
 

Αζήλα, 20/11/2018 

Αξ. Πξση.: 76708 
        

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

Σν Σκήκα Γεσγξαθίαο ηνπ Υαξνθνπείνπ Παλεπηζηεκίνπ απνθάζηζε ζηελ ππ’ αξηζκ. 

79/13.11.2018 πλέιεπζε ηελ πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο 

δηαηξηβήο ζηα αθόινπζα γλσζηηθά αληηθείκελα: 

 

 

Γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο γηα εθπόλεζε Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο απαηηείηαη: 

1) Γηπιώκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ (Γ.Μ..) Α.Δ.Η. ηεο εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλνπ σο 

ηζόηηκνπ ηεο αιινδαπήο ή εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ 

Α/Α ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ 
 

ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ/ΟΤΑ 
 

1 
Πξόηππα Γαηνθηεζίαο - ρεδηαζκόο θαη Πνιηηηθή Γεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ 
Δπξώπε 

Π.Μ. 
ΓΔΛΛΑΓΔΣΗΜΑ 

2 Φπζηθή Γεσγξαθία – Φπζηθνί Κίλδπλνη ΔΤΘ. 
ΚΑΡΤΜΠΑΛΖ 3 Παξάθηηνη Φπζηθνί Κίλδπλνη 

4 
Ο ξόινο ηεο ζθόλεο εξεκηθήο πξνέιεπζεο ζηελ αιιειεπίδξαζε 
αηκόζθαηξαο-ζάιαζζαο  (The role of desert dust on air-sea interaction) 

Π. ΚΑΣΑΦΑΓΟ 
5 

Μνληεινπνίεζε ηνπ θηλδύλνπ θαη ηεο αζθάιηζεο πιεκκπξηθώλ θαηαζηξνθώλ 
(Flood disaster insurance and risk modeling) 

6 
Παξακεηξνπνίεζε ηεο εθπνκπήο θαη κεηαθνξάο ζαιάζζηνπ άιαηνο ζηελ 
αηκόζθαηξα (Parameterization of the sea salt emissions and advection in the 
atmosphere) 

7 Ηζηνξηθή εμέιημε ηνπίνπ 

Γ. ΚΡΖΣΗΚΟ 
8 Δπξσπατθή Έλσζε θαη πνιηηηθέο αζθάιεηαο 

9 Ηζηνξηθή Γεσγξαθία θαη επξσπατθέο ηαπηόηεηεο 

10 Δπξώπε θαη εζληθέο ηαπηόηεηεο 

11 Θεκαηηθή ελόηεηα - Γηαρείξηζε απνβιήησλ Κ. ΛΑΕΑΡΗΓΖ 

12 Μεηαλάζηεπζε θαη θνηλσληθή έληαμε  Γ. 
ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ 13 Αηηνύληεο άζπιν θαη ζηξαηεγηθέο ελζσκάησζεο  

14 Πνιηηηθέο Γηαρείξηζεο ησλ πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ NATURA 2000 ζηελ Διιάδα Γ. ΜΠΑΛΗΑ 

15 
Δπηζθάιεηα, θαζεζηώο λνκηκόηεηαο θαη έληαμε ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ αγνξά 
εξγαζίαο 

ΑΠ. 
ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ 

16 
Δθαξκνγέο Γηαζηεκηθώλ δεδνκέλσλ Παξαηήξεζεο ηεο Γεο ζηελ εθηίκεζε ηεο 
ζηαηηθήο αθεξαηόηεηαο ππνδνκώλ/κλεκείσλ 

Η. ΠΑΡΥΑΡΗΓΖ 

17 Γηαθπβέξλεζε θαη Δπηθνηλσλία ησλ Κηλδύλσλ 
Κ. ΑΠΟΤΝΣΕΑΚΖ 

18 
Υσξηθόο ρεδηαζκόο γηα κείσζε ηεο Σξσηόηεηαο έλαληη Φπζηθώλ 
Καηαζηξνθώλ θαη ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο 

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο  Π Α Ν Ε Π Ι  Σ Η Μ Ι Ο 
ΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 



επηπέδνπ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ.4485/2017 ζε αληηθείκελν ζπλαθέο κε ηελ επηζηεκνληθή 

πεξηνρή ζηελ νπνία επηζπκεί λα εθπνλήζεη ηε δηαηξηβή. 

2) Καιή γλώζε (επίπεδν ηνπιάρηζηνλ Β2) ηνπιάρηζηνλ κίαο μέλεο γιώζζαο (αγγιηθώλ, 

γαιιηθώλ ή γεξκαληθώλ), ε νπνία λα επηβεβαηώλεηαη κε πηζηνπνηεηηθό.  

 

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα θαηαζέζνπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ 

πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο κέρξη τις 14.12.2018, καθημερινά 11:00π.μ. – 15:00μ.μ. 

(ζηε δηεύζπλζε: Υαξνθόπεην Παλεπηζηήκην, Δι. Βεληδέινπ 70, Καιιηζέα) ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά: 

 

1. Αίηεζε, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε πξνηεηλόκελε εξεπλεηηθή πεξηνρή, ν πξνηεηλόκελνο 

ηίηινο, ε πξνηεηλόκελε γιώζζα εθπόλεζεο, θαη ν πξνηεηλόκελνο σο επηβιέπσλ ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο (παξέρεηαη ζηελ ηζηνζειίδα). 

2. Αλαιπηηθό βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

3. Δξεπλεηηθή πξόηαζε εθπόλεζεο δηαηξηβήο. Ζ πξόηαζε (πεξίπνπ 3.000 ιέμεηο) ππνβάιιεηαη 

ζηα ειιεληθά (ζηελ πεξίπησζε αιινδαπώλ είλαη δπλαηή ε ππνβνιή ζηα αγγιηθά). 

4. Αληίγξαθν δηπιώκαηνο ή πηπρίνπ ή αλαγλσξηζκέλνπ ηίηινπ πξνπηπρηαθώλ ζπνπδώλ 

αιινδαπήο θαη αλαιπηηθή βαζκνινγία ζπνπδώλ, ή εληαίνπ θαη αδηάζπαζηνπ ηίηινπ 

ζπνπδώλ κεηαπηπρηαθνύ επηπέδνπ ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ λ. 4485/2017 θαη πηζηνπνηεηηθό 

αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο. 

5. Αληίγξαθν κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ή αλαγλσξηζκέλνπ κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ 

αιινδαπήο θαη αλαιπηηθή βαζκνινγία ζπνπδώλ. 

6. Αληίγξαθα πηπρηαθήο θαη κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο θαζώο θαη δεκνζηεύζεσλ (αλ ππάξρνπλ) 

(ζε ειεθηξνληθή κνξθή). 

7. Απνδεηθηηθό γλώζεο μέλεο γιώζζαο. 

8. Γύν (2) ζπζηαηηθέο επηζηνιέο. 

9. Πηζηνπνηεηηθά ή βεβαηώζεηο επαγγεικαηηθήο ή εξεπλεηηθήο απαζρόιεζεο ζε πεδία ζπλαθή 

κε ην πξνηεηλόκελν αληηθείκελν ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. 

10. Απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηελ ύπαξμε, από δηάθνξνπο θνξείο, ππνηξνθίαο ή νηθνλνκηθήο 

θάιπςεο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, εάλ ππάξρεη ηέηνηα πεξίπησζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

(εθόζνλ ππάξρεη). 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε κε ηελ θ. Δηξήλε Δπαγγέινπ Γξάληθα, 

ζην ηειέθσλν 210 9549120 & ζην e-mail: geosecpost@hua.gr θαζώο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Σκήκαηνο: https://www.geo.hua.gr. 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο 

 

Δπζύκηνο Καξύκπαιεο 

Καζεγεηήο 
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