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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποφάσισε στην υπ’ αριθμ. 

70/07.06.2018 Συνέλευση την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής 

διατριβής στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: 

 Πρότυπα Γαιοκτησίας-Σχεδιασμός και Πολιτική Γης στην Ελλάδα και Ευρώπη 

 Ανάλυση των υδρομετεωρολογικών και κλιματικών πιέσεων στα Ελληνικά ποτάμια υδάτινα 
σώματα  
(Analysis of hydrometeorological and climatic pressures on the Greek river water bodies) 

 Αφομοίωση μετεωρολογικών δεδομένων και βραχυπρόθεσμη πρόγνωση  
(Meteorological data assimilation and nowcasting) 

 Ανάλυση της προγνωστικότητας εποχιακών προσομοιώσεων  
(Predictability analysis of seasonal simulations) 

 Μοντελοποίηση του κινδύνου και της ασφάλισης πλημμυρικών καταστροφών  
(Flood Disaster Insurance and Risk Modelling) 

 Η Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Space based Earth Observation applications in Urban environment for sustainable development 
and civil protection policies 

 Επικοινωνία των Κινδύνων 

 Ανάπτυξη, σχεδιασμός του Χώρου και Μετριασμός/Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή 

 Χωρικά Εντοπισμένη Συνεργατική Μικρο-επιχειρηματικότητα (υπάρχει η δυνατότητα 
συμμετοχής σε σχετικό Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα) 

 Συμβολή στη μελέτη της Γεωγραφίας της Κύπρου τον 19ο αιώνα μέσα από την ανάλυση 
ιστορικών χαρτών και άλλων τεκμηρίων με σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους Γεωπληροφορικής 

 

Οι ενδιαφερόμενοι που πρέπει να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να 

καταθέσουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας μέχρι  

τις 05.07.2018, καθημερινά 11:00π.μ. – 15:00μ.μ. (στη διεύθυνση: Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. 

Βενιζέλου 70, Καλλιθέα) τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 



1) Αίτηση στην οποία ν’ αναγράφεται η ευρύτερη επιστημονική περιοχή εκπόνησης της διδακτορικής 

διατριβής (παρέχεται στην ιστοσελίδα). 

2) Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα 

3) Αντίγραφα Πτυχίου και Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων  

4) Δύο συστατικές επιστολές  

5) Αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 

6) Σύντομο κείμενο (μέχρι τρεις σελίδες) στο οποίο να περιγράφουν τα ερευνητικά ερωτήματα που 

τους απασχολούν και πώς σκέπτονται να τα προσεγγίσουν 

7) Αντίγραφα πτυχιακών εργασιών και (εφόσον υπάρχουν) δημοσιεύσεων ή ερευνητικών 

προγραμμάτων. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ. Θάλεια Αλεβυζάκη, στο τηλέφωνο 

210 9549325 & στο e-mail: ealev@hua.gr. 

 

  

  

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Ευθύμιος Καρύμπαλης 

Καθηγητής 

 
  

 
  
  
 


