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1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗΣ  

 ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  
 
Το Τµήµα Γεωγραφίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραµµα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο: «Γεωγραφία και Εφαρµοσµένη 
Γεωπληροφορική» (ΦΕΚ 53/Β΄/24.01.2002, όπως τροποποιήθηκε από το ΦΕΚ 
577/Β΄/28.4.2005 και από το ΦΕΚ 1597/Β΄/11.08.2008), το οποίο οδηγεί: 

σε Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.∆.Ε.) στη «Γεωγραφία και Εφαρµοσµένη 
Γεωπληροφορική», µε δυο κατευθύνσεις: 

1) Εφαρµοσµένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και το Σχεδιασµό του Χώρου 
2) Εφαρµοσµένη Γεωπληροφορική στη ∆ιαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων 

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

  
Το ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 (Α΄ εξάµηνο) θα εισαχθούν έως 30 µεταπτυχιακοί 

φοιτητές. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι Τµηµάτων ΑΕΙ της 
ηµεδαπής ή αντίστοιχων οµοταγών αναγνωρισµένων Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, καθώς και 
πτυχιούχοι Τµηµάτων ΤΕΙ. Υποψηφιότητα µπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των 
ανωτέρω Τµηµάτων, οι οποίοι θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών 
έως την περίοδο των εγγραφών τον Οκτώβριο 2009. 

Ταυτόχρονα µε την αίτηση υποψηφιότητας κάθε ενδιαφερόµενος δηλώνει µία από τις 
ανωτέρω δύο κατευθύνσεις που επιθυµεί να παρακολουθήσει. Κατά τη διάρκεια του Α΄ και 
Β΄ εξαµήνου προσφέρονται συνολικά είκοσι τρία (23) µαθήµατα, από τα οποία ο 
µεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί µε επιτυχία σε οκτώ 
(8). Το  Γ΄ εξάµηνο των σπουδών είναι αφιερωµένο στην εκπόνηση της µεταπτυχιακής 
διατριβής.  

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν αξιολόγησής τους κατά τη διάρκεια προφορικής 
συνέντευξης. Για την επιλογή θα συνεκτιµηθούν: (α) ο γενικός βαθµός πτυχίου, (β) η 
αναλυτική βαθµολογία στα συναφή µε το αντικείµενο του ΠΜΣ προπτυχιακά µαθήµατα, (γ) 
ο βαθµός της πτυχιακής ή διπλωµατικής εργασίας (όπου προβλέπεται), (δ) οι τυχόν 
ερευνητικές, µελετητικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες και δηµοσιεύσεις κλπ, καθώς 
και (ε) δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές µελών ∆ΕΠ από ελληνικά ή ξένα ισότιµα 
ΑΕΙ, ή από ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων της χώρας ή της αλλοδαπής, 
και τέλος οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συµβάλλει στην συγκρότηση του “προφίλ” του 
υποψηφίου ως προς την ικανότητά του να παρακολουθήσει ένα πρόγραµµα µεταπτυχιακών 
σπουδών στη Γεωγραφία. Οι Έλληνες/ίδες υποψήφιοι πρέπει να έχουν επάρκεια της 
Αγγλικής γλώσσας, η οποία να αποδεικνύεται µε αναγνωρισµένο από το ελληνικό κράτος 
πιστοποιητικό, ενώ οι αλλοδαποί επάρκεια Ελληνικής γλώσσας. Υποψήφιοι που δεν έχουν 
πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας, είναι δυνατόν να προεπιλεγούν εφόσον πληρούν 
τα υπόλοιπα κριτήρια, και να κληθούν να εξεταστούν γραπτώς στην αγγλική γλώσσα στο 
Τµήµα Γεωγραφίας τον Σεπτέµβριο 2009.  

Η προφορική συνέντευξη θα πραγµατοποιηθεί στις 10-11 Ιουνίου 2009 και το 
πρόγραµµα των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τη Γραµµατεία και την 
ιστοσελίδα του Τµήµατος.  

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων. 



 
2. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  
 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονοµή του ∆ιδακτορικού ∆ιπλώµατος (∆.∆.) είναι 

τρία (3) πλήρη ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού της τριµελούς 
συµβουλευτικής επιτροπής.  
 
Για την απόκτηση ∆.∆. στη Γεωγραφία, υποψηφιότητα µπορούν να υποβάλουν κάτοχοι 

Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της ηµεδαπής ή οµοταγών, αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της 
αλλοδαπής, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στις ακόλουθες 
θεµατικές περιοχές: 

1. Βιογεωγραφία και Οικολογία (2 θέσεις)  
2. Οικογεωγραφία – Φυσικοί Πόροι της Μεσογείου (2 θέσεις)  
3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (1 θέση)  
4. Τουρισµός και Ανάπτυξη (1 θέση) 
5. Καινοτοµία, ∆ιάχυση και Ανάπτυξη (1 θέση)  
6. ∆ιαχείριση Χωρικών ή Χωρο-χρονικών ∆εδοµένων (1 θέση)  
7. ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων (1 θέση)  
8. Γεωγραφία Φυσικών Καταστροφών (1 θέση)  
9. Πολιτισµικές Γεωγραφίες της Σύγχρονης Καθηµερινής Ζωής (1 θέση)  
10. Γεωγραφίες των Σύγχρονων Επικοινωνιακών Τεχνολογιών (1 θέση)  
11. Αξιολόγηση του Ελληνικού Τοπίου (1 θέση)  
12. Γεωποικιλότητα και Γεωδιατήρηση: Ανάδειξη Γεωτόπων στην Ανατολική Μεσόγειο (1 

θέση)  
13. Ιστορική Γεωγραφία (1 θέση)  

 
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν αξιολόγησής τους κατά τη διάρκεια προφορικής 

συνέντευξης. 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 ∆.∆. µαθήµατα, (β) ο βαθµός 
του Μ.∆.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 ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής που θα πρέπει να καταθέσουν, όπως περιγράφεται 
πιο κάτω, (ε) δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από µέλη ∆ΕΠ ελληνικών ή ξένων 
ισότιµων ΑΕΙ, ή από ερευνητές 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.  

Η προφορική συνέντευξη θα πραγµατοποιηθεί στις 10-11 Ιουνίου 2009 και το 
πρόγραµµα των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τη Γραµµατεία ΠΜΣ και την 
ιστοσελίδα του Τµήµατος.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 
Κάθε υποψήφιος/α πρέπει να υποβάλει εµπρόθεσµα, αυτοπροσώπως ή µε συστηµένη 

επιστολή, στη Γραµµατεία Π.Μ.Σ. του Τµήµατος Γεωγραφίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραµµατεία και στην ιστοσελίδα: 
http://www.geo.aegean.gr/pms) 

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

υποψηφιότητα για ∆.∆.). 
6. Επικυρωµένο αντίγραφο αναλυτικής βαθµολογίας µεταπτυχιακών µαθηµάτων 

(απαραίτητο στην υποψηφιότητα για ∆.∆.). 
7. Επικυρωµένο αντίγραφο πιστοποιητικού επάρκειας αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο FCE, 

MCCE, TOEIC (βαθµολογία 505 και άνω) ή αντίστοιχο κρατικό πιστοποιητικό 



γλωσσοµάθειας, και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς 
υποψήφιους). 

8. Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου). 
9. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες. 
10. ∆ύο (2) Συστατικές Επιστολές από µέλη ∆ΕΠ Ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ ή από ερευνητές 

αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων της χώρας ή της αλλοδαπής στο ειδικό Έντυπο 
Συστατικής Επιστολής που διατίθεται στη Γραµµατεία και στην ιστοσελίδα: 
http://www.geo.aegean.gr/pms.  

11. Απλά αντίγραφα τυχόν επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, µονογραφιών, κλπ. 
12. Τέλος, οι υποψήφιοι 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 ΑΕΙ του εξωτερικού, θα 
πρέπει απαραιτήτως να υποβληθούν και οι επικυρωµένες βεβαιώσεις ισοτιµίας από το 
∆ΟΑΤΑΠ. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι για ∆.∆. θα πρέπει, το αργότερο 
µέχρι 3 Ιουνίου 2009, να υποβάλουν Σχέδιο Πρότασης ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής 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 ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής µε την µορφή και το 
περιεχόµενο που αναφέρθηκε παραπάνω αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή 
της πρότασης εκπόνησης της ∆.∆. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι υποψήφιοι να 
επικοινωνήσουν πρώτα µε το µέλος ∆ΕΠ του Τµήµατος Γεωγραφίας του οποίου το 
ερευνητικό αντικείµενο είναι συναφές µε το προτεινόµενο θέµα της ∆.∆. (πληρ.: 
http://www.geo.aegean.gr/greek/people.htm). Πριν την κατάθεση του Σχεδίου Πρότασης και 
πριν τη διαδικασία της συνέντευξης συνιστάται ο έλεγχός του από το εν δυνάµει επιβλέπον 
µέλος ∆ΕΠ. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 25 Μαΐου 
2009 (σφραγίδα ταχυδροµείου) στη διεύθυνση:  
Πανεπιστήµιο Αιγαίου – Τµήµα Γεωγραφίας 
Γραµµατεία Π.Μ.Σ. 
Λόφος Πανεπιστηµίου 811 00 Μυτιλήνη 
(Πληρ.: Χ. Βαρκαράκη. Τηλ. 22510/36472, Fax: 22510/36409, E-mail: 
geoinformatics@aegean.gr. Ιστοσελίδα: http://www.geo.aegean.gr/pms/). 
 

Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Γεωγραφίας 
     & ∆ιευθυντής του Π.Μ.Σ. 
 
      Νικόλαος Σουλακέλλης 
    Αναπληρωτής Καθηγητής 


