας και 

Σχεδιασμού 

 χρήση οπτικοακουστικών μέσων για ζητήματα Ανθρωπογεωγραφίας, Ανάπτυξης και 

Σχεδιασμού του Χώρου 

 δημόσιες παρουσιάσεις και εκθέσεις φοιτητικών εργασιών. 

. 

Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας 
 

Το  εργαστήριο  έχει  σαν  στόχο  την  υποστήριξη  των  ακαδημαϊκών  δραστηριοτήτων  του 

Τμήματος σε επιμέρους πεδία της Φυσικής Γεωγραφίας και του Περιβάλλοντος, όπως: 

 
 Γεωμορφολογία, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Παλαιογεωγραφία 

 Κλιματολογία, Μετεωρολογία 

 Οικολογία,  Βιογεωγραφία,  Οικογεωγραφία,  Γεωγραφία  και  Διαχείριση  Φυσικών 

Πόρων 

 Υδρολογία, Διαχείριση Υδατικών Πόρων, Διαχείριση Παράκτιου Χώρου 

 Φυσικές Καταστροφές και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων. 



Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Οδηγός Σπουδών) Π.Μ.Σ. 

«Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» 

 

6 

 

Εργαστήριο Γεωπληροφορικής 
 

Το Εργαστήριο Γεωπληροφορικής υποστηρίζει το εργαστηριακό μέρος όσων μαθημάτων των 

προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών απαιτούν τη χρήση εξειδικευμένου 

λογισμικού Πληροφορικής, Χαρτογραφίας, Τηλεπισκόπησης, Χωρικής Ανάλυσης και 

Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.), ασκήσεων και εργασιών των προπτυχιακών 

και   μεταπτυχιακών   φοιτητών,   πτυχιακών   εργασιών   και   μεταπτυχιακών   διπλωματικών 

διατριβών, και ανάπτυξης δεξιοτήτων στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Επιπλέον, το εργαστήριο παρέχει στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες 

τις ακόλουθες υπηρεσίες: διαχείριση λογαριασμών χρηστών (τοπικού δικτύου και ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου), αποθηκευτικό χώρο στους εξυπηρετητές (servers) του Τμήματος, χρήση 

δικτυακού   εκτυπωτή,   χρήση   συσκευής   αντιγραφής   CD,   χρήση   σαρωτή   (scanner).   Το 

εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 ως 20:30. 

 
Στο Τμήμα Γεωγραφίας λειτουργούν επίσης 11 Ερευνητικά Εργαστήρια, για την υποστήριξη 

της έρευνας σε διάφορα θεματικά πεδία της Γεωγραφίας: 

 
1.   Εργαστήριο Αστικής Γεωγραφίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού 

2.   Εργαστήριο Οικονομικής Γεωγραφίας, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Χωροταξικού 

Σχεδιασμού 
3.   Εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Τοπίου 

4.   Εργαστήριο Μετακινήσεων Πληθυσμών 
5.   Εργαστήριο Ανάλυσης και Οπτικοποίησης Χωρο-Χρονικών Δεδομένων. 

6.   Εργαστήριο Βιογεωγραφίας και Οικολογίας 

7.   Εργαστήριο Γεωγραφίας Φυσικών Καταστροφών 
8.   Εργαστήριο Δορυφορικής Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας 

9.   Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωμορφολογίας και Περιβαλλοντικής Γεωλογίας 
10. Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής 

11. Εργαστήριο   Χωρικής   Ανάλυσης,   Συστημάτων   Γεωγραφικών   Πληροφοριών   και 

Τηλεπισκόπησης 

 
Το Τμήμα Γεωγραφίας αξιολογήθηκε θετικά τον Μάρτιο 2014 από επιτροπή διακεκριμένων 

εμπειρογνωμόνων-καθηγητών Πανεπιστημίων του εξωτερικού, σύμφωνα με τη διαδικασία που 

τηρείται  από  την  Α.Δ.Ι.Π.  (Αρχή  Διασφάλισης  Ποιότητας  στην  Ανώτατη  Εκπαίδευση).  Η 

έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Τμήματος: 

https://geography.aegean.gr/files/Final%20Report_AegeanGeography%2028%203%202014.pdf 
 

Τέλος, η εκπαιδευτική διαδικασία και η έρευνα στο Τμήμα Γεωγραφίας υποστηρίζονται 

σημαντικά από το άρτια και σύγχρονα οργανωμένο Παράρτημα Μυτιλήνης της Βιβλιοθήκης 

του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η κεντρική υπηρεσία της Βιβλιοθήκης έχει την έδρα της στη 

Μυτιλήνη και συντονίζει τα παραρτήματα της Βιβλιοθήκης στη Μυτιλήνη, τη Σάμο, τη Χίο, τη 

Ρόδο και τη 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. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν άμεση και γρήγορη 

πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων. Η αναζήτηση βιβλίων, άρθρων και άλλων 

βιβλιογραφικών στοιχείων γίνεται με ειδικό πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όλα τα 

μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας έχουν δικαίωμα δανεισμού βιβλίων σύμφωνα με τον 

κανονισμό λειτουργίας της βιβλιοθήκης. 

https://geography.aegean.gr/files/Final%20Report_AegeanGeography%2028%203%202014.pdf
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Β.   ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: 
Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου 

 

Β.1    Αντικείμενο και στόχοι του  Π.Μ.Σ 
Το Τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και 

Σχεδιασμός του Χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 

116247/Β7 (ΦΕΚ 2139 Β/5-8-2014) και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με την απόφαση Πρύτανη 735/24.06.16 

(ΦΕΚ 2171 Β/13-07-2016).  
 

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ανθρωπογεωγραφία, την 

ανάπτυξη και τον σχεδιασμό του χώρου. Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή 

επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης ικανών να συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη 

και αειφόρο χωρο−οικονομική και χωρο−κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και στην ισότιμη 

συμμετοχή της στον διαμορφούμενο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο. 

 
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι: 

 
 Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο προαναφερθέν αντικείμενο. 

 Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις των σχετικών 

επιστημών, ερευνητικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων. 

 Η συμβατότητα των παρεχόμενων γνώσεων με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της 

χώρας και τα ιδιαίτερα χωρo−κοινωνικά και χωρο-οικονομικά της προβλήματα. 

 Η παραγωγή επιστημονικών στελεχών με σύγχρονες ανταγωνιστικές γνώσεις στην 

αγορά εργασίας. 

 
Με βάση αυτούς τους στόχους, το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό να διαμορφώσει επιστημονικά στελέχη 

ικανά να αντεπεξέλθουν σε τομείς επιστημονικού και επαγγελματικού προσανατολισμού που 

συνάδουν με τα επιμέρους γνωστικά πεδία του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι 

του  ΠΜΣ  έχουν  τη  δυνατότητα  επιστημονικής  και  επαγγελματικής  απασχόλησης  σε  μια 

ποικιλία φορέων που περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, τους ακόλουθους: 

 Φορείς προαγωγής της έρευνας και παραγωγής ερευνητικών στελεχών στις επιστήμες 

του χώρου. 

 Εκπαιδευτικούς Φορείς. 

 Υπουργεία   και   Οργανισμοί   του   Δημοσίου   με   άμεσο   ή   έμμεσο   αντικείμενο 

δραστηριοποίησης   την   οργάνωση,   ανάπτυξη   και   σχεδιασμό   του   αστικού   και 
περιφερειακού χώρου. 

 Φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο δραστηριοποίησης τη διαμόρφωση 

αναπτυξιακών και χωρικών πολιτικών και προγραμμάτων. 

 Τεχνικές  υπηρεσίες  και  υπηρεσίες  προγραμματισμού   και  ανάπτυξης  όλων  των 

βαθμίδων της περιφερειακής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και τις κάθε 

είδους Αναπτυξιακές Εταιρίες. 
 Μελετητικά γραφεία και οργανισμοί που εκπονούν αναπτυξιακές, πολεοδομικές   και 

χωροταξικές μελέτες, περιφερειακά αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες, τοπικά 

αναπτυξιακά προγράμματα, κ.α. 

 Γραφεία   συμβούλων   επιχειρήσεων   και   φορέων   που   ασχολούνται   με   θέματα 

χωροθετήσεων και μετεγκαταστάσεων δραστηριοτήτων, υπηρεσιών παραγωγού, 

ερευνών αγοράς, αξιολόγησης ακινήτων, κλπ. 

 Εταιρίες  και  φορείς  παραγωγής  υλικού  ανθρωπογεωγραφικού,  αναπτυξιακού  και 

σχεδιαστικού περιεχομένου. 
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Β.2    Τα διοικητικά όργανα του ΠΜΣ 
Η διοίκηση του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ασκείται από τον Πρόεδρο 

και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο. 

 
Για την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωγραφίας αρμόδια όργανα είναι 

τα εξής: 

 
Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ). Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του 

Τμήματος, τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και δύο (2) εκπροσώπους των 

μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος (άρθρο 2 του Ν. 3685/2008). Η Γ.Σ.Ε.Σ. είναι αρμόδια 

για την κατάρτιση και εισήγηση προτάσεων για το Π.Μ.Σ., τον ορισμό των μελών των 

συμβουλευτικών επιτροπών, των εξεταστικών επιτροπών, τη συγκρότηση των επιτροπών 

επιλογής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και για κάθε άλλο θέμα που 

προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις. 

 
Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

Γεωγραφίας, που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορίζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Η Σ.Ε. είναι 

αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 

 
Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., ο οποίος προεδρεύει της Σ.Ε. και εισηγείται στη ΓΣΕΣ κάθε θέμα 

που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του ΠΜΣ. Ο Διευθυντής/τρια ορίζεται με απόφαση 

της Γ.Σ.Ε.Σ. για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης, ανήκει στη βαθμίδα του 

Καθηγητή/τρια ή Αναπληρωτή  Καθηγητή/τρια  και  είναι  του  ιδίου  ή  συναφούς  γνωστικού  

αντικειμένου  με  το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. 

Πρόεδρος Τμήματος:                  Νικόλαος Σουλακέλλης, Καθηγητής 

Διευθυντής ΠΜΣ: Κορρές Γεώργιος, Καθηγητής  
 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γραμματείας:       Βαρκαράκη Χριστίνα 

Υπάλληλοι Γραμματείας: Μοντεσάντου Δάφνη (Γραμματεία Π.Μ.Σ.) 

Μπάκας Μιχάλης (Γραμματεία Π.Π.Σ.) 

Website: https://geography.aegean.gr/humangeography/index.php 
 
Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ.: 

Κορρές Γεώργιος, Καθηγητής (προεδρεύων) 

Σιδηρόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής (αναπληρωτής διευθυντής) 

Πετροπούλου Χρυσάνθη, Επίκουρη Καθηγήτρια (μέλος) 

Γκιάλης Στυλιανός, Επίκουρος  Καθηγητής (μέλος) 

Τσιλιμίγκας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής (μέλος) 
 

Β.3    Το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΠΜΣ 
Στο Π.Μ.Σ. απασχολούνται μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Κατά περίπτωση δύνανται να απασχολούνται επίσης διδάσκοντες του ΠΔ 407/80 και 

εντεταλμένοι διδάκτορες καθώς και επισκέπτες καθηγητές/καθηγήτριες από άλλα Τμήματα του 

Ιδρύματος ή άλλων ΑΕΙ της χώρας ή του εξωτερικού. Είναι επίσης δυνατόν να απασχοληθούν 

ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και 

επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μετά από απόφαση 

της ΓΣΕΣ του Τμήματος. 

 

Β.4    Μεταπτυχιακοί τίτλοι 
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην Ανθρωπογεωγραφία, 

Ανάπτυξη και Σχεδιασμό του Χώρου. 
Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες//φοιτήτριες εγγράφονται κατ’ αρχήν για την απόκτηση 

του Μ.Δ.Ε. και στην πορεία των σπουδών τους μπορούν: 

https://geography.aegean.gr/humangeography/index.php
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 να   ολοκληρώσουν   κανονικά   το   πρόγραμμα   των   τριών   πρώτων   εξαμήνων,   να 

υποβάλουν μεταπτυχιακή διατριβή και να λάβουν το Μ.Δ.Ε. 

 μετά την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. μπορούν, εφ’ όσον πληρούν ορισμένα κριτήρια, να 

εγγράφονται για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και  για  απόκτηση  διδακτορικού 

διπλώματος (Δ.Δ.) στη Γεωγραφία. 
 

 
 

Β.5    Κατηγορίες πτυχιούχων 
 

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή 

ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. 
 

 
 

Β.6    Χρονική διάρκεια των σπουδών 
 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, 

ενώ η μέγιστη ορίζεται σε έξι (6) εξάμηνα, υπολογιζόμενα από την εγγραφή στο Π.Μ.Σ. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης του μεταπτυχιακού φοιτητή και 

έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ., είναι δυνατή η αναστολή της φοίτησης μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Στην 

περίπτωση αυτή ο χρόνος της αναστολής δεν προσμετράται στη μέγιστη διάρκεια φοίτησης των 

έξι (6) εξαμήνων. 
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Γ.     ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ 
 

 
Η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτεί την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε ένα 

προκαθορισμένο αριθμό μεταπτυχιακών μαθημάτων από το σύνολο αυτών που προσφέρονται 

στα δύο πρώτα διδακτικά εξάμηνα (Α΄ και Β΄) του προγράμματος και την εκπόνηση 

μεταπτυχιακής διατριβής σε θέμα που έχει επιλέξει ελεύθερα ο φοιτητής, και που εντάσσεται σε 

μια γνωστική περιοχή των μαθημάτων του προγράμματος. 

 
Το Μ.Δ.Ε. έχει κατά κύριο λόγο ερευνητικό προσανατολισμό. Συνεπώς, πέρα από την 

παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, αναμένεται η ερευνητική δραστηριοποίηση των 

μεταπτυχιακών φοιτητών με τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα που συντονίζουν 

μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τη συμμετοχή τους σε σεμινάρια και συνέδρια, και τη συγγραφή 

άρθρων, ερευνητικών κειμένων και μονογραφιών. Στα πλαίσια αυτά, η μεταπτυχιακή διατριβή 

αναμένεται να πληροί κριτήρια ερευνητικού πονήματος με στοιχεία πρωτοτυπίας. 
 

 
 

Γ.1    Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. 
 

Σύμφωνα με το άρθ. 7 της υπουργικής απόφασης 116247/B7 (ΦΕΚ 2139 Β/5-8-2014) που 

διέπει το Π.Μ.Σ., ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 35 

φοιτητές/φοιτήτριες. 
 

Στο Π.Μ.Σ. επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνεται δεκτός ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος 

Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών 

εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του Π.Μ.Σ. και ένας (1) αλλοδαπός υπότροφος του 

Ελληνικού Κράτους. Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο αριθμός των υποτρόφων μπορεί να αυξάνεται 

κατά περίπτωση. 

 
Κάθε  έτος  το  Π.Μ.Σ.  προβαίνει  μέσα  στο  διάστημα  Μαρτίου-Μαΐου  σε  Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον τύπο για την εισαγωγή φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Η Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος συντάσσεται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. και περιλαμβάνει τα τυπικά 

προσόντα και τις προϋποθέσεις επιλογής των υποψηφίων, τα τυχόν συμπληρωματικά προσόντα 

και κριτήρια που απαιτούνται, καθώς και την καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των 

αιτήσεων. 
 

 
 

Γ.2 Διαδικασίες και τυπικές προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης 

για Μ.Δ.Ε. 
 

Στο Π.Μ.Σ. μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα κατηγορίες πτυχιούχων που καθορίστηκαν 

στη παράγραφο Β.5. Οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την αγγλική 

γλώσσα, ενώ οι αλλοδαποί πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική. Η επάρκεια ξένης 

γλώσσας για Έλληνες υποψήφιους 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 

CERIFICATE 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. 
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 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 CERIFICATE 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 (Αγγλικών), οι οποίοι δεν περιλαμβάνεται στους παραπάνω, 

μπορεί να γίνουν αποδεκτοί κατά περίπτωση μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος 

Γεωγραφίας. Όπου δεν υπάρχει αντίστοιχο πιστοποιητικό, είναι δυνατόν να προεπιλεγούν οι 

υποψήφιοι,  εφόσον  πληρούν  τα  υπόλοιπα  κριτήρια,  με  την  προϋπόθεση  ότι  θα  δώσουν 

εξετάσεις  υπό  την  οργάνωση  του  Τμήματος  Γεωγραφίας  προκειμένου  να  διαπιστωθεί  η 

επάρκειά τους στη ξένη γλώσσα. 

 
Η επάρκεια ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς υποψήφιους αποδεικνύεται στις πιο κάτω 

περιπτώσεις: 

 
 όταν ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει σπουδές Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή 

σε ελληνόφωνο σχολείο του εξωτερικού 

 όταν ο υποψήφιος έχει πτυχίο ελληνικής φιλολογίας από ισότιμο ΑΕΙ της αλλοδαπής 

 όταν  ο  υποψήφιος  έχει  πραγματοποιήσει  πλήρη  κύκλο  προπτυχιακών  σπουδών  σε 

Ελληνικό ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή όταν έχει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης δύο (2) 

τουλάχιστον ετών σε ελληνικό τριτοβάθμιο ίδρυμα (ΑΕΙ ή ΤΕΙ). 
 όταν ο υποψήφιος κατέχει πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από κρατικά 

αναγνωρισμένο ίδρυμα παροχής τέτοιων πιστοποιητικών σε αλλοδαπούς. 

 
Σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται τα πιο πάνω κριτήρια, ή ικανοποιούνται μερικώς, είναι 

δυνατόν να ζητηθεί από τον αλλοδαπό υποψήφιο να δώσει εκτενή συνέντευξη σε τριμελή 

επιτροπή αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας σχετικά με τα ερευνητικά 

ενδιαφέροντά του, τις σπουδές του κλπ, προκειμένου να διαπιστωθεί στην πράξη η επάρκειά 

του στην ελληνική γλώσσα. 
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Γ.3    Διαδικασία επιλογής των εισακτέων για Μ.Δ.Ε. 
 

Για την επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. η Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζει επιτροπή αξιολόγησης, 

αποτελούμενη από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, τα οποία αντιπροσωπεύουν όλο το φάσμα 

θεματικών πεδίων του Π.Μ.Σ. (άρθρο 4 του Ν. 3685/2008). Μετά τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής υποψηφιοτήτων, η επιτροπή αξιολόγησης συλλέγει όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν 

υποβάλλει οι υποψήφιοι και τα αξιολογεί στα επιμέρους σημεία τους και στο σύνολό τους. Στη 

συνέχεια, καλεί τους υποψήφιους σε προφορική συνέντευξη, σε ημερομηνία και ώρα που 

γνωστοποιείται εγκαίρως από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και την ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 
Για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 

 
1.   Ο γενικός βαθμός του πτυχίου. 

2.   Η  βαθμολογία  στα  προπτυχιακά  μαθήματα  τα  σχετικά  με  τα  γνωστικά  πεδία  του 
Π.Μ.Σ. 

3.   Ο βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό 

επίπεδο). 

4.   Τυχόν ερευνητική ή μελετητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου. 

5.   Τυχόν άρθρα και άλλες επιστημονικές δημοσιεύσεις του υποψηφίου. 

6.   Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ Ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ, ή από 

ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής. 
7.   Πιστοποιητικό  επάρκειας  γλώσσας  (αγγλικής  ή/και  ελληνικής,  ανάλογα  με  την 

περίπτωση). 

8.   Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμβάλλει στην συγκρότηση του “προφίλ” του υποψηφίου 

ως προς την ικανότητά του να παρακολουθήσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

στην Ανθρωπογεωγραφία, την ανάπτυξη και το σχεδιασμό του χώρου. 

 
Η τελική επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση την αξιολόγησή τους κατά τη συνέντευξη. Η 

επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό επιλογής των προτεινομένων καθώς και πίνακα 

τυχόν επιλαχόντων τον οποίο υποβάλλει στη Γ.Σ.Ε.Σ. προς έγκριση. 

 
Μετά την έγκριση της Γ.Σ.Ε.Σ. ο πίνακας εισακτέων καθώς και των τυχόν επιλαχόντων 

πρωτοκολλείται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και αναρτάται στην Ιστοσελίδα και στις 

Ανακοινώσεις του Π.Μ.Σ. του Τμήματος. 

 
Τυχόν ενστάσεις επί της διαδικασίας επιλογής υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. εντός 

προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία πρωτοκόλλου του Πίνακα και της ανάρτησής του 

στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., κατόπιν εισήγησης της 

Σ.Ε. του ΠΜΣ, στην πρώτη συνεδρίαση του σώματος που έπεται της κατάθεσης τους. 

 
Σε κάθε περίπτωση ο μέγιστος αριθμός εισακτέων για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. δεν μπορεί να 

ξεπεράσει τον αριθμό των τριάντα (35), σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υπουργικής Απόφασης 

116247/Β7 (ΦΕΚ 2139 Β/5-8-2014) και του Νόμου 4485/17 που διέπει το Π.Μ.Σ. 
 

 
 

Γ.4    Εγγραφή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
 

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν γίνει δεκτοί στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος 

Γεωγραφίας για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. μπορούν να προχωρήσουν στην πρώτη εγγραφή τους 

μετά από την έγκριση του σχετικού πρακτικού της Γ.Σ.Ε.Σ. Οι μεταπτυχιακοί/ές 

φοιτητές/φοιτήτριες εγγράφονται στο Α΄ εξάμηνο του Π.Μ.Σ. κατά την τελευταία εβδομάδα του 

Σεπτεμβρίου ή την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. 
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Γ.4.1. Δίδακτρα 
 

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν γίνει δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. καταβάλλουν 

δίδακτρα. Για κάθε εξάμηνο κανονικής φοίτησης (1
ο
, 2

ο 
και 3

ο
), τα δίδακτρα ανέρχονται στο 

ποσό των 400 ευρώ το εξάμηνο, το οποίο μπορεί να καταβληθεί σε δύο δόσεις των 200 ευρώ. 
Για όσους φοιτητές/φοιτήτριες δεν ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στα τρία εξάμηνα, 
προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 300 ευρώ (εφ’ άπαξ) μόνο κατά την εγγραφή τους 

στο 5
ο  

εξάμηνο. Η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών θεωρείται κατοχυρωμένη και 
ολοκληρωμένη με ταυτόχρονη καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων αξίας 200 € εκάστου 
εξαμήνου. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποφασίσει να αποχωρήσει τα δίδακτρα δεν 
επιστρέφονται. 

 
Γ.4.2. Χορήγηση υποτροφιών. 
Κάθε έτος χορηγούνται υποτροφίες επίδοσης σε τέσσερις (4) μεταπτυχιακούς/ές 

φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ: Δύο (2) στο χειμερινό (Α΄) εξάμηνο και δύο (2) στο εαρινό 

(Β΄) εξάμηνο, με βάση την επίδοση στα μαθήματα του εξαμήνου. Τα κριτήρια για τη λήψη των 

υποτροφιών επίδοσης είναι τα ακόλουθα: 

 
1.  Να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα του διδακτικού εξαμήνου, όπως 

ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών. 

2.   Να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας σε όλα τα μαθήματα του Εξαμήνου τουλάχιστον επτά 
και πέντε δέκατα (7.5). 

Οι υποτροφίες, χορηγούνται σε μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν τον 

υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στο σύνολο των μαθημάτων του Α΄ και Β΄ εξαμήνου. Σε 

περίπτωση ισοβαθμίας, η υποτροφία μοιράζεται ισόποσα στους υποψηφίους. 
 
 

Γ.5    Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 
 

Το αναλυτικό ακαδημαϊκό ημερολόγιο καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα 

του ιδρύματος. Γενικά, οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. διαρκούν τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα 

κατανεμημένα ως εξής: 

 
 Α΄  εξάμηνο  (χειμερινό),  Οκτώβριος–Φεβρουάριος:  13  διδακτικές  εβδομάδες,  μια 

εβδομάδα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, δύο εβδομάδες εξετάσεων, μια κενή 

εβδομάδα και δύο εβδομάδες διακοπών Χριστουγέννων. 

 Β΄ εξάμηνο (εαρινό), Φεβρουάριος–Ιούνιος: 13 διδακτικές εβδομάδες, μια εβδομάδα 

ειδικών  εκπαιδευτικών  αναγκών,  δύο  εβδομάδες  εξετάσεων,  και  δύο  εβδομάδες 

διακοπών Πάσχα. 
 Γ΄ εξάμηνο (χειμερινό), Οκτώβριος-Φεβρουάριος: Ανάληψη, εκπόνηση και εξέταση 

της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, με τις προϋποθέσεις της παραγράφου Γ.7.3. 

 
Χρόνος εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Η εγγραφή των επιτυχόντων υποψηφίων ως μεταπτυχιακών 

φοιτητών στο Π.Μ.Σ. γίνεται κατά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. 
 

 

Γ.5.1. Θέματα εγγραφής και εξετάσεων 
Χρόνος εγγραφής στα μαθήματα κάθε εξαμήνου. Η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών σε 

μαθήματα των εξαμήνων γίνεται μία εβδομάδα πριν ή/και την πρώτη εβδομάδα διεξαγωγής των 

μαθημάτων. Εντός της 2ης εβδομάδας από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου, η 

Γραμματεία  του  Τμήματος  εκδίδει  κατάλογο  εγγεγραμμένων  σε  κάθε  μάθημα  και  τον 

αποστέλλει στους αντίστοιχους διδάσκοντες και στην Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Γεωγραφίας. 
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Χρόνος αλλαγής δηλωθέντων μαθημάτων. Μέχρι το τέλος της δεύτερης εβδομάδας των 

μαθημάτων είναι δυνατή η αλλαγή ενός το πολύ μαθήματος Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικού 

(ΚΕΥ) ή Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). 

 
Χρόνος ανάληψης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Εφόσον ο μεταπτυχιακός 

φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) μαθήματα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου, η ανάληψη της 

μεταπτυχιακής εργασίας γίνεται με δήλωσή του την πρώτη εβδομάδα του Γ΄ εξαμήνου. Σε 

διαφορετική περίπτωση η εγγραφή μπορεί να γίνει την πρώτη εβδομάδα των εξαμήνων που 

ακολουθούν με την προϋπόθεση ότι ικανοποιείται η συνθήκη της επιτυχούς εξέτασης σε 6 

συνολικά μαθήματα. 

 
Χρόνος εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διάρκεια εκπόνησης της 

μεταπτυχιακής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός εξαμήνου. Η εξέτασή της 

γίνεται κατά τη λήξη του Γ΄ εξαμήνου, εφόσον ο φοιτητής έχει επιτυχώς εξεταστεί στα οκτώ (8) 

μαθήματα που υποχρεούται να παρακολουθήσει. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για την έγκαιρη παρουσίαση της εργασίας, δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης 

της σε έκτακτες περιόδους. 
 

 
 

Γ.6 Συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στις δραστηριότητες 

του Τμήματος Γεωγραφίας 
 

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες είναι δυνατόν να συμμετέχουν σε ερευνητικά 

προγράμματα που συντονίζουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στο βαθμό που το αντικείμενο του 

ερευνητικού προγράμματος εντάσσεται στα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες δεξιότητες του 

μεταπτυχιακού φοιτητή. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο χρόνος ενασχόλησης των 

μεταπτυχιακών σε ερευνητικά προγράμματα να εμποδίζει την ομαλή παρακολούθηση των 

μαθημάτων και σεμιναρίων του Π.Μ.Σ., την προσωπική τους μελέτη, την εκπόνηση εργασιών, 

ασκήσεων, ερευνητικών άρθρων, συμμετοχών σε επιστημονικά συνέδρια, κλπ. 

 
Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες είναι δυνατόν να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό 

έργο στα εργαστήρια και τις ασκήσεις μαθημάτων του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών 

του Τμήματος  Γεωγραφίας.  Ο  αριθμός  των  απασχολούμενων  μεταπτυχιακών  φοιτητών  και  

ο αριθμός των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησής τους, ο οποίος δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερος των έξι (6) ωρών, καθορίζεται από σχετική απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. 

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση την επίδοσή τους στο Α΄ διδακτικό 

εξάμηνο του Π.Μ.Σ. και τη συνάφεια των σπουδών τους με τα μαθήματα. Οι σχετικές 

λεπτομέρειες για τη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στη διδακτική δραστηριότητα του 

Τμήματος Γεωγραφίας καθορίζονται κατόπιν σχετικής εισήγησης της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. και 

απόφασης της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος. Η αμοιβή των μεταπτυχιακών φοιτητών που παρέχουν 

επικουρικό έργο γίνεται μέσω σύμβασης με τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας του 

Πανεπιστημίου, ο οποίος διαχειρίζεται τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωγραφίας. 
 

 
 

Γ.7    Δομή και λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
 

Γ.7.1   Τα μεταπτυχιακά μαθήματα του Π.Μ.Σ. 
 

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. 

ανέρχονται σε 90. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι ασκήσεις και οι 

κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. 

ορίζονται ως εξής: 
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Τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα διακρίνονται σε: 
 

 Μαθήματα κορμού τα οποία έχουν ως σκοπό την απόκτηση του βασικού γνωσιακού 
υπόβαθρου σε θέματα Ανθρωπογεωγραφίας, Ανάπτυξης και Σχεδιασμού του Χώρου. 

Τα   μαθήματα   αυτά   είναι   υποχρεωτικά   (Υ)   και   ο   φοιτητής   οφείλει   να   τα 

παρακολουθήσει ανελλιπώς και να εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά. 

 Μαθήματα εμβάθυνσης τα οποία έχουν ως σκοπό την εμβάθυνση και εξειδίκευση των 

γνώσεων σε επιμέρους γνωστικές περιοχές του προγράμματος. Τα μαθήματα αυτά είναι 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΚΕΥ) με την έννοια ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες είναι 

υποχρεωμένοι να επιλέξουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έναν συγκεκριμένο αριθμό 

από αυτά. 

 Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ), τα οποία εστιάζουν σε διάφορες άλλες πτυχές 

της ανθρωπογεωγραφίας, ανάπτυξης και σχεδιασμού του χώρου. 

 Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Αποτελεί μια επιστημονική εργασία η οποία 

οφείλει να εμπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας στα γνωστικά πεδία τα σχετικά με το 

Π.Μ.Σ. είτε μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης, είτε μέσω της άσκησης αυτόνομης 

κριτικής σκέψης, είτε, τέλος, μέσω συνδυασμού των παραπάνω. 

 
Όλα  τα  μαθήματα  είναι  εξαμηνιαία  και  καθένα  απ’  αυτά  αντιστοιχεί  σε  επτάμισι  (7.5) 

πιστωτικές μονάδες ECTS. Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας διαρκεί ένα 

(1)  τουλάχιστον  διδακτικό  εξάμηνο  και  αντιστοιχεί  σε  τριάντα  (30)  πιστωτικές  μονάδες 

(ECTS). 

 
Είναι  δυνατόν  τα  μαθήματα,  κατά  την  κρίση  του  διδάσκοντα,  να  συμπληρώνονται  από 

ασκήσεις και εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, για την καλύτερη εμπέδωσή τους. Σε κάθε 

περίπτωση εναπόκειται στην κρίση του διδάσκοντα να καθορίσει ειδικότερες απαιτήσεις 

άσκησης (ή ασκήσεων) σε κάθε μάθημα, ή άλλης μορφής εργασίες που θα πρέπει να εκπονήσει 

ο φοιτητής στα πλαίσια του μαθήματος. Είναι δυνατόν ακόμα, σε συνεννόηση μεταξύ 

διδασκόντων  να  δίδονται  κοινές  ασκήσεις  και  εργασίες  που  να  αντιστοιχούν  σε  ομάδες 

συναφών μαθημάτων. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα να δίδονται διαλέξεις στα πλαίσια του 

μαθήματος από προσκεκλημένους καθηγητές/καθηγήτριες ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ και άλλους 

ειδικούς επιστήμονες  και  ερευνητές  εγνωσμένου  κύρους  και  εμπειρίας  στο  συγκεκριμένο  

γνωστικό πεδίο. 

Τα προσφερόμενα μαθήματα κατανέμονται στα τρία εξάμηνα (Α−Γ) του Π.Μ.Σ., ως εξής: 

Α ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (Υ)  

Χώρος, Κοινωνία, Πολιτισμός (ΓΕΩ 602) 7,5 

Γεωπολιτικές προσεγγίσεις και σχεδιασμοί (ΓΕΩ 601) 7,5 

Χωρικός Σχεδιασμός με έμφαση στη δυναμική Πόλης - Υπαίθρου 

(ΓΕΩ603) 

 

7,5 

Χωρικός Σχεδιασμός & Κοινωνικά Κινήματα πόλης και περιφέρειας 

(ΓΕΩ604) 

7,5 

ΣΥΝΟΛΟ (ECTS) 30 
 

 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) 

https://geography.aegean.gr/humangeography/index.php?content=7&lesson=603
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (ΚΕΥ) 

 

1. Μεθοδολογία Έρευνας στην Ανθρωπογεωγραφία (ΓΕΩ 609) 7,5 

2. Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές (ΓΕΩ 606) 7,5 

3. Παγκόσμια Γεω-οικονομία και άνιση ανάπτυξη (ΓΕΩ605) 7,5 

4. Εφαρμογές Γεω-πληροφορικής σε Θέματα Αστικής Γεωγραφίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΓΕΩ607) 
 

7,5 

5. Ανθρωπογεωγραφία του Αναπτυσσόμενου Κόσμου (ΓΕΩ608) 7,5 

  

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

(ΕΕ) 

 

1. Γεωγραφία των μετακινήσεων (ΓΕΩ612) 7,5 

2. Μέθοδοι προβολής και διδασκαλίας της Ανθρωπογεωγραφίας 
(ΓΕΩ611) 

7,5 

ΣΥΝΟΛΟ (ECTS) 30 

 

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) 

Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 

 

Το ως άνω πρόγραμμα είναι δυνατόν να συμπληρώνεται με κύκλους σεμιναριακών μαθημάτων 

σε επιλεγμένα θέματα για την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους 

φοιτητές/φοιτήτριες του προγράμματος, η παρακολούθηση των οποίων είναι υποχρεωτική. 

 
Η τελευταία εβδομάδα του Α΄ και Β΄ εξαμήνου αφιερώνεται σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 

αναπληρώσεις διαλέξεων, ανασκόπηση διδαχθείσας ύλης, παρουσιάσεις ασκήσεων και 

εργασιών, παρουσιάσεις-συζητήσεις θεμάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος από άλλους 

μεταπτυχιακούς  φοιτητές/φοιτήτριες  ή  τα  μέλη  ΔΕΠ,  διαλέξεις  από  προσκεκλημένους  

καθηγητές/καθηγήτριες ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ και άλλους ειδικούς, κλπ. 

 

Μέθοδοι Διδασκαλίας & Υποχρεώσεις Φοιτητών/τριών 
Οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών ως προς την επιλογή και παρακολούθηση μεταπτυχιακών 

μαθημάτων κατανέμονται ανά εξάμηνο ως εξής: 

Α Εξάμηνο: Κατά την εγγραφή τους στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται 

στην επιλογή και επιτυχή παρακολούθηση και των τεσσάρων (4) μαθημάτων κορμού του Π.Μ.Σ. 

Β Εξάμηνο: Κατά την εγγραφή τους στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν τις εξής 

εναλλακτικές δυνατότητες:  

(α) είτε να επιλέξουν και παρακολουθήσουν τρία (3) μαθήματα εμβάθυνσης από τα 

προσφερόμενα ΚΕΥ μαθήματα και ένα (1) μάθημα ελεύθερης επιλογής 

(β) ή να επιλέξουν και παρακολουθήσουν δύο (2) μαθήματα εμβάθυνσης και δύο (2) από τα 

μαθήματα ελεύθερης επιλογής 

Γ Εξάμηνο: Κατά το εξάμηνο αυτό οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται στην εκπόνηση της 

μεταπτυχιακής τους έρευνας και τη συγγραφή της μεταπτυχιακής τους διατριβής. 

Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών μαθημάτων είναι η ελληνική. Ορισμένα 

ωστόσο μαθήματα ή διαλέξεις μπορούν να προσφέρονται στην αγγλική εφόσον η 

https://geography.aegean.gr/humangeography/index.php?content=7&lesson=607
https://geography.aegean.gr/humangeography/index.php?content=7&lesson=607


Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Οδηγός Σπουδών) Π.Μ.Σ. 

«Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» 

 

17 

 

πλειοψηφία των εγγεγραμμένων στα μαθήματα αυτά́ μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών 

είναι αλλοδαποί́/ες, και εφόσον οι αντίστοιχοι διδάσκοντες/ουσες το επιθυμούν.  

 

Σε συνεννόηση μεταξύ διδασκόντων συγγενών μαθημάτων θα οργανώνονται κοινά 

εργαστήρια (studios) που θα περιλαμβάνουν αφενός διαλέξεις θεωρίας και αφετέρου 

κοινές πρακτικές ασκήσεις και εργασίες. Είναι ακόμα δυνατόν να οργανώνονται κοινές 

εκπαιδευτικές εκδρομές και εργασίες πεδίου (fieldtrips). 
Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής μέρους ή του όλου των φοιτητών εξ’αποστάσεως με 

την εφαρμογή συναφών σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων στο ΠΜΣ, δηλαδή η δυνατότητα 

ταυτόχρονης συμμετοχής στις δια-ζώσης παραδόσεις φοιτητών από απόσταση (με 

παρακολούθηση είτε μέσω skype είτε μέσω κάποιας άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

σύγχρονης διδασκαλίας τύπου moodle) σύμφωνα με τις ακόλουθες προδιαγραφές; Εξ΄ 

αποστάσεως εκπαίδευση σε ποσοστό 35 % και δια-ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό 65 %:.   

Τα μαθήματα στο ΠΜΣ από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα μπορούν να 

προσφερθούν με την εν λόγω μικτή διαδικασία συμμετοχής. Ο προτεινόμενος ενδεικτικά 

σχεδιασμός ανά μάθημα είναι: 

-   1 διάλεξη την 1η εβδομάδα διδασκαλίας στην Μυτιλήνη με απαίτηση δια-ζώσης συμμετοχής 

για όλους τους φοιτητές/φοιτήτριες 

-   9 διαλέξεις, για την 2η έως την 10η εβδομάδα, δια-ζώσης με δυνατότητα σύγχρονης 

συμμετοχής μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για όσους βρίσκονται σε απόσταση.   

-   1 διάλεξη για την 11η εβδομάδα (τελευταία εβδομάδα) στη Μυτιλήνη με απαίτηση δια-

ζώσης συμμετοχής για όλους τους φοιτητές/φοιτήτριες 

-   1 εβδομάδα για τις τελικές εξετάσεις με απαίτηση δια-ζώσης συμμετοχής για όλους τους 

φοιτητές/φοιτήτριες 

Η τελευταία διάλεξη μπορεί να αφορά και σε  παρουσιάσεις εργασιών ή σε συνολική 

επισκόπηση (overview) του μαθήματος. Εάν σε κάποιο μάθημα δεν συμπεριλαμβάνονται εργασίες, 

(ο τρόπος διδασκαλίας είναι στην ευχέρεια του/της διδάσκοντα-ουσας), η τελευταία διάλεξη 

μπορεί να είναι επαναληπτική. 

 

Γ.7.2 Επιλογή, εγγραφή, παρακολούθηση, εξέταση, και βαθμολογία 

των μεταπτυχιακών μαθημάτων 
 

Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να 

εξεταστούν σε οκτώ (8) από το σύνολο των προσφερομένων μαθημάτων του Π.Μ.Σ. 

 
Α Εξάμηνο: Κατά την εγγραφή τους στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές/φοιτήτριες υποχρεούνται 

στην επιλογή και παρακολούθηση και των τεσσάρων (4) μαθημάτων κορμού του Π.Μ.Σ. 

 
Β Εξάμηνο: Κατά την εγγραφή τους στο εξάμηνο αυτό οι φοιτητές/φοιτήτριες έχουν τις εξής 

εναλλακτικές δυνατότητες: 
 

 είτε να επιλέξουν και παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα εμβάθυνσης από τα 

προσφερόμενα ΚΕΥ μαθήματα, 

 ή να επιλέξουν και παρακολουθήσουν τρία (3) μαθήματα εμβάθυνσης (ΚΕΥ) και ένα 

(1) μάθημα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ). 

 
Γ   Εξάμηνο:   Κατά   το   εξάμηνο   αυτό   οι   φοιτητές/φοιτήτριες   υποχρεούνται   στην   

εκπόνηση   της μεταπτυχιακής τους έρευνας και τη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας τους. Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδεται και υποστηρίζεται η μεταπτυχιακή 

διπλωματική εργασία. 
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Πέραν των υποχρεώσεων αυτών, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμεί, να 

εγγραφεί σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας 

με σκοπό τη συμπλήρωση των γνώσεών του. Επίσης ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να 

εγγραφεί   και   να   παρακολουθήσει   έως   ένα   (1)   μεταπτυχιακό   μάθημα   επιπλέον   των 

προβλεπόμενων στο Π.Μ.Σ. Το μάθημα αυτό θεωρείται ως ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) και ο 

βαθμός του δεν προσμετράται στον τελικό βαθμό του Μ.Δ.Ε. 

 
Οι δηλώσεις εγγραφής στα μαθήματα του εξαμήνου υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. 

κατά την περίοδο εγγραφών η οποία ορίζεται ως η πρώτη εβδομάδα του κάθε εξαμήνου (βλ. 

Γ.5.1.). Εάν ο μεταπτυχιακός φοιτητής δεν υποβάλει σχετική δήλωση εγγραφής μέσα στην 

προβλεπόμενη προθεσμία, προτείνεται για διαγραφή από το Π.Μ.Σ. με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

 
Για κάθε μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ., ύστερα από πρόταση της Σ.Ε., 

ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας ως Σύμβουλος Σπουδών, ο οποίος έχει την ευθύνη 

της παρακολούθησης και του ελέγχου της πορείας των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών για το Μ.Δ.Ε., ο Σύμβουλος Σπουδών συνεργάζεται και 

κατευθύνει τον μεταπτυχιακό φοιτητή στην επιλογή των καταλληλότερων μαθημάτων σύμφωνα 

με τα ενδιαφέροντα και τους στόχους του. Ο Σύμβουλος Σπουδών, αν κρίνει απαραίτητο, μπορεί 

να ζητήσει τη συμβουλή και άλλων μελών ΔΕΠ που διδάσκουν στο Π.Μ.Σ. ανάλογα με το 

ειδικότερο πρόβλημα που πιθανόν να προκύπτει κάθε φορά. 

 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά 

σοβαροί  και  τεκμηριωμένοι  λόγοι  αδυναμίας  παρουσίας  του  μεταπτυχιακού  φοιτητή,  ο 

διδάσκων μπορεί να δικαιολογήσει ορισμένες απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν 

μπορεί να υπερβεί το 1/4 των διαλέξεων. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει το δικαίωμα να 

εγγραφεί στο επόμενο διδακτικό εξάμηνο και να επαναλάβει το μάθημα μία (1) μόνο φορά (ή 

άλλο αντίστοιχο που του ορίζει η Γ.Σ.Ε.Σ.) στην αντίστοιχη διδακτική περίοδο του επόμενου 

έτους. Εάν αποτύχει και δεύτερη φορά στο ίδιο μάθημα (ή σε άλλο αντίστοιχο που ορίζει η 

Γ.Σ.Ε.Σ.), η φοίτησή του στο Π.Μ.Σ. λήγει με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

 
Η βαθμολογία στα μαθήματα γίνεται στην κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10), με βάση προαγωγής 

το πέντε (5). Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει όχι μόνο από την τελική εξέταση αλλά και 

από τις ασκήσεις, παρουσιάσεις και λοιπές εργασίες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος,  με  σχετική  βαρύτητα  που  καθορίζεται  σε  κάθε  μάθημα  από  τον  αρμόδιο 

διδάσκοντα ή ομάδα διδασκόντων. 

 

Κατοχύρωση των βαθμολογιών μαθημάτων σε σχετικά αιτήματα των μεταπτυχιακών φοιτητών 

θα αποφασίζεται στην έναρξη κάθε εξαμήνου, ο βαθμός θα καταχωρείται στο τέλος του 

αντίστοιχου εξαμήνου, και οι οικονομικές υποχρεώσεις τους (σε περίπτωση κατοχύρωσης 8 

μαθημάτων) θα αφορούν την πληρωμή των διδάκτρων αξίας 400 € για τη δήλωση και 

παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής (200 € κατά τη δήλωση και 200 € πριν την 

παρουσίαση). Σε περίπτωση που δεν κατοχυρωθούν όλα τα μαθήματα, ο φοιτητής υποχρεούται 

κατά τη δήλωση των μαθημάτων να καταβάλει δίδακτρα αξίας 150 € ανά μάθημα. 

 

Η   τελική   εξέταση   διεξάγεται   την   εβδομάδα   που   ακολουθεί   την   τελευταία   εβδομάδα 

διδασκαλίας του εξαμήνου. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί με τεκμηριωμένη απόφασή της να αποδεχθεί 

έκτακτη εξέταση σε δυο (2) μαθήματα, κατά μέγιστο ανά διδακτικό εξάμηνο, εφόσον δεν 

μπόρεσε να εξεταστεί ο μεταπτυχιακός φοιτητής για λόγους ανώτερης βίας. Τα αποτελέσματα 

εκδίδονται  από  τους  διδάσκοντες  μέσα  σε  μια  εβδομάδα  από  τη  διεξαγωγή  της  τελικής 

εξέτασης. Φοιτητές/φοιτήτριες που αποτυγχάνουν σε δύο (2) το πολύ μαθήματα του εξαμήνου 

που παρακολουθούν, μπορούν να επανεγγραφούν τον επόμενο χρόνο στα ίδια μαθήματα (ή και 

διαφορετικά αν πρόκειται για μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής ή Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά). 

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα του Β΄ εξαμήνου, το οποίο εξετάζεται επαναληπτικά στο 

Δ΄ διδακτικό εξάμηνο, ο φοιτητής υποχρεούται κατά την επαναληπτική δήλωση του μαθήματος 
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να καταβάλει δίδακτρα αξίας 150 € ανά μάθημα. Φοιτητές/φοιτήτριες που αποτυγχάνουν σε 

περισσότερα από δύο (2) μαθήματα το διδακτικό εξάμηνο, διαγράφονται μετά από εισήγηση 

της Σ.Ε. και απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

 
Αν ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια έχει παρακολουθήσει μαθήματα άλλου αναγνωρισμένου 

Π.Μ.Σ. στη Γεωγραφία ή σε συγγενές γνωστικό πεδίο σε ΑΕΙ της χώρας ή σε ισότιμο ΑΕΙ του 

εξωτερικού  και  έχει  εξεταστεί  επιτυχώς  σε  αυτά,  μπορεί  να  απαλλαγεί  από  αντίστοιχα 

μαθήματα του Π.Μ.Σ. μετά από αίτησή του/της, εισήγηση των αντίστοιχων διδασκόντων και 

απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

 
Γ.7.3    Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Η  μεταπτυχιακή  διπλωματική  εργασία  εκπονείται  σε  θέμα  που  εντάσσεται  σε  ένα  ή 

περισσότερα γνωστικά πεδία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Η ανάληψη του θέματος της 

διπλωματικής καθώς και ο προσδιορισμός του επιβλέποντα καθηγητή, μπορεί να γίνει μετά το 

τέλος του Β΄ εξαμήνου του πρώτου έτους σπουδών, με την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός 

φοιτητής έχει ως τότε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστον στα έξι (6) από τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. 

Το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας καθώς και το όνομα του επιβλέποντα 

καθηγητή (κατόπιν σχετικής συννενόησης του φοιτητή με τον καθηγητή) δηλώνονται με αίτηση 

του πρώτου στη Γραμματεία κατά την εγγραφή του στο Γ΄ διδακτικό εξάμηνο σπουδών ή σε 

επόμενο διδακτικό εξάμηνο σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις. Επιβλέπων 

μιας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος 

Γεωγραφίας οποιασδήποτε βαθμίδας, από αυτά που τους έχει ανατεθεί διδακτικό έργο στο 

Π.Μ.Σ. Να σημειωθεί ότι και οι ΕΔΙΠ έχουν δυνατότητα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών. 

Στο τέλος της περιόδου ανάθεσης μεταπτυχιακών εργασιών η Γ.Σ.Ε.Σ. επικυρώνει την κατανομή 

θεμάτων και επιβλεπόντων. Ο κατάλογος με τα θέματα και τους επιβλέποντες αναρτάται στον 

Πίνακα Ανακοινώσεων του Π.Μ.Σ. Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών διατριβών που αναλογεί 

σε κάθε επιβλέποντα καθορίζεται σε 5 φοιτητές/φοιτήτριες (στο πέρας της περιόδου 

παρουσιάσεων διατριβών εκάστου ακαδημαϊκού έτους). 
 
Ο/Η επιβλέπων/ουσα, σε συνεργασία με το/τη μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια, καθορίζει τα 

υπόλοιπα δυο μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Για την εξέταση της μεταπτυχιακής 

διπλωματικής εργασίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιβλέποντα, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. 

του Τμήματος (τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής) 

τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο (2) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. ή 

ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β΄ ή Γ, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Τα 

μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το 

γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος. 

 
Με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. ορίζεται η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας. Η 

διάρκεια εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός 

εξαμήνου. Όταν ο επιβλέπων καθηγητής, σε συνεννόηση με το μεταπτυχιακό φοιτητή, θεωρεί 

ότι η μεταπτυχιακή εργασία έχει ολοκληρωθεί, ο δεύτερος υποβάλει στη Γραμματεία του 

Τμήματος αίτηση με την οποία ζητά να καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία παρουσίασης και 

εξέτασής της. Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της αίτησης εξέτασης αποτελεί η 

επιτυχής εξέταση του μεταπτυχιακού φοιτητή και στα οκτώ (8) μεταπτυχιακά μαθήματα. Η 

εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται κατά τη λήξη του Γ΄ εξαμήνου. Σε 

περίπτωση   που   δεν   πληρούνται   οι   προϋποθέσεις   για   την   έγκαιρη   παρουσίαση   της 

διπλωματικής, δίνεται η δυνατότητα παρουσίασης της σε έκτακτες περιόδους. 

 
Μια (1) τουλάχιστον εβδομάδα πριν την καθορισμένη ημερομηνία παρουσίασης, ο/η 

μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποβάλλει τη μεταπτυχιακή του/της εργασία σε ισάριθμα 

αντίτυπα στα μέλη  της  εξεταστικής  επιτροπής,  στην  οποία  περιλαμβάνεται  οπωσδήποτε  

περίληψη 1-2 σελίδων στην ελληνική και αγγλική. Οι γενικές οδηγίες για την εκπόνηση, 

σύνταξη και συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας παρατίθενται στο Παράρτημα 

ΙΙΙ. 
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Η  εξέταση  και  βαθμολόγηση  της  μεταπτυχιακής  διπλωματικής  εργασίας  γίνεται  από  την 

τριμελή εξεταστική επιτροπή. Η υποστήριξη της εργασίας είναι προφορική ενώπιον της 

τριμελούς εξεταστικής επιτροπής και άλλων πιθανόν ενδιαφερόμενων παρατηρητών (μελών 

ΔΕΠ,  φοιτητών  κλπ).  Ο  μεταπτυχιακός  φοιτητής  θα  πρέπει  να  έχει  εκ  των  προτέρων 

συνεννοηθεί με τον επιβλέποντα για τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας. Τη συζήτηση με 

αφορμή την υποστήριξή της συντονίζει ο επιβλέπων καθηγητής. Μετά την ολοκλήρωση της 

παρουσίασης, τις ερωταπαντήσεις κλπ, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει για τη βαθμολόγηση 

της εργασίας η οποία κατατίθεται εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος σε ειδικό έντυπο, 

εφόσον πληρούνται όλες οι προηγούμενες προϋποθέσεις. 

 
Η  μεταπτυχιακή  διπλωματική  εργασία  οφείλει  να  εμπεριέχει  στοιχεία  πρωτοτυπίας  στα 

νωστικά πεδία τα σχετικά με το Π.Μ.Σ. είτε μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης, είτε μέσω της 

άσκησης αυτόνομης κριτικής σκέψης, είτε, τέλος, μέσω συνδυασμού των παραπάνω. Για τη 

βαθμολόγηση συνεκτιμούνται αφενός η ποιότητα της εργασίας και αφετέρου ο βαθμός 

πληρότητας της παρουσίασης και υποστήριξής της. Ο βαθμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής 

εργασίας υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των βαθμών των τριών μελών της εξεταστικής 

επιτροπής. 

 

Ως ελάχιστος προβιβάσιμος βαθμός μιας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζεται το έξι 

(6). Σε περίπτωση αποτυχίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει τη δυνατότητα βελτίωσης της 

εργασίας του και επανάληψης της εξέτασής της μετά από αίτησή του. Η παρουσίαση της 

βελτιωμένης εργασίας θα πρέπει να γίνει μέσα σε χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών από την 

ημερομηνία της πρώτης εξέτασης. Αν αποτύχει και δεύτερη φορά η φοίτησή του στο Π.Μ.Σ. 

λήγει και του δίνεται απλή βεβαίωση παρακολούθησης των σχετικών μαθημάτων. 

 
Μετά την παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ο φοιτητής ενσωματώνει 

διορθώσεις και σχόλια που του έχουν τυχόν γίνει από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, και 

μέσα σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών υποβάλει τρία (3) αντίγραφα της διορθωμένης 

εργασίας στη Γραμματεία του Τμήματος και τρία (3) αντίγραφα στα μέλη της τριμελούς 

επιτροπής. Την ενσωμάτωση των διορθώσεων πιστοποιεί εγγράφως στη Γραμματεία ο 

επιβλέπων καθηγητής. Αν η μεταπτυχιακή εργασία δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός του Γ΄ 

εξαμήνου, μπορεί να συνεχιστεί κατά τα επόμενα διδακτικά εξάμηνα. 

 
Είναι δυνατόν, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος, να καθορίζεται για κάθε μεταπτυχιακό 

φοιτητή ένα χρηματικό ποσόν για την κάλυψη των εξόδων εκτύπωσης και αναπαραγωγής δύο 

(2) αντιτύπων της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του. 

 

 
Γ.7.4   Βαθμός και Απονομή Μ.Δ.Ε. 
 

Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις: 

 
 Παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα μεταπτυχιακά μαθήματα που έχει επιλέξει ο 

φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Για τη λήψη 

του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

 Ενεργός συμμετοχή του φοιτητή στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

του   προγράμματος   κατά   τα   ειδικότερα   οριζόμενα   στον   προκείμενο   εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας (οδηγό σπουδών) του Π.Μ.Σ. 

 Συγγραφή και επιτυχής εξέταση στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

 
Σε κάθε περίπτωση για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται προβιβάσιμος βαθμός στα 

μεταπτυχιακά μαθήματα και στη μεταπτυχιακή εργασία. Αν τούτο δεν επιτευχθεί εντός της 

τριετίας από την εγγραφή στο Π.Μ.Σ., ο μεταπτυχιακός φοιτητής παίρνει απλό πιστοποιητικό 

παρακολούθησης των συγκεκριμένων μαθημάτων και αποχωρεί. 
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Ο γενικός βαθμός του Μ.Δ.Ε. προκύπτει ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών των οκτώ 

(8)  μεταπτυχιακών  μαθημάτων  και  της  μεταπτυχιακής  διπλωματικής  εργασίας,  όπου  η 

τελευταία θεωρείται ότι αντιστοιχεί σε πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων ενός εξαμήνου. 

Συνεπώς: 

Βαθμός Μ.Δ.Ε. = (Άθροισμα βαθμών 8 μεταπτυχιακών μαθημάτων + Τετραπλάσιο βαθμού 

μεταπτυχιακής διατριβής) / 12. 

 

 

Μια φορά ετησίως καταρτίζεται από τη Γραμματεία του Τμήματος πίνακας αποφοιτούντων που 

περιλαμβάνει όσους ολοκλήρωσαν επιτυχώς κατά το λήξαν ακαδημαϊκό έτος τις συνολικές 

υποχρεώσεις του Π.Μ.Σ. για το Μ.Δ.Ε., στους οποίους και απονέμεται ο σχετικός τίτλος σπουδών. 

Η απονομή των Μ.Δ.Ε. γίνεται σε ειδική δημόσια τελετή συγχρόνως με την απονομή των πτυχίων 

του Τμήματος. Κατά την τελετή, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. προηγούνται των πτυχιούχων (Εσωτ. 

Καν. Παν. Αιγαίου, άρθ. 49, παρ. 7). Στον απόφοιτο του Π.Μ.Σ. μπορεί να χορηγείται, πριν από 

την απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς την παρακολούθηση του Προγράμματος. 

 

Γ.7.5   Τύπος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) 
 

Με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος και τη διοικητική φροντίδα της Γραμματείας, 

εκδίδονται έγκαιρα τα διπλώματα Μ.Δ.Ε. στη μορφή που ορίζεται από τον Εσωτερικό 

Κανονισμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου και παρουσιάζεται ενδεικτικά στο Παράρτημα ΙV. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. 
 
 

 
Γαβαλάς, Β., (Ανθρωπογεωγραφία με έμφαση στην Πληθυσμιακή Ανάλυση) 

https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=bgav 
 

Γκιάλης, Στ. (Περιφερειακή Γεωγραφία και Ανάπτυξη) 

https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=stgialis  

 

Ιωσηφίδης, Θ., (Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες) 

https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=thiwsi 
 

Κίζος, Α., (Γεωγραφία της Υπαίθρου) 

https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=kizos 

 

Κλωνάρη, Αικ., (Εκπαίδευση και Διδακτική της Γεωγραφίας) 

https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=aklonari 
 

Κορρές, Γ., (Οικονομική του Χώρου) 

https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=gkorres 
 

Πετράκου, Η., (Πολιτική Γεωγραφία-Γεωπολιτική) 

https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=ipetr 
 

Πετροπούλου, Κ., (Αστική Γεωγραφία) 

https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=christy.p 
 

Σιδηρόπουλος, Γ., (Ιστορική Γεωγραφία) 

https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=geos 
 

Τερκενλή, Θ., (Ανθρωπογεωγραφία/ Πολιτισμική Γεωγραφία, Το Πολιτισμικό Τοπίο, 

Γεωγραφία του Τουρισμού, Επιστήμη του Τουρισμού) 

https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=TERKENLI 
 

Τσιλιμίγκας, Γ., (Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός) 
https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=gtsil 

 

Χωριανόπουλος, Ι., (Κοινωνική Γεωγραφία με έμφαση στον Ευρωπαϊκό Χώρο) 

https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=ichorian 

https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&amp;bio=bgav
https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=stgialis
https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&amp;bio=thiwsi
https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=kizos
https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&amp;bio=aklonari
https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&amp;bio=gkorres
https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&amp;bio=ipetr
https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&amp;bio=christy.p
https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&amp;bio=geos
https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&amp;bio=TERKENLI
https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&bio=gtsil
https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=0&amp;bio=ichorian


Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Οδηγός Σπουδών) Π.Μ.Σ. 

«Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» 

 

23 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Περιγραφές Μεταπτυχιακών Μαθημάτων 
Α ΕΞΑΜΗΝΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ) 

Mαθήματα κορμού –Υποχρεωτικά (Υ): 

 

1.  Χώρος-Κοινωνία-Πολιτισμός 

Κριτική εμβάθυνση σε ζητήματα και προσεγγίσεις της σύγχρονης πολιτισμικής συγκρότησης του 

χώρου. Η νέα πολιτισμική γεωγραφία και η πολιτισμική στροφή στη γεωγραφία. Πολιτισμικές και 

χωρικές ταυτότητες. Μαζική κουλτούρα και καταναλωτισμός. Οι νέες γεωγραφίες της καθημερινής 

ζωής και ο ρόλος της τεχνολογίας στη διάρθρωση του χωρο-χρόνου. Ιδιωτικότητα, δημοσιότητα 

και οι έννοιες της εστίας και της κοινότητας στην κοινωνία των δικτύων. 

Κεντρικές θεωρητικές έννοιες της κοινωνικής γεωγραφίας: χώρος και κοινωνία, 

λειτουργισμός, δομισμός, θεωρία κοινωνική δράσης, θεωρία δομοποίησης, θεωρίες του 

‘κοινωνικού χώρου’. Ειδικά θέματα κοινωνικών διαστάσεων του χώρου: χωρο-κοινωνικός 

διαχωρισμός (spatial segregation) με έμφαση στην εθνικότητα, το φύλο, την ηλικία, την κοινωνική 

τάξη ή στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Αστικά, περιφερειακά 

και τοπικά κοινωνικά κινήματα και  κοινωνικά κινήματα για το χώρο. Η χρήση των εργαλείων 

γεωπληροφορικής και χωρικής ανάλυσης στην κοινωνική γεωγραφία: χαρτογραφική απεικόνιση 

του χωρο-κοινωνικού διαχωρισμού, χωρική ανάλυση της εγκληματικότητας (παραδείγματα).   

Διδάσκοντες: Θ. Τερκενλή, Θ. Ιωσηφίδης 

 
2.   Χωρικός Σχεδιασμός με έμφαση στη δυναμική Πόλης – Υπαίθρου 

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στις θεωρητικές, μεθοδολογικές, πολιτικές  

και θεσμικές διαστάσεις του χωρικού σχεδιασμού με έμφαση στη δυναμική Πόλης - Υπαίθρου. Το 

μάθημα οργανώνεται σε δυο κύριες θεματικές ενότητες: Στην πρώτη θεματική ενότητα, 

εξετάζονται θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα και εργαλεία του σχεδιασμού. Στη δεύτερη 

θεματική ενότητα, εξετάζονται ζητήματα πολιτικών και εφαρμογής του πολεοδομικού και του 

χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα. 

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με επιλεγμένες αρχές και έννοιες 

που αφορούν κυρίως στη δυναμική Πόλης - Υπαίθρου. Οι σπουδαστές καλούνται να 

προσεγγίσουν, τόσο στο πλαίσιο των θεωρητικών διαλέξεων όσο και στο πλαίσιο των 

εργασιών τους, επιλεγμένα θέματα σχεδιασμού με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη 

χαρακτηριστικών χωροκοινωνικών συστημάτων. Η παράλληλη εξέλιξη των θεωρητικών 

διαλέξεων και των εργασιών αποβλέπει στην κατανόηση και στον προσδιορισμό των 

ιδιαιτεροτήτων που συνεπάγεται η εφαρμογή της θεωρίας στην διαδικασία του 

σχεδιασμού. 
Διδάσκοντες: Θ. Κίζος και Γ. Τσιλιμίγκας 

3. Γεωπολιτικές προσεγγίσεις και σχεδιασμοί 

Η έννοια της «γεωπολιτικής» υπαγορεύει στη γεωγραφία και γενικότερα στις κοινωνικές επιστήμες 

την  ανάλυση και την  περιγραφή των συγκρούσεων ανά τον κόσμο. Οι διενέξεις αυτές 

παρατηρούνται σε δύο κλίμακες ολοένα και πιο στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους : διεθνείς και 

εθνικές (εμφύλιοι πόλεμοι). Ταυτόχρονα όμως υποδηλώνει  και νέες προσεγγίσεις των πολιτικών 

και διεθνών φαινομένων. Το μάθημα έχει στόχο να δώσει την δυνατότητα διαμόρφωσης 

ρεαλιστικής γεωπολιτικής ανάλυσης μέσα από μια διεπιστημονική οπτική θεωρητική και πρακτική 

με στόχο να μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε πεδία που άπτονται των μέσων ενημέρωσης, των 

επιχειρήσεων, την διπλωματία, τις ΜΚΟ, την διοίκηση (θεσμικούς και στρατιωτικούς παράγοντες), 

κ.α. Επιδιώκει επίσης να παρουσιάσει και να αποτιμήσει κριτικά τις έννοιες της γεωπολιτικής  και 

τις συνθήκες  που την ανάδειξαν  ως επιστήμη, τις διαφορετικές προσεγγίσεις της  και  να 

διευκρινίσει διαφορετικές  λογικές χωρικής οργάνωσης του κόσμου. Το μάθημα επιτρέπει στους 

φοιτητές/φοιτήτριες και τις φοιτήτριες να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν τις  

μεγάλες γεωπολιτικές περιοχές, σχετικά με την διαχείριση των αποφάσεων σχετικών με τα 

γεωπολιτικά δεδομένα  μέσω σεμιναριακών μαθημάτων που κατανέμονται σε πεδία αμιγώς 

σύγχρονα αλλά και ιστορικών τομών. 

Διδάσκοντες: Γ. Σιδηρόπουλος 
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4.   Χωρικός Σχεδιασμός & Κοινωνικά Κινήματα πόλης και Περιφέρειας  

Το μάθημα προσεγγίζει κριτικά τον χωρικό σχεδιασμό εστιάζοντας στο ρόλο των δρώντων στην 

εξέλιξη των ιδεών. Οι φοιτητές/φοιτήτριες μαθαίνουν για τις επιρροές που είχαν στον χωρικό 

σχεδιασμό τα κοινωνικά κινήματα και ιδιαίτερα εκείνα που έθεσαν στο επίκεντρο των 

διεκδικήσεων τους το «δικαίωμα στην πόλη», τα «κοινά αγαθά» και το «ευ ζην». Αρχικά αναλύουν 

τις σύγχρονες τάσεις μητροπολεοποίησης και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές «συσσώρευσης μέσω 

αποστέρησης» και «αστικού ανταγωνισμού» εστιάζοντας σε σύγχρονα κοινωνικά και οικολογικά 

φαινόμενα σε διαφορετικές πόλεις και περιφέρειες του κόσμου. Στη συνέχεια εστιάζουν σε 

συλλογικότητες, δράσεις και κοινωνικά κινήματα πόλης και περιφέρειας τα οποία με τη δράση 

τους αλλάζουν τη σημασία του χώρου. 

Διδάσκουσα: Κρίστη (Χρυσάνθη) Πετροπούλου 
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Β ΕΞΑΜΗΝΟ (ΕΑΡΙΝΟ) 
 

Μαθήματα εμβάθυνσης –Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (ΚΕΥ): 

 

1. Μεθοδολογία έρευνας στην Ανθρωπογεωγραφία 
Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι στην Ανθρωπογεωγραφία. Βασικές έννοιες στατιστικής 
και ποσοτικών μεθόδων: απογραφική και δειγματοληπτική έρευνα. Ποιοτικές μέθοδοι 

έρευνας στην ανθρωπογεωγραφία: θεωρητικό υπόβαθρο, μέθοδοι παραγωγής δεδομένων 

και στρατηγικές ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων. Η χρήση ειδικών λογισμικών στην 

ανάλυση ποιοτικών δεδομένων. Παραδείγματα ανθρωπογεωγραφικών ερευνών. 

Διδάσκοντες: Θ. Ιωσηφίδης, Β. Γαβαλάς 

 

2.   Αστική ανάπτυξη και πολιτικές 
Η γεωγραφική θέση των πόλεων γίνεται πλέον κατανοητή ως ένας από τους παράγοντες 
εκείνους που επηρεάζουν τις τοπικές κοινωνικο-οικονομικές προοπτικές.  Στα πλαίσια του 

σεμιναριακού αυτού κύκλου, οι παγκόσμιες πόλεις, αλλά και καινοτόμα αστικά κέντρα και 

δίκτυα θα προσεγγισθούν ως τοπικά προσδιορισμένοι σχεσιακοί κόμβοι ανάπτυξης.  Θα 

εξεταστεί η προσπάθεια διαμόρφωσης συγκριτικών (αναπτυξιακών) πλεονεκτημάτων μέσα 

από πρότυπες σχεδιαστικές παρεμβάσεις και πολιτικές.  Ειδική έμφαση θα δοθεί στην 

εξέταση των αστικών πολιτικών της ΕΕ, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτές 

επηρεάζουν τις κατευθύνσεις των αναπτυξιακών προγραμμάτων στις Ελληνικές πόλεις. 

Διδάσκων: Γ. Χωριανόπουλος 

 
3.   Παγκόσμια γεω-οικονομία και άνιση ανάπτυξη 

Το    μάθημα    εξετάζει    τις    γεωγραφικές    διαστάσεις των    παγκόσμιων    οικονομικών 

διαδικασιών και  αναδιαρθρώσεων  της  εποχής  μας.  Πιο  συγκεκριμένα  εξετάζονται  τα 

ακόλουθα ζητήματα: Η έννοια της ανάπτυξης και της υπανάπτυξης σε παγκόσμια κλίμακα. 

Δείκτες και  κριτήρια  ταξινόμησης  των  χωρών  στον  παγκόσμιο  γεω-οικονομικό  χάρτη. 

Θεωρίες για την ανάπτυξη και υπανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα. Η ιστορική και 

γεωγραφική   εξέλιξη   της   παγκόσμιας   οικονομίας.   Η   άνιση   παγκόσμια   γεωγραφική 

κατανομή   της   παραγωγής   και   της   ανάπτυξης.   Η   καινοτομία   και   τεχνολογία   ως 

«ατμομηχανή» της παγκόσμιας γεω-οικονομικής αναδιάρθρωσης. Οι πολυεθνικές εταιρίες 

και ο ρόλος τους στην παγκόσμια οικονομία και την άνιση γεωγραφική κατανομή της 

παραγωγής. Γεωγραφικά δίκτυα πολυεθνικών εταιριών και ο ρόλος των κρατικών 

ρυθμιστικών πολιτικών. Ο ρόλος τους εργατικού δυναμικού και της εργατικής δράσης. 

Γεωγραφία της Εργασίας και σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές αναδιαρθρώσεις. 
Διδάσκοντες: Γ. Κορρές, Σ. Γκιάλης, Σ. Αναγνώστου 

 

4.   Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε Θέματα Αστικής Γεωγραφίας και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης 

   

Το μάθημα εξετάζει αρχικά ορισμένα φαινόμενα που μελετά η Αστική Γεωγραφία και στη 

συνέχεια παρουσιάζονται τα εργαλεία ανάλυσης και σύνθεσης που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη των φαινομένων αυτών εστιάζοντας ιδιαίτερα στις 

εφαρμογές γεωπληροφορικής (Τηλεπισκόπηση, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, 

Στατιστική Ανάλυση, Χωρική Ανάλυση Κειμένου κλπ).  Εξετάζονται παραδείγματα από 

πόλεις του κόσμου και επιχειρούνται συγκριτικές προσεγγίσεις μεταξύ Μεσογειακών και 

Λατινοαμερικανικών πόλεων και περιφερειών. Δίνεται έμφαση σε τοπικο-παγκόσμιες 

διαδικασίες εστιάζοντας ιδιαίτερα στις πλευρές τους που μπορούν να χαρτογραφηθούν. 

Εξετάζονται κοινωνικά, πολιτικο-οικονομικά και οικολογικά ζητήματα πόλης. 

Στη συνέχεια εξετάζονται ζητήματα Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανισοτήτων όπως: η 

διάγνωση των περιφερειακών ανισοτήτων και της άνισης ανάπτυξης με χρήση εργαλείων 

γεωπληροφορικής, ο δείκτης χωρικής εξειδίκευσης (Location Quotient, LQ), o 

σταθμισμένος συντελεστής διακύμανσης (CVw), o δείκτης Hirschmann-Herfindahl (HH), 

και άλλοι συναφείς δείκτες και μεθοδολογίες, οι περιφερειακές ανισότητες και η 
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προσέγγιση τους με τη μέθοδο μεταβαλλόμενων μεριδίων (shift-share analysis), 

παραδείγματα και εφαρμογές στον ελληνικό και ευρωπαϊκό περιφερειακό και αστικό χώρο 

με χρήση δεδομένων παραγόμενης αξίας, απασχόλησης κ.α. Κριτική αποτίμηση των 

αποτελεσμάτων μέσα από ποικίλες επιστημολογικές προσεγγίσεις. 
Διδάσκοντες: Χ. Πετροπούλου, Σ. Γκιάλης 

 

5.   Ανθρωπογεωγραφία του Αναπτυσσόμενου Κόσμου 

Ο «Τρίτος Κόσμος» από γεωπολιτικός όρος της εποχής του ψυχρού πολέμου, κατέληξε να 

χρησιμοποιείται σήμερα για να διαχωρίσει κατά κύριο λόγο τις φτωχιές από τις πλούσιες 

χώρες. Στην αυγή του 21ου αιώνα τα 5/6 του πληθυσμού της γης ζουν σε συνθήκες ένδειας 

και εξαθλίωσης. Οι αιτίες και η περιγραφή αυτής της παγκόσμιας ανισότητας αποτελούν το 

αντικείμενο αυτού του μαθήματος. Το μάθημα θα μπορούσε να έχει τίτλο «Γεωγραφία της 

υπανάπτυξης». Γίνεται μια σύντομη επισκόπηση των αιτιών (ιστορικών, γεωπολιτικών, 

δημογραφικών) που οδήγησαν την Αφρική, τη Λατινική Αμερική, ένα μεγάλο μέρος της 

Ασίας και  περιοχές της Ωκεανίας, στην οικονομική υπανάπτυξη και την πολιτική 

υποτέλεια. Εξετάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού τους, η 

οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη, η αστικοποίηση, η εξωτερική πολιτική των 

χωρών αυτών και οι μελλοντικές προοπτικές τους. 

Διδάσκοντες: Β. Γαβαλάς, Σ. Αναγνώστου 
 
 

Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (ΕΕ) 

 

1.   Γεωγραφία των μετακινήσεων 

Κριτική διερεύνηση και ανάλυση σύγχρονων φαινομένων γεωγραφικής κινητικότητας στο 

παγκόσμιο κοινωνικό-οικονομικό και πολιτικό τους πλαίσιο. Ανάλυση και ερμηνεία του 

πολυδιάστατου χαρακτήρα του μεταναστευτικού φαινομένου: παγκοσμιοποίηση και 

σύγχρονα μεταναστευτικά ρεύματα, εσωτερική και διεθνής μετανάστευση, η κοινωνική 

γεωγραφία  της μετανάστευσης (αστικός και αγροτικός χώρος), μεταναστευτική πολιτική, 

κοινωνικό-οικονομικές   και   πολιτισμικές   διαστάσεις   της   μετανάστευσης, πολυ-

πολιτισμικότητα  και  προοπτικές  για  το  μέλλον.  Διαπραγμάτευση  σε  διάφορες  χωρικές 

κλίμακες της γεωγραφικής διάρθρωσης του τουρισμού ως οικονομικού συστήματος και ως 

κοινωνικού φαινομένου, και της διαπλοκής του με διαδικασίες ανάπτυξης και 

παγκοσμιοποίησης και με όλες της διαστάσεις της ζωής στις κοινωνίες όπου εκτυλίσσεται. 

Διδάσκοντες: Θ. Ιωσηφίδης 
 
2.   Μέθοδοι Προβολής και Διδασκαλίας της Ανθρωπογεωγραφίας 

Το μάθημα σκοπό έχει να εμβαθύνει σε βασικές έννοιες  της διδακτικής της Γεωγραφίας 
και ταυτόχρονα να αποτελέσει τη βάση για την κατανόηση και εφαρμογή των βασικών 
εννοιών  και  σχέσεων  της  Ανθρωπογεωγραφίας  στη  διδασκαλία  της  Γεωγραφίας  στα 
σχολεία.  Συγκεκριμένα  στοχεύει  στην  ανάπτυξη  σύγχρονων  καινοτόμων  διδακτικών 
προσεγγίσεων θεμάτων, ζητημάτων, προβλημάτων της Ανθρωπογεωγραφίας μέσα στα 
πλαίσια της διεπιστημονικής, συνθετικής και χωρικής της διάστασης. Να προτείνει μοντέλα 
διδασκαλίας ανθρωπογεωγραφικών θεμάτων που διαπραγματεύεται η Γεωγραφία στο 
σχολείο. Επίσης θα υποστηρίζει τον σχεδιασμό διδακτικών ενοτήτων και τη δημιουργία 
εκπαιδευτικού υλικού βάσει των νέων αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Γεωγραφίας 
και τρόπους αποτελεσματικότερης χρήσης του. 

Διδάσκουσα: Κ. Κλωνάρη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Γενικές Οδηγίες για την Εκπόνηση, 

Σύνταξη και Συγγραφή του Κειμένου της Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας 
 

 
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 
1.   Σκοπός και Σημασία της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

 
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι επιστημονική μονογραφία η οποία οφείλει να 

εμπεριέχει στοιχεία πρωτοτυπίας σε γνωστικά πεδία σχετικά με το Π.Μ.Σ. είτε μέσω της 

δημιουργίας νέας γνώσης, είτε μέσω της άσκησης αυτόνομης κριτικής σκέψης, είτε, τέλος, 

μέσω  συνδυασμού  των  παραπάνω.  Προσφέρει  τη  δυνατότητα  να  κριθεί  αλλά  και  να 

κατευθυνθεί η ερευνητική ικανότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή.  Άρα, ο βασικός στόχος της 

εκπόνησής της είναι να αποδείξει τις ικανότητές του μεταπτυχιακού φοιτητή  και από τις δύο 

αυτές απόψεις. 
 

 
2.   Επιμέρους Στόχοι της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

 
Επιμέρους στόχοι στους οποίους  είναι δυνατόν να αποβλέπει μια τέτοια ερευνητική εργασία 

συμπεριλαμβάνουν: 
 

    Επισκόπηση και κριτική ανάλυση υφιστάμενης γνώσης. 

    Περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία κάποιου φαινομένου ή θέματος. 

 Δημιουργία νέων θεωρητικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων, τεχνικών, εργαλείων ή 

άλλων καινοτομιών στη διερευνούμενη επιστημονική περιοχή. 

 
Η μεταπτυχιακή εργασία στοχεύει στο να αναπτυχθούν από τον μεταπτυχιακό φοιτητή δόκιμες 

επιστημονικές πρωτοβουλίες σε ένα συγκεκριμένο πεδίο γνώσης απ’ αυτά που προσφέρονται 

στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος. Αποτρέπεται η μηχανιστική εφαρμογή γνώσεων και ενθαρρύνεται η 

κριτική θεώρηση και ανάλογη προσαρμογή τους από πλευράς μεταπτυχιακού φοιτητή. 
 

3.   Κύρια Τμήματα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 
 

Ως επιστημονικό πόνημα, η μεταπτυχιακή εργασία 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 με σαφήνεια, ακρίβεια, λογική ακολουθία και συνοχή, επιστημονική τεκμηρίωση, 

καθώς και λιτότητα και οικονομία στη γλωσσική έκφραση.  Για το σκοπό αυτό, συνιστάται μια 

μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία να περιλαμβάνει τα εξής γενικά τμήματα: 

 
α)   Εισαγωγή: ιστορικό επιλογής του συγκεκριμένου θέματος, τοποθέτησή του στον ευρύτερο 

επιστημονικό κλάδο, πρωτοτυπία και χρησιμότητα της έρευνας και διατύπωση του σκοπού 

της (πλαίσιο και αντικείμενο της εργασίας, βασικά ερωτήματα και υποθέσεις εργασίας, 

διάρθρωση της εργασίας). 

β) Επισκόπηση της σχετικής με το θέμα βιβλιογραφίας: Κριτική επισκόπηση του βασικού 

βιβλιογραφικού υπόβαθρου του θέματος της εργασίας. 

γ) Μεθοδολογία: οργάνωση έρευνας, περιγραφή μεθοδολογικής προσέγγισης, περιγραφή 

συλλογής και τεχνικών επεξεργασίας πρωτογενών ή/και δευτερογενών στοιχείων. 
δ)   Ανάλυση  του  Θέματος:  παρουσίαση  και  οργάνωση  των  ευρημάτων  της  μεταπτυχιακής 
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εργασίας, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της. 
ε)   Συμπεράσματα: παράθεση συμπερασμάτων, συζήτησή τους στο ευρύτερο θεωρητικό και 

γεωγραφικό πλαίσιο της εργασίας, και ζητήματα που προκύπτουν για μελλοντική έρευνα. 
 

 
 

Β. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 
1.   Μέγεθος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

 
Το μέγεθος της μεταπτυχιακής εργασίας εναπόκειται στην κρίση του φοιτητή 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 από 50 μέχρι 

150 σελίδες, συμπεριλαμβανόμενων των τυχόν παραρτημάτων, της βιβλιογραφίας, των πινάκων 

και διαγραμμάτων κλπ, χωρίς τα όρια αυτά να είναι περιοριστικά. 
 

 
 

2.   Παρουσίαση Κειμένου 
 

Η   μεταπτυχιακή   διπλωματική   εργασία   πρέπει   να   παραδίδεται   γραμμένη   με   Η/Υ   και 

εκτυπωμένη στη μια πλευρά της σελίδας, σε καλής ποιότητας λευκό χαρτί μεγέθους Α4, με 

ικανά περιθώρια σε όλες τις πλευρές και με διάστιχο κυρίως κειμένου 1,5 ενώ των 

υποσημειώσεων  (ή  των  σημειώσεων  τέλους)  μονό.  Για  τις  υποσημειώσεις  (ή  σημειώσεις 

τέλους) συνιστάται η χρησιμοποίηση της ίδιας γραμματοσειράς αλλά μικρότερου μεγέθους 

χαρακτήρων από ότι στο κυρίως κείμενο. Για τους τίτλους κεφαλαίων, υποκεφαλαίων και 

εδαφίων  μπορεί  να  χρησιμοποιείται  διαφορετική  γραμματοσειρά  από  αυτή  του  κυρίως 

κειμένου. Γενικά, καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση πολλών διαφορετικών γραμματοσειρών 

μέσα στο κείμενο καθώς και διακοσμητικών στοιχείων, πλαισίων, σκιάσεων, κλπ που 

αποσκοπούν στη δημιουργία αισθητικού αποτελέσματος αλλά που παράλληλα αποσπούν την 

προσοχή από το περιεχόμενο της εργασίας που είναι σε τελική ανάλυση το ζητούμενο. Γενικά, 

η μορφή της εργασίας πρέπει να είναι λιτή. Στην τελική μορφή της, η διπλωματική κατατίθεται 

βιβλιοδετημένη σε ενιαίο τόμο. 

 
Σε περίπτωση που η μεταπτυχιακή εργασία συνοδεύεται από μεγάλους χάρτες ή άλλο εποπτικό 

υλικό μεγαλύτερο από μέγεθος Α3 (διαγράμματα, σχέδια και σκαριφήματα, φωτογραφίες κλπ), 

αυτό υποβάλλεται σε ξεχωριστό ντοσιέ μαζί με τον κύριο τόμο της εργασίας. 
 

 
 

3.   Σελίδα Τίτλου της Μεταπτυχιακής Εργασίας 
 

Στο εξώφυλλο/σελίδα τίτλου της εργασίας πρέπει να περιέχονται κατά σειρά εκ των άνω προς 

τα κάτω: 

 
    Ο λογότυπος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και του 

Τμήματος Γεωγραφίας 

    Ο τίτλος του Π.Μ.Σ. «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» 

 Ο τίτλος της μεταπτυχιακής εργασίας (ο τίτλος δεν πρέπει να περιέχει συντομογραφίες, 

μαθηματικούς τύπους, σύμβολα ή άλλους μη συμβατικούς χαρακτήρες). 

    Το ονοματεπώνυμο του μεταπτυχιακού φοιτητή 

 Το  όνομα  του  επιβλέποντα  καθώς  και  τα  ονόματα  των  μελών  της  συμβουλευτικής 

επιτροπής 

    Ο χρόνος κατάθεσής της 
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4.   Ζητήματα Copyright 
 

Το άτομο το οποίο εκπονεί την μεταπτυχιακή εργασία φέρει ολόκληρη την ευθύνη 

προσδιορισμού της δίκαιης χρήσης του υλικού που χρησιμοποίησε, η οποία ορίζεται στην βάση 

των εξής παραγόντων: του σκοπού και χαρακτήρα της χρήσης (εμπορικός, μη κερδοσκοπικός 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 υπό copyright, και των πιθανών συνεπειών της χρήσης αυτής στην αγορά ή στη 

γενικότερη αξία του υπό copyright κειμένου. 
 

 
5.   Διάρθρωση Κύριων Τμημάτων της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 

 
Η μεταπτυχιακή εργασία πρέπει να είναι διαρθρωμένη κατά τα πρότυπα των επιστημονικών 

μονογραφιών και μελετών. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται με την παρακάτω σειρά: 
 

    Πρόλογος - ευχαριστίες 

    Αφιέρωση (εάν υπάρχει) 

    Πίνακας περιεχομένων 

 Κατάλογος πινάκων, διαγραμμάτων/σχημάτων, χαρτών και/ή άλλων εποπτικών μέσων (πχ 

φωτογραφιών) 

    Περίληψη στα Ελληνικά (1 σελίδα) 

    Περίληψη στην αγγλική (1 σελίδα) 

    Εισαγωγή 

    Κυρίως κείμενο (κατανομή κατά κεφάλαια, υποκεφάλαια και εδάφια) 

    Συμπεράσματα 

    Παραρτήματα (εάν υπάρχουν) 

    Βιβλιογραφία 

 
Στον  πρόλογο  γίνεται  σύντομη  αναφορά  στη  διαδικασία  εκπόνησης  της  εργασίας  και 

αποδίδονται ευχαριστίες προς όλους όσους συνέβαλλαν με οιονδήποτε τρόπο στην υλοποίησή 

της. Ιδιαίτερες ευχαριστίες πρέπει να αποδίδονται στον επιβλέποντα καθηγητή και στα λοιπά 

μέλη της τριμελούς επιτροπής, καθώς και σε άτομα ή φορείς που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο 

στην υλοποίηση της μεταπτυχιακής έρευνας. 

 
Η περίληψη αποτελεί μια σαφή και σύντομη περιγραφή του περιεχομένου, της μεθόδου και των 

συμπερασμάτων της μεταπτυχιακής εργασίας σε μια (1) σελίδα. Η περίληψη γράφεται τόσο στα 

ελληνικά, όσο και στα αγγλικά. 

 
Στην εισαγωγή παρουσιάζονται αναλυτικά: (α) Το αντικείμενο, οι στόχοι και η σκοπιμότητα της 

συγκεκριμένης μεταπτυχιακής εργασίας. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στον προβληματισμό που 

οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος, στους επιμέρους στόχους και τα ερευνητικά 

ερωτήματα, ή υποθέσεις εργασίας 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 χωρίζεται σε αριθμημένα κεφάλαια, κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 

μια  συγκεκριμένη  αυτοτελή  ενότητα  και  τα  οποία  ακολουθούν  μεταξύ  τους  μια  λογική 

αλληλουχία στην ροή της εργασίας. Τα κεφάλαια είναι σκόπιμο να χωρίζονται σε υποκεφάλαια 

και εδάφια αριθμημένα κατά το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης (π.χ. 3, 3.1, 3.1.1). Στα κεφάλαια 

περιλαμβάνεται  το  κυρίως τμήμα  της  εργασίας.  Οι αναφορές στη  βιβλιογραφία  πρέπει  να 
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γίνονται απευθείας μέσα στο κείμενο με το λεγόμενο «σύστημα Harvard» (βλ. παρακάτω), ενώ 

η πλήρης αναφορά στην κάθε πηγή γίνεται στο τέλος της εργασίας, στη βιβλιογραφία. 

Δευτερεύοντα ή συμπληρωματικά στοιχεία, σχόλια, διευκρινήσεις κλπ παρατίθενται σε 

αριθμημένες υποσημειώσεις στο κάτω μέρος της ίδιας σελίδας (footnotes), ή σε αριθμημένες 

σημειώσεις στο τέλος του σχετικού κεφαλαίου (endnotes). 

 
Στα συμπεράσματα περιλαμβάνεται σύνθεση και συζήτηση των κυρίων ευρημάτων της εργασίας 

τοποθετημένων  στα  γεωγραφικά  συμφραζόμενα  του  θέματος  καθώς  και  στο  ευρύτερο 

θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο αυτά εντάσσονται. Όπως είναι ευνόητο, στο τμήμα αυτό δεν 

εισάγονται και δεν θίγονται νέα ζητήματα, παρά μόνο εκείνα τα οποία έχουν ήδη αναλυθεί στα 

επιμέρους κεφάλαια της εργασίας. Όπως και η εισαγωγή, το κεφάλαιο των συμπερασμάτων δεν 

πρέπει να είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο, αλλά συνοπτικό και να δίνει με σαφήνεια τα βασικά 

ευρήματα της εργασίας σε σύνδεση με τα ερωτήματα ή τα προβλήματα προς διερεύνηση που 

έχουν τεθεί στην εισαγωγή της εργασίας. Επίσης επισημαίνονται αντικειμενικές δυσκολίες που 

τυχόν προέκυψαν κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας, προτείνονται κατευθύνσεις 

για μελλοντική έρευνα και παρατίθενται τελικές κριτικές απόψεις και συμπεράσματα του 

συγγραφέα. 

 
Σε παραρτήματα γενικά εισάγονται διάφορα στοιχεία βοηθητικής ή συμπληρωματικής σημασίας 

σε σχέση με καθεαυτή τη μεταπτυχιακή εργασία (πχ ερωτηματολόγια, στατιστικές σειρές, 

πίνακες, διαγράμματα, χάρτες κλπ 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 μεταπτυχιακής εργασίας, ως αναπόσπαστο τμήμα 

αυτής, συμπεριλαμβανόμενης και της αρίθμησης, η οποία συνεχίζεται στα παραρτήματα 

απευθείας από το κυρίως κείμενο της εργασίας. 

Στη βιβλιογραφία περιλαμβάνονται όλες οι πηγές (βιβλία, άρθρα, μελέτες, εισηγήσεις σε 

συνέδρια, στατιστικά δελτία, αναλύσεις στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, ντοκουμέντα 

οργανισμών, αρχειακό υλικό κλπ) που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπόνηση και συγγραφή 

της εργασίας. Πρέπει απαραιτήτως να αποφεύγεται η παράθεση βιβλιογραφικού υλικού που δεν 

χρησιμοποιήθηκε στην εργασία, μόνο και μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων πολυμάθειας. 

 
Η παράθεση του βιβλιογραφικού υλικού γίνεται κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου συγγραφέα. 

Πιο αναλυτικά παρατίθενται κατά σειρά: ολόκληρο το επώνυμο και το πρώτο γράμμα του 

ονόματος του συγγραφέα ή του επιμελητή, η χρονολογία έκδοσης του έργου (σε παρένθεση), ο 

τίτλος του έργου και τα λοιπά προσδιοριστικά στοιχεία. Το τι τονίζεται όμως κάθε φορά με 

λοξά γράμματα (italics) διαφέρει ανάλογα  με το είδος του έργου, αν δηλαδή είναι αυτοτελές 

βιβλίο, άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό, κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο, κλπ (βλ. παρακάτω 

παραδείγματα). 
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6.  Παραπομπές, παραθέματα και βιβλιογραφικές αναφορές 
 

Με τον όρο παραπομπή εννοούνται γενικώς δύο πράγματα: Πρώτο η κατά λέξη παράθεση μέσα 

στο κείμενο της εργασίας των απόψεων ενός άλλου συγγραφέα (παράθεμα). Δεύτερο η 

παράθεση  των  απόψεών  του  με  άλλη  διατύπωση  (παράφραση).  Κατά  κανόνα  με  τις 

παραπομπές ο συγγραφέας της μεταπτυχιακής εργασίας επιδιώκει είτε να ισχυροποιήσει τα 

http://europa.eu/
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επιχειρήματά του με την παράθεση των απόψεων άλλων επιστημόνων που έχουν ασχοληθεί με 

το ίδιο ή παραπλήσιο ζήτημα, ή να αντιπαραθέσει τις δικές του απόψεις σε απόψεις άλλων, με 

τους οποίους δεν συμφωνεί. 

 
Οι επιστημονικές εργασίες δεν χτίζονται πάνω σε γνωστικά κενά αλλά πάνω στα θεμέλια 

προϋπάρχουσας γνώσης για την οποία κάποιοι άλλοι επιστήμονες, σύγχρονοι ή παλιότεροι, 

έχουν  μοχθήσει.  Η  αναγνώριση  του  χρέους  του  συγγραφέα  της  μεταπτυχιακής  εργασίας 

απέναντί τους είναι αδιαμφισβήτητο ηθικό και επιστημονικό του καθήκον. Συνεπώς κατά τη 

συγγραφή της μεταπτυχιακής του διπλωματικής εργασίας ο φοιτητής πρέπει πάντα να αναφέρει 

τα έργα των συγγραφέων (δηλ. τις βιβλιογραφικές πηγές) από τα οποία άντλησε πληροφορίες, 

στοιχεία, ιδέες, επιχειρήματα κλπ, προκειμένου να συνθέσει τις δικές του απόψεις. Η κατ’ 

εξακολούθηση παράλειψη –σκόπιμη ή ακόμα και αθέλητη- της χρήσης βιβλιογραφικών 

αναφορών, ισοδυναμεί με λογοκλοπή που αποτελεί το σοβαρότερο παράπτωμα στον 

πανεπιστημιακό χώρο και που υποδηλώνει την έλλειψη ακαδημαϊκού ήθους σε αυτόν ή αυτή 

που τη διαπράττει. 

 
Συνεπώς, κατά τη σύνταξη της μεταπτυχιακής του εργασίας ο φοιτητής οφείλει να διαχωρίζει 

με απόλυτη σαφήνεια τις ξένες απόψεις από τις δικές του με τη σχολαστική χρήση 

βιβλιογραφικών αναφορών στα έργα (βιβλία, άρθρα κλπ) εκείνων των οποίων τις ιδέες και τα 

στοιχεία χρησιμοποίησε για την τεκμηρίωση της εργασίας του. Ο βασικός τρόπος παράθεσης 

βιβλιογραφικών αναφορών, στις επιστήμες του χώρου, είναι οι αναφορές απευθείας εντός του 

κειμένου, ή οι αναφορές κατά το επονομαζόμενο «σύστημα Harvard» (ή σύστημα A.P.A.)1. 

Σπανιότερα χρησιμοποιούνται αναφορές σε υποσημειώσεις (footnotes) ή σημειώσεις τέλους 

(endnotes). 

 
Οι αναφορές κατά το σύστημα Harvard μπαίνουν σε παρενθέσεις απευθείας μέσα στο κείμενο 

της  εργασίας.  Στις  παρενθέσεις  περιλαμβάνεται  το  επώνυμο  του  συγγραφέα  και  το  έτος 

έκδοσης του σχετικού έργου, πχ. (Harvey 2005). Σε περίπτωση έργων συγγραφέα που έχουν 

εκδοθεί τον ίδιο χρόνο, αυτά διαφοροποιούνται με α, β, κλπ. μετά τη χρονολογία, πχ (Massey 

1984α, 1984β). Σε περίπτωση που το έργο στο οποίο γίνεται αναφορά δεν έχει χρονολογία 

έκδοσης, μετά το επώνυμο του συγγραφέα μπαίνει χ.χρ. πχ (Νικολινάκος χ.χρ.). Σε περίπτωση 

έργου με δυο συγγραφείς, περιλαμβάνονται τα επώνυμα και των δυο συγγραφέων, πχ. (Massey 

& Allen 1989). Σε περίπτωση έργου με περισσότερους από δυο συγγραφείς περιλαμβάνεται ο 

πρώτος ακολουθούμενος από το κ.α. ή et. al. –που σημαίνει και άλλοι, πχ, (Τσουκαλάς κ.α, 

2008) ή (Massey, et al. 1990). Στην περίπτωση αναφοράς σε συλλογικό τόμο με επιμελητή –ή 

επιμελητές- έκδοσης, αναφέρεται το επώνυμο του επιμελητή ή των επιμελητών ακολουθούμενο 

από το επιμ., ή ed., πχ. (Γεωργουλής, επιμ., 2007), ή (Massey & Meegan, eds. 1995). Στην 

περίπτωση που πρέπει να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένη άποψη, μετά το έτος έκδοσης μπαίνει 

άνω-κάτω τελεία ακολουθούμενη από τον αριθμό της σελίδας (ή των σελίδων) όπου περιέχεται 

η εν λόγω άποψη, πχ (Harvey 2008: 45), ή (Storper & Scott 1989: 78-83), ή (Massey, et al. 

1990: 123). Σε περίπτωση παράθεσης αυτολεξεί εκτενούς αποσπάσματος έργου (παράθεμα άνω 

των  40  λέξεων),  αυτό  πρέπει  πάντα  να  μπαίνει  εντός  διπλών  εισαγωγικών  σε  ξεχωριστή 

παράγραφο με εσοχή, και η σχετική αναφορά πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε και τον αριθμό 
της σελίδας του έργου στην οποία περιέχεται το παράθεμα. Π.χ.: 

«Τα παλιά θεμέλια της επιτυχίας δεν υπάρχουν πια. Σε ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία, 

η πηγή της επιτυχίας ήταν ο έλεγχος των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πόρων: γη, χρυσός,   

πετρέλαιο. Ξαφνικά, η απάντηση είναι «γνώσεις». Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο 

Μπιλ Γκέιτς, δεν κατέχει τίποτε απτό, όπως γη,  χρυσάφι ή πετρέλαιο, εργοστάσια, 

βιομηχανικές διαδικασίες, στρατεύματα. Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, ο 

πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου κατέχει μόνο γνώσεις» (Thurow 2000: 21). 
 

 
1 Αρχικά του American Phychological Association. 



Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Οδηγός Σπουδών) Π.Μ.Σ. 

«Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» 

 

33 

 

 

 
Στην παραπάνω περίπτωση, μπορούν να παραληφθούν τμήματα του παραθέματος –για λόγους 

συντομίας- βάζοντας στη θέση του τμήματος που αφαιρείται τρία (3) αποσιωπητικά εντός 

παρενθέσεων (…), ενώ σε περίπτωση που αφαιρείται μια ή περισσότερες παράγραφοι τέσσερα 

(4) αποσιωπητικά (….). Έτσι το παραπάνω παράθεμα μπορεί να γίνει: 

 
«Τα παλιά θεμέλια της επιτυχίας δεν υπάρχουν πια. Σε ολόκληρη την ανθρώπινη 

ιστορία, η πηγή της επιτυχίας ήταν ο έλεγχος των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πόρων: 

γη, χρυσός,  πετρέλαιο (….) Ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου (…) δεν κατέχει 

τίποτε απτό (…) Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, ο πλουσιότερος άνθρωπος 

του κόσμου κατέχει μόνο γνώσεις» (Thurow 2000: 21). 

 
Τα πλήρη στοιχεία των έργων (βιβλίων, άρθρων κλπ) στα οποία γίνονται αναφορές κατά το 

σύστημα Harvard παρατίθενται συγκεντρωτικά στο τέλος της εργασίας, στον κατάλογο της 

βιβλιογραφίας (βλ. παραπάνω). 

 
Προκειμένου να μην διακόπτεται με παρενθέσεις η ομαλή ροή του κειμένου, καλό θα είναι οι 

αναφορές να μπαίνουν στο τέλος των προτάσεων. Αυτό δεν είναι πάντα δυνατό και έτσι πολλές 

φορές οι αναφορές παρεμβάλλονται μέσα στη ροή των προτάσεων. 
 

 
 

7. Γλωσσική διατύπωση 
 

Ο στόχος μιας πανεπιστημιακής εργασίας δεν είναι να ψυχαγωγήσει τον αναγνώστη, αλλά να 

του μεταβιβάσει συγκεκριμένες επιστημονικές ιδέες και απόψεις, να συμβάλλει στον 

προβληματισμό και να αναπτύξει την αυτόνομη κριτική σκέψη. Δεν απευθύνεται στο 

συναίσθημα, αλλά στη λογική. Συνεπώς, το ύφος της οφείλει να είναι λιτό και σοβαρό και η 

επιχειρηματολογία της απόλυτα τεκμηριωμένη. Η γλώσσα πρέπει να είναι απλή (χωρίς όμως να 

είναι και απλοϊκή) και σαφής. Οι προτάσεις να μην είναι πολύπλοκες ή μακροσκελείς. Πρέπει 

να αποφεύγονται οι περιττές επαναλήψεις και επικαλύψεις. Πρέπει επίσης να αποφεύγονται οι 

λεκτικές υπερβολές, οι πομπώδεις και βαρύγδουπες εκφράσεις, οι ρητορικές εκρήξεις, καθώς 

και οι εξεζητημένες καλλιλογίες και εν γένει το «λογοτεχνίζον» ύφος. Επίσης πρέπει να 

αποφεύγονται «τσιτάτα» πολιτικής συνθηματολογίας, εκφράσεις δημοσιογραφικής αργκώ, 

εκφράσεις τοπικών διαλέκτων, λαϊκίζουσες εκφράσεις, ειρωνικά ή υποτιμητικά σχόλια, 

εκφράσεις που υπονοούν επιθετικότητα, ρατσιστικές, φυλετικές ή σεξιστικές διακρίσεις και 

γενικώς ακραία γλωσσικά σχήματα που δεν αρμόζουν στο χαρακτήρα μιας σοβαρής 

επιστημονικής εργασίας, όπως οφείλει να είναι η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 
 

8. Τελικός έλεγχος της εργασίας (checklist) 
 

Όταν o φοιτητής ολοκληρώσει τη συγγραφή της μεταπτυχιακής του εργασίας, πριν την 

παραδώσει στον επιβλέποντα καθηγητή θα πρέπει να προβεί σε ένα σχολαστικό έλεγχό της. 

Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να την ξαναδιαβάσει προσεκτικά όσες φορές χρειάζεται προκειμένου 

να  κάνει  τις  απαραίτητες  διορθώσεις  είτε  στο  περιεχόμενό  της  είτε  στη  γλωσσική  και 

συντακτική της δομή. Σε περίπτωση που η εργασία περιέχει εμπειρικά στοιχεία, πρέπει να 

ελέγξει προσεκτικά την ακρίβεια των στοιχείων αυτών και τον τρόπο παρουσίασής τους σε 

πίνακες, διαγράμματα/σχήματα ή χάρτες. Σε περίπτωση χρήσης εμπειρικών στοιχείων που 

αντλούνται από δευτερογενείς πηγές, θα πρέπει ο φοιτητής να μην παραλείπει να παραθέτει 

σχολαστικά τις πηγές αυτές στο κάτω μέρος του αντίστοιχου πίνακα, διαγράμματος ή χάρτη, 

αλλιώς διαπράττει λογοκλοπή. Ακόμα πρέπει να διασταυρώσει τις βιβλιογραφικές αναφορές 

εντός του κειμένου με τον κατάλογο της βιβλιογραφίας, δηλαδή να ελέγξει εάν οι συγγραφείς 

και τα έργα στα οποία αναφέρεται μέσα στο κείμενο περιλαμβάνονται στον κατάλογο της 

βιβλιογραφίας στο τέλος της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να ελέγξει την 

μεταπτυχιακή του εργασία με βάση την παρακάτω λίστα ερωτημάτων (checklist): 
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   Είναι η εισαγωγή της εργασίας ικανοποιητική; Δηλαδή έχει διευκρινιστεί με σαφήνεια 

το αντικείμενο της εργασίας (τα ερωτήματα ή τα προβλήματα προς διερεύνηση), έχει 

αποσαφηνιστεί η μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, τα σημεία στα οποία θα δοθεί 

ενδεχομένως ιδιαίτερη έμφαση, καθώς και η διάρθρωση της εργασίας; 

   Είναι η γενική δομή της εργασίας ικανοποιητική; Δηλαδή έχει η εργασία χωριστεί σε 

κεφάλαια,   υποκεφάλαια   και   εδάφια   που   να   «αποτυπώνουν»   με   σαφήνεια   τη 

θεματολογία της εργασίας, να έχουν μια λογική αλληλουχία και να καλύπτουν 

ικανοποιητικά τα ερευνητικά ερωτήματα ή τα προβλήματα όπως έχουν διατυπωθεί 

στην εισαγωγή της εργασίας; 

 Ακολουθεί η επιχειρηματολογία της εργασίας μια λογική αλληλουχία; Δηλαδή, 

αναπτύσσεται η συλλογιστική επαγωγικά ακολουθώντας μια πορεία από το απλό στο 

σύνθετο; Αποφεύγονται τα λογικά χάσματα και οι περιττές επαναλήψεις και 

αλληλεπικαλύψεις; 

   Είναι το κεφάλαιο των συμπερασμάτων ικανοποιητικό; Δηλαδή συνοψίζονται επαρκώς 

τα βασικά ευρήματα και συνδέονται ικανοποιητικά με το θεωρητικό πλαίσιο και τα 

ερωτήματα της εργασίας ή τα προβλήματα προς διερεύνηση; 
   Έχει γίνει προσπάθεια να αναπτυχθούν στοιχεία πρωτότυπης, αναλυτικής ή κριτικής 

και συγκριτικής σκέψης στην εργασία; Δηλαδή, έχει γίνει προσπάθεια να αποφευχθεί η 

μηχανιστική αναπαραγωγή ιδεών και απόψεων από τη βιβλιογραφία, ή η απλή 

περιγραφική/ταξινομητική τους παράθεση; Έχουν γίνει προσπάθειες κριτικής 

αφομοίωσης των βιβλιογραφικών γνώσεων και συνθετικού εμπλουτισμού τους με 

απόψεις και επιχειρήματα του φοιτητή; 

  Έχει η εργασία επαρκές επίπεδο βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης; Έχουν τηρηθεί οι 

προδιαγραφές σχετικά με τις αναφορές, τις παραπομπές, κλπ; 

   Αντιστοιχούν οι βιβλιογραφικές αναφορές εντός του κειμένου με τους συγγραφείς και 

έργα στον κατάλογο της βιβλιογραφίας; 

   Τέλος –αλλά όχι και τελευταίο σε σημασία– τηρεί η εργασία τις προδιαγραφές που 

έχουν δοθεί ως προς τα γραμματικά, συντακτικά και τεχνικά στοιχεία συγγραφής και 

μορφοποίησής της; 
 

 
 

9. Ακροτελεύτια παρατήρηση 
 

Θα πρέπει τέλος να έχει ο μεταπτυχιακός φοιτητής υπόψη του ότι η συγγραφή ενός άρτιου 

επιστημονικού πονήματος όπως είναι η μεταπτυχιακή εργασία, δεν έχει να κάνει μόνο με την 

τυπική τήρηση ορισμένων βασικών κανόνων όπως οι παραπάνω. Εξαρτάται πολύ περισσότερο 

από τη γενικότερη πνευματική καλλιέργεια και παιδεία που έχει καταφέρει να κατακτήσει 

κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών του σπουδών αλλά και των άλλων 

δραστηριοτήτων και εμπειριών του. Όσο περισσότερο έχει αναπτύξει το επίπεδο της παιδείας 

του και καλλιεργήσει τις γνώσεις του τόσο περισσότερο άρτιες ποιοτικά θα είναι οι 

επιστημονικές του εργασίες. 
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