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 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Για  την  απόκτηση  Δ.Δ.  στη  Γεωγραφία,  υποψηφιότητα  μπορούν  να  υποβάλουν
κάτοχοι  Μεταπτυχιακού  Τίτλου  Σπουδών  της  ημεδαπής  ή  ομοταγών,
αναγνωρισμένων  ιδρυμάτων  της  αλλοδαπής,  οι  οποίοι/ες  ενδιαφέρονται  να
εκπονήσουν  διδακτορική  διατριβή  σε  προτεινόμενα  πεδία  έρευνας   όπως
παρακάτω:

 Γεωπληροφορική: Διαχείριση Χωρικών / Χωρο-χρονικών δεδομένων (2 
θέσεις)

 Θέματα αβεβαιότητας στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (1 θέση)
 Γεωγραφική Ανάλυση θέσης (2 θέσεις)
 Εφαρμογές της χαρτογραφίας και διαχείριση γεωποικιλότητας (1 θέση)
 Γεωλογική κληρονομιά - Γεωποικιλότητα - Γεωδιατήρηση - Γεωπάρκα (1 

θέση) 
 Γεωγραφία Φυσικών Καταστροφών (1 θέση)
 Βιογεωγραφία ασπόνδυλων (1 θέση)
 Βιογεωγραφία : Βιολογικές εισβολές (1 θέση )
 Οικογεωγραφία :Το παραγωγικό τοπίο του Αιγαίου (1 θέση)
 Οικογεωγραφία : Επικονίαση και πρωτογενής παραγωγή (1 θέση)
 Οικολογία τοπίου :Γεωργική εντομολογία (1 θέση)
 Συστήματα Γεωργίας Ακριβείας και Ένταση Χρήσης Γης σε μόνιμες φυτείες (1

θέση)
 Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε μόνιμες φυτείες (1 θέση)
 Πολιτιστική Διαχείριση και Τοπική Ανάπτυξη : η Περίπτωση της Ελλάδας (1 

θέση)
 Μέθοδοι και Δείκτες Αποτελεσματικότητας : μια Δια-συγκριτική Μελέτη για 

τις Περιφέρειες της Ελλάδας  (1 θέση )
 Χωροταξικός Σχεδιασμός  (2 θέσεις)
 Οικονομική Γεωγραφία και Περιφερειακή Ανάπτυξη (1 θέση)
 Αστικός Ανταγωνισμός-Χωρικές Ανισότητες (1 θέση)
 Κοινωνικός Αποκλεισμός και Μειονοτικός χώρος (1 θέση)
 Αστική Γεωγραφία: Από την ποιητική του χώρου στην ποιητική των κοινών. 

Παραδείγματα από Μεσόγειο και Λατινική Αμερική (1 θέση)
 Αστική Γεωγραφία: Κοινωνικο-χωρικοί διαχωρισμοί και αστικά οικο-τοπία. (1 

θέση)
 Αστική Γεωγραφία: Κινήματα πόλης και περιφέρειας (1 θέση)
 Αστική Γεωγραφία : Δημιουργικές αντιστάσεις και αλληλέγγυα οικονομία-

παραδείγματα από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική (1 θέση )
 Γεωπολιτική και Νοτιοανατολική Ευρώπη  (1 θέση)



 Γεωγραφία της Εργασίας (1 θέση)
 Γεωγραφίες της Σύγχρονης Καθημερινής Ζωής (1 θέση)
 Γεωγραφία και Σχεδιασμός του Τοπίου (1 θέση)
 Δημογραφία της Οικογένειας (1 θέση)
 Ιστορική Γεωγραφία (2 θέσεις)

Η  ελάχιστη  χρονική  διάρκεια  για  την  απονομή  του  Διδακτορικού  Διπλώματος
(Δ.Δ.)  είναι  τρία  (3)  πλήρη ημερολογιακά έτη από  την  ημερομηνία  ορισμού της
τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

Η αξιολόγηση και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά την συνέντευξή τους. Για
την επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων θα συνυπολογιστούν: (α) ο βαθμός του
πτυχίου  ή  διπλώματος,  της  πτυχιακής  ή  διπλωματικής  τους  εργασίας  (όπου
προβλέπεται) και η επίδοση στα συναφή με το αντικείμενο της Δ.Δ. μαθήματα, (β) ο
βαθμός του Μ.Δ.Ε. και της μεταπτυχιακής τους διατριβής, (γ) οι τυχόν ερευνητικές
και μελετητικές τους δραστηριότητες,  οι τυχόν επιστημονικές τους δημοσιεύσεις,
μονογραφίες, κλπ, (δ) το Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής που θα πρέπει
να καταθέσουν, όπως περιγράφεται πιο κάτω, (ε) δύο (2) τουλάχιστον συστατικές
επιστολές  από  καθηγητή/τρια  ελληνικών  ή  ξένων  ισότιμων  Α.Ε.Ι.,  ή  από
ερευνητές/τριες  αναγνωρισμένων  ερευνητικών  ιδρυμάτων  της  χώρας  ή  της
αλλοδαπής,  (στ)  όποιο  άλλο  στοιχείο  είναι  δυνατόν,  κατά  την  κρίση  των
υποψηφίων,  να  συμβάλει  στη  διαμόρφωση  ολοκληρωμένης  εικόνας  των
επιστημονικών τους ενδιαφερόντων και της εμπειρίας τους. 

Οι συνεντεύξεις θα  πραγματοποιηθούν τον  Οκτώβριο 2017  και το Μάρτιο 2018.
Το  πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθεί έγκαιρα από τη Γραμματεία
στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Κάθε υποψήφιος/α πρέπει να υποβάλει εμπρόθεσμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση  Υποψηφιότητας  (διατίθεται  στη  Γραμματεία  και  στην  ιστοσελίδα:
https://geography.aegean.gr/pms/phd/index.php),

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα,
3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος,
4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων,
5. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (απαραίτητο στην υποψηφιότητα

για Δ.Δ.),
6. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων (απαραίτητο

στην υποψηφιότητα για Δ.Δ.),
7. Αντίγραφο  πιστοποιητικού  επάρκειας  αγγλικής  γλώσσας  σε  επίπεδο  FCE,

MCCE,  TOEIC ή  αντίστοιχο  κρατικό  πιστοποιητικό  γλωσσομάθειας  και
πιστοποιητικό  επάρκειας  της  ελληνικής  γλώσσας  (για  αλλοδαπούς/ες
υποψήφιους/ες),

8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου),
9. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
10. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από καθηγητή/τρια Ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι. ή

από ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της
αλλοδαπής  στο  ειδικό  Έντυπο  Συστατικής  Επιστολής  που  διατίθεται  στη
Γραμματεία  και  στην  ιστοσελίδα:
https://geography.aegean.gr/pms/phd/index.php ,

https://geography.aegean.gr/pms/phd/index.php
https://geography.aegean.gr/pms/phd/index.php


11. Απλά αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων, μονογραφιών, κλπ,
12. Τέλος,  οι  υποψήφιοι/ες  μπορούν  να  καταθέσουν  κάθε  άλλο  στοιχείο  που,

σύμφωνα με την γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να
σχηματίσει πληρέστερη άποψη για το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ τους.

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού,
θα  πρέπει  απαραιτήτως  να  υποβληθούν  και  οι  επικυρωμένες  βεβαιώσεις
ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών,  οι υποψήφιοι/ες για Δ.Δ.  θα πρέπει να
υποβάλουν  Σχέδιο  Πρότασης  Διδακτορικής  Διατριβής  το  οποίο  θα  πρέπει
απαραιτήτως να περιέχει:

(α) Τον τίτλο του προτεινόμενου θέματος της διατριβής
(β) Περιγραφή του προτεινόμενου θέματος διδακτορικής διατριβής
(γ) Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιμέρους

στόχων (των βασικών ερευνητικών ερωτημάτων ή προβλημάτων στα οποία θα
απαντήσει,  ή  και  των  ειδικότερων υποθέσεων τις  οποίες  θα υποβάλλει  σε
έλεγχο) 

(δ) Εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων 
(ε) Πρόταση μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί
(στ) Στοιχεία πρωτοτυπίας του προτεινόμενου θέματος
(ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία

Η σύνταξη του Σχεδίου Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής με την μορφή και το
περιεχόμενο  που αναφέρθηκε παραπάνω  αποτελεί  απαραίτητη  προϋπόθεση για
την  αποδοχή της  πρότασης  εκπόνησης  της  Δ.Δ.  Για το  λόγο αυτό,  θα πρέπει  οι
υποψήφιοι/ες  να  επικοινωνήσουν  πρώτα  με   καθηγητή/τρια  του  Τμήματος
Γεωγραφίας του/της  οποίου/ας  το  ερευνητικό  αντικείμενο  είναι  συναφές  με  το
προτεινόμενο θέμα εκπόνησης Δ.Δ. 

(πληρ.:  https://geography.aegean.gr/ppl/index.php?content=1). 

Οι  αιτήσεις και  τα  δικαιολογητικά   για εκπόνηση Δ.Δ.   υποβάλλονται  μέσω του
ηλεκτρονικού  συστήματος  ΝΑΥΤΙΛΟΣ  https  ://  nautilus  .  aegean  .  gr  /).  Παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι/ες να ακολουθήσουν προσεκτικά τις  οδηγίες που περιέχονται
στο εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος
 (https  ://  nautilus  .  aegean  .  gr  /  applicant  _  manual  .  pdf). 
Στο εν λόγω σύστημα οι υποψήφιοι/ες συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους
και  μεταφορτώνουν  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  τα  οποία  πρέπει  να
συμπιεστούν σε ένα αρχείο της μορφής zip (οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να
αναρτηθούν, επίσης, σε μορφή zip)
 
 (Πληρ.:  Αντωνοπούλου  Φλώρα,  τηλ:  22510  36472,  φαξ:  22510/36409,  e-mail:
fanton  @  aegean  .  gr, (ιστοσελίδα: https://geography.aegean.gr/pms/phd/index.php).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας
         Καθηγητής  Νικόλαος Σουλακέλλης
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