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Επιτελική Σύνοψη 
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας έχει ως γενικό στόχο την παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων προς τους/τις 

φοιτητές/τριες στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας και την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας για 

τη μελέτη και την ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων, όπως αυτά εξελίσσονται σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η δομή των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και 

Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών ακολουθούν διαδικασίες που 

συνδέονται με τη στρατηγική του Τμήματος και υπάρχει μέριμνα οι απαιτούμενες αλλαγές να μην 

διαταράσσουν τον βασικό κορμό των μαθημάτων και των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Στη βάση αυτή, 

τα προγράμματα σπουδών ακολουθούν και εξελίσσουν τις εκάστοτε επιστημονικές, εκπαιδευτικές και 

κοινωνικές ανάγκες και όχι μόνο την υπάρχουσα κατανομή γνωστικών αντικειμένων. Αναπόσπαστο 

μέρος της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας συγκροτεί η ερευνητική 

του στρατηγική, η οποία προσδίδει, αφενός μεν ένα μεγάλο μέρος προστιθέμενης αξίας στις σπουδές της 

επιστήμης της Κοινωνιολογίας με την εξωστρεφή κατεύθυνση στην κοινωνική-εμπειρική γνώση, 

αφετέρου δε επιδιώκει τη διασφάλιση πόρων ώστε να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής όλο και 

περισσότερων επιστημόνων – ερευνητών. Στο πλαίσιο αυτό, στόχος είναι η ανάπτυξη τόσο της βασικής 

όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά την άσκηση των ακαδημαϊκών 

καθηκόντων τους μετέχουν σε αυτές τις ερευνητικές δραστηριότητες, ατομικά ή συλλογικά 

οργανωμένες. Παράλληλα, η Γενική Συνέλευση και η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών προώθησαν 

την βελτίωση των Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ) μετά από την ολοκλήρωση σειράς θεματικών 

συζητήσεων στις οποίες διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα της ενίσχυσης των κοινωνιολογικών μαθημάτων 

κορμού στο Π.Σ και της ύπαρξης αναγνωρίσιμων ομοειδών κύκλων μαθημάτων που στοχεύουν σε 

επιμέρους επιστημονικές κατευθύνσεις (άτυποι τομείς) επειδή τυπικοί τομείς δεν μπορούν να υπάρξουν 

στην παρούσα φάση στο Τμήμα λόγω του μη επάρκειας του αριθμού των μελών ΔΕΠ που υπηρετούν 

σήμερα σε αυτό. Τα παραπάνω ενσωματώθηκαν στο Π.Σ και μειώθηκαν τόσο τα μαθήματα, όσο και 

αυξήθηκε η συνοχή του ώστε να ενισχυθεί περισσότερο η ακαδημαϊκή στρατηγική και η ταυτότητα του 

Τμήματος Κοινωνιολογίας. Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών αποσύρθηκαν οι κατευθύνσεις και υπάρχει 

ελεύθερη επιλογή μαθημάτων από τους φοιτητές στα αντίστοιχα εξάμηνα, ενώ παράλληλα 

αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα στην επιλογή μαθημάτων σε προχωρημένα εξάμηνα. Παράλληλα, 

συμπληρώθηκαν, ανανεώθηκαν και επικαιροποιήθηκαν όλοι οι φάκελοι μαθημάτων και σε ορισμένες 

περιπτώσεις αναμορφώθηκε ο τίτλος και το περιεχόμενό τους. Είναι σαφές ότι στη σύγχρονη 

πραγματικότητα η συγκριτική και παν-ευρωπαϊκή διάσταση τόσο της επιστήμης συνολικότερα όσο και 

της κοινωνικής επιστήμης ειδικότερα τίθεται με εμφατικούς όρους. Ενάντια σε μια λογική εσωστρέφειας 

και περιχαράκωσης το Τμήμα Κοινωνιολογίας έκανε προσπάθεια να προτάξει συνεργασίες με διεθνείς 

οργανισμούς, ερευνητικές δράσεις σε πολλαπλά πεδία, με την εμπλοκή των φοιτητών μας, για να 

μυηθούν στην κοινωνική έρευνα σε όλες τις διαστάσεις και σε όλα τα στάδια και να δημιουργηθεί μια 

κουλτούρα συνεργασίας, που πιθανόν να χρειαστεί σε επόμενες δύσκολες περιόδους. Σε αυτό το πλαίσιο 

την τελευταία πενταετία αναπτύχθηκαν πρακτικές για: α) τη δημιουργία κλίματος που διευκολύνει τις 

δημοσιεύσεις και την προβολή του έργου κάθε Καθηγητή και Λέκτορα, αλλά και του Τμήματος 

συνολικότερα, έργο που αν και παράγεται, συχνά υποβαθμίζεται, β) την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών 

που υπάρχουν και η αναζήτηση νέων για την προβολή του Τμήματος στο τοπικό και ευρύτερο 

περιβάλλον με άξονα τη δι-επιστημονικότητα και την διακριτή φυσιογνωμία του. Το Τμήμα έχει 

διαμορφώσει το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό (Οδηγό Σπουδών, ενημερωτικά φυλλάδια, φιλμ, κλπ) 

προκειμένου να ενημερωθεί σφαιρικά η τοπική κοινωνία, αλλά και ευρύτερα η ελληνική κοινωνία για 

τους στόχους, τη φυσιογνωμία και το περιεχόμενο των σπουδών και των λοιπών δραστηριοτήτων που 

αναπτύσσονται στα πλαίσια της λειτουργίας του και γ) την ενίσχυση της πολιτικής ανταλλαγής-

επίσκεψης φοιτητών και διδασκόντων στο πλαίσιο διεθνών συνεργασιών, αλλά και συνεργειών με 

τοπικούς φορείς και συγγενή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής. Προς αυτή την κατεύθυνση 

δυσχεραίνει το έργο του Τμήματος Κοινωνιολογίας: α) η μη απόκτηση δικών του διοικητικών, 

ακαδημαϊκών και ερευνητικών εγκαταστάσεων (ιδιαίτερα αναγνωστήριο φοιτητών, σπουδαστήριο, που 

να επικοινωνεί με το αναγνωστήριο και που να καλύπτει όλα τα εργαστήρια), γεγονός που θα μπορούσε 

να του επιτρέψει να προωθήσει ποικιλότροπα την ήδη πολυσχιδή δράση του σε διάφορα επίπεδα, β) η 

μη χορήγηση από την πολιτεία κινήτρων οικονομικών και άλλων για έρευνα, εξέλιξη και επισκέψεις σε 

άλλα ιδρύματα του εξωτερικού, γ) η μη ύπαρξη επαρκών πόρων για την λειτουργία του Τμήματος, δ) η 

νησιωτικότητα, η οποία αναδεικνύεται ως ανασταλτικός παράγοντας εξαιτίας των παραπάνω, ε) η 

έλλειψη από την πλευρά της πολιτείας αντισταθμιστικών μέτρων φοίτησης των σπουδαστών μας, που 

σε πολλές περιπτώσεις κάνει αδύνατη τη συμμετοχή τους στη διδακτική διαδικασία, καθώς, στ) η 

κατάργηση του πολλαπλού βιβλίου, γεγονός που περιορίζει την πληρέστερη διδακτική και γνωστική 

διαδικασία και τέλος στ) το μεγάλο «κύμα» των μετεγγραφών. Επιπλέον, νομίζουμε ότι, , εκτός της 

ανάπτυξης συνοχής του Π.Π.Σ και των Π.Μ.Σ, η οποία έχει επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα 

τελευταία χρόνια, είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη εξειδίκευση της γνώση που προσφέρεται σε 
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προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο σε συγκεκριμένα πεδία, όπως η υγεία, η κοινωνική διοίκηση, 

η εργασία, η ασφάλιση κτλ με διαρκή και συστηματικό τρόπο, ενώ απαραίτητη κρίνεται και η διεύρυνση 

επικοινωνίας του υπάρχοντος ακαδημαϊκού προσωπικού με νεότερους επιστήμονες, μέσω π.χ. θερινών 

σχολείων, ετήσιων συνεύρεσεων με ερευνητικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα). 

Την τελευταία πενταετία το Τμήμα Κοινωνιολογίας προσπάθησε και πέτυχε την εξάλειψη πολλών από 

τις αδυναμίες που είχαν παλιότερα επισημανθεί, σε περιβάλλον το οποίο δυσχεραίνει πολύ την 

προσπάθεια αυτή και θα συνεχίσει προς την κατεύθυνση αυτή με μια δυναμική που επιβάλλουν οι 

εξελίξεις της επιστήμης και οι ανάγκες της κοινωνίας 

 

Πρόλογος 
Η έκθεση αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει το διδακτικό, ερευνητικό, κοινωνικό και διοικητικό έργο 

που παράχθηκε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας κατά την περίοδο αναφοράς δίνοντας αξιολογικά στοιχεία 

όπως τα προσλαμβάνει το ίδιο ως και τους μελλοντικούς στόχους που θεωρεί ότι θα οδηγήσουν στην 

περαιτέρω ανάπτυξή του. Φυσικά, η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια του ευρύτερου 

περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της Χώρας γενικότερα και οι 

μελλοντικοί στόχοι να καταγραφούν με την αίρεση πιθανής μεταβολής της παραπάνω κατάστασης που 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη ρευστότητα. Στόχος της είναι επίσης να επισημάνει τις προσαρμογές που 

έγιναν από το Τμήμα με βάση τα πορίσματα της α΄ εξωτερικής αξιολόγησης που έγινε κατά το 2012 Για 

την κατάρτιση της εν λόγω έκθεσης συνεργάστηκαν όλα τα όργανα και οι επιτροπές του Τμήματος ως 

και οι Καθηγητές, το Τεχνικό και διοικητικό προσωπικό αυτού κάτω από τον συντονισμό και την 

παρακολούθηση της ΟΜΕΑ και του Προέδρου του Τμήματος. Πιστεύουμε ότι με την παρούσα έκθεση 

αναδεικνύονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του Τμήματος, περιγράφεται το διδακτικό έργο αυτού 

σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καταγράφεται το ερευνητικό και συγγραφικό έργο των μελών 

ΔΕΠ και των Εργαστηρίων και σκιαγραφείται το κοινωνικό έργο, οι συνεργασίες με άλλους φορείς και 

γενικότερα η συμβολή του Τμήματος στην τοπική αλλά και στην ελληνική κοινωνία συνολικά. Τέλος, 

καταγράφονται οι διεθνείς συνεργασίες και γενικότερα το προφίλ του Τμήματος στο διεθνές ακαδημαϊκό 

περιβάλλον. Θεωρούμε ότι η παρούσα έκθεση δίνει μια ρεαλιστική εικόνα του έργου του Τμήματος και 

των προοπτικών του και ότι θα αποτελέσει αξιόπιστο μέσο περαιτέρω αξιολόγησής του από εξωτερικούς 

φορείς με απώτερο στόχο την κατά το δυνατόν μεγιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στους φοιτητές μας και στην Κοινωνία. 

 

1. Παρουσίαση του Τμήματος 
 

Γεωγραφική θέση Τμήματος 
Το Τμήμα Κοινωνιολογίας είναι εγκατεστημένο στην πόλη της Μυτιλήνης της Λέσβου. Η Μυτιλήνη είναι η 

πρωτεύουσα του Νομού Λέσβου, η οποία έχει περίπου 40.000 κατοίκους. Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος μέχρι το 

ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ήταν κατανεμημένες σε πλήθος ενοικιαζόμενων, από το Πανεπιστήμιο, κτιρίων, με 

απόρροια οι εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές λειτουργίες του Τμήματος να μη λαμβάνουν χώρα στο 

πλαίσιο μιας γεωγραφικά συγκεντρωμένης μονάδας. Από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, μετά από ιδρυματική 

απόφαση για τη συγκέντρωση όλων των Τμημάτων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Λόφο Ξενία, οι 

μονάδες του Τμήματος μεταφέρθηκαν 

 

1.1. Διοίκηση του Τμήματος 
 

Διοικητικά Όργανα Τμήματος 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Νόμος-πλαίσιο 1268/82 όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μέχρι 

σήμερα) τα όργανα διοίκησης κάθε Αυτοδύναμου Πανεπιστημιακού Τμήματος είναι η Γενική Συνέλευση, Η Γενική 

Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης , Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και οι θεσμοθετημένες Επιτροπές αυτού 

 

Θεσμοθετημένες Επιτροπές 
Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές: 

> Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ). 

> Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) 

> Συντονιστικές επιτροπές ΜΠΣ 
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Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος σε κάθε ΑΕΙ είναι αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο Τμήμα, για το 

οποίο δεν ορίζεται ρητώς αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Τμήματος (άρθρο 10, Ν. 3549/2007). 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος σε κάθε ΑΕΙ είναι αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο Τμήμα, για το 

οποίο δεν ορίζεται ρητώς αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Τμήματος (άρθρο 10, Ν. 3549/2007). 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, εισηγείται τα θέματα της αρμοδιότητάς του, προεδρεύει 

στις εργασίες της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της. Προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και 

γενικά φροντίζει για την απρόσκοπτη λειτουργία του Τμήματος. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον 

Πρόεδρο όταν αυτό απαιτείται. 

Η ΕΠΣ έχει την ευθύνη της εισήγησης του προγραμματισμού του Τμήματος και της συνεχούς παρακολούθησης της 

πορείας υλοποίησής του. Επίσης, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό δράσης του Τμήματος, 

εισηγείται το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και προτείνει το απαιτούμενο διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό 

που απαιτείται για την επιτυχή εφαρμογή του. 

Η ΟΜΕΑ έχει ως αντικείμενο τη διαρκή μελέτη και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την υποβολή 

κριτηρίων αξιολόγησης του έργου του Τμήματος ως και λοιπών σχετικών εισηγήσεων προς τη Γενική Συνέλευση. 

 

Διάρθρωση Τμήματος σε Τομείς 
Στο Τμήμα δεν έχουν συγκροτηθεί επίσημοι Τομείς. Ωστόσο, είναι ευδιάκριτες ως προς τον τίτλο και το 

περιεχόμενό τους οι ομαδοποιήσεις μαθημάτων εντός του Προγράμματος Σπουδών, έτσι ώστε να 

διευκολύνονται οι φοιτητές για την επιλογή μαθημάτων κοινής ακαδημαϊκής κατεύθυνσης και 

εξειδίκευσης 

 

Εσωτερικοί Κανονισμοί που υπάρχουν στο Τμήμα 
Το Τμήμα σήμερα υποστηρίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου του 

Αιγαίου (ΦΕΚ 197/2009 - τεύχος Α), από τον εσωτερικό του Τμήματος και από τον εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Ο Εσωτερικός κανονισμός του ΠΜΣ 

αναρτάται στο πάράρτημα Γ (Γ2) 

  

1.2. Σκοπός και στόχοι του Τμήματος 
 

Σκοπός και Στόχοι του Τμήματος 
Το Τμήμα περιλαμβάνεται στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με έδρα τη 

Μυτιλήνη. Το Τμήμα Κοινωνιολογίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 376/1989 (ΦΕΚ. 166/16.06.1989, τ. Α’), 

βάσει του οποίου δημιουργήθηκε και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του όμως από 

το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000, σύμφωνα με το σχέδιο ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και 

χρηματοδοτήθηκε η λειτουργία του στο πλαίσιο της ενέργειας 2.2.2.β «Διεύρυνση Προγραμμάτων 

Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - Έργο «Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου (2001-2004)» με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το Τμήμα Κοινωνιολογίας είναι 

ενταγμένο στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου που σύμφωνα με το άρθρο 2 

του ΦΕΚ 166/1989 έχει ως αποστολή:: α. Την διαμόρφωση υπεύθυνων και ελεύθερα σκεπτόμενων 

ανθρώπων με επιστημονική κοινωνική πολιτιστική και πολιτική συνείδηση και γνώση καθώς και η άρτια 

κατάρτισή τους, ως εφόδια για την επαγγελματική σταδιοδρομία και εξέλιξή τους και β. την καλλιέργεια 

και η προαγωγή των κοινωνικών επιστημών με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία, έρευνα 

και αναζήτηση νέων γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Κοινωνιολογίας έχει αποστολή γ. την 

παραγωγή επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στη διδασκαλία και έρευνα των κοινωνιολογικών 

φαινομένων, συνθηκών και προβλημάτων που εντοπίζονται κυρίως στον ελληνικού χώρου. δ. την 

παραγωγή επιστημόνων ικανών να διερευνούν τις σχέσεις που διαμορφώνονται ανάμεσα στα κοινωνικά 

φαινόμενα χώρου / τόπου και των δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Γενικοί στόχοι Το Τμήμα 

Κοινωνιολογίας έχει ως γενικό στόχο την παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων προς τους/τις 

φοιτητές/τριες στην Επιστήμη της Κοινωνιολογίας και την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας για 

τη μελέτη και την ερμηνεία των κοινωνικών φαινομένων, όπως αυτά εξελίσσονται σε τοπικό, 

περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον του και για τις σχετικές εξελίξεις 

στο γεωγραφικό χώρο του Αιγαίου Πελάγους και της Ανατολικής Μεσογείου. Οι γενικότεροι 

εκπαιδευτικοί και ερευνητικοί στόχοι του προσανατολίζονται ισότιμα προς τη κατεύθυνση της Γενικής 

Θεωρίας, της Μεθοδολογίας Κοινωνικών Επιστημών και της Εμπειρικής Κοινωνικής Έρευνας. Με τον 

τρόπο αυτό συμβάλλει στη διδασκαλία και στη μελέτη των θεωρητικών προσεγγίσεων και υποδειγμάτων 

της Κοινωνιολογίας και των κατάλληλων αναλυτικών και συνθετικών εργαλείων των κοινωνιολογικών 

μεθόδων ως και στον σχεδιασμό, συνέργεια και εφαρμογή ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών πάνω σε 

σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και φαινόμενα. 
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Ειδικοί στόχοι Παράλληλα με τις γενικές κοινωνιολογικές γνώσεις που παρέχει με τα μαθήματα κορμού, 

το Τμήμα Κοινωνιολογίας εξειδικεύεται στην Εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία και στην Εμπειρική 

Έρευνα, καθώς και στην Πολιτική Κοινωνιολογία. Επιπλέον, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των 

Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση και την Έρευνα. Στο 

Πρόγραμμα Σπουδών περιέχονται ολοκληρωμένοι κύκλοι μαθημάτων σε μια πλειάδα θεματικών που 

λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες για την πολύπλευρη εκπαίδευση και κατάρτιση του νέου 

κοινωνιολόγου. Στη διδασκαλία συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των άλλων και μαθήματα Μεθόδων και 

Τεχνικών Κοινωνικής Έρευνας, που διδάσκονται αυτοτελώς , αλλά υποστηρίζουν παράλληλα και σε 

οριζόντια βάση τα υπόλοιπα μαθήματα με ερευνητικό προσανατολισμό. Το Τμήμα Κοινωνιολογίας 

διαθέτει σύγχρονη Τεχνολογική Υποδομή, παρέχοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα πρακτικής 

άσκησης, ενώ φροντίζει παράλληλα να εξασφαλίζει το κατάλληλο δυναμικό, που είναι απαραίτητο για 

τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές του λειτουργίες. Ταυτόχρονα, προωθεί την ανάπτυξη της διεθνούς 

συνεργασίας και δικτύωσης, με τη βελτίωση της πολύγλωσσης εκπαίδευσης και της διεπιστημονικής και 

διαπολιτισμικής συνεργασίας με τον ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο. Οι παραπάνω στόχοι εντάσσονται 

στη γενικότερη ανάπτυξη της στρατηγικής του Τμήματος Κοινωνιολογίας, όπως προκύπτουν από την 

ανάλυση του σκοπού, στη βάση του οποίου συγκροτήθηκε και αναπτύχθηκε έως σήμερα. Κατά συνέπεια 

οι στόχοι στο πλαίσιο της στρατηγικής του Τμήματος συνδέονται με την εξέλιξη της επιστήμης της 

Κοινωνιολογίας στην Ελλάδα, την εκπαίδευση, την παραγωγή νέας γνώσης για τη μελέτη της ελληνικής 

και ευρωπαϊκής κοινωνίας, την ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας, την προσαρμογή στις 

απαιτήσεις που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή ενοποίηση και τις εξελίξεις στην τεχνολογία. Συγκεκριμένα 

μελετάται και διδάσκεται:  

 

Α. Η ανάπτυξη της Κοινωνιολογίας στην Ελλάδα. Η ικανοποίηση του συγκεκριμένου στόχου 

συνεπάγεται μια σειρά από επί μέρους στόχους όπως είναι: (α). Η εκπαίδευση ειδικευμένων 

επιστημόνων, προσανατολισμένων σε ακαδημαϊκή και ερευνητική σταδιοδρομία, με σκοπό τη 

διευρυμένη αναπαραγωγή της επιστημονικής κοινότητας της χώρας. Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται 

κυρίως μέσα από την οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών και της έρευνας, όπου εκπαιδεύονται και 

αναπτύσσονται επιστήμονες ικανοί να χειρίζονται έγκυρα και αξιόπιστα τόσο την κοινωνιολογική 

θεωρία όσο και τη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών και ειδικότερα τις μεθόδους και τεχνικές 

της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας. Το ΠΠΣ παίζει έναν ουσιαστικό ρόλο στη βασική προετοιμασία των 

πτυχιούχων καθιστώντας τους ικανούς να ακολουθήσουν μια τέτοια σταδιοδρομία. Αυτή η βασική 

κοινωνιολογική εκπαίδευση είναι δυνατόν να συμπληρώνεται με μια γενική παιδεία με μαθήματα που 

θα προσφέρονται από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ή άλλων ελληνικών πανεπιστημίων 

(στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών, όπως έχει ήδη συμβεί με το Πάντειο Πανεπιστήμιο) ή, τέλος, και από 

άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια (στο πλαίσιο υποχρεωτικής παρακολούθησης προγραμμάτων σπουδών 

από φοιτητές του Τμήματος με υψηλές επιδόσεις, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus). (β) 

Η διασφάλιση του κύρους της κοινωνιολογικής επιστήμης στη χώρα μας, μέσα από την παραγωγή 

υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, ικανού να επιτύχει τη διεθνή αναγνώριση, την 

παραγωγή έργου ωφέλιμου για την ελληνική κοινωνία και την προβολή του έργου του Τμήματος. (γ) Η 

διασφάλιση της αυτονομίας του Τμήματος με παράλληλη ενίσχυση της διεπιστημονικής γνώσης σε 

συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα που συγκροτούν τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου δ) Η παρακολούθηση της εξέλιξης της γνώσης στις Κοινωνικές Επιστήμες σε 

διεθνές ακαδημαϊκό και εργασιακό περιβάλλον και η ανάληψη πρωτοβουλιών για επικαιροποίηση των 

γνώσεων λαμβάνοντας υπόψη και τα διεθνή πρότυπα ε) Ο διάλογος με αρμόδιους κρατικούς φορείς για 

την απρόσκοπτη διοικητική και ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος στ) Η καλή γνώση της 

δραστηριότητας φορέων της κοινωνίας με τους οποίους μπορεί να συνεργαστεί το Τμήμα 

Κοινωνιολογίας σε διάφορα επίπεδα, όπως π.χ στο πλαίσιο του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης  

 

Β. Η εκπαίδευση ειδικών επιστημόνων και επαγγελματιών για την αγορά εργασίας Το Τμήμα 

Κοινωνιολογίας καθιστά ικανούς τους φοιτητές: α. να αποδεικνύουν την εξειδικευμένη επιστημονική 

τους κατάρτιση, που τους επιτρέπει να ανταποκριθούν σε όλες τις πτυχές της έρευνας, κάτι που 

συμβαίνει άλλωστε σε όλα τα Τμήματα Κοινωνιολογίας των πιο γνωστών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων 

με σημαντική προϊστορία στην θεραπεία των σχετικών επιστημονικών αντικειμένων και β. να είναι 

απόλυτα ανταγωνιστικοί στο πλαίσιο των ευκαιριών που προσφέρονται τόσο από την ελληνική όσο και 

από την ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Ειδικότερα, η επαγγελματική κατάρτιση των αποφοίτων 

του Τμήματος, με το κατάλληλα οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει τις απαιτούμενες 

βασικές γνώσεις στην Κοινωνιολογία παράλληλα με τις δυνατότητες εναλλακτικής εξειδίκευσης που 

παρέχονται στους φοιτητές καλύπτει τις εξής κατηγορίες απασχόλησης:  

1) Ως διοικητικά στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων 
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•Στις Κρατικές Υπηρεσίες και τους Ο.Τ.Α. ως σχεδιαστές και υπεύθυνοι εφαρμογής κοινωνικών, 

πολιτιστικών και αναπτυξιακών Προγραμμάτων. •Σε επιχειρήσεις, ως σύμβουλοι προσωπικού, 

οργανωτές επιχειρησιακών σχεδίων, ερευνητές αγοράς, σύμβουλοι κοινωνικού μάρκετινγκ, και 

Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχέσεων και Προβολής. •Σε επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας, ως 

διαχειριστές (Manager), σχεδιαστές προγραμμάτων, σύμβουλοι κοινωνικής επιχειρηματικότητας κλπ.  

2) Σε επιστημονικούς ερευνητικούς φορείς, και γενικά σε οργανισμούς ή εταιρείες, ως σχεδιαστές 

έρευνας, ερευνητές και αξιολογητές ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών.  

3) Ως καθηγητές Κοινωνιολογίας στη Μέση Εκπαίδευση, με διευρυμένες επιστημονικές γνώσεις ώστε 

να είναι σε θέση να διδάσκουν και τα μαθήματα Πολιτικής Οικονομίας, Γεωγραφίας, Ιστορίας και όπου 

απαιτείται και με εργαλεία πληροφορικής  

4) Ως δημοσιογράφοι στα ΜΜΕ. Ο πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι σε θέση να 

συμμετέχει ως στέλεχος στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στον εξειδικευμένο τύπο. Τα θέματα που 

μπορεί να αντιμετωπίσει με ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και για τα οποία διαθέτει σημαντικά 

συγκριτικά πλεονεκτήματα, είναι η παρουσίαση και ανάλυση της κοινωνικής πραγματικότητας, τα 

κοινωνικά προβλήματα, οι διάφοροι τρόποι ζωής και οι πολιτισμικές πρακτικές, οι αισθητικές 

αντιλήψεις, τα θέματα των τοπικών κοινωνιών και των κοινωνικών θεσμών (οικογένεια κλπ.).  

5) Στο πλαίσιο των ευκαιριών που προσφέρουν τα λεγόμενα επαγγέλματα της Ευρώπης σε επίπεδο τόσο 

δημόσιας διοίκησης (τοπική αυτοδιοίκηση και περιφερειακή διοίκηση) όσο και ιδιωτικού τομέα 

(οργανωμένες δομές κοινωνίας των πολιτών, ως ειδικοί σύμβουλοι στο lobbying που λειτουργεί σε 

επίπεδο κοινοτικών θεσμικών οργάνων).  

 

Γ. Η παραγωγή νέας γνώσης και η μελέτη της την ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η παραγωγή 

νέας γνώσης περιλαμβάνει τη νέα επιστημονική γνώση σε επιλεγμένα πεδία των κοινωνικών επιστημών. 

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη σκοπιμότητας με βάση την οποία συγκροτήθηκε το Τμήμα έθεσε ως 

προτεραιότητα τους ακόλουθους ερευνητικούς στόχους: (α) Τη βελτίωση των μεθόδων και των 

εφαρμογών της κοινωνικής έρευνας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της κοινωνιολογικής θεωρίας. (β) 

Τη συστηματική μελέτη της σύγχρονης ελληνικής και ευρωπαϊκής κοινωνίας, με τη χρήση εξελιγμένων 

μέσων θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας. (γ) Την έρευνα σε ζητήματα που σχετίζονται με την 

κοινωνική ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στις πόλεις και τον αγροτικό χώρο. (δ) Τη 

μελέτη σύγχρονων ζητημάτων κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε άμεση συνάφεια με 

τα προβλήματα του περιβάλλοντος και του πολιτισμού των αστικών χώρων και της περιφέρειας. Την 

παραγωγή νέας γνώσης με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών της ελληνικής και της 

ευρύτερης ευρωπαϊκής κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα: (α) Τη συστηματική και βάσει σχεδίου σύνδεση 

των ερευνητικών δραστηριοτήτων του με τις παραγωγικές και λειτουργικές απαιτήσεις της σύγχρονης 

κοινωνίας και η συμμετοχή του ακαδημαϊκού δυναμικού του σε ερευνητικά προγράμματα και 

προγράμματα εφαρμογής, καθώς επίσης και σε δραστηριότητες επιστημονικής συμβουλευτικής 

(consultancy). (β) Τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες που αποβλέπουν στην καλλιέργεια της 

κοινωνικής εγρήγορσης και κοινωνικής κριτικής για θέματα και προβλήματα που σχετίζονται με την 

ποιότητα ζωής, τις κοινωνικές σχέσεις, τη θέση των Λιγότερο Ευνοημένων Ομάδων και Ατόμων της 

κοινωνίας μας και γενικότερα για κρίσιμα θέματα του κοινωνικού γίγνεσθαι. (γ) Τη συμβολή στην 

αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργούνται από την ένταξη της ελληνικής κοινωνίας στην Ε.Ε και 

από τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.  

 

Δ. Η ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας. Η κοινωνία είναι το αντικείμενο έρευνας όλων των 

κοινωνικών επιστημών. Η ενίσχυση της διεπιστημονικής συνεργασίας των γνωστικών αντικειμένων της 

Κοινωνιολογίας με τα υπόλοιπα αντικείμενα των κοινωνικών επιστημών είναι απαραίτητη για να 

μπορέσει η Κοινωνιολογία να επιτύχει το επίπεδο ολοκλήρωσης που θα επιτρέψει την ουσιαστική της 

παρέμβαση στα κοινωνικά δρώμενα. Εκτός ωστόσο από τη διεπιστημονική συνεργασία ανάμεσα στις 

κοινωνικές επιστήμες μια σειρά από υβριδικά γνωστικά αντικείμενα αναδύονται σήμερα ως αποτέλεσμα 

της συνεργασίας ανάμεσα στις κοινωνικές επιστήμες και σε άλλους επιστημονικούς κλάδους. Η 

διεπιστημονικότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού κεντρικού στόχου του Τμήματος διασφαλίζεται: 

α) από τη συνύπαρξη εντός του Τμήματος γνωστικών αντικειμένων, τα οποία, αν και δεν προέρχονται 

αρχικά από την Κοινωνιολογία, ενσωματώνονται ωστόσο σε αυτήν και ενισχύουν, τόσο την 

επιστημονική της δομή, όσο και τη δυνατότητά της να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη ευχέρεια και 

αποτελεσματικότητα στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, β) από τη διατμηματική συνεργασία που 

αναπτύσσει το Τμήμα με άλλα Τμήματα του ίδιου αλλά και διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Ε. 

Η προσαρμογή στις απαιτήσεις που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή ενοποίηση και οι εξελίξεις στην 

τεχνολογία. 

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας ανταποκρίνεται και συμμετέχει ενεργά στις συνέργειες που αναπτύσσονται 

ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Επιπλέον το Πρόγραμμα Σπουδών 
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του Τμήματος προσαρμόζεται στις ανάγκες όχι μόνο τις εθνικής αλλά και της ευρωπαϊκής αγοράς 

εργασίας. Η στρατηγική του Τμήματος Κοινωνιολογίας συγκροτείται με βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των κοινωνικών επιστημών συνολικά, αλλά και της επιστήμης της Κοινωνιολογίας 

ειδικότερα, τις ιδιαιτερότητες που διακρίνουν την δομή, οργάνωση και ανάπτυξη της ελληνικής 

κοινωνίας, στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής κοινωνίας, στο οποίο άλλωστε και είναι ενεργά 

ενταγμένη. 

 

Καταγραφή της αντίληψης της ακαδημαϊκής κοινότητας και αποκλίσεις 
Δεν παρατηρείται απόκλιση μεταξύ των επίσημα διατυπωμένων στόχων και τη σημερινή αντίληψη του Τμήματος 

για τους στόχους του. Η συμφωνία αυτή οφείλεται τόσο στο νεαρό του Τμήματος όσο και στο σαφή χαρακτήρα της 

επίσημης διατύπωσης των στόχων. 

Οι στόχοι του Τμήματος που αφορούν κατά κύριο λόγο την εκπαίδευση νέων επιστημόνων και την προαγωγή της 

έρευνας στη κοινωνιολογία, καθώς επίσης και τη συμβολή στην αντιμετώπιση προβλημάτων και αναγκών της 

ελληνικής κοινωνίας, επιτυγχάνονται ικανοποιητικά. 

Μια σειρά από παραμέτρους που δυσχεραίνουν την περαιτέρω βελτίωση του βαθμού επίτευξης των στόχων είναι η 

έλλειψη βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού για την επικουρία του διδακτικού έργου, η έλλειψη 

χρηματοδότησης για την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και το μεγάλο κόστος μετακινήσεων από και προς την 

ηπειρωτική Ελλάδα. 

 

1.3. Στελέχωση Τμήματος 
 

Διδακτικό Προσωπικό 
Στο Τμήμα σήμερα υπηρετούν τα εξής Μέλη ΔΕΠ: 

1. Κώστας Ρόντος, Καθηγητής, Πρόεδρος   

2. Αθανάσιος Αλεξίου, Καθηγητής 

3. Παναγιώτης Γρηγορίου, Καθηγητής 

4. Κώστας Ζώρας, Καθηγητής 

5. Ιωάννης Κάλλας, Καθηγητής 

6. Γεώργιος Τσομπάνογλου, Καθηγητής 

7. Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής 

8. Αναστασία Ζήση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

9. Μανούσος Μαραγκουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

10. Νικόλαος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αναπληρωτής Προέδρου 

11. Ελισάβετ Χαϊντενράιχ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

12. Μιχάλης Ψημίτης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

13.Ευστράτιος Γεωργούλας, Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 

14.Σεβαστή Τρουμπέτα, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια 

15. Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής 

16. Παναγιώτης Γιαβρίμης, Λέκτορας 

17.Μαρία Μαρκαντωνάτου, Λέκτορας 

18. Εμμανουήλ Σαββάκης, Λέκτορας 

Στη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, δεν χορηγήθηκαν πιστώσεις στο Τμήμα Κοινωνιολογίας για την 

πρόσληψη διδασκόντων βασει του ΠΔ 407/80. 

Η ενεργοποίηση των υποψηφίων διδακτόρων και αξιοποίησή τους επικουρικά στο διδακτικό και ερευνητικό έργο 

του Τμήματος έγινε σε πολύ περιορισμένο πλαίσιο, αλλά πάντως σε μεγαλύτερο βαθμό από το παρελθόν. 

Το εργαστηριακό προσωπικό, που αποτελείται από 1 ΕΤΕΠ πληροφορικής, δεν επαρκεί για την κάλυψη των 

αναγκών του Τμήματος, λόγω μάλιστα του εμπειρικού προσανατολισμού του στην Κοινωνική Έρευνα και επομένως 

της ανάγκης για εργαστηριακή υποστήριξη του έντονου διδακτικού και ερευνητικού έργου. Το διοικητικό 

προσωπικό κρίνεται εξαιρετικά λίγο για την διεκπεραίωση του μεγάλου γραμματειακού έργου που απαιτεί η 

εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος. 

 

Διοικητικό Προσωπικό 
Απασχολούνται τρία άτομα στη Γραμματεία του Τμήματος εκ των οποίων μία θέση Προϊσταμένου. 

Επισημαίνεται η έλλειψη προσωπικού για τις αυξημένες ανάγκες που έχει το Τμήμα, δεδομένου ότι είναι 

το 2ο σε αριθμό φοιτητών Τμήμα των δύο Σχολών της Μυτιλήνης. Στα ΠΜΣ συνεπικουρούν τις 

διοικητικές εργασίες φοιτητές αυτών που λαμβάνουν ως ανταποδοτική υποτροφία μείωση των 

διδάκτρων τους 
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Τεχνικό Προσωπικό 
Υπάρχει μία θέση ΕΤΕΠ Πληροφορικής την οποία καλύπτει επιστήμονας αναλόγων προσόντων. 

 

1.4. Κατανομή Φοιτητών (ανα πρόγραμμα Σπουδών) 
Την περίοδο από το 2011 ως το 2016 αποφοίτησαν 427 Κοινωνιολόγοι. (Πίνακας 7) 

Από το 2011 ως το 2016 συνολικά έχουν φοιτήσει 201 μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ έχουν απονεμηθεί και 13 

Διδακτορικά Διπλώματα (πίνακες 14.1-14.3) 

Σχόλιο 

Ενώ ο αριθμός των Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης και των Διδακτορικών Διπλωμάτων που έχουν 

απονεμηθεί από το Τμήμα κρίνεται ικανοποιητικός, παρατηρείται μειωμένο το ποσοστό αποφοίτησης των 

προπτυχιακών φοιτητών.  Αυτό οφείλεται στη διαρροή φοιτητών μετά την εγγραφή τους (είτε λόγω μεταγραφών ή 

φοίτησης στο εξωτερικό, είτε λόγω εγκατάλειψης των σπουδών τους, που επιβάλλεται και λόγω της οικονομικής 

κρίσης). 

Παρατηρείται αυξημένος χρόνος ολοκλήρωσης μερικών Διδακτορικών Διατριβών, κυρίως λόγω μη διαμονής των 

Υποψηφίων Διδακτόρων στην Λέσβο και λόγω έλλειψης χρηματοδότησής τους. 

 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
Βλέπε Πίνακα 7 (Παράρτημα Α) 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Βλέπε Πίνακες 4 (ΠαράρτημαΑ) 

 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
Βλέπε Πίνακα 5 (Παράρτημα Α) 

 

1.5. Κατανομή αποφοίτων 
 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
Βλέπε Πίνακα 7 (Παράρτημα Α) 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Βλέπε Πίνακα 4 (Παράρτημα Α) 

 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
Βλέπε Πίνακα 5 (Παράρτημα Α) 

 

2. Πρόγραμμα Σπουδών 
 

2.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
Σε σχέση με το παιδαγωγικό του στόχο, το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τη διάκριση των 

μαθημάτων σε Υποχρεωτικά, Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή και Σεμινάρια. Τα μαθήματα είναι 

περιορισμένα σε αριθμό κατά εξάμηνο ώστε να μην κατακερματίζεται η οργάνωση της μελέτης και της 

εργασίας του φοιτητή. Καλύπτουν έτσι ευρεία πεδία και συνθετικές ενότητες ύλης, ενώ σε σχέση με 

τους γενικότερους στόχους του, το Τμήμα προσανατολίζεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: (α). Γενική 

Θεωρία (Β). Μεθοδολογία Έρευνας (Γ). Υποκλάδοι της Κοινωνιολογίας. Στο σύνολό του το 

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει 69 μαθήματα κορμού, τα οποία διαχωρίζονται σε 17 

Υποχρεωτικά και 52 Υποχρεωτικά Επιλογής 
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2.1.1 Ανταπόκριση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
Για την αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών αξιοποιήθηκαν οι παρακάτω πηγές: 1. Ο Οδηγός 

Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. 2. Το φοιτητολόγιο του Τμήματος, το οποίο διαθέτει 

στατιστικά στοιχεία και τα οποία αξιοποιήθηκαν για την αρτιότερη και έγκυρη σύνταξη και παρουσίαση 

της παρούσας έκθεσης. 3. Συνεντεύξεις-με τη χρήση ποιοτικών μεθόδων και τεχνικών- με τα μέλη που 

απαρτίζουν την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, σύμφωνα με τη σύνθεσή της τα τελευταία πέντε 

χρόνια και τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη και τις επισημάνσεις από την 

τελευταία εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος. 4. Συνέντευξη - με τη χρήση ποιοτικών μεθόδων και 

τεχνικών- με τον Τμηματικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης, ως προς τους στόχους και την 

αποτίμηση των αποτελεσμάτων από το Πρόγραμμα ένταξης των φοιτητών σε φορείς απασχόλησης. 5. 

Στατιστικά/απογραφικά στοιχεία που διαθέτει η γραμματεία του Τμήματος σχετικά με τη συμμετοχή 

των φοιτητών στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης και κυρίως πληροφορίες από τους φορείς που 

συνεργάστηκαν με το Τμήμα Κοινωνιολογίας για την πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης των 

φοιτητών την τελευταία πενταετία. Τέλος αξιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα από μεγάλης έκτασης 

εμπειρική έρευνα την οποία πραγματοποίησε το Τμήμα Κοινωνιολογίας για τη διερεύνηση της πορείας 

των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ειδικότερα των αποφοίτων του Τμήματος (Η έρευνα 

αυτή είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Δομής 

Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας) 

 

Στους στόχους του Τμήματος 
Η ανταπόκριση αυτή ελέγχεται στη συνεχή διαδικασία αξιολόγησης του ΠΠΣ η οποία οργανώνεται 

εντός του Τμήματος υπό την ευθύνη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ). Αφενός, η ΕΠΣ, 

στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους, απευθύνεται στους φοιτητές και στους 

διδάσκοντες αντλώντας στοιχεία από την εμπειρία τους που αξιοποιούνται για την αξιολόγηση της 

ανταπόκρισης του ΠΠΣ στους στόχους του Τμήματος. Έτσι, αναδεικνύονται οι ενδεχόμενες αδυναμίες 

του ΠΠΣ και προτείνονται στην Γ.Σ του Τμήματος με τεκμηριωμένο τρόπο πιθανές τροποποιήσεις του 

Προγράμματος. Αφετέρου, σε ό,τι αφορά στην ανταπόκριση του ΠΠΣ στις ανάγκες της κοινωνίας, η 

ΕΠΣ λαμβάνει υπόψη της κάθε χρόνο τα σύγχρονα κοινωνικά δεδομένα (οικονομία, εργασία, 

μετανάστευση, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός κτλ.) και τις υπάρχουσες μορφές οργάνωσης 

(δημόσιος τομέας, ιδιωτικός τομέας, ‘τρίτος τομέας’ και κοινωνία πολιτών, τοπική αυτοδιοίκηση) στις 

οποίες ο σημερινός επαγγελματίας κοινωνιολόγος είναι σε θέση να απασχοληθεί, ειδικότερα στην 

προοπτική του επιστημονικού και επαγγελματικού ρόλου που αυτός μπορεί να αναπτύξει στην 

κατεύθυνση της κοινωνικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής 

 

Στις απαιτήσεις της κοινωνίας 
Το ΠΠΣ καλύπτει έναν βασικό πυρήνα του συνολικού φάσματος του επιστημονικού πεδίου της 

Κοινωνιολογίας. Ο πυρήνας αυτός προσδιορίζεται κατά το δυνατόν από το Τμήμα σε επιστημονικό 

διάλογο με τα άλλα Τμήματα Κοινωνιολογίας της χώρας και σύμφωνα με σύγχρονες προδιαγραφές όπως 

προκύπτουν από την επιστημονική συζήτηση σε διεθνές επίπεδο. Το ΠΠΣ υπηρετεί δύο αλληλένδετους, 

πλην όμως διακριτούς στόχους: 1. Να δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αποκτήσουν μια βασική 

θεωρητική γνώση και ικανή μεθοδολογία επιστημονικής αναζήτησης 2. Να προικίζει τους φοιτητές με 

δεξιότητες και πρακτικές γνώσεις που τους εξασφαλίζουν επαγγελματικό προφίλ για το οποίο υπάρχει 

ζήτηση στην αγορά εργασίας. Παράλληλα ένας απόφοιτος του Τμήματος θα πρέπει να έχει αποκτήσει 

ήδη από τις σπουδές του την ικανότητα να εξειδικεύεται διαρκώς ως προς τις επαγγελματικές του 

δεξιότητες για να προσαρμόζεται έτσι στις αλλαγές των κοινωνικών συνθηκών και τις μεταβολές της 

αγοράς εργασίας και σε νέες μορφές οργάνωσης αυτής. Τον στόχο της θεωρητικής επιστημονικής και 

της γενικής μεθοδολογικής εκπαίδευσης υπηρετούν κυρίως τα υποχρεωτικά μαθήματα του 

Προγράμματος, ενώ η επιστημονική εξειδίκευση και σε ένα βαθμό η επαγγελματική προετοιμασία 

επιδιώκεται μέσα από τον οργανωμένο συνδυασμό μαθημάτων επιλογής (υποχρεωτικών και μη). 

 

Για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων 
Η διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων συνδέεται άμεσα με τις 

λειτουργίες του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος και εντάσσεται στους στόχους που έχουν 

τεθεί στο πλαίσιο της οργάνωσης των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται τόσο από τους υπευθύνους 

καθηγητές Πρακτικής Άσκησης, όσο και από τους επισκέπτες καθηγητές στο μάθημα της Πρακτικής 

Άσκησης. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε και εμπλουτίζεται ετησίως βάση δεδομένων με τους 

ασκούμενους φοιτητές, των οποίων τα στοιχεία επικοινωνίας διατηρούνται όταν αυτοί αποφοιτούν από 
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το Τμήμα και επιχειρείται ένας συστηματικότερος σχεδιασμός για την παρακολούθησή τους μετά από 

την αποφοίτησή τους. Μια δράση που επεκτείνεται σταδιακά και σε όλους τους αποφοίτους του 

Τμήματος, ώστε να γίνεται γνωστή η επαγγελματική τους πορεία και παράλληλα να ανατροφοδοτείται 

η όλη διαδικασία από στοιχεία των αποφοίτων που διευκολύνουν στην ανάδειξη συγκεκριμένων 

επιστημονικών ειδικοτήτων, οι οποίες υποστηρίζουν μέσα από τις αντίστοιχες δεξιότητες ορισμένες 

επαγγελματικές κατηγορίες και θέσεις εργασίας. Οι συγκεκριμένες υποδομές που έχουν δημιουργηθεί 

συνδέονται από το τρέχον έτος με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο λειτουργίας της οποίας διεξάγεται έρευνα για την επαγγελματική 

αποκατάσταση των αποφοίτων. Από ειδική πρωτογενή έρευνα επί 1000 περίπου αποφοίτων του 

Πανεπιστημίου που διενεργήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, προκύπτουν θετικά σχόλια των 

αποφοίτων για την επάρκεια και την ποιότητα των γνώσεων και δεξιοτήτων που έλαβαν από τις σπουδές 

τους στο Πανεπιστήμιο γενικά και στο Τμήμα ειδικότερα. Οι γνώσεις αυτές, κατά δήλωση των 

αποφοίτων, τους διευκόλυναν αρκετά στις προσπάθειες που κατέλαβαν για ένταξη στην αγορά εργασίας 

σε συναφή με τις κοινωνικές επιστήμες επαγγέλματα. 

 

2.1.2 Δημοσιοποίηση Προγράμματος Σπουδών 
Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τη διάρθρωση των μαθημάτων κατά εξάμηνο, τον φάκελο 

περιγραφής του κάθε μαθήματος και τις παρατηρήσεις για τις προϋποθέσεις λήψης του πτυχίου. Το Π.Σ 

δημοσιοποιείται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Τμήματος καθώς και σε αντίστοιχες έντυπες 

εκδόσεις. Ειδικά για το έτος 2013-14 εκδόθηκε και σε έντυπη μορφή πολυσέλιδος Οδηγός Σπουδών του 

Τμήματος 

 

2.1.3 Δομή του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας αποτελεί: α) το παιδαγωγικό μέσο για την 

επίτευξη των στόχων του Τμήματος και συγχρόνως β) τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσεται η 

ερευνητική στρατηγική του. Σε σχέση με το παιδαγωγικό του στόχο, το Πρόγραμμα Σπουδών 

περιλαμβάνει: Α) Τη διάκριση των μαθημάτων σε Υποχρεωτικά, Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή και 

Σεμινάρια. Τα Υποχρεωτικά είναι τα μαθήματα που κρίνονται απαραίτητα για τη βασική θεωρητική και 

μεθοδολογική εκπαίδευση του φοιτητή μέσα από την οποία συγκροτεί την κοινωνιολογική του 

ταυτότητα. Τα μαθήματα αυτά ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να τα παρακολουθήσει επιτυχώς, ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για την απονομή πτυχίου. Τα Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή είναι μαθήματα που 

συμπληρώνουν την επιστημονική φυσιογνωμία του φοιτητή και παρέχουν περισσότερο εξειδικευμένες 

γνώσεις οι οποίες θεωρούνται βασικές για ευρεία κατηγορία κοινωνιολογικών απασχολήσεων στην 

αγορά εργασίας. Από τα μαθήματα αυτά ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει συγκεκριμένο 

αριθμό από δεδομένο πίνακα. Τα Σεμινάρια καλύπτουν ιδιαίτερες επιστημονικές αναζητήσεις ή 

περισσότερο εντοπισμένες ειδικές επιλογές. Από τον πίνακα των σεμιναριακών μαθημάτων, ο φοιτητής 

πρέπει να επιλέξει έναν ορισμένο αριθμό που καλύπτει τις κυριότερες επαγγελματικές ειδικότητες της 

κοινωνιολογίας. Β) Τα μαθήματα είναι περιορισμένα σε αριθμό κατά εξάμηνο ώστε να μην 

κατακερματίζεται η οργάνωση της μελέτης και της εργασίας του φοιτητή. Καλύπτουν έτσι ευρεία πεδία 

και συνθετικές ενότητες ύλης. Γ) Η διδασκαλία πραγματοποιείται με τη μέθοδο της μελέτης επιλεγμένης 

βιβλιογραφίας υπό την καθοδήγηση του διδάσκοντος που την ασκεί με υποβοηθητικά σεμιναριακά και 

φροντιστηριακά μαθήματα. Για την ανίχνευση της προόδου των φοιτητών απαιτείται η συγγραφή 

σύντομων εργασιών που καταδεικνύουν την κριτική αφομοίωση των γνωστικών αντικειμένων. Α) Οι 

ώρες διδασκαλίας συνήθως είναι 3. Ανάλογα με τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας που απαιτούνται για 

κάθε συγκεκριμένο μάθημα ορίζεται και ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που του αντιστοιχούν. Οι 

φοιτητές, υπό προϋποθέσεις καλής επίδοσης στα σχετικά μαθήματα, έχουν τη δυνατότητα να εκπονούν 

Πτυχιακή Εργασία, με την οποία εμπεδώνεται καλύτερα η γνώση σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο 

επίπεδο και αποκτάται εμπειρία στην εκπόνηση επιστημονικών εργασιών. Σε σχέση με τους 

γενικότερους στόχους του, το Τμήμα προσανατολίζεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις: (α). ΓΕΝΙΚΗ 

ΘΕΩΡΙΑ (β). ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (γ). ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ • Ως προς τη Γενική Θεωρία, στόχος του 

Τμήματος είναι να συμβάλει στη μελέτη των θεωρητικών υποδειγμάτων και μοντέλων της 

κοινωνιολογίας, να προαγάγει τις μεθοδολογικές γνώσεις που συνδέονται με συγκεκριμένες εμπειρικές 

έρευνες και να συμμετάσχει ενεργά στις σύγχρονες συζητήσεις της διεθνούς κοινωνιολογικής 

κοινότητας. • Ως προς τη Μεθοδολογία, ο στόχος είναι να αξιοποιηθούν τα κατάλληλα αναλυτικά και 

συνθετικά εργαλεία των κοινωνιολογικών μεθόδων, τόσο ποσοτικών όσο και ποιοτικών, για την 

υποστήριξη της εμπειρικής έρευνας. Σε αυτό το στόχο συμβάλει η διευρυμένη χρήση των τεχνικών της 

πληροφορικής. • Ως προς την Εμπειρική Έρευνα, το Τμήμα Κοινωνιολογίας εστιάζει σε συγκεκριμένες 

και τεκμηριωμένες έρευνες των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός, 
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η υγεία, η ασθένεια, το έγκλημα και ο φόβος, η δημογραφική εξέλιξη, οι κοινωνικές και περιφερειακές 

ανισότητες, η εθνική και πολιτισμική σύγκρουση, οι χρήσεις του ελεύθερου χρόνου, η κατανομή της 

πολιτικής και πολιτισμικής επιρροής, η διάχυση της πληροφορίας και της γνώμης κ.ο.κ. Ιδιαίτερη θέση 

στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος έχουν ο ευρύτερος κοινωνικός και πολιτισμικός ιστός 

του Αρχιπελάγους καθώς και ο χώρος της Ανατολικής Μεσογείου. Επισημάινεται ότι η αναθεώρηση του 

προγράμματος κατά το έτος 2013-14. 

 

Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
Στο σύνολο του το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει 69 μαθήματα κορμού, τα οποία 

διαχωρίζονται σε 17 Υποχρεωτικά και 52 Υποχρεωτικά Επιλογής. Από το 1ο έως και το 4ο εξάμηνο ο 

ανώτατος αριθμός μαθημάτων που μπορεί να δηλωθεί ανά εξάμηνο είναι έξι (6). Κατά τα δυο πρώτα 

έτη σπουδών, δεν επιτρέπεται η δήλωση μαθημάτων ανώτερου εξαμήνου από αυτό που διανύει ο 

φοιτητής. Από το 5ο έως το 7ο εξάμηνο σπουδών υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης έως και επτά (7) 

μαθημάτων από τους φοιτητές υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον τα δύο (2) από τα επτά (7) 

μαθήματα θα είναι μαθήματα προηγούμενων χρονολογικά εξαμήνων. Κατά το 8ο εξάμηνο υπάρχει η 

δυνατότητα δήλωσης έως και οκτώ (8) μαθημάτων από τους φοιτητές υπό την προϋπόθεση ότι 

τουλάχιστον τα τρία (3) από τα οκτώ (8) μαθήματα θα είναι μαθήματα προηγούμενων χρονολογικά 

εξαμήνων. Φοιτητές που φοιτούν πέραν του 8ου εξαμήνου σπουδών έχουν τη δυνατότητα δήλωσης έως 

και οκτώ (8) μαθημάτων ανά εξάμηνο. Η απόφαση αυτή (αρ. συνεδρ. Γενικής Συνέλευσης 18/06-07-

2011) τίθεται σε ισχύ από το ακαδ. έτος 2012-2013 για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του 

Τμήματος ανεξαρτήτως τους έτους εγγραφής. Από άλλα προγράμματα σπουδών ο αριθμός μαθημάτων 

που δύναται να επιλέξει ο φοιτητής είναι 4· Αντίστοιχα 4 μαθήματα του προγράμματος σπουδών του 

Τμήματος δύνανται να επιλέξουν και οι φοιτητές άλλων προγραμμάτων σπουδών. 
Έτος εγγραφής 2015/16 

Η επιτυχία στα 17 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων. 

Απαιτείται  η συμπλήρωση κατ’  ελάχιστο 240 πιστωτικών μονάδων –ECTS. 

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων. 

Έτος εγγραφής 2013/14 

Η επιτυχία στα 17 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων. 

Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα (40) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας είτε (β) τριάντα-οκτώ 

(38) μαθημάτων και συγγραφή πτυχιακής εργασίας. 

Απαιτείται  η συμπλήρωση κατ’  ελάχιστο 120 διδακτικών μονάδων 

και 240 πιστωτικών μονάδων –ECTS. 

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων. 

Έτος εγγραφής 2010/11, 2011/12, 2012/13 

Η επιτυχία στα 19 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων. 

Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα (40) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας είτε (β) τριάντα-οκτώ 

(38) μαθημάτων και συγγραφή πτυχιακής εργασίας. 

Απαιτείται  η συμπλήρωση κατ’  ελάχιστο 120 διδακτικών μονάδων 

και 240 πιστωτικών μονάδων –ECTS. 

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων. 

Έτος εγγραφής 2009-2010. 

Η επιτυχία στα 20 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού»  των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων. 

Η ολοκλήρωση: είτε (α) σαράντα (40) μαθημάτων χωρίς τη συγγραφή πτυχιακής εργασίας είτε (β) τριάντα-οκτώ 

(38) μαθημάτων και συγγραφή πτυχιακής εργασίας. 

Απαιτείται  η συμπλήρωση κατ’  ελάχιστο 120 διδακτικών μονάδων 

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων. 

Έτος εγγραφής 2006-2007, 2007-8 και 2008-2009 

Η επιτυχία στα 20 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων. 

Η συγκέντρωση  τουλάχιστον 136 διδακτικών μονάδων. 

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 4 (τεσσάρων) σεμιναρίων. 

Έτος εγγραφής 2004-2005 και 2005-2006 

Η επιτυχία στα 20 υποχρεωτικά μαθήματα «κορμού» των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων. 

Η συγκέντρωση  τουλάχιστον 136 διδακτικών μονάδων. 

Η επιτυχής παρακολούθηση τουλάχιστον 3 (τριών) σεμιναρίων. 

Έτος εγγραφής πριν το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005 

Η επιτυχία σε τουλάχιστον 19 υποχρεωτικά μαθήματα. 

Η συγκέντρωση τουλάχιστον 136 διδακτικών μονάδων. 

 

Ξένες Γλώσσες 
Στο Τμήμα διδάσκεται η αγγλική γλώσσα. Τα συγκεκριμένα μαθήματα είναι Υποχρεωτικά Επιλογής. 
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Κατανομή χρόνου μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων 

δραστηριοτήτων 
Σε έναν βαθμό η κατανομή του χρόνου επαφίεται στον χαρακτήρα του μαθήματος και στην προσέγγιση 

του διδάσκοντος. Σε γενικές γραμμές όμως, τα μαθήματα ισορροπούν μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, 

ασκήσεων και σεμιναριακής έρευνας. 

 

2.1.4 Συνεκτικότητα και Λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
Για την αύξηση της λειτουργικότητας και συνεκτικότητας του ΠΠΣ και στη βάση των αναγκών 

προσαρμογής του ΠΠΣ Σελίδα 16/203 το Τμήμα συνολικά αναθεωρεί το Πρόγραμμα κάθε φορά με βάση 

τις προαναφερθείσες διαδικασίες αξιολόγησής του. Οι μεταβολές που εισάγονται στο ΠΠΣ μορφοποιούν 

την πρακτική συσχέτιση ανάμεσα στα συμπεράσματα από τη συνολική διαδικασία αξιολόγησης και στην 

αντικειμενική δυνατότητα εφαρμογής των συμπερασμάτων (με βάση το υπάρχον προσωπικό, τις 

υποδομές, τις συνθήκες έρευνας και διδασκαλίας κτλ.). Επομένως, η αποτελεσματικότητα των 

διαδικασιών αναθεώρησης του ΠΠΣ είναι άμεσα συναρτημένη με τις συνθήκες υπό τις οποίες το 

διδακτικό, το τεχνικό και το διοικητικό προσωπικό εργάζονται. Υπό την έννοια αυτή, η περικοπή των 

πιστώσεων για διδάσκοντες με βάση τη σύμβαση 407/80 σε συνδυασμό με την μακρά καθυστέρηση 

διορισμού διδασκόντων που έχουν από καιρό εκλεγεί στο Τμήμα έχει σοβαρά υπονομεύσει τη 

δυνατότητα του Τμήματος να αναθεωρεί αποτελεσματικά το ΠΠΣ. Το πρόγραμμα σπουδών 

αναθεωρήθηκε ριζικά κατά το έτος 2013-14 στην κατεύθυνση μείωσης των μαθημάτων αυτού, γεγονός 

που υπαγορεύτηκε από τον μηδενισμό των πιστώσεων πρόσληψης έκτακτου προσωπικού αλλά και από 

πραγματικούς παράγοντες εξορθολογισμού αυτού στα πλαίσια των σύγχρονων τάσεων της 

Κοινωνιολογίας. Σημειώνεται ότι η κατεύθυνση αυτή δόθηκε και από την α΄ εξωτερική αξιολόγηση του 

Τμήματος, την οποία έλαβε υπόψη το Τμήμα Κοινωνιολογίας για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής του 

λειτουργίας 

 

Προαπαιτούμενα μαθήματα 
Το σύστημα αυτό εφαρμόζεται εκεί όπου κρίνεται απαραίτητο για μια κλιμακωτή και διεξοδική 

εισαγωγή των φοιτητών στα θεραπευόμενα γνωστικά αντικείμενα. Επιπροσθέτως, για να μπορέσουν οι 

φοιτητές να επιλέξουν το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης είναι απαραίτητο να έχουν συμπληρώσει 

απαιτούμενο αριθμό διδακτικών μονάδων, ώστε να καθίστανται ικανοί να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. 

 

Υλη Μαθημάτων 
Στο Πρόγραμμα Σπουδών δεν παρατηρείται επικάλυψη μαθημάτων ή κενά ύλης. Τα τελευταία 

ακαδημαϊκά έτη έγινε προσπάθεια εξορθολογισμού του ΠΠΣ, όπως ήδη αναφέρθηκε. Η Επιτροπή 

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος (ΕΠΣ) έχει την ευθύνη και τη συνολική εποπτεία του 

Προγράμματος Σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τους αναρτημένους στην ιστοσελίδα του Τμήματος 

φακέλους μαθημάτων όλων των διδασκόντων, έτσι ώστε να συντονίζεται με επάρκεια η εκπαιδευτική 

διαδικασία και να ελέγχεται η ύλη και το περιεχόμενο των προσφερομένων μαθημάτων προς αποφυγή 

πιθανών επικαλύψεων. Η ίδια η Επιτροπή διατηρώντας μια συνολική εικόνα για το Π.Σ εντοπίζει, 

διαπιστώνει και επισημαίνει σημεία κρίσιμα για την απρόσκοπτη εφαρμογή του Π.Σ με στόχο ποιοτικά 

προσφερόμενες θεματολογίες στη διδασκαλία των μαθημάτων και με γνώμονα την ενίσχυση και σε 

πολλές περιπτώσεις την ανανέωση της επιστημονικής γνώσης, αλλά και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες 

στον επαγγελματικό τομέα για τους αποφοίτους. Για τη διευκόλυνση αυτού του έργου έχουν σχεδιασθεί 

ερωτηματολόγια αξιολόγησης που συμπληρώνουν οι φοιτητές, ώστε να διαπιστωθεί και από τη μεριά 

των διδασκομένων η συνάφεια και η συμπληρωματικότητα της διδακτέας ύλης, καθώς και η απουσία 

κενών στην ύλη των μαθημάτων. Παράλληλα, η Επιτροπή ελέγχει την έκταση της ύλης στο σύνολο των 

μαθημάτων ώστε να υπάρχει η σχετική ισορροπία και να αφομοιώνεται από τους φοιτητές. 

 

Επιτροπές Προγράμματος Σπουδών 
Στο Τμήμα λειτουργεί η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ), ως υπεύθυνη Επιτροπή για τον 

έλεγχο της ομαλής εφαρμογής του Π.Σ, τον εντοπισμό προβλημάτων και δυσλειτουργιών και την 

γνωμοδότηση προς το Τμήμα αναγκαίων αλλαγών. Η ΕΠΣ έχει την ευθύνη της εισήγησης του 
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Προγραμματισμού του Τμήματος και της συνεχούς παρακολούθησης της πορείας υλοποίησής του. 

Επίσης, υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τον απολογισμό δράσης του Τμήματος, εισηγείται το 

προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και προτείνει το απαιτούμενο διδακτικό-ερευνητικό προσωπικό που 

απαιτείται για την επιτυχή εφαρμογή του. 

 

2.1.5 Πρακτική Άσκηση 
 

Θεσμός Πρακτικής Άσκησης 
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό και αναπόσπαστο πλέον μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς 

ενισχύει τη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης με την πράξη και τις εφαρμογές επιστημονικών εξειδικεύσεων, 

το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου έχει εντάξει την οργάνωση και τη λειτουργία του μαθήματος 

αυτού στο Πρόγραμμα Σπουδών του. Στόχος είναι το μάθημα αυτό να συμβάλλει τόσο στην καλύτερη αξιοποίηση 

των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, όσο και στην 

ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Στο Τμήμα εφαρμόζεται από το 2002 

ο θεσμός της πρακτικής άσκησης και το μάθημα της πρακτικής άσκησης προσφέρεται ως υποχρεωτικό επιλογής. 

Ανήκει στην κατηγορία Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν μάθημα στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Η πρακτική 

άσκηση δεν είναι υποχρεωτική. 

 

Οργάνωση Πρακτικής Άσκησης 
Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης αποτελεί ένα από τα υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα που απαιτούνται για τη 

λήψη πτυχίου και κάθε φοιτητής μπορεί να έχει μια φορά συμμετοχή κατά τη διάρκεια των σπουδών του. Σύμφωνα 

με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε επιχειρήθηκε αρχικά η γνωστοποίηση των στόχων του προγράμματος από τη 

μεριά των  στελεχών του γραφείου Πρακτικής Άσκησης μέσα από δράσεις πληροφόρησης / ενημέρωσης των 

υφιστάμενων, αλλά και των δυνητικών φορέων υλοποίησης. Παράλληλα υποβάλλονταν τα αιτήματα των φοιτητών 

προς το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, τα οποία αξιολογούνταν από τους υπευθύνους καθηγητές σύμφωνα με τα 

κριτήρια συμμετοχής που έχουν εγκριθεί από τη Γ.Σ του Τμήματος και αναγράφονται στο Τ.Δ του εγκεκριμένου 

προγράμματος. Συγκεκριμένα, η επιλογή αυτή, που πραγματοποιείται κάθε ακαδημαϊκό έτος για  υποψήφιους για 

Πρακτική Άσκηση φοιτητές του 6ου και του 8ου  εξαμήνου,  διενεργήθηκε όλη αυτή τη χρονική περίοδο 

εστιάζοντας στα συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής, δηλαδή  στις  επιδόσεις που αποτυπώνονταν στη  συγκέντρωση 

αριθμού διδακτικών μονάδων έως την περίοδο υποβολής αίτησης συμμετοχής. Μεταξύ των υπολοίπων κριτηρίων 

συνεκτιμήθηκε και η προηγούμενη εμπειρία των υποψηφίων σε εφαρμογές της κοινωνικής επιστήμης  καθώς και 

σε δεξιότητες που κρίθηκε ότι μπορούν να αναπτυχθούν. 

Στη συνέχεια αποστέλλονταν  οι  επιστολές συνεργασίας στους φορείς, οι οποίοι είχαν επιδείξει ενδιαφέρον στο 

παρελθόν,  αλλά και σε νέους φορείς με τις οποίες διευκρινίζονταν οι στόχοι του Προγράμματος Πρακτικής 

Άσκησης. Επιπλέον επιχειρήθηκε να προδιαγραφεί το προφίλ της απασχόλησης των φοιτητών σε συνεργασία με 

τον επόπτη στους χώρους εργασίας, αλλά  και να προσδιοριστεί η περιγραφή συγκεκριμένων θέσεων εργασίας 

καθώς και να οριστικοποιηθεί και επικαιροποιηθούν συναφή επαγγελματικά περιγράμματα. 

 Στο χρονικό αυτό διάστημα πραγματοποιήθηκαν όλες οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την οργάνωση του 

Προγράμματος και έγιναν  όλες οι αναγκαίες επαφές με τους υπεύθυνους συντελεστές στο Πρόγραμμα. Μετά τις 

επίσημες απαντήσεις των φορέων δημοσιοποιούνταν στους φοιτητές ο κατάλογος με τους φορείς, ενώ από τη μεριά 

τους οι φοιτητές  υπέβαλαν  αιτήσεις στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης εκδηλώνοντας την προτίμησή τους για 

κάποιες θέσεις. Με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας  υπήρξε η κατάλληλη προετοιμασία των συμμετεχόντων 

φοιτητών και φοιτητριών  ώστε  να γνωρίσουν το φάσμα των δραστηριοτήτων των φορέων στους οποίους επρόκειτο 

να τοποθετηθούν και των αρμοδιοτήτων τους στους φορείς απασχόλησης. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης προβλέπεται  συστηματική παρακολούθηση και εποπτεία του 

προγράμματος και ικανοποίηση επιμέρους αιτημάτων, βελτίωσης επιμέρους  σημείων και αντιμετώπισης 

συγκεκριμένων προβλημάτων. 

Να σημειωθεί ότι η δικτύωση με επιχειρήσεις και φορείς παροχής θέσεων πρακτικής άσκησης διευρύνθηκε 

σημαντικά μέσα από την αξιοποίησης  της συνεργασίας με τους υπόλοιπους φορείς του ιδρύματος. 

Να σημειωθεί ότι επειδή ο συντονισμός και η οργάνωση των δομών επιχειρείται πλέον σε ενιαίο περιβάλλον 

δράσεων δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που αφορούν την 

ενίσχυση της σύνδεσης του Ιδρύματος με την αγορά εργασίας. Άρχισαν επίσης οι διαδικασίες  και συγκεντρώθηκαν 

όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και υλικό για τους σκοπούς του Ολοκληρωμένου (ΟΠΣ) Πληροφορικού 

Συστήματος παρακολούθησης της πορείας των αποφοίτων που διευκολύνει τη δικτύωση και τη  διασύνδεση ώστε 

να δημιουργηθούν δίαυλοι μεταφοράς γνώσεων και εμπειριών καθώς και η από κοινού αξιοποίηση ευκαιριών. 

Επιπλέον,  για την άρτια λειτουργία του συνθετικού χαρακτήρα της δομής αυτής σχεδιάστηκε  η  εκπαίδευση του 

προσωπικού στις νέες απαιτήσεις, οι οποίες επιβάλλουν την ύπαρξη πρόσθετων γνώσεων. 

Οι δράσεις αυτές αναπτύχθηκαν με ιδιαίτερα παραγωγικό τρόπο με αποτέλεσμα να  παγιώνεται σταδιακά η 

ουσιαστική σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις απαιτήσεις – ανάγκες του εξωτερικού Επιχειρησιακού / 

Επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από μια διαδικασία ανάδρασης, ενώ διαπιστώθηκε ότι διευρύνονται και 

διατηρούνται μονιμότερες σχέσεις συνεργασίας με τους φορείς της αγοράς εργασίας 
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Επισημαίνουμε επίσης ότι ιδιαίτερο βάρος κατά τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης δόθηκε στην Δικτύωση και 

Οριζόντια υποστήριξη των Δομών Στήριξης των φοιτητών για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία. 

Η πλήρης οργάνωση της Πρακτικής άσκησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Τμήματος στο φάκελο του μαθήματος 

καθώς και ο εσωτερικός κανονισμός. Η διάρκειά της είναι 2 μήνες και διεξάγεται κάθε θερινό εξάμηνο, τους μήνες 

Ιούλιο—Αύγουστο. Η πρακτική άσκηση εποπτεύεται τόσο από το φορέα υποδοχής όσο και από τον/ην Υπεύθυνο 

Διδάσκοντα/ουσα 

Με απόφαση της Γ.Σ του Τμήματος Κοινωνιολογίας υπάρχουν προϋποθέσεις και κριτήρια για την επιλογή του 

μαθήματος, όπως : απαιτούμενες μονάδες, 6ο για τους φοιτητές του 5ου εξαμήνου, και go για τους φοιτητές του 

7ου εξαμήνου. Το ποσοστό συμμετοχής είναι υψηλό. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και ενισχύεται από την 

χρηματοδότηση της συμμετοχής των φοιτητών μέσω εγκεκριμένου προγράμματος που υποβλήθηκε από τους 

υπευθύνους καθηγητές του μαθήματος της Πρακτικής. Το Τμήμα επικοινωνεί με εταιρείες και οργανισμούς που 

προσφέρουν θέσεις εργασίας, οι οποίες αξιολογούνται ως προς τη συνάφεια τους με το αντικείμενο σπουδών και 

ανακοινώνονται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Η προθεσμία δηλώσεως ενδιαφέροντος είναι μέχρι τον Απρίλιο 

κάθε ακαδημαϊκού έτους, ενώ η πρακτική άσκηση ξεκινά συνήθως το καλοκαίρι και έχει διάρκεια 2 μήνες. 

Αναφορικά με τον εσωτερικό κανονισμό το Τμήμα έχει ορίσει επιτροπή πρακτικής άσκησης που αποτελείται από 2 

μέλη ΔΕΠ τα οποία συντονίζουν την όλη διαδικασία σε συνεργασία με τους φορείς που συμμετέχουν και με το 

Υπουργείο Παιδείας. Σε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που εκπονεί πρακτική άσκηση ανατίθεται ένας επιβλέπων 

καθηγητής από το δυναμικό του Τμήματος 

 

Στόχοι της Πρακτικής Άσκησης 
Η πρακτική άσκηση στοχεύει πρωταρχικά στην ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας, της δημιουργικότητας και 

της άμιλλας στον απαιτητικό εργασιακό χώρο. Εκτός αυτών όμως η πρακτική άσκηση στοχεύει στην ικανότητα 

ενός Κοινωνιολόγου να εφαρμόσει με ορθό και αποτελεσματικό τρόπο τις γνώσεις του στην κοινωνική επιστήμη 

και έρευνα. Τα αποτελέσματα κρίνονται ως επιτυχημένα, αν κρίνουμε από το βαθμό αποδοχής της πρακτικής από 

τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, αλλά και από τη συμμετοχή φορέων σε όλη την ελληνική επικράτεια και σε 

ορισμένες περιπτώσεις και στο εξωτερικό, όπως και από την τοπική κοινωνία. Σε όλες τις περιπτώσεις πρακτικής 

άσκησης, οι συμμετέχοντες ενσωματώθηκαν ομαλά στο νέο τους εργασιακό περιβάλλον και αποχώρησαν στη λήξη 

της πρακτικής αφήνοντας τις πλέον θετικές εντυπώσεις στους προσωρινούς συνάδελφούς τους. 

 Η όλη διαδικασία λάμβανε υπόψη : 

- την απόκτηση μιας πρώτης εμπειρίας - προϋπηρεσίας σχετικής με το επάγγελμα και στον εμπλουτισμό του 

βιογραφικού των αποφοίτων, 

- την εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις του 

επαγγελματικού χώρου, καθώς και με τις εργασιακές σχέσεις και το ύψος των απολαβών όπως διαμορφώνονται 

στην ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα με αποτέλεσμα την ευκολότερη ένταξη στο παραγωγικό σύστημα 

της χώρας, 

- την ανάδειξη των δεξιοτήτων των ασκούμενων και στην ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης, 

- την παροχή δυνατότητας διερεύνησης των κατευθύνσεων επαγγελματικής απασχόλησης καθώς και των σχετικών 

παραγωγικών δραστηριοτήτων, 

- την πιθανή πρόσληψη των αποφοίτων σε φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 

Τα παραπάνω συνδέθηκαν με την προώθηση των σχέσεων μεταξύ εκπαίδευσης / αγοράς εργασίας κυρίως με 

- την ομαλότερη μετάβαση των φοιτητών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής, των 

επιχειρήσεων και των οργανισμών, 

- τη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος και των σχετικών φορέων 

ώστε να διευκολύνεται η περαιτέρω συνεργασία, 

- τη συμβολή στη δημιουργία μηχανισμών παρακολούθησης και διάγνωσης των μεταβαλλόμενων αναγκών της 

αγοράς εργασίας σε επιστημονικό δυναμικό 

 

Εξοικείωση ασκουμένων με το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής 

άσκησης 
Είναι μια παράμετρος που πάντα επισημαίνεται στις συνεργασίες με τους φορείς. Στην κατεύθυνση αυτή 

προσβλέπει και ο σχεδιασμός του προγράμματος πρακτικής άσκησης, καθώς πολλοί από τους φοιτητές 

ασκούνται σε φορείς των τόπων κατοικίας τους, στους οποίους επιστρέφουν μετά τη φοίτησή τους και 

αναζητούν εργασία. Στο πλαίσιο αυτό η εμπειρία τους από την πρακτική άσκηση, αλλά και η συνεχής 

υποστήριξη που τους παρέχεται τους διευκολύνει στην αναζήτηση αυτή. Αρκετές είναι και οι 

περιπτώσεις που οι φοιτητές βρίσκουν εργασία στους φορείς, στους οποίους έχουν ασκηθεί. Στην 

επίτευξη αυτού του στόχου το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης υποστηρίζει αμέριστα τους φοιτητές 

διατηρώντας μια καλή σχέση και επικοινωνία με τους συνεργαζόμενους φορείς, τόσο κατά τη διάρκεια 

διενέργειας της Πρακτικής Άσκησης, όσο και μετά την υλοποίησή της 

 

Σύνδεση του αντικειμένου απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση με την εκπόνηση 

πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας 
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Είναι πολλές οι περιπτώσεις που οι φοιτητές /τριες επιλέγουν θέμα πτυχιακής εργασίας που σχετίζεται 

με το αντικείμενο της πρακτικής τους άσκησης. Το γεγονός αυτός πιστοποιεί τους νέους ορίζοντες που 

διανοίγονται για τους φοιτητές/τριες μέσα από την πρακτική εφαρμογή των γνώσεών τους στο να 

διατυπώνουν ευρύτερες υποθέσεις εργασίας και να υποστηρίζουν με καλύτερο τρόπο τη συγγραφή και 

την παρουσίαση της πτυχιακής τους εργασίας 

 

Δίκτυο διασύνδεσης του Τμήματος με ΚΠΠ Φορείς 
Από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης έχει αναπτυχθεί και διευρύνεται βάση δεδομένων με τους 

συνεργαζόμενους φορείς. Με την υλοποίηση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης παγιώνεται η 

ουσιαστική σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις απαιτήσεις - ανάγκες του εξωτερικού 

επιχειρησιακού / επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από μια διαδικασία ανάδρασης, ενώ 

διευρύνονται και διατηρούνται μόνιμες σχέσεις συνεργασίας με τους φορείς της αγοράς εργασίας και 

ιδιαίτερα με αυτούς, των οποίων τα επαγγελματικά αντικείμενα παρουσιάζουν συνάφεια με τις 

επιστημονικές ειδικότητες που αναπτύσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Στο πλαίσιο 

αυτό υποστηρίζεται η ανάπτυξη, λειτουργία και συνεχής ενημέρωση του δικτυακού τόπου της 

Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, μέσω του οποίου παρέχεται ενημέρωση / πληροφόρηση για το 

σύνολο των σχετικών δραστηριοτήτων, αναρτώνται ανακοινώσεις και ενημερωτικό υλικό για την 

Πρακτική Άσκηση, παρουσιάζονται αποτελέσματα των υλοποιούμενων παρεμβάσεων κλπ. Ο δικτυακός 

τόπος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος συνδέεται και με τη δικτυακή πύλη του ΔΑΣΤΑ. Επίσης, 

βρίσκεται σε εφαρμογή η ταυτόχρονη ανάπτυξη / αναβάθμιση και λειτουργία πληροφοριακού 

συστήματος ως προς τη συγκέντρωση και την καταχώρηση στοιχείων που αφορούν στην εκδήλωση 

ενδιαφέροντος των παραγωγικών φορέων και οργανισμών για την απασχόληση φοιτητών, αλλά και των 

φοιτητών που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση, καθώς και στοιχείων 

υλοποίησης των προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης, με σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση, τη 

διαμόρφωση κατάλληλων δεικτών, τη βελτίωση της υλοποίησης και την αξιολόγηση του προγράμματος. 

Το πληροφοριακό αυτό σύστημα εντάσσεται πλήρως, ως διακριτό υποσύστημα, στο ενιαίο 

πληροφοριακό σύστημα του ΔΑΣΤΑ. Μέσω της ένταξης αυτής, προβλέπεται το Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης έχει σταδιακά πλήρη και αμφίδρομη πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων του ΔΑΣΤΑ (στοιχεία 

παραγωγικών φορέων / φοιτητών, παρακολούθηση δεικτών κλπ.), με αποτέλεσμα την αποφυγή άσκοπων 

επικαλύψεων. 

 

Προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του Τμήματος με τους φορείς 

εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης 
Η δράση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής οργάνωσης του μαθήματος Πρακτικής Ασκησης. Για την 

αναβάθμιση των δεξιοτήτων των φοιτητών ώστε να αποκτήσουν ικανές πρακτικές γνώσεις συναφείς προς το 

γνωστικό τους αντικείμενο και τις οποίες να αξιοποιήσουν μελλοντικά σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας 

αναπτύσσεται και διατηρείται εδώ και εννέα έτη σταθερή συνεργασία με τους επιλεγμένους φορείς, έτσι όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. Επίσης, πολλοί από τους φορείς πρακτικής άσκησης εκδηλώνουν το ενδιαφέρον να 

χρηματοδοτήσουν την εργασία των ασκούμενων στους χώρους τους. Για την υλοποίηση των δράσεων αυτών έχει 

προβλεφθεί η έγκαιρη επικοινωνία με τους φορείς και η διαρκής ετοιμότητα του Γραφείου Πρακτικής άσκησης. Οι 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη συνεργασιών έχουν να κάνουν κυρίως με την πρόθεση των υπευθύνων των φορέων 

να τηρήσουν τους όρους συμμετοχής και κυρίως τη δέσμευση για την ανάθεση καθηκόντων στους φοιτητές σε 

τομείς που διαπιστωμένα διασφαλίζουν τη συνάφεια με τα επιστημονικά/γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος 

σπουδών του Τμήματος, αλλά και ευρύτερα, με επαγγελματικές ειδικότητες στον κορμό της κοινωνικής επιστήμης. 

Σε κάθε περίπτωση οι προϋποθέσεις που θέτει το Τμήμα αποσκοπούν στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ποιότητας 

της πρακτικής άσκησης σε συνδυασμό με την κατάλληλη επιλογή συνεργαζόμενων φορέων, έτσι ώστε να 

διατηρείται το ενδιαφέρον των ασκούμενων φοιτητών και να είναι εφικτή η προστιθέμενη αξία των πρακτικών 

γνώσεων που συμπληρώνουν την εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθείται στο πρόγραμμα σπουδών του 

Τμήματος. 

 

Σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τμήματος και των εκπροσώπων του 

φορέα εκτέλεσης της Πρακτικής Άσκησης 
Στο χρονικό αυτό διάστημα πραγματοποιούνται όλες οι προπαρασκευαστικές διαδικασίες για την οργάνωση του 

Προγράμματος και γίνονται όλες οι αναγκαίες επαφές με τους υπεύθυνους συντελεστές στο Πρόγραμμα. Μετά τις 

επίσημες απαντήσεις των φορέων δημοσιοποιείται στους φοιτητές ο κατάλογος με τους φορείς, και οι φοιτητές 

υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης και εκδηλώνουν την προτίμησή τους για κάποιες θέσεις. Όταν 

ολοκληρωθούν οι αιτήσεις οι υπεύθυνοι Καθηγητές κάνουν την επιλογή των φοιτητών, ενώ για κάθε φοιτητή που 

συμμετέχει στην Πρακτική Άσκηση ορίζεται επιβλέπων Καθηγητής γνωστικού αντικειμένου σχετικού με το 

χαρακτήρα της θέσης. Σημειώνεται, ότι οι Καθηγητές δηλώνουν ποια θέματα επιθυμούν να επιβλέψουν μετά από 
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ενημέρωσή τους για τις θέσεις στις οποίες τοποθετούνται οι φοιτητές και συμμετέχουν στο μάθημα πρακτικής 

άσκησης ενημερώνοντας, ο καθένας για το γνωστικό του αντικείμενο και τον τομέα ευθύνης του τους φοιτητές. Στη 

συνέχεια ο φορέας της Πρακτικής Άσκησης ενημερώνεται για τα ονόματα του φοιτητή και του επιβλέποντος 

Καθηγητή και επικοινωνεί μαζί τους για να ορισθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το έργο που θα παραχθεί στο πλαίσιο 

της Πρακτικής Άσκησης, ενώ ταυτόχρονα ορίζεται επιβλέπων που θα παρακολουθεί την Πρακτική Άσκηση του 

φοιτητή. 

Ο στόχος αυτής της άμεσης και στενής συνεργασίας είναι η πρόληψη προβλημάτων που ενδεχομένως μπορεί να 

προκόψουν. Με σύντομες διαδικασίες γίνεται γνωστή η πρόοδος των εργασιών, το αντικείμενο της παρεχόμενης 

θέσης, συζητούνται τυχόν μεταβολές ώστε να γίνει ελκυστικότερη και σχετικότερη με το αντικείμενο σπουδών και 

να επιτευχθούν αμεσότερα οι στόχοι της πρακτικής. Σημαντικό επίσης στοιχείο για την επιτυχία του προγράμματος 

είναι η προδιαγραφή του προφίλ της απασχόλησης του φοιτητή σε συνεργασία με τον επόπτη στους χώρους 

εργασίας. 

Πιο συγκεκριμένα, στις αρχές Ιουλίου οι φοιτητές τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας που έχουν προβλεφθεί και 

μαζί τους έχουν την έντυπη «Φόρμα Αξιολόγησης Φοιτητή», την οποία συμπληρώνει ο φορέας Πρακτικής 

Άσκησης. Τον Σεπτέμβριο - Οκτώβριο οι φοιτητές επιστρέφουν στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης και υποβάλλουν 

συμπληρωμένη από τον φορέα τη Φόρμα Αξιολόγησης του φοιτητή και μία βεβαίωση για το χρονικό διάστημα που 

ασκήθηκε ο φοιτητής. Οι φοιτητές, μετά από σύντομο χρονικό διάστημα υποβάλλουν στον επιβλέποντα Καθηγητή 

εργασία για την Πρακτική Άσκηση που ολοκλήρωσαν. Ο επιβλέπων Καθηγητής αξιολογεί την εργασία και 

ενημερώνει σχετικά τη Γραμματεία της Πρακτικής Άσκησης. Οι υπεύθυνοι της Γραμματείας συλλέγουν κατόπιν 

όλα τα έντυπα και τις βαθμολογίες και αποστέλλουν τη συνολική βαθμολογία όλων των φοιτητών στη Γραμματεία 

του Τμήματος. Μετά την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης διοργανώνεται Ημερίδα του Τμήματος, όπου και 

παρουσιάζονται επιλεγμένες εργασίες. 

 

Παρακολούθηση και υποστήριξη των ασκούμενων φοιτητών 
Η υλοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ολοκληρώνεται με τη συστηματική παρακολούθησή του, 

μέσω μηχανισμών επίβλεψης ως προς την προσφερόμενη ποιότητα για τον ίδιο το φοιτητή και κατ’ επέκταση για 

το Τμήμα. Η μέθοδος παρακολούθησης και εποπτείας του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης είναι η 

ακόλουθη: Το σύστημα παρακολούθησης και μέτρησης των αποτελεσμάτων της πρακτικής άσκησης είναι κοινό για 

όλους τους φορείς και όλους τους ασκούμενους φοιτητές ώστε να προκύπτουν συγκρίσιμα αποτελέσματα. Η 

παρακολούθηση βασίζεται σε ορισμένα εργαλεία που διασφαλίζουν την συστηματική καταγραφή της πορείας της 

Πρακτικής Άσκησης, όπως αυτή αποτυπώνεται από τη γνώμη των συντελεστών της, δηλαδή των φορέων και των 

φοιτητών. Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την καταγραφή είναι μεταξύ των άλλων Ερωτηματολόγια και 

Συνεντεύξεις, τα οποία τυγχάνουν σχετικής επεξεργασίας. Γίνεται επίσης συστηματική καταγραφή των φοιτητών 

και των εργοδοτών που έδειξαν ενδιαφέρον και όσων τελικά συμμετείχαν στο πρόγραμμα. 

Για τη διαχρονική παρακολούθηση του προγράμματος που θα επιτρέψει και την εξαγωγή συμπερασμάτων μακράς 

διάρκειας προβλέφθηκε η αναβάθμιση της υπάρχουσας βάσης δεδομένων, που θα περιλαμβάνει εκτός από τα 

παραπάνω και στοιχεία για την πορεία των ασκούμενων στους χώρους εργασίας, τα προβλήματα που πιθανόν θα 

προκόψουν και η εξατομικευμένη παρέμβαση των υπευθύνων του τμήματος που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για 

την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Παράλληλα θα καθιερωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνει 

τις επαφές με τους εργοδοτικούς φορείς, τον συμβουλευτικό ρόλο των υπευθύνων του Τμήματος σχετικά με θέματα 

που αφορούν την ευρύτερη συνεργασία με τους φορείς αυτούς. 

Συγκεκριμένα η μέθοδος παρακολούθησης συνίσταται στους εξής τομείς: 

ι. Άμεση επικοινωνία με τον εκάστοτε Επόπτη του φορέα και τακτική αναφορά εξέλιξης της Πρακτικής Άσκησης 

μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον ασκούμενο. 

2. Δημιουργία διαδικτυακού τόπου, ούτως ώστε να υπάρχει άμεση και διαδραστική επικοινωνία Ασκούμενων με 

τον Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης αλλά και να δημιουργηθεί ένας χώρος άμεσης μεταφοράς εμπειριών και 

προβλημάτων. 

3· Εξέλιξη και αναβάθμιση υπάρχοντος συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης το οποίο θα συνίσταται στα 

εξής: 

Α) Διακρίβωση και αποτύπωση του περιγράμματος σύμφωνα με το οποίο αναλαμβάνονται από τους ασκούμενους 

φοιτητές συγκεκριμένες αρμοδιότητες, για την περαίωση των καθηκόντων στην συγκεκριμένη θέση Πρακτικής 

Άσκησης. 

Β) Διαπίστωση συνάφειας της προσφερόμενης θέσης με τα Κοινωνιολογικά γνωστικά αντικείμενα του 

προγράμματος Σπουδών του τμήματος Κοινωνιολογίας, ώστε να διασφαλιστεί η αντιστοίχιση ανάμεσα στα 

προσφερόμενα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας των θέσεων του 

φορέα. 

Γ) Δημιουργία δομημένων ερωτηματολογίων τα οποία θα συμπληρώνονται στο τέλος της διαδικασίας Πρακτικής 

άσκησης, τα οποία θα την αξιολογούν και θα ενισχύονται από τη δημιουργία δυναμικής βάσης δεδομένων [SPSS] 

με στατιστικά αποτελέσματα. 

Δ) Κατάθεση Τελικής Έκθεσης τόσο από τους Επόπτες της Πρακτικής Άσκησης με αναλυτική αναφορά 

Αρμοδιοτήτων και επίδοσης των ασκούμενων, όσο και από τους τελευταίους με αναλυτική αναφορά Έργου και 

αξιολόγησης του Φορέα άσκησης 

υποκειμενικούς λόγους δεν είχαν μέχρι σήμερα συμμετάσχει. Προγραμματισμός Πρακτικής Άσκησης 

για τη νέα περίοδο Στο πλαίσιο του Προγραμματισμού της Πρακτικής Άσκησης για τη νέα περίοδο αυτό 

προβλέπονται: - Βελτίωση του υφιστάμενου μηχανισμού εύρεσης θέσεων πρακτικής άσκησης - 
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Διεύρυνση της βάσης δεδομένων επιχειρήσεων του πληροφοριακού συστήματος - Επικοινωνία για 

εξεύρεση νέων φορέων υποδοχής και θέσεων πρακτικής άσκησης - Υπογραφή πρωτοκόλλων 

συνεργασίας με νέους φορείς υποδοχής Επισημαίνεται ότι μέλημα των υπευθύνων του Γραφείου Π.Α 

δεν είναι μόνο η εξασφάλιση συνεργασιών με επαρκή αριθμό φορέων αλλά και η ανεύρεση θέσεων σε 

αντικείμενα που προσεγγίζουν καλύτερα την κατεύθυνση σπουδών των ασκούμενων. Το ενδιαφέρον 

δηλαδή δεν εστιάζεται μόνο στον αριθμό των θέσεων πρακτικής άσκησης αλλά και στην ανάγκη των 

φοιτητών να ασκηθούν σε θέσεις σχετικές με το αντικείμενο ενδιαφέροντος τους και την κατεύθυνση 

που ακολουθούν. Ακόμα, θα υποστηριχθεί η δημιουργία αντίστοιχων μηχανισμών διασύνδεσης με 

Πανεπιστήμια, παραγωγικούς φορείς, οργανισμούς και φορείς απασχόλησης άλλων κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να προσφέρεται στους φοιτητές η δυνατότητα εκτέλεσης Πρακτικής 

Άσκησης σε αυτές τις χώρες. Μια τέτοια εμπειρία μπορεί να αποβεί πολύ θετική, καθώς τους δίνει μια 

ευρύτερη εικόνα για τις συνθήκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας και τους διευκολύνει στην απόφαση 

συνέχισης των σπουδών τους ή και εύρεσης εργασίας στο εξωτερικό. Με στόχο τη βέλτιστη οργάνωση 

και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης, επιδιώκεται η συνεχής συνεργασία του 

Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, τόσο με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου όσο και 

με τα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης άλλων Πανεπιστημίων στα οποία λειτουργούν ομοειδή Τμήματα, 

με στόχο την ανάπτυξη κοινών εργαλείων κλπ. και την υποβοήθηση της Πρακτικής Άσκησης εκτός του 

τόπου έδρας του Τμήματος ή/και του τόπου διαμονής του εκάστοτε φοιτητή. Επίσης θα επιδιωχθεί η 

συνεργασία με τα σχετικά με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος κλαδικά όργανα (π.χ. ΓΣΕΕ, ΤΕΕ 

κλπ.) με στόχο την ποιοτική βελτίωση και την υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων Πρακτικής 

Άσκησης, τη χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών για τις συμφωνίες και τις υποχρεώσεις, τη μεθοδολογία, 

τον τρόπο χρηματοδότησης, το χρονοδιάγραμμα, την επίβλεψη των ασκούμενων, τη μεθοδολογία 

παρακολούθησης στο χώρο της πρακτικής άσκησης κλπ. 

 

2.1.6 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
 

Συμμετοχή Διδασκόντων από το εξωτερικό 
Στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο πλαίσιο των διαλέξεων δεν υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων 

από το εξωτερικό, λόγω κυρίως οικονομικών περιορισμών. Ωστόσο αυξημένη συμμετοχή υπάρχει στο 

πλαίσιο άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως τα διεθνή συνέδρια και οι ημερίδες. Οι 

προπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν στις διαλέξεις που δίνονται από Καθηγητές του 

Εξωτερικού στα πλαίσια των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. 

 

Συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών 
Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών, η οποία εναλλάσσεται ανάλογα με την ακαδημαϊκή χρονιά.  

 

Συμφωνίες Διμερούς Συνεργασίας 
Σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας 

Erasmus. 

Πλήθος συμφωνιών διμερούς συνεργασίας με Ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού έχουν υπογράφει. Ενδεικτικά 

αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας σ'μφωνιών διμερούς συνεργασίας 

University of Bologna 

University of Montpellier 1 

University of Montpellier II 

University of Montpellier III 

New Bulgarian University 

University of Nottingham 

University of Norwich 

Queens University, Belfast 

University of Candize 

University of Cyprus 

University of Humboldt 

University of Strasburg 

University of Gratz 

University of Urbino 

University of Geneva 

University of Lyon III 
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University of Ege 

Euro Mediterranean University 

Paidagogical University of Krakow 

 

Προγράμματα Διεθνούς Εκπαιδευτικής Συνεργασίας 
Σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών το Τμήμα συμμετέχει στο πρόγραμμα διεθνούς εκπαιδευτικής 

συνεργασίας Erasmus. 

 

Εφαρμογή Διδακτικών Μονάδων ECTS 
Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος το σύστημα μεταφοράς διδακτικών μονάδων εφαρμόζεται από το 

ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 

 

Διδασκαλία μαθημάτων σε ξένη γλώσσα 
Διδάχθηκε ένα μάθημα του ERASMUS στα αγγλικά και είχαν δικαίωμα να το παρακολουθήσουν και Έλληνες 

φοιτητές, με τίτλο : 

Symbolic and materialised identities - ΣΤ – Τρουμπέτα Σεβαστή 

 

Διεθνείς Διακρίσεις του Π.Π.Σ 
Δεν υπάρχουν 

 

2.1.7 Εξεταστικό Σύστημα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
 

Τρόποι αξιολόγησης φοιτητών 
Ως προς την αξιολόγηση των φοιτητών οι τρόποι που χρησιμοποιούνται είναι: η γραπτή εξέταση, η 

γραπτή εργασία, ο συνδυασμός των δύο παραπάνω τρόπων, η προφορική εξέταση και η σεμιναριακή 

εργασία. Κατά την κρίση των διδασκόντων παρέχεται και η δυνατότητα εξέτασης προόδου κατά τη 

διάρκεια του κάθε εξαμήνου. Οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν να δουν τα γραπτά και τις εργασίες τους 

αν θεωρούν ότι αδικήθηκαν. Τα αποτελέσματα αναρτώνται στη Γραμματεία και την Ιστοσελίδα του 

τμήματος. 

 

Προδιαγραφές ποιότητας 
Εκτός από την εσωτερική αξιολόγηση που επαφίεται στην ακαδημαϊκή συζήτηση εντός του Τμήματος, 

και οι φοιτητές συμμετέχουν στην αξιολόγηση των μαθημάτων και επομένως και της εξεταστικής 

διαδικασίας. Η ανάθεση της πτυχιακής εργασίας γίνεται αυστηρά στο πλαίσιο του γνωστικού 

αντικειμένου που θεραπεύει ο εκάστοτε διδάσκων. Εξασφαλίζεται η πρωτοτυπία της σχετικής έρευνας 

κυρίως μέσα από τον έλεγχο των ηλεκτρονικών πηγών για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση πηγών, 

διαδικτύου και η ακαδημαϊκή δεοντολογία. Η τριμελής επιτροπή της πτυχιακής εργασίας ελέγχει το 

παραγόμενο έργο και επιτρέπει την υποστήριξή της. Η υποστήριξη γίνεται δημόσια και η ηλεκτρονική 

και έντυπη μορφή της εργασίας κατατίθεται ως πηγή αναφοράς στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. 

Δυνατότητα δήλωσης των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων α) Προετοιμασία και β) Έρευνα και 

Συγγραφή (πτυχιακή εργασία) έχουν οι φοιτητές με μέσο όρο βαθμολογίας 7,00 συμπεριλαμβανομένης 

της επίδοσης στο 7° εξάμηνο σπουδών. Η επιλογή φοιτητή/φοιτήτριας με μέσο όρο βαθμολογίας 

μικρότερο του 7,00 εναποτίθεται στη διακριτική ευχέρεια κάθε μέλους του διδακτικού προσωπικού του 

Οι προδιαγραφές ποιότητας απορρέουν από τον ενδελεχή έλεγχο των προϋποθέσεων συγγραφής της 

πτυχιακής εργασίας. Το Τμήμα επεξεργάστηκε λεπτομερή οδηγό τήρησης των ακαδημαϊκών 

προδιαγραφών κατά την εκπόνηση των πτυχιακών εργασιών, ο οποίος είναι αναρτημένος και στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος. Ο οδηγός παρατίθεται στο παράρτημα 12.2 

 

2.2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
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2.2.1 Τίτλοι Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας λειτουργούν τρία Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: 1.Έρευνα για την 

Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή 2.Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση 

3.Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία. Το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό δεν 

λειτούργησε το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, γι’ αυτό και δεν αναφέρονται στοιχεία στις παρακάτω 

ενότητες 

 

Τμήματα ή Ιδρύματα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Καθηγητές που διδάσκουν σε ΠΜΣ του εξωτερικού και του εσωτερικού συνεργάζονται σε τακτική βάση 

με τα ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνιολογίας 

 

2.2.2 Ανταπόκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Στους στόχους του Τμήματος 
ΠΜΣ : Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή Το ΠΜΣ δίνει ιδιαίτερη σημασία στις 

διεθνείς συνεργασίες και την ερευνητική διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να 

ανταποκρίνεται στους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος. Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι να μελετηθούν 

σε βάθος στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών ποιοτικά και ποσοτικά:  

► οι κοινωνικές-πολιτισμικές δυναμικές και προκλήσεις που εμφωλεύουν στον ευρύτερο ευρωπαϊκό 

χώρο ιδιαίτερα μετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κεντρική, Ανατολική/ 

Νοτιοανατολική και Μεσογειακή Ευρώπη,  

► οι δυνατότητες δόμησης του ενιαίου κοινωνικού ευρωπαϊκού χώρου και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας 

(European Citizenship), και  

► η δυναμική των ευρωπαϊκών κρατών μεμονωμένα αλλά και συνολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε 

ευρύτερα θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα (παγκοσμιοποίηση  

ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι του ΠΜΣ είναι  

► η κατάρτιση νέων ερευνητών ικανών για έρευνα με στόχο την αποτύπωση της κοινωνικής δυναμικής 

και της ισορροπίας μεταξύ κεντρομόλων και κεντρόφυγων κοινωνικών δυνάμεων προς την κοινωνική / 

οικονομική και θεσμική ολοκλήρωση της Ευρώπης και  

► η μύηση του φοιτητή στη δι-επιστημονική διερεύνηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, και των 

πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαίοι πολίτες - πολιτικών, θεσμικών, 

οικονομικών, πολιτισμικών, και γεωπολιτικών.  

Το ΠΜΣ φιλοδοξεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια του αντικειμένου του με σκοπό  

► την υλοποίηση του βασικού και ταυτόχρονα πρωτότυπου στόχου του, που είναι η ικανότητα των 

αποφοίτων του να συνδυάζουν την επιστημονική γνώση των κοινωνικών επιστημών με την 

τεχνοκρατική γνώση των δομών, θεσμών και διαδικασιών που χαρακτηρίζουν τα ευρωπαϊκά όργανα. Ο 

συνδυασμός αυτός επιτρέπει την ευρεία αναστοχαστικότητα των πτυχιούχων αλλά και την ικανότητά 

τους να κατανοούν και να αναπτύσσουν γνωστικά πεδία και πολιτικές προτάσεις υψηλού ειδικού βάρους 

αναφορικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής κοινωνίας τόσο έναντι των εθνικών προοπτικών όσο και των 

διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης.  

► την διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προσέγγισης του ευρωπαϊκού πολιτισμού που θα επιτρέπει σε 

όσους πτυχιούχους επιθυμούν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

να διαθέτουν μια ευρεία και βαθειά κατανόηση των σχέσεων και δια-δράσεων μεταξύ εθνικής και 

ευρωπαϊκής διοίκησης και ευρωπαίων πολιτών.  

► την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των θεσμικής και των κοινωνικής προσέγγισης στο επίπεδο της 

εμπράγματης «ευρωπαϊκής επικράτειας», καθώς και της μελέτης του κοινοτικού κεκτημένον, που 

εμπεριέχει τόσο θεσμικές πρακτικές όσο και κοινωνικά πρότυπα. Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή 

Ολοκλήρωση  

Το ΠΜΣ δίνει ιδιαίτερη σημασία στις διεθνείς συνεργασίες και την ερευνητική διάσταση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να ανταποκρίνεται στους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος. 

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι να μελετηθούν σε βάθος στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών ποιοτικά 

και ποσοτικά:  

► οι κοινωνικές-πολιτισμικές δυναμικές και προκλήσεις που εμφωλεύουν στον ευρύτερο ευρωπαϊκό 

χώρο ιδιαίτερα μετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κεντρική, Ανατολική/ 

Νοτιοανατολική και Μεσογειακή Ευρώπη,  

► οι δυνατότητες δόμησης του ενιαίου κοινωνικού ευρωπαϊκού χώρου και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας 

(European Citizenship), και  
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► η δυναμική των ευρωπαϊκών κρατών μεμονωμένα αλλά και συνολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε 

ευρύτερα θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα (παγκοσμιοποίηση  

ΣΤΟΧΟΙ Στόχοι του ΠΜΣ είναι  

► η κατάρτιση νέων ερευνητών ικανών για έρευνα με στόχο την αποτύπωση της κοινωνικής δυναμικής 

και της ισορροπίας μεταξύ κεντρομόλων και κεντρόφυγων κοινωνικών δυνάμεων προς την κοινωνική / 

οικονομική και θεσμική ολοκλήρωση της Ευρώπης και  

► η μύηση του φοιτητή στη δι-επιστημονική διερεύνηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, και των 

πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαίοι πολίτες - πολιτικών, θεσμικών, 

οικονομικών, πολιτισμικών, και γεωπολιτικών. Το ΠΜΣ φιλοδοξεί να συμβάλλει στην καλλιέργεια του 

αντικειμένου του με σκοπό  

► την υλοποίηση του βασικού και ταυτόχρονα πρωτότυπου στόχου του, που είναι η ικανότητα των 

αποφοίτων του να συνδυάζουν την επιστημονική γνώση των κοινωνικών επιστημών με την 

τεχνοκρατική γνώση των δομών, θεσμών και διαδικασιών που χαρακτηρίζουν τα ευρωπαϊκά όργανα. Ο 

συνδυασμός αυτός επιτρέπει την ευρεία αναστοχαστικότητα των πτυχιούχων αλλά και την ικανότητά 

τους να κατανοούν και να αναπτύσσουν γνωστικά πεδία και πολιτικές προτάσεις υψηλού ειδικού βάρους 

αναφορικά με το μέλλον της ευρωπαϊκής κοινωνίας τόσο έναντι των εθνικών προοπτικών όσο και των 

διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης.  

► την διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου προσέγγισης του ευρωπαϊκού πολιτισμού που θα επιτρέπει σε 

όσους πτυχιούχους επιθυμούν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

να διαθέτουν μια ευρεία και βαθειά κατανόηση των σχέσεων και δια-δράσεων μεταξύ εθνικής και 

ευρωπαϊκής διοίκησης και ευρωπαίων πολιτών.  

► την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των θεσμικής και των κοινωνικής προσέγγισης στο επίπεδο της 

εμπράγματης «ευρωπαϊκής επικράτειας», καθώς και της μελέτης του κοινοτικού κεκτημένου, που 

εμπεριέχει τόσο θεσμικές πρακτικές όσο και κοινωνικά πρότυπα 

 

Στις απαιτήσεις της κοινωνίας 
Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Κοινωνιολογίας διαμορφώθηκαν μετά από διάλογο από 

τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ώστε να ανταποκριθούν τόσο στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης σε τομείς 

αιχμής όσο και στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας. Πολλές από τις κοινωνικές 

έρευνες που διενεργούνται στα ΠΜΣ αφορούν και στοχεύουν στον εντοπισμό και τη διερεύνηση 

κοινωνικών προβλημάτων ευπαθών ή άλλων ομάδων σε επίπεδο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

 

Για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων 
Η διαμόρφωση της ύλης των μαθημάτων, αλλά και οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες 

των ΠΜΣ έχουν ως στόχευση την ενίσχυση των δεξιοτήτων, των προσόντων και το επαγγελματικό 

προφίλ των συμμετεχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών ώστε τα εφόδια αυτά να τους καταστήσουν 

ικανούς να διεκδικήσουν συγκεκριμένες θέσεις εργασίας που ήδη έχουν περιγραφεί ήδη στο ΠΠΣ για 

τα συναφή προς την επιστήμη της Κοινωνιολογίας επαγγελματικά αντικείμενα. Οι φοιτητές αξιοποιούν 

επίσης τις βάσεις δεδομένων των ΠΜΣ για να διερευνήσουν τα περιγράμματα θέσεων εργασίας των 

συνεργαζόμενων με τα ΠΜΣ επιχειρήσεων, Οργανισμών και λοιπών φορέων. 

 

2.2.3 Δημοσιοποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Η δημοσιοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των ΠΜΣ γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος 

 

2.2.4 Οργάνωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Η Συντονιστική Επιτροπή του κάθε ΠΜΣ οργανώνει και συντονίζει συνολικά το Πρόγραμμα Σπουδών 

των ΠΜΣ σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και σύμφωνα με τους αναρτημένους φακέλους 

μαθημάτων, έτσι ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να διακρίνεται με επάρκεια και να υφίσταται έλεγχος 

της ύλης και του περιεχομένου των προσφερομένων μαθημάτων προς αποφυγή πιθανών επικαλύψεων. 

Παράλληλα αρμοδιότητα της κάθε συντονιστικής επιτροπής συνιστά η διαδικασία επανεκτίμησης και 

επικαιροποίησης, ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος με άξονα την 

ενδυνάμωση και την ανανέωση της επιστημονικής γνώσης, αλλά και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της 

αγοράς εργασίας. Για τον βέλτιστο συντονισμό της διαδικασίας συμβάλλει και η συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων αξιολόγησης από τους φοιτητές. Επιπροσθέτως η κάθε συντονιστική επιτροπή ελέγχει 

την έκταση της ύλης στο σύνολο των μαθημάτων ώστε να διακρίνεται από ορθολογισμό και να είναι 

ευκταία η αφομοίωση της από τους φοιτητές. Η διαδικασία οργάνωσης και συντονισμού ελέγχεται και 
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επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Ο συντονισμός των μαθημάτων των ΠΜΣ 

λαμβάνει χώρα με τη συχνή συνεργασία και διαβούλευση των συντονιστών- καθηγητών του κάθε ΠΜΣ 

καθώς και την ενδελεχή εξέταση των φακέλων των μαθημάτων στο πλαίσιο της αρμόδιας συντονιστικής 

επιτροπής των ΠΜΣ. Κενά ύλης συμπληρώνονται με διαλέξεις εξωτερικών συνεργατών των ΠΜΣ, τη 

σύνδεση των μαθημάτων και την επικαιροποίηση των ΠΜΣ. Η ύλη οργανώνεται έτσι ώστε οι 

προαπαιτούμενες ώρες προετοιμασίας, μελέτης και παρακολούθησης να κατανέμονται ισότιμα μεταξύ 

τους. Η διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων 

λαμβάνει χώρα με εξαμηνιαίους συλλογικούς απολογισμούς και προγραμματισμούς των ΠΜΣ, στους 

οποίους συμμετέχουν ενεργά όλοι οι συντονιστές των μαθημάτων. 

 

2.2.5 Δομή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή  

Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των 

μαθημάτων; Δεν υπάρχει τέτοια διάρθρωση  

Ποιό είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων 

ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων; 8 από τα 12 μαθήματα είναι υποχρεωτικά (66.6%) και 

4 μαθήματα είναι ελεύθερης επιλογής (44-4%)·  

Ποιά είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, 

μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων; Η 

αναλογία θεωρείται ικανοποιητική. Η αναλογία μεταξύ μαθημάτων είναι η αντίστοιχη ανά κατηγορία 

(3Υ/25%), (4ΕΠ/33,4%), (1ΓΓ/8,34%), (4ΑΔ/33,34%)  

Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση  

Ποιό είναι το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των 

μαθημάτων; Όλα τα μαθήματα είναι μαθήματα κορμού.  

Ποιό είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων 

ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων; Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Τα μαθήματα 

του ΠΜΣ είναι 8 και χωρίζονται σε 2 εξάμηνα. Στο κάθε εξάμηνο προσφέρονται 4 μαθήματα.  

Ποιά είναι η ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, 

μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων; Όλα 

τα μαθήματα είναι επιστημονικής περιοχής 

 

Κατανομή χρόνου μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων 

δραστηριοτήτων 
Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή  

Όλα τα μαθήματα του Α΄εξαμήνου είναι θεωρητικής διδασκαλίας. Τα μαθήματα του Β΄ εξαμήνου 

αποτελούν ερευνητικές εφαρμογές. Τα μαθήματα μαθήματα κατανέμονται στα εξάμηνα ως εξής: Πρώτο 

εξάμηνο Μεθοδολογία σχεδιασμού εμπειρικής κοινωνικής έρευνας (Υ) Κοινωνική συνοχή και ακραίες 

κοινωνικές ανισότητες. Τοπικές εκφάνσεις παγκοσμιοποιημένων εξελίξεων (Υ) Κοινωνιολογικές 

προσεγγίσεις στο έγκλημα και την αντιμετώπισή του (Υ) Σελίδα 28/203 Εισαγωγή στις έννοιες και τη 

θεωρία της Κοινωνιολογίας.(Υ) Κοινωνιολογία των οργανώσεων. Οργανωσιακά ζητήματα και 

ανθρώπινο δυναμικό (Υ) Κοινωνικός αποκλεισμός, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μορφές κοινωνικής 

περιθωριοποίησης (Υ) Δεύτερο εξάμηνο Ποσοτικές μέθοδοι με εφαρμογές στην κοινωνική ανάπτυξη 

και τις ευρωπαϊκές τάσεις (Υ) Καλές πρακτικές σχεδιασμού και εφαρμογής ερευνών και πολιτικών με 

αντικείμενο, την κοινωνική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή (Υ) Έρευνα με αντικείμενο την 

παραβατικότητα, την εγκληματικότητα και την αντεγκληματική πολιτική.(Υ.Ε) Έρευνα με αντικείμενο 

την κοινωνική συνοχή και ακραίες κοινωνικές ανισότητες (ΥΕ) Έρευνα με αντικείμενο τις οργανώσεις 

και επιχειρήσεις στον κοινωνικό τομέα. (Υ.Ε) Έρευνα στον κοινωνικό αποκλεισμό, τις ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες και τις μορφές κοινωνικής περιθωριοποίησης. (Υ.Ε) Τρίτο εξάμηνο Διπλωματική 

εργασία  

Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση  

Όλα τα μαθήματα είναι θεωρητικής διδασκαλίας αλλά ισχυρή συμμετοχή έχουν και οι εργαστηριακές 

και ενισχυτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Πρώτο εξάμηνο Συγκριτική Ευρωπαϊκή 

Κοινωνιολογία.(Υ.) Μεθοδολογία σχεδιασμού εμπειρικής κοινωνικής έρευνας με έμφαση στην χωρική 

διάσταση των Ευρωπαϊκών Πολιτικών.(Υ.) Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές Οικονομικό 

Περιβάλλον.(Υ.) Δίκαιο και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.(Υ.) Δεύτερο εξάμηνο Ευρωπαϊκές 
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Ταυτότητες και Ευρωπαϊκά Πολιτισμικά Πρότυπα.(Υ) Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Απασχόληση και 

την Κοινωνική Προστασία.(Υ.) Ποσοτικές Μέθοδοι με έμφαση στην κοινωνική ανάπτυξη και 

Ευρωπαϊκές Τάσεις.(Υ) Ευρωπαϊκά και Διεθνή συστήματα προστασίας των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου.(Υ.) Τρίτο εξάμηνο Διπλωματική εργασία 

  

 

2.2.6 Συνεκτικότητα και Λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών 
 

Προαπαιτούμενα μαθήματα 
Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή Υπάρχουν μαθήματα που θεωρούνται ως 

Υποχρεωτικά/Επιλογής στο Β εξάμηνο. Είναι λειτουργικό γιατί οι φοιτητές/τριες μπορούν να 

ασχοληθούν στην εφαρμοσμένη έρευνα με θέματα του ενδιαφέροντος τους Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και 

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα 

 

Υλη Μαθημάτων 
Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή  

Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ οργανώνει και συντονίζει συνολικά το Πρόγραμμα Σπουδών του 

ΠΜΣ σε συνεργασία με τους διδάσκοντες και σύμφωνα με τους αναρτημένους φακέλους μαθημάτων, 

έτσι ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να διακρίνεται με επάρκεια και να υφίσταται έλεγχος της ύλης και 

του περιεχομένου των προσφερομένων μαθημάτων προς αποφυγή πιθανών επικαλύψεων. Παράλληλα 

αρμοδιότητα της επιτροπής συνιστά η διαδικασία επανεκτίμησης και επικαιροποίησης, ώστε να 

επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος με άξονα την ενδυνάμωση και την ανανέωση 

της επιστημονικής γνώσης, αλλά και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς εργασίας. Για τον 

βέλτιστο συντονισμό της διαδικασίας συμβάλλει και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης 

από τους φοιτητές. Επιπροσθέτως η επιτροπή ελέγχει την έκταση της ύλης στο σύνολο των μαθημάτων 

ώστε να διακρίνεται από ορθολογισμό και να είναι ευκταία η αφομοίωση της από τους φοιτητές. Η 

διαδικασία οργάνωσης και συντονισμού ελέγχεται και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης. Η συνεκτικότητα των μαθημάτων του β’ εξαμήνου με το πρώτο εεξασφαλίζεται με το γεγονός 

ότι σ’ αυτό εφαρμόζονται εμεπιριά οι γνώσεις που έχουνμεταδοθεί στο πρώτο εξάμηνο.  

Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση  

Ο συντονισμός των μαθημάτων λαμβάνει χώρα με τη συχνή συνεργασία και διαβούλευση των 

συντονιστών-καθηγητών του ΠΜΣ καθώς και την ενδελεχή εξέταση των φακέλων των μαθημάτων στο 

πλαίσιο της αρμόδιας συντονιστικής επιτροπής ΠΜΣ. Κενά ύλης συμπληρώνονται με διαλέξεις 

εξωτερικών συνεργατών του ΠΜΣ, τη σύνδεση των μαθημάτων και την επικαιροποίηση του ΠΜΣ. Η 

ύλη οργανώνεται έτσι ώστε οι προαπαιτούμενες ώρες προετοιμασίας, μελέτης και παρακολούθησης να 

κατανέμονται ισότιμα μεταξύ τους. Η διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης 

της ύλης των μαθημάτων λαμβάνει χώρα με εξαμηνιαίους συλλογικούς απολογισμούς και 

προγραμματισμούς του ΠΜΣ, στους οποίους συμμετέχουν ενεργά όλοι οι συντονιστές των μαθημάτων 

 

2.2.7 Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
 

Διαδικασία Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών 
Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή  

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιείται με (α) την ανάρτηση της προκήρυξης στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και τον εθνικό και τοπικό ημερήσιο 

Τύπο, (β) τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών των υποψήφιων από τη γραμματεία (γ) 

την πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζεται με 

απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος, και (δ) βαθμολόγηση των υποψηφίων. Οι αιτήσεις είναι έγκυρες αν 

υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομηθούν εντός της ορισθείσης προθεσμίας από τη 

ΓΣΕΣ. Στο ΠΜΣ για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί, μετά από 

συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων σύμφωνα με τον Ν. 2083/1992 

πτυχιούχοι Πανεπιστημίων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Οικονομικών Σπουδών, Πολυ-τεχνικών Σχολών, Νομικής, και Επιστημών Πληροφορικής της ημεδαπής 
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ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι 

τμημάτων ΤΕΙ, αντιστοίχων με τα παραπάνω τμήματα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 5, παρ 

12, εδαφ. γ του Ν. 2916/2001. Σε περιπτώσεις κατηγοριών πτυχιούχων που τα προηγούμενα 

προγράμματα σπουδών τους παρουσιάζουν ελλείψεις σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., η Π.Γ.Σ., 

αποφασίζει για τη παρακολούθηση και εξέταση μαθημάτων στο προπτυχιακό τμήμα Κοινωνιολογίας 

των πτυχιούχων ή και σε άλλο τμήμα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται: α) στην εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας Κάθε φάκελος 

εμπεριέχει: 1. Αίτηση προς το ΠΜΣ 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 3· Επικυρωμένα αντίγραφα 

πτυχίων/ διπλωμάτων 4· Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.) 5· 

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (νομίμως επικυρωμένη) 6. Δύο συστατικές επιστολές 7· 

Αποδεικτικά ξένων γλωσσών, νομίμως επικυρωμένα (εάν υπάρχουν) 8. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, 

Διακρίσεις (εάν υπάρχουν) 9· Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 10. Αναλυτική 

έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους και τους λόγους για τους οποίους 

ενδιαφέρονται για Μεταπτυχιακές Σπουδές. Τέλος, ο/ η υποψήφιος /α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο 

στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να 

σχηματίσει πληρέστερη άποψη. Τα γενικά κριτήρια προσόντων που συνυπολογίζονται είναι τα ειδικά 

προσόντα του υποψήφιου (συνάφεια σπουδών, γλώσσες, 20 πτυχίο, γνώση Η/Υ) και η επιστημονική-

επαγγελματική δραστηριότητα (Πτυχιακή εργασία, δημοσιεύσεις, ερευνητική δραστηριότητα, 

επαγγελματική εμπειρία, κλπ) γ) σε προφορική συνέντευξη και επιστημονική αξιολόγηση των 

υποψηφίων  

Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση  

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων γίνεται με την (α) ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα 

του ΠΜΣ καθώς και τον εθνικό και τοπικό ημερήσιο Τύπο, (β) συγκέντρωση των δικαιολογητικών (γ) 

αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Αιτήσεων που ορίζεται 

με απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος, και (δ) βαθμολόγηση των υποψηφίων. Επιλέγονται οι 25 

υποψήφιοι με την υψηλότερη βαθμολογία. Τα συγκεκριμένα κριτήρια που επιλέγονται οι μεταπτυχιακοί 

φοιτητές είναι: α) γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου, με συντελεστή βαρύτητας ο,8 β) συνολική ποιότητα 

του φακέλου του υποψηφίου, με συντελεστή 1,2 γ) επιστημονικό, ερευνητικό έργο, με συντελεστή ι και 

αναλυόμενο ως εξής: πτυχιακή εργασία, δημοσιεύσεις, ερευνητική δραστηριότητα, επαγγελματική 

εμπειρία, συμμετοχή σε συνέδρια, υποτροφίες, συστατικές επιστολές ακαδημαϊκού περιεχομένου, με 

συντελεστή 1. δ) ειδικά προσόντα, με συνολικό συντελεστή ι και αναλυόμενα ως εξής: η συνάφεια με 

το αντικείμενο 50% και 50% οι γνώσεις Η/Υ, το δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, η γνώση αγγλικής και της 

γαλλικής γλώσσας, η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών και η συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

με συντελεστή 1 

 

Μέθοδος δημοσιοποίησης 
Η διαδικασία και τα κριτήρια δημοσιοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος. Επιπροσθέτως 

δημοσιοποιούνται και σε έντυπα μέσα, καθώς και από το site του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα 

αποτελέσματα της επιλογής των φοιτητών δημοσιοποιούνται εξίσου από την ιστοσελίδα του Τμήματος 

 

2.2.8 Διεθνής διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Συμμετοχή Διδασκόντων από το εξωτερικό 
Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή  

Δεν υπάρχει συμμετοχή τακτικών καθηγητών. Προσκαλούνται όμως για διαλέξεις επισκέπτες καθηγητές 

από το εξωτερικό  

Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση  

Υπάρχει σημαντική συμμετοχή σημαντικών και προβεβλημένων περί τις ευρωπαϊκές σπουδές 

διδασκόντων από το εξωτερικό σε ποσοστό που ποικίλει ανά μάθημα (από 20% - 80%). 

 

Συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών 
Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή  

Δεν υπάρχει συμμετοχή Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Την ακαδημαϊκή περίοδο 

2010-2011 φοίτησαν 3 αλλοδαποί φοιτητές (14%) καθώς και δυο φοιτητές Erasmus (10%). 
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Συμφωνίες Διμερούς Συνεργασίας 
Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή  

Δεν υπάρχουν Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Μέσω της Συμφωνίας γενικής 

ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Montpellier I με το Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου, το ΠΜΣ έχει αναπτύξει μια στενή συνεργασία με αυτό. 

 

Προγράμματα Διεθνούς Εκπαιδευτικής Συνεργασίας 
Δεν υπάρχουν προγράμματα 

 

Εφαρμογή Διδακτικών Μονάδων ECTS 
Ναι εφαρμόζετε το σύστημα Διδακτικών Μονάδων ECTS 

 

Διδασκαλία μαθημάτων σε ξένη γλώσσα 
-Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή  

Δεν υπάρχουν  

-Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση  

Οι μεταπτυχιακές εργασίες μπορούν να συγγράφονται είτε στην αγγλική, είτε στην γαλλική γλώσσα. 

 

Διεθνείς Διακρίσεις του Π.Μ.Σ 
-Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή Δεν υπάρχουν -Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και 

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση Το ΠΜΣ δεν έχει διεθνείς διακρίσεις.   

 

2.2.9 Εξεταστικό Σύστημα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
 

Τρόποι Αξιολόγησης Φοιτητών 
Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή  

Εφαρμόζονται πολλαπλοί τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών ανά μάθημα, οι οποίοι αφορούν στη 

φυσική παρουσία των φοιτητών, στην ενεργή συμμετοχή τους στις διαλέξεις, σε εργασίες ατομικές ή 

ομαδικές, παρουσιάσεις συγκεκριμένων θεμάτων θεωρητικών και ερευνητικών εν είδη σεμιναρίου, 

καθώς και αριθμός μαθημάτων αξιολογείται με τη μορφή εξετάσεων ή τελικών εργασιών στο τέλος του 

ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι τρόποι αξιολόγησης λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια όλου του 

ακαδημαϊκού εξαμήνου, έτσι ώστε να ελέγχεται η πρόοδος των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού. 

Στην περίπτωση παρουσιάσεων και εργασιών η διαφάνεια διασφαλίζεται τόσο μέσω των παρατηρήσεων 

και των επισημάνσεων από το διδάσκοντα προς το φοιτητή, όσο και από τη δημόσια προς το κοινό 

παρουσίαση αυτών, το οποίο συμμετέχει ενεργά, ώστε να επισημαίνονται τα καίρια σημεία ή τυχόν 

παραλείψεις. Στην περίπτωση των εξετάσεων ο κάθε φοιτητής έχει δικαίωμα να δει το διορθωμένο και 

βαθμολογημένο γραπτό του, έτσι ώστε να κατανοήσει τη διαδικασία βαθμολόγησης. Υπάρχει διαδικασία 

αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας μέσω της εξαμηνιαίας αξιολόγησης Η ανάθεση της 

διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύει ο 

εκάστοτε διδάσκων. Οι φοιτητές επιλέγουν το θέμα της μεταπτυχιακής τους εργασίας είτε κατόπιν κατ’ 

ιδίαν συνάντησης με τον επιβλέποντα καθηγητή είτε από μία λίστα θεμάτων που δημοσιοποιούν οι 

διδάσκοντες. Στη συνέχεια οι φοιτητές δηλώνουν το επιλεχθέν θέμα της αρεσκείας τους με αίτησή τους 

στη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Εφόσον εξασφαλισθεί από το διδάσκοντα 

η πρωτοτυπία της σχετικής έρευνας, τα θέματα των μεταπτυχιακών εργασιών και οι επιβλέποντες 

καθηγητές και οι τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές έρχονται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση 

Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ). Η συστηματικότητα της ανωτέρω διαδικασίας εξασφαλίζει τη διαφάνεια. Η 

Μεταπτυχιακή εργασία κατατίθεται σε τρία (3) αντίτυπα, πριν την καθορισμένη ημερομηνία 

παρουσίασης στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή ορίζεται με 

απόφαση της ΓΣΕΣ. Επίσης, μπορούν να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής, ή Ερευνητές Α’ ή Β’ βαθμίδας αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής. Η τελική δημόσια παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διατριβής γίνεται σε ημερομηνία 

και ώρα που ορίζεται από τον Επιβλέποντα. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστήριξης της 

Μεταπτυχιακής Διατριβής από το μεταπτυχιακό φοιτητή, η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή την 
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αξιολογεί και τη βαθμολογεί. Η βαθμολογία κατατίθεται εγγράφως στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει ένα (1) αντίγραφο της 

μεταπτυχιακής διατριβής στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή και την ηλεκτρονική της 

έκδοση [ένα (1) αντίτυπο] σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (κατά προτίμηση αρχείο .doc ή αρχείο PDF), 

αποθηκευμένη σε CD-ROM.H εξέταση της είναι δημόσια στο κοινό. Η διαδικασία της εξέτασης 

ανακοινώνεται εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου, ενώ ηλεκτρονικό 

τεκμήριο της εργασίας κατατίθεται στη βιβλιοθήκη του Ιδρύματος. Όλα τα ανωτέρω διασφαλίζουν τη 

διαφάνεια της εξέτασης. Το τελευταίο εξάμηνο του ΠΜΣ διατίθεται για τη συγγραφή της μεταπτυχιακής 

εργασίας, έτσι ώστε να πληρούνται οι τυπικοί και ποιοτικοί όροι που χρειάζεται να διέπουν κάθε 

εργασία. Οι όροι αυτοί αφορούν στη συγγραφή εργασίας η οποία διερευνά θέματα ως προς τα γνωστικά 

αντικείμενα που θεραπεύει το ΠΜΣ, στην ερευνητική πρωτοτυπία, στην τεκμηριωμένη θεωρητική και 

ερευνητική μεθοδολογία, καθώς και στην τήρηση της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, ώστε να πληροί τα 

κριτήρια της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας αυτής. Το ΠΜΣ κατάρτισε ειδικό οδηγό για τη 

μεθοδολογία συγγραφής διπλωματικών (επιστημονικών) εργασιών και μετά από έγκρισή του από τη 

Γενική Συνέλευση, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και θα αποτελέσει το εργαλείο εξασφάλισης της 

ποιότητας των διπλωματικών εργασιών. (Παράρτημα 12.2)  

 

Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση  

Η αξιολόγηση των φοιτητών συμπεριλαμβάνει (α) τη φυσική παρουσία, (β) τη συμμετοχή τους κατά τη 

διάρκεια των διαλέξεων, (γ) γραπτές ή/ και προφορικές εξετάσεις και (δ) εργασίες ανά μάθημα και 

πάντοτε σύμφωνα με την εξατομικευμένη οργάνωση των μαθημάτων. Η διαφάνεια εξασφαλίζεται με 

ένα σύστημα ελέγχων από τους φοιτητές, τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ , τους εξωτερικούς 

αξιολογητές και εν τέλει από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος. Οι εξωτερικοί 

αξιολογητές και η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Τμήμα και τον 

εσωτερικό κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος διαδικασίες, ελέγχουν την όλη 

διαδικασία. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής κατά τη διάρκεια του Γ’ εξαμήνου είναι υποχρεωμένος να 

εκπονήσει Διπλωματική Εργασία. Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας επιλέγεται στις αρχές του Γ 

εξαμήνου από το φοιτητή ή τη φοιτήτρια σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα. Ο Επιβλέπων ορίζεται από 

τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) ύστερα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής 

και είναι μέλος ΔΕΠ που του έχει ανατεθεί διδασκαλία μεταπτυχιακού μαθήματος. Για κάθε 

μεταπτυχιακό φοιτητή και φοιτήτρια, ο Επιβλέπων είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της πορείας 

της Διπλωματικής Εργασίας υποστηρίζοντας την προσπάθεια του με την υπόδειξη συγκεκριμένων 

πηγών μελέτης και με τη γενικότερη συνεργασία σε σχετικά επιστημονικά θέματα. Η Διπλωματική 

Εργασία κατατίθεται στο τέλος του Γ εξαμήνου σε Τριμελή Επιτροπή που έχει προηγουμένως οριστεί 

για το σκοπό αυτόν από τη Γ.Σ.Ε.Σ. και στην οποία, επιπλέον του Επιβλέποντα, μπορούν να συμμετέχουν 

μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή Ερευνητές Α’ ή Β’ 

ή Γ βαθμίδας αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή επιστήμονες 

αναγνωρισμένου κύρους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής κάτοχοι Διδακτορικών Διπλωμάτων. Η εξέταση 

της μεταπτυχιακής εργασίας, γίνεται σε τόπο και χώρο που ανακοινώνεται δημόσια από τη γραμματεία 

του Τμήματος, με τη δυνατότητα ελεύθερης παρακολούθησης από το κοινό. Η επιστημονική και 

ερευνητική ποιότητα της μεταπτυχιακής εργασίας ελέγχεται από την τριμελή εξεταστική επιτροπή της, 

σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η IT του Τμήματος Κοινωνιολογίας, σύμφωνα με την οποία 

ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να ακολουθήσει τους παρακάτω κανόνες και κριτήρια: Σκεπτικό Η εργασία 

αυτή δίνει στον φοιτητή την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μία ανεξάρτητη έρευνα μεσαίου μεγέθους, 

και να έρθει σε επαφή με θέματα που άπτονται της θεματικής του ΠΜΣ. Η διπλωματική εργασία έχει ως 

κυρίως μέλημα την εφαρμογή, ή την κριτική εξέταση, μίας θεωρίας σε σχέση με ένα κοινωνικό ή θεσμικό 

θέμα ή ένα συνδυασμό των δύο τους. Οι φοιτητές μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα στην συλλογή 

πρωτογενών, ή την χρήση προϋπαρχόντων πρωτογενών στοιχείων. Όσον αφορά θεωρητικά ή θεσμικά 

θέματα, ο φοιτητής, πέραν της επισκόπησης της βιβλιογραφίας, θα πρέπει να επιδείξει πρωτοτυπία στην 

κριτική ανάλυση και ερμηνεία του εν λόγω θέματος. Αντικειμενικοί Σκοποί • Να φέρει σε επαφή τους 

φοιτητές με την επιστημονική έρευνα. • Να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ερευνήσουν κάποιο 

συγκεκριμένο κοινωνικό/θεσμικό θέμα. • Να εμπλέξει τους φοιτητές στην προβληματική που 

αναπτύσσεται στην σχέση κοινωνιολογικής θεωρίας και κοινωνικής πραγματικότητας και του θεσμικού 

πλαισίου στα πλαίσια της θεματικής του ΠΜΣ. • Να προσφέρει στους φοιτητές μία πρώτη εμπειρία 

συγγραφής μίας πολυσέλιδης έκθεσης. Αναμενόμενα γνωστικά αποτελέσματα Πέρα από τα καθαρώς 

ακαδημαϊκά-γνωστικά αποτελέσματα, κατά τη διάρκεια της έρευνάς οι φοιτητές θα αναπτύξουν τις 

κάτωθι ικανότητες. • Συστηματική επισκόπηση ενός θέματος κοινωνικού/θεσμικού ενδιαφέροντος • 

Επιστημονική διερεύνηση ενός θεωρητικού προβλήματος • Επιλογή και χρησιμοποίηση μίας 

κοινωνιολογικής μεθοδολογίας και ερευνητικών μεθόδων. • Σχεδίασμά επιστημονικής έρευνας. • 

Ανάλυση δεδομένων. • Μακροσκελή και εμπεριστατωμένη ανάπτυξη ιδεών. Κριτήρια αποτίμησης • 
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Παρουσίαση του κοινωνιολογικού/θεσμικού θέματος προς έρευνα. • Παρουσίαση του συγκεκριμένου 

ερευνητικού ερωτήματος. • Κατανόηση των θεωριών, των ιδεών, των χαρακτηριστικών, και των τάσεων 

που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο. • Επιλογή και εφαρμογή μίας 

κοινωνιολογικής/θεσμικής θεωρίας στο πρόβλημα. • Κατανόηση και κατάλληλη επιλογή μεθοδολογίας 

και μεθόδων. • Εκτέλεση του ερευνητικού σχεδίου. • Σαφήνεια της παρουσίασης των πορισμάτων. • 

Ανάλυση εις βάθος των πορισμάτων και κριτική αναθεώρηση της θεωρίας κάτω από το φως των 

πορισμάτων αυτών. • Δομή, και ικανότητα χειρισμού μίας μακροσκελούς επιχειρηματολογίας. • 

Έκφραση και στυλ. Πρωτοτυπία σκέψης. Βαθμολογία 9+ Η εργασία παρουσιάζει και αναλύει το 

θεματικό αντικείμενο με σαφήνεια. Ο φοιτητής έχει βαθιά γνώση του θέματος και κατανοεί πλήρως τις 

βασικές έννοιες, τα χαρακτηριστικά, και τις τάσεις που επικρατούν στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο. 

Εύστοχη και εμπεριστατωμένη επιλογή της κοινωνιολογικής θεωρίας, μεθοδολογίας και μεθόδων, για 

την συλλογή και ανάλυση των συλλεχθέντων στοιχείων. Ορθή ανάλυση των στοιχείων, κριτική 

ανάλυση, και αξιολόγησης της χρησιμοποιηθείσας θεωρίας. Καθαρή δομή (εισαγωγή, μέρη, 

συμπεράσματα). Λογική ροή της επιχειρηματολογίας και καθαρό στυλ γραφής. Όλα τα επιχειρήματα 

τεκμηριώνονται από την έρευνα. Σωστός και πλήρης πίνακας παραπομπών. 8+ -7+ Το θεματικό 

αντικείμενο παρουσιάζεται με σαφήνεια. Ο φοιτητής προσπαθεί να παρουσιάσει με σαφήνεια το θέμα, 

έχει πολύ καλή γνώση της βιβλιογραφίας, και αντιλαμβάνεται αρκετά καλά τις βασικές έννοιες, τα 

χαρακτηριστικά, και τις τάσεις που επικρατούν στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο. Καλή επιλογή της 

κοινωνιολογικής θεωρίας, μεθοδολογίας και μεθόδων συγκέντρωσης και ανάλυσης στοιχείων. 

Ικανοποιητική ανάλυση των στοιχείων, όπως και προσπάθεια κριτικής ανάλυσης και αξιολόγησης της 

χρησιμοποιηθείσας θεωρίας που όμως, αν και ορθή, δεν είναι εις βάθος. Καθαρή δομή και καλή ροή του 

κειμένου. Καλή χρήση της γλώσσας. Τα περισσότερα επιχειρήματα τεκμηριώνονται από την έρευνα. 

Σωστός και πλήρης πίνακας παραπομπών. 6+ Το θεματικό αντικείμενο είναι αρκετά σαφές. Ο φοιτητής 

προσπαθεί να παρουσιάσει το θέμα, αλλά χωρίς ιδιαίτερη σαφήνεια, έχει καλή αλλά όχι πλήρη γνώση 

της βασικής βιβλιογραφίας, και αντιλαμβάνεται κάποιες από τις βασικές Σελίδα 34/203 έννοιες, 

χαρακτηριστικά, και τάσεις που επικρατούν στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο. Η επιλογή της 

κοινωνιολογικής θεωρίας, μεθοδολογίας, και μεθόδων είναι ικανοποιητική, όπως και η ανάπτυξη των 

επιχειρημάτων, αλλά χωρίς να πείθει ότι οι προκριθέντες μέθοδοι είναι οι καλύτερες δυνατές. Η εργασία 

περιέχει άσχετα ή περιττά στοιχεία. Η παρουσίαση των στοιχείων δεν είναι εις βάθος ούτε είναι 

πρωτότυπη. Επίσης, η παρουσίαση είναι περιγραφική χωρίς να γίνεται αναλυτική. Αρκετά επιχειρήματα 

παραμένουν ατεκμηρίωτα. Συντακτικά και γραμματικά σφάλματα. Σωστός και πλήρης πίνακας 

παραπομπών. 5+ Η παρουσίαση του θεματικού αντικειμένου είναι προβληματική και ασαφής. Το 

πρόβλημα δεν ορίζεται ούτε αναλύεται με σαφήνεια. Η επιλογή της κοινωνιολογικής θεωρίας, 

μεθοδολογίας, και μεθόδων, όπως και η ανάπτυξη των επιχειρημάτων παρουσιάζουν σοβαρά 

προβλήματα. Η παρουσίαση είναι περιγραφική χωρίς να εστιάζεται στην ανάλυση των στοιχείων. Η 

δομή δεν είναι καθαρή. Φτωχή χρήση της γλώσσας, και των παραπομπών. Αναγνωστέα ύλη Η 

πλειονότητα των αναγνωσμάτων θα προέρχεται από την έρευνα των φοιτητών και τις υποδείξεις του 

επιβλέποντος καθηγητού. Επιθυμητή είναι και η μελέτη ιδιαιτέρων εργασιών μεθοδολογικής φύσεως 

που διαθέτει η βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου. Οδηγίες βασικής δομής Η εργασία θα πρέπει να 

ακολουθεί μία λογική δομή, η οποία και θα βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του επιβλέποντος 

καθηγητού. Σε γενικές γραμμές όμως όλες οι πτυχιακές εργασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν: 1. 

Εισαγωγή 2. Επισκόπηση της βιβλιογραφίας 3· Μεθοδολογία και μέθοδοι. 4· Κατανόηση των θεωριών, 

των ιδεών, των χαρακτηριστικών, και των τάσεων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο. 

5· Παρουσίαση πρωτογενών δεδομένων Ανάλυση και ερμηνεία στοιχείων 7- Συμπέρασμα 8. 

Βιβλιογραφία 

 

Προδιαγραφές Ποιότητας 
Η συνεχής ενημέρωση και επικαιροποίηση των ΜΠΣ συνιστά στην παροχή υψηλής ποιότητας 

εκπαιδευτικού έργου, έτσι ώστε αντίστοιχα προκύπτει η υψηλή ποιότητα των φοιτητών του, καθώς και 

ο αναμενόμενα υψηλός βαθμός απορρόφησής τους από την αγορά εργασίας. 

 

2.2.10 Χρηματοδότηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
-Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή  

Δεδομένου ότι πηγή χρηματοδότησης του ΠΜΣ αποτελούν τα δίδακτρα, καθίσταται απαραίτητη η 

συνεχής ενημέρωση και επικαιροποίηση του ΠΜΣ, ώστε να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό 

έργο, να παράγει υψηλής ποιότητας αποφοίτους, και να αυξάνει το βαθμό απορρόφησής τους από την 

αγορά εργασίας, ώστε να το καθιστά ελκυστικό και παράλληλα βιώσιμο. Τα δίδακτρα που καταβάλλουν 

οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί στο Π.ΜΣ. διατίθενται πρωτίστως για την κάλυψη των 
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εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Π.Μ.Σ (αγορά βιβλίων, συνδρομές σε επιστημονικά 

περιοδικά, κλπ). Επιπροσθέτως διατίθενται για την προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού, την 

προμήθεια εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων, τη συμμετοχή επισκεπτών καθηγητών από Ιδρύματα 

του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και τα έξοδα δημοσιότητας του ΠΜΣ. Παράλληλα μέρος 

των διδάκτρων διατίθενται στο πλαίσιο παροχής ανταποδοτικής υποτροφίας σε φοιτητές.  

 

-Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση  

Πηγή χρηματοδότησης του ΠΜΣ αποτελεί η καταβολή διδάκτρων από τους φοιτητές. Οι πόροι που 

διατίθενται στο ΠΜΣ χρησιμοποιούνται στη χρηματοδότηση τακτικών επισκέψεων εξωτερικών 

συνεργατών του ΠΜΣ, την υλική υποστήριξη (αγορά αναλώσιμων), την κάλυψη των διοικητικών και 

γραμματειακών του αναγκών, την αγορά εκπαιδευτικού υλικού και τη χρηματοδότηση μεταπτυχιακών 

ερευνών 

 

2.3. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
 

2.3.1 Ανταπόκριση Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 
Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο σπουδών του Τμήματος και 

ακολουθεί την ίδια πολιτική παραγωγής γνώσης και διδασκαλίας σύμφωνα με τους γενικούς στόχους 

του Τμήματος, οι οποίοι αφορούν στη συμβολή της μελέτης των θεωρητικών υποδειγμάτων της 

κοινωνιολογίας, της ανάπτυξης των κατάλληλων αναλυτικών και συνθετικών εργαλείων των 

κοινωνιολογικών μεθόδων για την υποστήριξη της εμπειρικής έρευνας, της ενεργούς συμμετοχής στη 

διεθνή επιστημονική κοινότητα, (όπως κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα). Οι διδακτορικές σπουδές 

εντάσσονται στην εξειδικευμένη και προηγμένη έρευνα η οποία συνδέεται με τις πλέον επίκαιρες 

εξελίξεις στον χώρο της έρευνας των κοινωνικών επιστημών Διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης του 

διδακτορικού προγράμματος σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας 

λαμβάνουν καταρχήν χώρα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Οι προτάσεις για 

την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών εξετάζονται στη ΓΣΕΣ και κρίνονται θετικά με κριτήριο την 

αντιστοιχία τους (α) στους στόχους και το προφίλ του Τμήματος, (β) στην εξέλιξη της έρευνας του 

προτεινόμενου ερευνητικού αντικειμένου αναφορικά με τις ανάγκες της κοινωνίας. Σε δεύτερο επίπεδο 

διαδικασίες ελέγχου αυτής της ανταπόκρισης λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής 

παρουσίασης προόδου κάθε υποψηφίου διδάκτορα ετησίως στην εκάστοτε υπεύθυνη τριμελή 

συμβουλευτική επιτροπή. Σε τρίτο επίπεδο διαδικασίες ελέγχου της συγκεκριμένης ανταπόκρισης 

λαμβάνουν όταν, οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν την εν εξελίξει έρευνά τους στις ημερίδες που 

διοργανώνει και διεξάγει το Τμήμα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, γίνεται ενδιάμεση αξιολόγηση της προόδου 

της υποψήφιας/του υποψήφιου διδάκτορα αλλά και έλεγχος της αντιστοιχίας της έρευνας με του στόχους 

του Τμήματος και τις τρέχουσες εξελίξεις στην κοινωνία. Στο πλαίσιο των τριών αυτών επιπέδων 

πραγματώνεται γενική και ειδική αξιολόγηση του διδακτορικού προγράμματος σπουδών, τόσο σε σχέση 

με την ίδια την πορεία του προγράμματος όσο και με την επιστημονική και κοινωνική πορεία των 

υποψηφίων διδακτόρων 

 

Στους στόχους του Τμήματος 
Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο σπουδών του Τμήματος και 

ακολουθεί την ίδια πολιτική παραγωγής γνώσης και διδασκαλίας σύμφωνα με τους γενικούς στόχους 

του Τμήματος, οι οποίοι αφορούν στη συμβολή της μελέτης των θεωρητικών υποδειγμάτων της 

κοινωνιολογίας, της ανάπτυξης των κατάλληλων αναλυτικών και συνθετικών εργαλείων των 

κοινωνιολογικών μεθόδων για την υποστήριξη της εμπειρικής έρευνας, της ενεργούς συμμετοχής στη 

διεθνή επιστημονική κοινότητα, (όπως κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα). Οι διδακτορικές σπουδές 

εντάσσονται στην εξειδικευμένη και προηγμένη έρευνα η οποία συνδέεται με τις πλέον επίκαιρες 

εξελίξεις στον χώρο της έρευνας των κοινωνικών επιστημών Διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης του 

διδακτορικού προγράμματος σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας 

λαμβάνουν καταρχήν χώρα στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Οι προτάσεις για 

την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών εξετάζονται στη ΓΣΕΣ και κρίνονται θετικά με κριτήριο την 

αντιστοιχία τους (α) στους στόχους και το προφίλ του Τμήματος, (β) στην εξέλιξη της έρευνας του 

προτεινόμενου ερευνητικού αντικειμένου αναφορικά με τις ανάγκες της κοινωνίας. Σε δεύτερο επίπεδο 

διαδικασίες ελέγχου αυτής της ανταπόκρισης λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής 

παρουσίασης προόδου κάθε υποψηφίου διδάκτορα ετησίως στην εκάστοτε υπεύθυνη τριμελή 

συμβουλευτική επιτροπή. Σε τρίτο επίπεδο διαδικασίες ελέγχου της συγκεκριμένης ανταπόκρισης 
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λαμβάνουν όταν, οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν την εν εξελίξει έρευνά τους στις ημερίδες που 

διοργανώνει και διεξάγει το Τμήμα. Κατ' αυτόν τον τρόπο, γίνεται ενδιάμεση αξιολόγηση της προόδου 

της υποψήφιας/του υποψήφιου διδάκτορα αλλά και έλεγχος της αντιστοιχίας της έρευνας με του στόχους 

του Τμήματος και τις τρέχουσες εξελίξεις στην κοινωνία. Στο πλαίσιο των τριών αυτών επιπέδων 

πραγματώνεται γενική και ειδική αξιολόγηση του διδακτορικού προγράμματος σπουδών, τόσο σε σχέση 

με την ίδια την πορεία του προγράμματος όσο και με την επιστημονική και κοινωνική πορεία των 

υποψηφίων διδακτόρων 

 

Στις απαιτήσεις της κοινωνίας 
Το πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας με 

θεματολογίες διδακτορικών εργασιών στην αιχμή της σύγχρονης γνώσης επιδιώκει και σε μεγάλο βαθμό 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας και των τοπικών κοινοτήτων. Πολλές από τις 

διδακτορικές εργασίες και οι κοινωνικές έρευνες που διενεργούνται στο πλαίσιο αυτών αφορούν και 

στοχεύουν στον εντοπισμό και τη διερεύνηση κοινωνικών προβλημάτων ευπαθών ή άλλων ομάδων σε 

επίπεδο εθνικό, περιφερειακό και τοπικό 

 

Για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων 
Δεδομένου ότι ο αριθμός των προσώπων που απέκτησαν διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα είναι 

ιδιαίτερα μικρός, δεν υφίσταται τυπική διαδικασία η οποία να αφορά στην παρακολούθηση της 

επαγγελματικής πορείας των διδακτόρων. Ωστόσο με μία ευρύτερη μορφή και σε άτυπο επίπεδο η 

επαγγελματική πορεία των διδακτόρων παρακολουθείται από τους διδάσκοντες και παράλληλα οι 

διδάκτορες του Τμήματος συμμετέχουν ενεργά σε επιστημονικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες 

 

2.3.2 Δημοσιοποίηση Προγράμματος Σπουδών 
Κάθε πληροφορία που αφορά στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του 

Τμήματος και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Στο δημοσιευμένο εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος 

υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων διδακτόρων. 

Παράλληλα ετησίως, πριν τη λήξη του εαρινού εξαμήνου κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος οι 

θεματικές ενότητες στις οποίες μπορούν να εκπονηθούν διδακτορικές διατριβές. 

 

2.3.3 Δομή Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 
Εάν η ΓΣ και ο επιβλέπων/η επιβλέπουσα μιας διδακτορικής διατριβής θεωρήσει ότι ο υποψήφιος/η 

υποψήφια διδάκτορας χρειάζεται υποστήριξη σε ιδιαίτερους ερευνητικούς τομείς, τίθεται ως 

προϋπόθεση για την αποδοχή της πρότασης και της εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής η 

παρακολούθηση αντίστοιχων σεμιναρίων ή μαθημάτων που προσφέρονται στο μεταπτυχιακό κύκλο 

σπουδών. Επίσης, εάν η ΓΣ και ο επιβλέπων/η επιβλέπουσα μιας διδακτορικής διατριβής θεωρήσει ότι 

ο υποψήφιος/η υποψήφια διδάκτορας χρειάζεται υποστήριξη σε ζητήματα ερευνητικής μεθοδολογίας, 

τίθεται ως προϋπόθεση για την αποδοχή της πρότασης και της εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής η 

παρακολούθηση αντίστοιχων σεμιναρίων ή μαθημάτων που προσφέρονται στο πλαίσιο μεταπτυχιακών 

σπουδών. 

 

2.3.4 Επιλογή Υποψηφίων Διδακτόρων 
 

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων Διδακτόρων 
Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων λαμβάνει χώρα κατ’ ακολουθία στο πλαίσιο 

τυποποιημένων σταδίων τα οποία είναι τα εξής: Μετά την Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση 

διατριβής στο Τμήμα από τον υποψήφιο και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως 

προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός του Τμήματος, ακολουθεί παρουσίαση της αίτησης στη Γενική 

Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Μετά την παρουσίαση της αίτησης ορίζεται τριμελής επιτροπή η οποία 

εξετάζει την επάρκεια της πρότασης και διεξάγει συνέντευξη με τον υποψήφιο /την υποψήφια. Η έκθεση 

της εξεταστικής τριμελούς επιτροπής κατατίθεται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και αν η 

πρόταση κριθεί επαρκής, η ΓΣΕΣ ορίζει τριμελή συμβουλευτική επιτροπή ή οποία απαρτίζεται από μέλη 

του Τμήματος και μέλη άλλων Τμημάτων ή Πανεπιστημίων, η οποία παρακολουθεί την πρόοδο της 

διατριβής. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται (α) από το θεσμικό πλαίσιο για τις διδακτορικές σπουδές 
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(ΦΕΚ αρ.φ. 148 ιό Ιουλίου 2008) και (β) σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος. 

Σύμφωνα με τα τυπικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, δεκτοί γίνονται οι πτυχιούχοι 

Α.Ε.Ι. και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων 

ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η επιλογή καθίσταται δυνατή κυρίως με τη συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: 

το γενικό βαθμό του πτυχίου, τη βαθμολογία στα μεταπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα 

μαθήματα του την επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο 

και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. Εκτός των τυπικών προσόντων που προβλέπει 

η νομοθεσία, οι υποψήφιοι χρειάζεται να καταθέσουν εμπεριστατωμένο και εκτενές Σχέδιο Πρότασης 

Διδακτορικής Διατριβής το οποίο θα πρέπει να περιέχει: Α. Προτεινόμενο θέματος διδακτορικής 

διατριβής Β. Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιμέρους στόχων. Γ. 

Σκιαγράφηση των κύριων ερευνητικών ερωτημάτων της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί Δ. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία Ε. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Βάσει αυτών ουσιαστικά κριτήρια επιλογής 

συνιστούν η ποιότητα της πρότασης για τη διδακτορική διατριβή η οποία κρίνεται ως προς τη 

μεθοδολογική της αρτιότητα, τη θεωρητική και βιβλιογραφική κατάρτιση, τη δόκιμη χρήση πρωτογενών 

και δευτερογενών πηγών, την πρωτοτυπία του ερευνητικού παραδείγματος και εάν αναμένεται να 

προάγει την έρευνα του αντικειμένου. Το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων υπάρχει στο 

σχετικό πίνακα 5 

 

Μέθοδος δημοσιοποίησης 
Κάθε πληροφορία που αφορά στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα 

του Τμήματος και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο. Στο δημοσιευμένο εσωτερικό κανονισμό του 

προγράμματος υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων διδακτόρων. Παράλληλα ετησίως, πριν τη λήξη του εαρινού εξαμήνου κοινοποιούνται στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος οι θεματικές ενότητες στις οποίες μπορούν να εκπονηθούν διδακτορικές 

διατριβές. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων δημοσιοποιούνται στον 

εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος, ο οποίος κοινοποιείται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ετησίως 

και σύμφωνα με τις προκηρυσσόμενες θεματικές ενότητες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής 

από το Τμήμα, δημοσιοποιείται εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία περιγράφει τα κριτήρια και τη 

διαδικασία επιλογής στον εθνικό και περιφερειακό τύπο. 

 

2.3.5 Θεματικές διδακτορικών διατριβών 
Η αποτελεσματικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής υποψήφιων διδακτόρων διασφαλίζεται 

από τη λειτουργία των οργάνων του Τμήματος και συγκεκριμένα της ΓΣΕΣ, η οποία ελέγχει την 

επάρκεια των κριτηρίων και την ουσιαστική εφαρμογή των τυποποιημένων σταδίων. Σημαντικό 

παράγοντα που συνιστά στην αποτελεσματικότητα και στη διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής των 

υποψηφίων διδακτόρων, αποτελεί η πλήρης δημοσιοποίηση όλων των διαδικασιών. Δεδομένου αυτού, 

τα προτεινόμενα θέματα διδακτορικής διατριβής από τα μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία έχει εγκρίνει η ΓΣΕΣ, 

κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος και παράλληλα υφίσταται ανοικτή διαδικασία επιλογής 

των προτάσεων που κατατίθενται στο Τμήμα. 

 

2.3.6 Οργάνωση Εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών για τους υποψήφιους 

διδάκτορες 
 

Οργάνωση εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών 
 

Οργάνωση Σεμιναρίων και Ομιλιών 
Η διαφάνεια και η προβολή του έργου του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών έχει ιδιαίτερη σημασία. Για 

το σκοπό αυτό θεσμοθετείται η οργάνωση μιας εκδήλωσης με το τέλος κάθε κύκλου του μεταπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών. Την οργάνωση της εκδήλωσης αναλαμβάνει τριμελής επιτροπή από τους 

συντονιστές που ορίζεται με την έναρξη κάθε μεταπτυχιακού κύκλου. Ετησίως, λοιπόν, λαμβάνει χώρα 

διημερίδα, η οποία συμπεριλαμβάνει στο πρόγραμμα της εντατικά σεμινάρια, όπου οι υποψήφιοι 

διδάκτορες παρουσιάζουν υποχρεωτικά τις εργασίες τους. Στη διημερίδα μετέχουν Μέλη ΔΕΠ και 

ερευνητές του Τμήματος και άλλων ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Παράλληλα οι 

υποψήφιοι διδάκτορες δύναται να συμμετάσχουν σε σεμιναριακές δραστηριότητες των ερευνητικών 
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εργαστήριων του Τμήματος, στο πλαίσιο των οποίων παρουσιάζεται και συζητείται με τα μέλη Δ.ΕΠ. η 

εξέλιξη της έρευνάς τους, μεθοδολογικά ζητήματα, καθώς και ενδιάμεσα αποτελέσματα 

 

Δυνατότητα πρόσκλησης ομιλητών 
Το Τμήμα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνεχή διάδραση του με την επιστημονική κοινότητα στο 

διεθνή και ελληνικό χώρο. Έτσι η δυνατότητα πρόσκλησης ομιλητών από άλλα πανεπιστήμια και 

ερευνητικά κέντρα υφίσταται και αξιοποιείται στο έπακρο τόσο στο πλαίσιο των ημερίδων, συνεδρίων 

και ανοικτών σεμιναρίων που διοργανώνει το Τμήμα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 

σπουδών όσο και στο πλαίσιο δραστηριοτήτων των ερευνητικών εργαστηρίων του Τμήματος. 

Επιπροσθέτως η πρόσκληση ομιλητών από άλλα πανεπιστήμια υφίσταται ως θεσμός στις ετήσιες 

διημερίδες των ΜΠΣ. Ωστόσο χρειάζεται να σημειωθεί ότι οι περιορισμένοι πόροι του Τμήματος δεν 

επιτρέπουν την ανάπτυξη συνεργασιών αυτού του τύπου στο βαθμό που θα επέφεραν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα για το Τμήμα αναφορικά με την ανταλλαγή και διάχυση γνώσης και τεχνογνωσίας 

 

2.3.7 Διεθνής χαρακτήρας Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών 
 

Συμμετοχή Διδασκόντων από το εξωτερικό 
Μετά την αλλαγή της νομοθεσίας και την εισαγωγή του νόμου 3685/2008 ο οποίος επιτρέπει τη 

συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7μελείς και 3μελείς επιτροπής, αποτελεί πολιτική του 

Τμήματος να εντάσσει διδάσκοντες στις συμβουλευτικές επιτροπές των υποψηφίων διδακτόρων 

 

Συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων Διδακτόρων 
Δεν υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών υποψηφίων διδακτόρων 

 

Συμφωνίες με Ιδρύματα και φορείς του Εξωτερικού 
European group for the study of deviance and social control Euro Mediterranean University University 

of Bologna 

 

Παροχή κινήτρων στους υποψήφιους Διδάκτορες 
Ετησίως παρέχονται κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες τόσο για συμμετοχές σε συνέδρια, όσο και 

για τη συγγραφή και δημοσίευση άρθρων. Οι προσφερόμενες δυνατότητες αξιοποιούνται στο έπακρο 

από τους υποψήφιους διδάκτορες. Ωστόσο χρειάζεται να σημειωθεί, ότι λόγω της περιορισμένης 

δυνατότητας χρηματοδότησής του Τμήματος, καθώς και εν γένει του Πανεπιστημίου, τα κίνητρα αυτά 

αφορούν αποκλειστικά στην προαγωγή της επιστημονικής κατάρτισης των υποψηφίων 

 

Συγγραφή Διατριβής σε ξένη γλώσσα 
Μετά την ισχύ του Ν. 3685/2008 και του Άρθρο g παρ. 4·Υ, με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ορίζεται η γλώσσα 

συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος. Βάσει 

αυτού του δεδομένου παρέχεται η δυνατότητα εκπόνησης διατριβής σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. 

 

Διεθνείς Διακρίσεις του Π.Δ.Σ 
Ως διεθνείς διακρίσεις του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών συνίστανται οι δημοσιεύσεις 

διδακτορικών εργασιών σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή σε διεθνείς συλλογικούς τόμους με 

επιστημονική κριτική επιτροπή 

 

2.3.8 Εξεταστικό Σύστημα 
 

Διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων 
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Η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων διδακτόρων παρακολουθείται διαχρονικά καταρχήν από τον 

επιβλέποντα διδάσκοντα σε ζητήματα που άπτονται των θεωρητικών και μεθοδολογικών ζητημάτων και 

επιπροσθέτως από την τριμελή επιτροπή. Ετησίως οι υποψήφιοι διδάκτορες υποχρεούνται να 

παρουσιάζουν την πρόοδο της εργασίας τους στην υπεύθυνη τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. 

Δευτερογενώς η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων διδακτόρων παρακολουθείται μέσω της 

παρουσίασης ενδιάμεσων συμπερασμάτων των υποψηφίων διδακτόρων στις ημερίδες του Τμήματος ή 

σε παρουσιάσεις ημερίδων και συνεδρίων άλλων Τμημάτων σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα 

διδάσκοντα. Τέλος η πρόοδος των υποψηφίων διδακτόρων είναι δυνατόν να παρακολουθείται μέσω της 

συνεργασίας τους με τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος. Η διαφάνεια της διαδικασίας 

αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων διασφαλίζεται μέσω της τακτικής (ανά εξάμηνο) ανοιχτής 

παρουσίασης της προόδου τους κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διατριβής, της συμμετοχής 

εξωτερικών μελών ΔΕΠ στην τριμελή επιτροπή τους, και της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής, 

ζητήματα που άπτονται στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Εφαρμόζονται 

κοινές διαδικασίες αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων, εφόσον οι υπεύθυνες συμβουλευτικές 

τριμελείς επιτροπές συζητούν διεξοδικό για κάθε ζήτημα αξιολόγησης στις συντονιστικές επιτροπές των 

μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 

Σύνθεσης. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά εφαρμόζεται κοινό μοντέλο αντιμετώπισης των 

συγκεκριμένων ζητημάτων με μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τη θεματική ειδίκευση της εκάστοτε 

διατριβής. Παράλληλα τις κοινές διαδικασίες αξιολόγησης διασφαλίζει και η συμμετοχή των 

διδασκόντων στις δημόσιες παρουσιάσεις των προόδων των υποψηφίων διδακτόρων. Οι συντονιστικές 

επιτροπές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε πρώτο επίπεδο και η Γενική Συνέλευση Ειδικής 

Σύνθεσης έχουν την αρμοδιότητα της αξιολόγησης και του ελέγχου της διαδικασίας της αξιολόγησης. Η 

διαδικασία ανάθεσης διδακτορικής διατριβής είναι διαφανής, καθώς λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την τυπική διαδικασία, η οποία περιγράφεται στον εσωτερικό κανονισμό 

και ελέγχεται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Εξίσου διαφανής είναι και η διαδικασία 

εξέτασης της διδακτορικής διατριβής. Όταν ο υποψήφιος ολοκληρώσει τη διατριβή, η Συμβουλευτική 

Επιτροπή εισηγείται στην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης τη συγκρότηση Επταμελούς 

Εξεταστικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 5β του άρθρου 12 του Ν.2083/92. Η Εξεταστική 

επιτροπή, σε συνεννόηση με τον υποψήφιο ορίζει την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο της δημόσιας 

υποστήριξης της διατριβής. Η ορισθείσα ημερομηνία και ώρα γνωστοποιείται στην Γραμματεία, η οποία 

μεριμνά για την έκδοση σχετικής δημόσιας ανακοίνωσης. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της 

διδακτορικής διατριβής ο υποψήφιος την υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος ή του 

Προγράμματος σε επτά (7) αντίτυπα. Ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Διευθυντής του Προγράμματος 

συγκαλεί, εντός μηνός από την κατά την παράγραφο (ι) υποβολή της διατριβής, με ειδική πρόσκληση 

την εξεταστική επιτροπή, σε καθορισμένο τόπο και χρόνο, ενώπιον της οποίας ο υποψήφιος διδάκτορας 

αναπτύσσει δημόσια τη διατριβή του. Στην πρόσκληση αναφέρεται ρητά ότι η διαδικασία παρουσίασης 

και υποστήριξης της διατριβής από τον υποψήφιο διδάκτορα είναι δημόσια και κατά συνέπεια μπορεί 

να την παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος. Η πρόσκληση αναρτάται στη Γραμματεία του Τμήματος 

και σε εμφανή σημεία στους λοιπούς χώρους του Τμήματος. Για την έναρξη της διαδικασίας 

παρουσίασης και ανάπτυξης της διατριβής απαιτείται η παρουσία των 5 τουλάχιστον μελών της 

εξεταστικής επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης από τον υποψήφιο, υποβάλλονται 

σχετικές με το θέμα ερωτήσεις από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, στις οποίες απαντά ο υποψήφιος. 

Στη συνέχεια αποχωρούν όλοι, ώστε η Εξεταστική Επιτροπή να συνεδριάσει κατ’ ιδίαν. Η Επιτροπή 

κρίνει το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής και την ουσιαστική συμβολή της στην επιστήμη. 

Εφ' όσον υπέρ της έγκρισης της διδακτορικής διατριβής ψηφίσουν τα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη της 

Εξεταστικής Επιτροπής, η διατριβή θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Μετά την έγκριση της διδακτορικής 

διατριβής γίνεται, με ψηφοφορία, η αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης του υποψηφίου με έναν από 

τους εξής χαρακτηρισμούς : «Αριστα», «Λίαν Καλώς», «Καλώς». Για τον πιο πάνω αξιολογικό 

χαρακτηρισμό απαιτείται η σύμφωνη γνώμη πέντε (5) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. 

Στο τέλος της διαδικασίας εξέτασης συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο υπογράφεται απ' όλα τα 

παρόντα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος κι 

ακολούθως στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Οι κύριες προδιαγραφές ποιότητας της 

διδακτορικής διατριβής έχουν καθορισθεί από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 

και αφορούν στα εξής: Μεθοδολογική αρτιότητα, θεωρητική και βιβλιογραφική κατάρτιση, δόκιμη 

χρήση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, πρωτοτυπία της έρευνας και των συμπερασμάτων. Η 

εκπλήρωση των ποιοτικών προδιαγραφών από τους υποψήφιους διδάκτορες ελέγχεται κατά τη διάρκεια 

ανάθεσης της διδακτορικής διατριβής, κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων των προόδων των 

υποψηφίων διδακτόρων, καθώς επίσης από την 3μελή και 7μελή επιτροπή στη διαδικασία εξέτασης. 
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Σύνθεση των 7μελών και 3μελών επιτροπών 
Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. τριμελής συμβουλευτική επιτροπή για την 

επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία μετέχουν ένα (ι) μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου 

Τμήματος της βαθμίδας του καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, ως επιβλέπων, 

και άλλα δύο (2) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Τμήματος του ίδιου ή 

άλλου Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές 

Α.Ε.Ι., καθηγητές Α.Σ.Ε.Ι. ή μέλη Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή ερευνητές των βαθμίδων A’, 

Β’ ή Γ* αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος. Η συμμετοχή συναφών θεματικά ειδικών επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή 

ερευνητικά Ιδρύματα στη σύνθεση των 3μελών και 7μελών επιτροπών αποτελεί πολιτική που ακολουθεί 

κατά κανόνα το Τμήμα, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του και σε αντιστοιχία με το νόμο 

3638/2008. 

 

2.4. Άλλες εκπαιδευτικές δομές Τμήματος 
Θερινό Σχολείο: Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων 

Ανάλυσης. Τμήμα Κοινωνιολογίας. 2 - 13/7/2012 (Επιστ. Υπευθ. Καθ. Κ. Ρόντος) Θερινό Σχολείο: 

Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση: Μια νέα ευρωπαϊκή κυβερνητική τέχνη. Τμήμα Κοινωνιολογίας. 1 -15 

/7/2013. (Επιστ. Υπευθ. Καθ. Π. Γρηγορίου) Θερινό Σχολείο: Κοινωνική Τάξη, Σχολείο Και Κοινωνική 

Αναπαραγωγή. Τμήμα Κοινωνιολογίας. 4 - 13 /7/2013. (Επιστ. Υπευθ. Καθ. Α. Αλεξίου) Θερινό 

Σχολείο: Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων Ανάλυσης. 

Τμήμα Κοινωνιολογίας. 1 - 7 /7/2013. (Επιστ. Υπευθ. Καθ. Κ. Ρόντος) Θερινό Σχολείο: Ευρωπαϊκή 

Διακυβέρνηση και Δημοκρατία. Τμήμα Κοινωνιολογίας. 1 - 11 /7/2014. (Επιστ. Υπευθ. Καθ. Π. 

Γρηγορίου) Θερινό Σχολείο: Κοινωνική Τάξη, Σχολείο Και Κοινωνική Αναπαραγωγή. Τμήμα 

Κοινωνιολογίας. 1 - 6 /7/2014. (Επιστ. Υπευθ. Καθ. Α. Αλεξίου) Θερινό Σχολείο: Ειδικά Θέματα 

Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων Ανάλυσης. Τμήμα Κοινωνιολογίας . 30/6 

- 5/7 /2014. (Επιστ. Υπευθ. Καθ. Κ. Ρόντος) Εκπαιδευτικό έργο στα πλαίσια της Δια Βίου Εκπαίδευσης 

μέσω e-Learning» με αντικείμενο «Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα», Αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα 

Διεθνές Θερινό Σχολείο: Social Investments and Social Economy: Theory, Practices and European 

Politcy- Socioinvest, (Κοινωνικές Επενδύσεις και Κοινωνική Οικονομία-Θεωρία, Πρακτικές και Ευρωπαϊκή 

Πολιτική), Πρόγραμμα Πολυνησιωτικότητας, Επιτροπή Ερευνών Παν/μιου. Αιγαίου, 7-13 Σεπτεμβρίου 2015, 

Εμπορικό Επιμελητήριο, Ρόδος 

2016 International Conference on : Creative Communities : Building knowledge alliances for Local Development, 

25-07-2016 to 06-08- 2016, under the auspices of the International Sociological Association (ISA-RC26) Leukes, 

Paros http://www.aegean.gr/ergaxia//Ergaxia.html,  2016 Θερινό Σχολείο 

 

2.5. Συμπεράσματα 
Η ΓΣ και η ΕΠΣ προώθησαν την βελτίωση του Π.Σ μετά από την ολοκλήρωση σειράς θεματικών 

συζητήσεων στις οποίες διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα της ενίσχυσης των κοινωνιολογικών μαθημάτων 

κορμού στο Π.Σ και της ύπαρξης αναγνωρίσιμων ομοειδών κύκλων μαθημάτων που στοχεύουν σε 

επιμέρους επιστημονικές κατευθύνσεις (άτυποι τομείς) (ως γνωστόν τυπικοί τομείς δεν μπορούν να 

υπάρξουν στην παρούσα φάση στο Τμήμα λόγω του ότι δεν επαρκεί ο αριθμός των μελών ΔΕΠ). Τα 

παραπάνω ενσωματώθηκαν στο ΠΣ και μειώθηκαν τόσο τα μαθήματα, όσο και αυξήθηκε η συνοχή του 

ώστε να ενισχυθεί περισσότερο η ακαδημαϊκή στρατηγική και η ταυτότητα του Τμήματος 

Κοινωνιολογίας. Επίσης, λήφθηκε υπόψιν ότι κάθε εκλεγμένο μέλος ΔΕΠ σε τμήμα ΑΕΙ είναι 

υποχρεωμένο να διδάσκει ένα υποχρεωτικό μάθημα στο επιστημονικό του αντικείμενο (ΦΕΚ 

διορισμού). Αυτή η νομοθετική ρύθμιση επηρεάζει άμεσα τον κατάλογο των υποχρεωτικών μαθημάτων 

που προσφέρει το Τμήμα Κοινωνιολογίας. Τα υποχρεωτικά μαθήματα έχουν εισαγωγικό χαρακτήρα και 

απορρέουν από το γνωστικό αντικείμενο του διδάσκοντα/διδάσκουσας (διδακτικό και ερευνητικό) και 

καλύπτουν πάγιες ανάγκες ενός Τμήματος Κοινωνιολογίας. Τον στόχο της θεωρητικής επιστημονικής 

και της γενικής μεθοδολογικής εκπαίδευσης υπηρετούν κυρίως τα υποχρεωτικά μαθήματα του 

Προγράμματος, ενώ η επιστημονική εξειδίκευση και σε ένα βαθμό η επαγγελματική προετοιμασία 

επιδιώκεται μέσα από τον οργανωμένο συνδυασμό μαθημάτων επιλογής (υποχρεωτικών και όχι). Στα 

χρόνια λειτουργίας του Τμήματος υπήρξαν 3 σημαντικές αναθεωρήσεις του Προγράμματος 

Προπτυχιακών Σπουδών με στόχο την καλύτερη συνοχή του και την εξυπηρέτηση των στόχων και της 

στρατηγικής του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Τα μαθήματα απέκτησαν μια ορθολογική οργάνωση, 

προσδίδοντας ένα καθορισμένο προφίλ των μελλοντικών φοιτητών του σε συμφωνία με το διδακτικό 

του προσωπικό και τη δική του ταυτότητα. Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών αποσύρθηκαν οι κατευθύνσεις 

και υπάρχει ελεύθερη επιλογή μαθημάτων από τους φοιτητές στα αντίστοιχα εξάμηνα, ενώ παράλληλα 

http://www.aegean.gr/ergaxia/Ergaxia.html
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αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα στην επιλογή μαθημάτων σε προχωρημένα εξάμηνα. Παράλληλα, 

συμπληρώθηκαν, ανανεώθηκαν και επικαιροποιήθηκαν όλοι οι φάκελοι μαθημάτων και σε ορισμένες 

περιπτώσεις αναμορφώθηκε ο τίτλος και το περιεχόμενο μαθημάτων (κυρίως Σεμιναρίων) στη βάση των 

συζητήσεων που ακολούθησαν μετά από τις προτάσεις τις ΕΠΣ, αλλά και από την επικοινωνία με όλους 

τους συναδέλφους. Οι φάκελοι μαθημάτων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος σύμφωνα 

με το πρότυπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επίσης, σε περίπτωση απουσίας 

διδασκόντων έγκαιρα υπάρχει μέριμνα για την κάλυψη του υποχρεωτικού μαθήματος του διδάσκοντα. 

Οι φοιτητές δίνουν εξετάσεις μόνο στα μαθήματα που έχουν δηλώσει για το συγκεκριμένο εξάμηνο. 

Εξετάσεις μπορούν να δίνουν μέσα στον συνολικό χρόνο ολοκλήρωσης των σπουδών τους και αυτό 

καθορίζεται από το νόμο και όχι από το Τμήμα Κοινωνιολογίας. Οι τελικός βαθμός εξέτασης, επίσης, 

βασίζεται σε αρκετές περιπτώσεις σε εργασίες που εκπονούν οι φοιτητές/τριες κατά την διάρκεια του 

εξαμήνου, ενώ τα σεμιναριακού τύπου μαθήματα βασίζονται αποκλειστικά σε εργασίες βιβλιογραφικές 

ή ερευνητικές. Υπάρχει επίσης, διασύνδεση των μαθημάτων της μεθοδολογίας της έρευνας και της 

στατιστικής με το θεωρητικό πλαίσιο των διδασκομένων μαθημάτων της κοινωνιολογίας. Επίσης, για 

να αντιμετωπιστεί η πίεση στα σεμινάρια αυξήθηκε ο αριθμός μέχρι τους 25 φοιτητές. Ενώ η επιλογή 

γίνεται με ενιαία κριτήρια, κάτι που διευκολύνει τη συμμετοχή. Όσον αφορά στην αντιμετώπιση 

φαινομένων αντιγραφής ή και λογοκλοπής έχουν θεσμοθετηθεί 1. Ειδικό Workshop που 

επαναλαμβάνεται κάθε ακαδημαϊκό έτος και πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, το οποίο 

απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές (κυρίως σε αυτούς των πρώτων εξαμήνων) και αφορά σε όλες τις 

τεχνικές προδιαγραφές για τη σωστή συγγραφή εργασιών (διανέμεται σχετικό υλικό στους φοιτητές) 2. 

Έχει αναρτηθεί στο site του Τμήματος αναλυτικό κείμενο που συνέγραψε ειδική επιτροπή του Τμήματος 

και αναφέρεται στην πρόληψη και αποφυγή περιπτώσεων λογοκλοπής κατά τη διαδικασία συγγραφής 

εργασιών Στο Τμήμα είναι ενεργά ένα πρόγραμμα για Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) και τα ακόλουθα 

τρία προγράμματα που οδηγούν σε ένα Μ-Sc δίπλωμα: "ΈΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Το τελευταίο δεν 

είχε εισακτέους κατά το έτος 2013-14. Οι στόχοι του κάθε προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά 

στους οδηγούς σπουδών που δημοσιεύει το Τμήμα (Παραρτήματα Γ και Δ). Το πρόγραμμα PhD είναι 

εξ ολοκλήρου με βασισμένο στην έρευνα χωρίς να απαιτείται παρακολούθηση μαθημάτων. Βέβαια κατά 

περίπτωση προσφέρονται μαθήματα όπου απαιτούνται για την κάλυψη ελλείψεων δεξιοτήτων στους 

υποψήφιους διδάκτορες. Στον εσωτερικό κανονισμό, επίσης, των μεταπτυχιακών αναφέρεται ο 

κανονισμός που διέπει την εκπόνηση διδακτορικών, επειδή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους στην 

Ελλάδα δεν λειτουργούν ακόμα οργανωμένα Προγράμματα Διδακτορικών Σπουδών. Αυτό ισχύει και 

για το Τμήμα Κοινωνιολογίας και όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. 

 

3. Διδακτικό έργο 
3.1. Αποτελεσματικότητα Διδακτικού Προσωπικού και Ποιότητα Διδακτικής 

Διαδικασίας 

Ως προς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
Η διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού έργου των διδασκόντων από τους φοιτητές διενεργείται μέσω 

των ερωτηματολογίων μαθήματος που προτείνεται από τη ΜΟΔΙΠ το οποίο και συμπληρώνεται 

ηλεκτρονικά και ανώνυμα μέσω του συστήματος που έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Το 

σχετικό ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από του φοιτητές την τελευταία διδακτική εβδομάδα πριν τις 

εξετάσεις μέσω μηνύματος με το ερωτηματολόγιο που αποστέλλεται σ’ αυτούς. Με τον τρόπο αυτό 

δίδεται η δυνατότητα σε κάθε διδάσκοντα/ουσα να ελέγχει τις διδακτικές αποδόσεις του δικού του/της 

ξεχωριστού μαθήματος και να επιχειρεί αναμορφώσεις και βελτιώσεις για την επόμενη κάθε φορά 

περίοδο, τις οποίες κοινοποιεί στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, η οποία έχει τη συνολική 

εποπτεία των μαθημάτων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών και μεριμνά ώστε να μην υπάρχουν 

επικαλύψεις και δυσλειτουργίες στο Π.Σ. Γενική εποπτεία των αξιολογήσεων των φοιτητών έχει και ο 

Πρόεδρος του Τμήματος. Ο μέσος φόρτος διδακτικού έργου είναι εννέα ώρες στις οποίες προστίθενται, 

συναντήσεις με τους φοιτητές για την εκπόνηση εργασιών (σεμιναριακών, πτυχιακών, διπλωματικών), 

επιμέλεια των εργασιών αυτών (διορθώσεις, βιβλιογραφία, αναμορφώσεις κλπ), πρόσθετες 

εργαστηριακές ώρες, συναντήσεις για την πρακτική άσκηση των φοιτητών σε φορείς, εμβόλιμες ώρες 

οριζόντιων διαλέξεων και περαιτέρω εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται στο πλαίσιο 

του προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού προγράμματος σπουδών. Οι διδάσκοντες στο 

σύνολο τους αξιοποιούν πλήθος διδακτικών μεθόδων ανάλογα πάντα με την οργανωτική δομή του 

μαθήματος (λ.χ. διάλεξη, σεμινάριο, εργαστηριακό μάθημα), το εκπαιδευτικό και ερευνητικό 

αντικείμενο που θεραπεύεται καθώς και το περιεχόμενό του, όπως και τον εξαμηνιαίο προγραμματισμό 
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αυτού. Βάσει αυτού του δεδομένου πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται οι εξής διδακτικές μέθοδοι: 

διαλέξεις, παρουσιάσεις εξαμηνιαίων εργασιών, παρουσιάσεις εβδομαδιαίων εργασιών, παρουσιάσεις 

προόδων, εργαστηριακές ασκήσεις, μελέτες περίπτωσης, ερευνητικές δράσεις πεδίου (λ.χ. ομάδες 

εστίασης), εκπαιδευτικές εκδρομές, φροντιστηριακές ασκήσεις. Η επικαιροποίηση του περιεχομένου 

των μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων, πραγματοποιείται από τους διδάσκοντες σε τακτά χρονικά 

διαστήματα σύμφωνα με τις εξελίξεις των επιστημονικών αντικειμένων που θεραπεύουν στην εμβέλεια 

της εθνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Η διαδικασία αυτή στο πλαίσιο του προπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών βρίσκει τη θεσμική της έκφραση μέσα από αποφάσεις της Γ.Σ. του Τμήματος 

και σύμφωνα με τις εισηγήσεις της επιτροπής προγράμματος σπουδών, ενώ αντίστοιχα στο πλαίσιο των 

ΠΜΣ μέσω των αποφάσεων της ΓΣΕΣ και σύμφωνα με τις εισηγήσεις των συντονιστικών επιτροπών 

των μεταπτυχιακών προγραμμάτων 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Για τη συνεχή βελτίωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργούν στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και 

την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων μαθημάτων διενεργούνται : 1. Προγραμματισμένες 

συναντήσεις των συντονιστικών επιτροπών των ΠΜΣ για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και τη 

διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή τους 2. Ειδικές συναντήσεις των μελών των συντονιστικών 

επιτροπών για την ολοκλήρωση κειμένων Απολογισμού και Προγραμματισμού 3. Επεξεργασία 

προτάσεων αναβάθμισης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου 4. Αποτίμηση των συνεργασιών των 

ΠΜΣ με άλλα ΠΜΣ και εκπαιδευτικούς φορείς 5. Ανανέωση της στρατηγικής των ΠΜΣ και μεγαλύτερη 

εξωστρέφεια εδραιώνοντας συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς, οργανώσεις και επιχειρήσεις 6. Μελέτη 

νέων προοπτικών εργασιακής ένταξης των μεταπτυχιακών φοιτητών ως προς τα νέα επαγγέλματα που 

παρουσιάζουν συνάφεια με τα αντικείμενα των ΠΜΣ 7. Αξιολόγηση των μαθημάτων των ΠΜΣ από 

τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα Κοινωνιολογίας μπορούν να εκπονήσουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού 

Διπλώματος Τμημάτων ΑΕΙ της Χώρας ή του Εξωτερικού, σε θέμα που εντάσσεται σε μια ή 

περισσότερες γνωστικές περιοχές της επιστήμης της Κοινωνιολογίας και συνδέεται με τα γενικότερα 

αντικείμενα ερευνητικού ενδιαφέροντος του/της επιβλέποντα/ουσας μέλους ΔΕΠ. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, και μετά από απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμου ΑΕΙ της αλλοδαπής οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., διαθέτουν όμως διακριτή 

και αναγνωρισμένη, στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό, ερευνητική, μελετητική, συγγραφική κ.λπ. 

εμπειρία σε θέματα σχετικά με την επιστήμη της Κοινωνιολογίας. Η διδακτορική διατριβή θα πρέπει να 

πληροί το κριτήριο της πρωτοτυπίας και της διακριτής συμβολής στην επιστήμη της Κοινωνιολογίας, 

είτε μέσω της δημιουργίας νέας γνώσης είτε μέσω της άσκησης αυτοδύναμης κριτικής σκέψης. Το 

Τμήμα Κοινωνιολογίας προβαίνει σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Στην Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιγράφονται αναλυτικά οι θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος των μελών 

ΔΕΠ του Τμήματος για τις οποίες οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εκπόνηση 

διδακτορικής διατριβής, να καταθέσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά και να τηρήσουν τις σχετικές 

προθεσμίες.. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα: Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής 

Διατριβής Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίου ή 

διπλώματος -όπου προβλέπεται- και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών). Σε περίπτωση τίτλων σπουδών 

από ΑΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα καθώς και αναγνώριση 

ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ. Επικυρωμένα αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας στα 

προπτυχιακά και στα μεταπτυχιακά μαθήματα που έχει παρακολουθήσει ο υποψήφιος Αναγνωρισμένο 

πιστοποιητικό επάρκειας ξένης γλώσσας Απλά αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά, 

βιβλία, πρακτικά συνεδρίων, μελέτες, εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων, μονογραφίες κλπ, καθώς 

και όποιο άλλο στοιχείο συμβάλλει, κατά την κρίση του υποψηφίου, στη δημιουργία μιας 

ολοκληρωμένης αντίληψης του επιστημονικού και ερευνητικού του “προφίλ”. Στις περιπτώσεις που έχει 

ξεκινήσει συνεργασία με καθηγητές/τριες του Τμήματος, ο υποψήφιος καταθέτει Σχέδιο Πρότασης 

Διδακτορικής Διατριβής που αξιολογεί ο επιβλέπων καθηγητής με άλλα δύο μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, 

ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή επίσης και άλλου συναφούς Τμήματος της χώρας και 

προωθείται στη Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος Κοινωνιολογίας. Στο σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται 

σε γενικές γραμμές τα ακόλουθα: Προσδιορισμός του προτεινόμενου θέματος της διατριβής και της 

ευρύτερης γνωστικής περιοχής στην οποία εντάσσεται Περιγραφή του προτεινόμενου θέματος 

διδακτορικής διατριβής Περιγραφή του σκοπού και των επιμέρους στόχων της προτεινόμενης διατριβής 

(βασικά ερευνητικά ερωτήματα ή προβλήματα που θα απαντηθούν, θεωρητικές υποθέσεις που θα 

υποβληθούν σε έλεγχο) Στοιχεία πρωτοτυπίας του προτεινόμενου θέματος Εκτίμηση των 

προσδοκώμενων αποτελεσμάτων Προτεινόμενη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί Ενδεικτική 

βιβλιογραφία Με την έγκριση της υποβολής πρότασης διδακτορικής διατριβής από τη Γ.Σ.Ε.Σ 
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συστήνεται τριμελής επιτροπή και ξεκινά επίσημα ο χρόνος για τη συγγραφή και εκπόνηση της 

διδακτορικής διατριβής. Με την ολοκλήρωση της συγγραφής και με την επιτυχή παρακολούθηση και 

αξιολόγησή της δίδεται έγκριση από τον επιβλέποντα καθηγητή για ορισμό ημερομηνίας δημόσιας 

υποστήριξης από τον υποψήφιο και συστήνεται επταμελής επιτροπή αξιολόγησης, η οποία κρίνει την 

εργασία μετά από την δημόσια υποστήριξη της διατριβής από τον υποψήφιο 

3.2. Οργάνωση και Εφαρμογή Διδακτικού Έργου 

Ως προς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
Η ύλη των μαθημάτων γνωστοποιείται στους φοιτητές στην ιστοσελίδα του τμήματος στο πλαίσιο των 

ανακοινώσεων, αλλά και στο φάκελο μαθήματος που αναρτάται ηλεκτρονικά μαζί με το Πρόγραμμα 

Σπουδών. Επιπροσθέτως η ύλη γνωστοποιείται στις ανακοινώσεις που αναρτά η γραμματεία στον 

πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος, καθώς και στις διαλέξεις των μαθημάτων από τον ίδιο το 

διδάσκοντα. Σελίδα 44/203 Αντίστοιχα όπως και η ύλη των μαθημάτων, έτσι και οι μαθησιακοί στόχοι 

περιγράφονται στους φοιτητές στο φάκελο του κάθε μαθήματος, ο οποίος αναρτάται ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα του Τμήματος και παράλληλα περιγράφονται στις εισαγωγικές διαλέξεις των μαθημάτων. 

Στο πλαίσιο των ΠΜΣ υφίσταται διαδικασία μέτρησης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων, η 

οποία βασίζεται σε ερωτηματολόγια αξιολόγησης των φοιτητών. Η τήρηση του ωρολογίου 

προγράμματος μαθημάτων αγγίζει το 95%. Δεδομένου ότι οι αίθουσας διδασκαλίας στις οποίες 

διενεργούνται τα μαθήματα του Τμήματος κατανέμονται και είναι διαθέσιμες σύμφωνα και με τις 

ανάγκες των μαθημάτων και άλλων τμημάτων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών η οργάνωση και η 

δομή του ωρολογίου προγράμματος είναι στο έπακρο ορθολογική. Τα βασικά εισαγωγικά Μαθήματα 

διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων είναι: 

• Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία 

• Κοινωνιολογία του Πολιτικού Συστήματος Ι 

• Κλασική Κοινωνιολογική Θεωρία 

• Κοινωνιολογία των Αστικών Χώρων 

• Στατιστική Ι 

• Ευρωπαϊκοί Θεσμοί 

• Η  Ταξική Διάρθρωση των Σύγχρονων Κοινωνιών 

• Κοινωνιολογία της Εργασίας 

• Κοινωνιολογία των Κοινωνικών Κινημάτων 

• Κοινωνική Ψυχολογία Ι 

• Σύγχρονη Κοινωνιολογική Θεωρία 

• Κοινωνιολογία του Περιβάλλοντος. Θεωρία και Πεδία Έρευνας 

Όλα τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος διδάσκουν μαθήματα που εμπίπτουν ή 

ευρύτερο γνωστικό τους αντικείμενο. Οι διδάσκοντες ανακοινώνουν τις ώρες γραφείου για συνεργασία 

με τους φοιτητές στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους στη γραμματεία του Τμήματος, στον πίνακα 

ανακοινώσεων του γραφείου τους, τις αναρτούν σε ειδικό link στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθώς 

επίσης ενημερώνουν και οι ίδιοι του φοιτητές στο πλαίσιο των διαλέξεων. Οι ώρες συνεργασίας με τους 

διδάσκοντες αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες και αφορούν στη 

συνεργασία τους ως προς την επιμέρους διαφώτιση ζητημάτων του αντικειμένου του μαθήματος, στην 

εκπόνηση πτυχιακών, διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών. Επιπροσθέτως οι φοιτητές 

συνεργάζονται με τους διδάσκοντες και εκτός των επισήμων ωρών γραφείου τόσο με τη φυσική τους 

παρουσία όσο και με τη χρήση ΤΠΕ. 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Σε σχέση με την οργάνωση του ΠΜΣ: -Σε έγκαιρο χρόνο επικαιροποιούνται τα ΦΕΚ των ΠΜΣ και 

οριστικοποιείται η ανάληψη των μαθημάτων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών από τους 

υπεύθυνους καθηγητές / συντονιστές μαθημάτων και τους συνεργάτες που έχουν επιλεγεί να 

προσφέρουν διδακτικό έργο. -Ανακοινώνεται η προκήρυξη υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και με 

το πέρας της τελικής προθεσμίας πραγματοποιείται η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών με ευθύνη 

τριμελούς επιτροπής που ορίζει το Συντονισμό όργανο των ΠΜΣ -Η επιλογή λαμβάνει υπόψη της τόσο 

τα τυπικά προσόντα που έχουν οριστεί, την εμπειρία και τις δεξιότητες των υποψηφίων, όσο και τη 

συνολική τους παρουσία σε προφορική συνέντευξη. -Επισημαίνεται ότι ανάμεσα στους υποψηφίους 

υπάρχουν απόφοιτοι της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και αρκετοί από 

το Τμήμα της Κοινωνιολογίας, αλλά και από άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κυρίως από το χώρο των 

Κοινωνικών Επιστημών καθώς αρκετός αριθμός εκπαιδευτικών. -Επιλέγονται επίσης βάσει κριτηρίων 

που έχουν θέσει τα Συντονιστικά όργανα των ΠΜΣ δύο μεταπτυχιακοί φοιτητές που λαμβάνουν 

υποτροφία εκ των οποίων ο ένας/η μια αναλαμβάνει, όταν καταστεί αναγκαίο, εργασίες στη Γραμματεία 

του ΠΜΣ και ο άλλος/η μία τη συνέχιση της οργάνωσης, ταξινόμησης της δανειστικής βιβλιοθήκης του 

ΠΜΣ που λειτουργεί για ορισμένες ώρες ως αναγνωστήριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές Σε σχέση 
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με το εκπαιδευτικό έργο σημειώνεται επίσης ότι: -κατά τη διάρκεια των δύο εξεταστικών περιόδων 

ολοκληρώνονται και παρουσιάζονται σε τριμελή εξεταστική επιτροπή οι διπλωματικές εργασίες των 

μεταπτυχιακών φοιτητών που αναλαμβάνονται από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. -οι διπλωματικές 

εργασίες που παρουσιάζονται και αξιολογούνται κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος και στη 

βιβλιοθήκη Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι στο πλαίσιο προσαρμογής των ΠΜΣ σε αλλαγές που 

προτάθηκαν μέσω συγκεκριμένων επισημάνσεων της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης επιτεύχθηκε 

μια συνεργασία ανάμεσα στα δύο Μεταπτυχιακά του Τμήματος Κοινωνιολογίας «Έρευνα για την 

Τοπική ανάπτυξη και συνοχή» και «Ευρωπαϊκές κοινωνίες – Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση». Η συνεργασία 

αυτή που λειτουργεί σε επίπεδο Προγραμμάτων Σπουδών και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Η 

αρχή αυτής της συνεργασίας, πέρα από το ότι ενισχύει τους γενικούς και ειδικούς εκπαιδευτικούς 

στόχους του Τμήματος Κοινωνιολογίας ,ανταποκρίνονται με ουσιαστικό τρόπο και σε προτάσεις για την 

περαιτέρω ανάδειξη της κοινωνιολογικής οπτικής στο εκπαιδευτικό έργο και ενδυνάμωση της 

ερευνητικής μεθοδολογίας σε οριζόντιο επίπεδο των ΠΜΣ Στο πλαίσιο αυτό γίνεται προσπάθεια για τη 

συνέχιση της συνεργασίας αυτής και σε άλλα επίπεδα. Με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών 

μαθημάτων προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται Ημερίδες και Διημερίδες, στις οποίες όλοι/ες οι 

μεταταπτυχιακοί φοιτητές/τριες παρουσιάζουν ατομικές ή ομαδικές εργασίες. Πρόκειται για μια 

ιδιαίτερα καλή εμπειρία τόσο για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που παρουσιάζουν τις εργασίες τους 

όσο και για τους καθηγητές που συμμετέχουν δημιουργικά με παρεμβάσεις , τόσο ως προς τη 

μεθοδολογία όσο και ως προς το περιεχόμενο των εργασιών τους Προτάσεις για βελτίωση των ΠΜΣ 

Από την ετήσια αρχική αυτόνομη διδακτική εμπειρία των καθηγητών στα ΠΜΣ κατατίθενται ορισμένες 

σκέψεις που ίσως μπορούσαν να συμβάλλουν σε ένα εσωτερικό διάλογο για την βελτίωση ζητημάτων 

που άπτονται του προγράμματος. Στα θετικά και ισχυρά σημεία του προγράμματος αναφέρεται σίγουρα 

η αυξημένη διάθεση συνεργασίας και η ισχυρή επιστημονική κατάρτιση των συναδέλφων διδασκόντων 

των ΠΜΣ, που σε κάθε περίπτωση αποτελεί βασικό παράγοντα διατήρησής του σε ένα ακαδημαϊκό 

περιβάλλον, που από τη μια μεριά ευνοεί τη λήψη μεταπτυχιακών διπλωμάτων, ενώ από την άλλη δεν 

θα πρέπει να υστερεί στη διενέργεια βασικής έρευνας και υποδομών. Αυτή η δεδομένη επιστημονική 

επάρκεια και η καλή διδακτική παρουσία χρήζει συμπλήρωσης μέσα από δράσεις που θα προάγουν την 

εξωστρέφεια και την συνεργασία των ΠΜΣ, με άλλες πανεπιστημιακές μονάδες του Π.Α, ή με άλλα 

όμορα και συναφή ΠΜΣ, άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων, ειδικότερα εκείνων που λειτουργούν σε 

περιφερειακό επίπεδο. Η από κοινού διοργάνωση ημερίδων και συνεδριακών θεματικών, οι 

εκπαιδευτικές εκδρομές και η πρόσκληση διδασκόντων από άλλα πανεπιστήμια ή ακόμα και διδακτόρων 

που έχουν πρόσφατα ολοκληρώσει την εργασία τους, η οποία άρχισε να υλοποιείται, είναι αναγκαίο να 

συνεχιστεί και να αναπτυχθεί περισσότερο, κάτι που θα συνέβαλλε προς μια τέτοια κατεύθυνση 

συνέργειας και σύνδεσης με την πρόσφατα «παραγόμενη» ακαδημαϊκή γνώση. Την ίδια στιγμή θα 

βοηθούσε τους φοιτητές να διατηρήσουν μια προϊούσα τάση «απομονωτισμού» και αποφυγής ανάληψης 

πρωτοβουλιών μαθησιακού χαρακτήρα. Χρειάζεται να εργασθούμε αφενός πάνω στην ενδυνάμωση των 

φοιτητών και αφετέρου στη διασάφηση των όρων της ακαδημαϊκής συνεργασίας μαζί τους στο πλαίσιο 

του ΠΜΣ για να υπάρχει η δυνατότητα μιας από κοινού στρατηγικής. Ένα δεύτερο σημείο βελτίωσης 

είναι ο επανασχεδιασμός των μαθημάτων των ΠΜΣ, όταν διαπιστώνεται αυτή η ανάγκη π.χ σε μια 

κατεύθυνση που να προάγει με έμφαση τον κοινωνιολογικό του χαρακτήρα, τόσο σε ζητήματα 

θεωρητικής τάξεως (π.χ. κοινωνιολογική θεωρία, κοινωνική πολιτική, κτλ) όσο όμως και σε ζητήματα 

ερευνητικού σχεδιασμού και μεθοδολογικών τεχνικών. Είναι αναγκαίο να διατηρηθεί η έμφαση στην 

έρευνα και την παραγωγή πρωτογενούς κοινωνιολογικής γνώσης, σε περιπτώσεις αντικατάστασης 

συναδέλφων (άδειες συναδέλφων, έλλειψη προσωπικού, εκ των έσω κάλυψη γνωστικών αντικειμένων, 

κτλ). Ένα τρίτο σημείο που εντοπίστηκε και από την επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης για πιθανές 

αλλαγές αποτελεί σε πρώτη φάση η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τα ΠΜΣ και σε δεύτερη 

φάση ο τρόπος αξιολόγησής τους κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους. Σε αυτό το σημείο 

προγραμματίζεται ένας το δυνατό περισσότερο κοινός βηματισμό που θα βοηθήσει την καλύτερη 

οργάνωση των ΠΜΣ. 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
Δεδομένου ότι η διαδικασία εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι μια αμιγώς ερευνητική διαδικασία 

η περίοδος που απαιτείται για απόκτηση Δ.Δ. δεν συμπεριλαμβάνει διδασκαλία μαθημάτων. Ωστόσο , ο 

υποψήφιος διδάκτορας οφείλει να συμμετέχει ενεργά σε κύκλους ειδικών σεμιναριακών διαλέξεων για 

υποψήφιους διδάκτορες που πραγματοποιούνται κατά την περίοδο αυτή, έτσι ώστε να αποτελεί ενεργό 

μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας και να παρακολουθεί , αλλά και να παρεμβαίνει στις 

επιστημονικές και ερευνητικές εξελίξεις κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής του έρευνας. 

Οφείλει επίσης να έχει συμμετοχή σε ακαδημαϊκές εκδηλώσεις του Τμήματος Κοινωνιολογίας και 

γενικότερα να έχει μια παρουσία σε πρωτοβουλίες του Τμήματος και να συνεργάζεται με το ακαδημαϊκό 

προσωπικό, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο 

3.3. Αναλογία Διδασκόντων-Διδασκόμενων 
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Ως προς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
1 προς 3,8 περίπου 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
1 προς 3 περίπου 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

3.4. Εκπαιδευτικά βοηθήματα 

Ως προς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
Αρκετά είδη βοηθημάτων διανέμονται στους φοιτητές στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των εκπαιδευτικών 

αναγκών, τα οποία αφορούν σε βιβλία (ως προτεινόμενα συγγράμματα), διαδικτυακοί μαθησιακοί πόροι 

(άρθρα, βιβλία, εργασίες, λογισμικά, προγράμματα που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο), καθώς και 

προτεινόμενη βιβλιογραφία από τη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Παράλληλα ανάλογα με τη δομή 

του κάθε μαθήματος ο κάθε διδάσκων δύναται να παράσχει και προσωπικές σημειώσεις. Ο αριθμός 

βοηθημάτων ανέρχεται στα 181. Η επικαιροποίηση των βοηθημάτων εξασφαλίζεται μέσω της 

ανανέωσης των φακέλων του κάθε μαθήματος, κατά τον προγραμματισμό του ερχόμενου ακαδημαϊκού 

έτους, με ευθύνη των διδασκόντων. Η εφαρμογή ελέγχεται από την Επιτροπή Σπουδών του Τμήματος η 

οποία συλλέγει τους φακέλους μαθημάτων του ερχόμενου ακαδημαϊκού έτους. Στο πλαίσιο αυτό οι 

διδάσκοντες συμπληρώνουν συγκεκριμένη φόρμα βοηθημάτων, η οποία εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του 

Τμήματος κατά την τελευταία περίοδο του εαρινού εξαμήνου (Μάιος ή Ιούνιος). Τα βοηθήματα 

διατίθενται στους φοιτητές μέσω του προγράμματος Εύδοξος. Τα ποσοστά διδασκόμενης ύλης που 

καλύπτονται από τα βοηθήματα διακυμαίνονται σε βαθμό (60-75%) αναλόγως με τη φύση, το είδος και 

το αντικείμενο του μαθήματος. Πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων παρέχεται βιβλιογραφική 

υποστήριξη η οποία αφορά σε δημοσιευμένο κατάλογο στο φάκελο μαθήματος, σχετικής βιβλιογραφίας, 

σχετικές ιστοσελίδες, άρθρα σε περιοδικά. 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Για την υποστήριξη της μελέτης και της συγγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών λειτουργεί θεματική 

βιβλιοθήκη που παρέχει τη δυνατότητα στους μεταπτυχιακούς φοιτητές να χρησιμοποιούν βοηθήματα, 

ώστε να ανταποκριθούν στο έργο συγγραφής εργασιών και κυρίως της διπλωματικής τους εργασίας  

 

Δανειστική θεματική Βιβλιοθήκη – Αναγνωστήριο.  

Σκοπός, στόχοι και προγραμματισμός για τη νέα περίοδο  

Σκοπός  

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη, η υποστήριξη και η προώθηση των διδακτικών - εκπαιδευτικών 

και ερευνητικών διαδικασιών, οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια των Μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας και επιπλέον η υποστήριξη των προοπτικών για 

τη συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση των εκπαιδευτικών στόχων του τμήματος. Στόχοι Οι ενδιάμεσοι 

στόχοι της βιβλιοθήκης μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: -Η συνεχής επιδίωξη για την κατάρτιση μιας 

ποιοτικής, σύγχρονης και πλούσιας συλλογής. -Η εξασφάλιση επαρκούς χώρου και η διαμόρφωση 

κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και την 

προώθηση της ατομικής και ομαδικής μελέτης και έρευνας. -Η αποτελεσματική οργάνωση και 

διαχείριση του υλικού της συλλογής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και έγκυρη αντιμετώπιση 

των αναγκών των χρηστών της βιβλιοθήκης. -Η μέριμνα για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων που 

υποστηρίζουν τη λειτουργία της, και η αποτελεσματική διαχείρισή τους. -Η εξασφάλιση του 

απαραίτητου και κατάλληλου εξοπλισμού για τις τρέχουσες και τις νέες ανάγκες. -Η εξασφάλιση 

ικανοποιητικού, για τους χρήστες της βιβλιοθήκης, ωραρίου λειτουργίας. -Η σύνδεση και η ανάπτυξη 

συνεργασιών με άλλες βιβλιοθήκες καθώς και με σχετικούς οργανισμούς του εσωτερικού και του 

εξωτερικού, για την καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων πηγών. -Η στενή συνεργασία της 

βιβλιοθήκης με το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, τους φοιτητές και τη διοίκηση του ιδρύματος, 

για τη συστηματική παρακολούθηση των τρεχουσών και συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών τους. -Η 

συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών της βιβλιοθήκης. Οι 

προαναφερόμενοι ενδιάμεσοι στόχοι αποτελούν το πλαίσιο της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της 

βιβλιοθήκης σε καθημερινή βάση και τον οδηγό για την επιδίωξη του πρωταρχικού της σκοπού. 

Προγραμματισμός για τη νέα περίοδο Σε σχέση με τα παραπάνω και στο πλαίσιο ανάπτυξης της 

βιβλιοθήκης του ΠΜΣ, απαραίτητη είναι η δημιουργία ξεχωριστού χώρου (η Βιβλιοθήκη συστεγάζεται 

σε κοινό χώρο γραφείου με το γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Κοινωνιολογίας) που να 

μπορεί να περιέχει τόσο τα βιβλία που αυξάνονται συνεχώς, όσο και τις διπλωματικές εργασίες των 

παρελθόντων ετών, οι οποίες έχουν ταξινομηθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή και συνεχίζεται η 

προσπάθεια να διαχωριστούν ανά έτος, επιβλέπων καθηγητή και θεματική ενότητα, να πάρουν 

ταξινομικό αριθμό.. Έτσι οι μελλοντικοί μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αποκτήσουν καλύτερη 

πρόσβαση και δημιουργηθεί μια κουλτούρα μελέτης εντός του Τμήματός μας. Επίσης συνεχίζεται ο 
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εμπλουτισμός της συλλογής με τα τεκμήρια από την βιβλιογραφία που βρίσκεται στους φακέλους των 

διδασκόντων του μεταπτυχιακού προγράμματος. Επίσης ο αριθμός των τεκμηρίων σε κάθε τίτλο πρέπει 

να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 25% του αριθμού των μεταπτυχιακών φοιτητών. Αυτό επειδή πολλές 

εργασίες είναι ατομικές ή μικρών ομάδων, τα χρονικά πλαίσια μικρά και το γνωστικό αντικείμενο των 

εργασιών συναφές, με αποτέλεσμα το ίδιο τεκμήριο να το χρειάζονται αρκετοί φοιτητές. Ξεκίνησε και 

συνεχίζεται η δημιουργία ενός τομέα με ερευνητικά άρθρα και δημοσιεύσεις των διδασκόντων του 

τμήματος, άλλων καθηγητών καθώς και φορέων που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ 

και γενικότερα με αυτό της επιστήμης της Κοινωνιολογίας.. Βρίσκεται επίσης σε ανάπτυξη και 

προγραμματίζεται να συνεχίσει πρόγραμμα που λειτουργεί ως βάση δεδομένων και στο οποίο 

αποθηκεύονται όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα τεκμήρια (τίτλος, συγγραφέας, εκδότης, 

ISBN, κλπ), και τους χρήστες της (ονοματεπώνυμο, έτος εγγραφής, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο  

επικοινωνίας, κλπ). Αυτό βοηθά στην καλύτερη αναζήτηση των τεκμηρίων (μέσω μίας μηχανής 

αναζήτησης) και την διαθεσιμότητά τους στο ράφι, την άμεση ενημέρωση για τυχόν καθυστέρηση 

επιστροφής κάποιου τεκμηρίου ώστε να γίνει άμεση υπενθύμιση στον χρήστη. Προγραμματίζεται επίσης 

η δημιουργία μίας υπό-σελίδας στην επίσημη ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος στο ίντερνετ 

από την οποία οι χρήστες να ενημερώνονται για τους τίτλους και τη διαθεσιμότητα των τεκμηρίων της 

βιβλιοθήκης, όπως επίσης και να ολοκληρωθεί το ψηφιακό αρχείο με τις νέες διπλωματικές στο οποίο 

οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση. Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης - Αναγνωστηρίου Για 

την εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου δημιουργήθηκε κανονισμός 

λειτουργίας -Κάθε χρήστης της βιβλιοθήκης, πρέπει να λειτουργεί σύμφωνα προς τον κανονισμό της 

βιβλιοθήκης. -Η αποδοχή των όρων του κανονισμού της βιβλιοθήκης είναι απαραίτητη για την ομαλή 

λειτουργία της. -Μέλη της βιβλιοθήκης είναι όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των ΠΜΣ και το 

εκπαιδευτικό προσωπικό του. -Τα μέλη έχουν δικαίωμα χρήσης του χώρου και του υλικού της 

βιβλιοθήκης. -Υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση στη συλλογή. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν μόνοι 

τους το υλικό που τους ενδιαφέρει είτε στα ράφια, είτε ηλεκτρονικά μέσω του αρχείου που τους έχει 

αποσταλεί -Στους χώρους της βιβλιοθήκης, απαγορεύονται αυστηρά το κάπνισμα, κάθε είδους ποτό και 

φαγητό. -Το υλικό της συλλογής διατίθεται στα μέλη για μελέτη στο αναγνωστήριο (εσωτερικός 

δανεισμός) ή μελέτη στο σπίτι (εξωτερικός δανεισμός). -Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για όλο το υλικό 

της εκτός από τις εγκυκλοπαίδειες, τα λεξικά, τα περιοδικά και τις πολύ ακριβές εκδόσεις, που δίνονται 

μόνο για εσωτερικό δανεισμό. -Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια τα βιβλία αλλά τα αφήνουν 

με τάξη στην άκρη του τραπεζιού ή σε χώρο που υποδεικνύεται από τον υπεύθυνο της βιβλιοθήκης. -

Όλα τα μέλη μπορούν να δανειστούν μέχρι πέντε (5) βιβλία για διάστημα πέντε (5) ημερών. Υπάρχει το 

δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμένου υλικού, μία φορά και για διάρκεια τριών (3) ημερών με την 

προϋπόθεση ότι δεν έχει ζητηθεί το συγκεκριμένο υλικό από άλλο χρήστη. Ο δανειζόμενος που 

επιστρέφει δανεισμένο υλικό μπορεί να το δανειστεί ξανά μετά από μια εβδομάδα. -Οι χρήστες είναι 

υπεύθυνοι για τα βιβλία που χρησιμοποιούν. Υπογραμμίσεις και σημειώσεις στα βιβλία δεν 

επιτρέπονται. Το μέλος που χάνει ή καταστρέφει υλικό, υποχρεούται να το αντικαταστήσει. -Η ιδιότητα 

του μέλους μπορεί να ανασταλεί με πρόταση του υπεύθυνου και απόφαση του Συντονιστικού του 

Μεταπτυχιακού, αν παραβιαστεί ο κανονισμός. -Όλοι οι χρήστες που είναι χρεωμένοι με ληξιπρόθεσμο 

υλικό δεν έχουν δικαίωμα άλλου δανεισμού. -Το δανεισμένο υλικό δεν μεταφέρεται σε άλλο μέλος. Ο 

καθένας δανείζεται για τον εαυτό του 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
Χρησιμοποιείται ενιαία η βιβλιοθήκη και το αναγνωστήριο των ΠΜΣ που αναπτύχθηκαν παραπάνω 

3.5. Διαθέσιμα μέσα και υποδομές 

Ως προς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
Αίθουσες διδασκαλίας:  

(α) Αριθμός και χωρητικότητα. Χρησιμοποιείται όλη η υποδομή του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Λόφο 

Ξενία . Παράλληλα, η κτιριακή υποδομή του Τμήματος Κοινωνιολογίας βρίσκεται υπό διαμόρφωση και 

αναμένεται η πλήρης μεταφορά του στο νέο κτήριο των Κοινωνικών Επιστημών, που είναι σε φάση 

ανέγερσης και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2015. Όλες οι δραστηριότητες του Τμήματος 

(Πλην του Εργαστηρίου της Νεότητας, του Αθλητισμού και του Ελεύθερου χρόνου) πραγματοποιούνται 

πλέον στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Λόφο. Οι αίθουσες διδασκαλίας ορίζονται συνολικά 

από το Πανεπιστήμιο και κατανέμονται σε όλα τα κτίρια του Campus. Τα κτίρια όπου στεγάζονται τα 

γραφεία των διδασκόντων και οι λοιποί χώροι του Τμήματος είναι τα εξής: Κτίριο Περιβάλλοντος: 6 

γραφεία για τους διδάσκοντες και 1 γραφείο για τον ΕΤΕΠ του Τμήματος Κτίριο Επιστημών της 

Θάλασσας : 7 γραφεία για τους διδάσκοντες, 1 γραφείο για την πρακτική άσκηση και την βιβλιοθήκη 

του ΜΠΣ ΕΤΚΑΣ και 1 αίθουσα υπολογιστών για το Τμήμα (με θέσεις εργασίας 16 μηχανημάτων) 

Κτίριο Διοίκησης : 2 γραφεία για την γραμματεία του Τμήματος και 2 αποθηκευτικοί χώροι για υλικά 

του Τμήματος (μαζί με τα τμήματα ΤΚΑΙ και ΤΠΤΕ) Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα Γραφεία των 
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Καθηγητών, τα εργαστήρια, η Γραμματεία, το Εργαστήριο Πληροφορικής, κλπ βρίσκονται επίσης σε 

διάφορα κτίρια και αυτό δημιουργεί μια δυσλειτουργία.  

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα. Η επάρκεια η καταλληλότητα και η ποιότητα των αιθουσών 

κρίνεται αρκετά επαρκής και αποτελεσματική.  

(γ) Βαθμός χρήσης. 100% Σελίδα 49/203  

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισμού. Ο υποστηρικτικός 

εξοπλισμός των αιθουσών σε μεγάλο ποσοστό κρίνεται επαρκής.  

 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια:  

(α) Αριθμός και χωρητικότητα  

1. Εργαστήριο Πληροφορικής 21 σταθμοί εργασίας  

2. Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελευθέρου Χρόνου και του Αθλητισμού - 6 σταθμοί 

εργασίας.  

3· Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις νέες Τεχνολογίες - 3 

σταθμοί εργασίας.  

4· Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης - 6 σταθμοί εργασίας.  

5· Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών - 3 σταθμοί εργασίας.  

6. Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών - 3 σταθμοί 

Εργασίας 

 

Εργαστήριο Πληροφορικής 

Προμήθεια σταθμών εργασίας μέσω του διαγωνισμού Π.Ε.Π. Β. Αιγαίου. 

  

Υλοποιήθηκε η προγραμματισμένη προμήθεια των 63 υπερσύγχρονων σταθμών εργασίας (μονάδες Η/Υ, οθόνες, 

πληκτρολόγια, ποντίκια, ακουστικά με μικρόφωνο και κάμερα web). Οι σταθμοί εργασίας εγκαταστάθηκαν: 

• στο Εργαστήριο Πληροφορικής (35), 

• στο Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών (3), 

• στο Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις νέες Τεχνολογίες (3), 

• στο Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελευθέρου Χρόνου και του Αθλητισμού (3), 

• στο Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης (3), 

• στο Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών (3), και 

• στο Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος (13). 

Οι προδιαγραφές υλικών των σταθμών εργασίας είναι: 

Μονάδα Η/Υ: 

Μητρική Πλακέτα: Asus B85M-G rev.1.01, 

Επεξεργαστής: Intel i5 4460 3.2Ghz, 

Μνήμη: 4+4=8Gb ram DDR3, 

Δίσκοι: 120Gb SSD + 500Gb sata HDD + 500Gb sata HDD + 500Gb sata HDD, 

Κάρτα Γραφικών: Asus EN210, 

Οπτικό Μέσο: sata DVD-Rw, 

Οθόνη: Philips 223V5LHSB 

Πληκτρολόγιο: Bitmore K200 USB 

Ποντίκι: Gigabyte M6880X 

Ακουστικά: Ednet multimedia stereo headset with microphone 

Κάμερα Web: Logitech HD Webcam C615 

Το λογισμικό που εγκαταστάθηκε στις μονάδες Η/Υ είναι: 

Microsoft Windows 7 Profesional gr 64bit MSDN, Microsoft Office 2010 Professional gr 64bit MSDN, Vlc, Java, 

Adobe Reader, Adobe Flash Player, Imgburn, 7zip, Mozilla Firefox, Malwarebytes Anti-malware, IBM SPSS 21. 

  

Το 2016 ότι το Τμήμα προμηθεύτηκε 3 μονάδες Η/Υ με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

Μητρική Πλακέτα: Asus H81M-K rev.1.01 

Επεξεργαστής: Intel i3 4170 3.7Ghz 

Μνήμη: 4Gb Ram DDR3 

Δίσκοι: 500Gb sata HDD 

Οπτικό Μέσο: sata DVD-Rw 

Τροφοδοτικό: 450W PS 

2 από αυτές τις μονάδες Η/Υ τέθηκαν στη διάθεση του Ε.Τ.Ε.Π. και 1 στον Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος. 

  

Εργαστήριο Η/Υ 

Παραμένει εγκατεστημένη στο Εργαστήριο Η/Υ η 1 θέση εργασίας για χρήση για τις ανάγκες τηλεδιασκέψεων. Η 

μονάδα εργασίας διαθέτει 2 οθόνες και υποστηρίζει λογισμικά και υλικοτεχνικά όλες τις υπηρεσίες τηλεδιασκέψεων 

που διατίθενται από τους εξυπηρετητές της Υπηρεσίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Μεταφέρθηκαν στην αποθήκη όλοι οι υπόλοιποι σταθμοί εργασίας με σκοπό 

• τη διάθεση / δωρεά προς χρήση σε φορείς εκτός του Ιδρύματος, 
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• τη οριστική διαγραφή, και 

• την κατάτμηση τους σε ανταλλακτικά που θα χρησμοποιηθούν ενδεχομένως μελλοντικά εντός του 

Τμήματος. 

Όσον αφορά τις συσκευές πολλαπλών εκτυπώσεων: 

• ο ασπρόμαυρος εκτυπωτής laser Α4 HP Laserjet P2055DN είναι πλήρως λειτουργικός, 

• το ασπρόμαυρο φωτοτυπικό Α3 Ricoh Aficio MP3352SP είναι πλήρως λειτουργικό, 

• το ασπρόμαυρο φωτοτυπικό Α3 Ricoh Aficio MP4002SP είναι πλήρως λειτουργικό, 

• ο έγχρωμος εκτυπωτής inkjet Α3 HP Business Inkjet 2600 έχει βλάβη και προορίζεται για οριστική 

διαγραφή, 

• έγχρωμος εκτυπωτής laser A4 HP Color Laserjet 4600DN έχει βλάβη και προορίζεται για οριστική 

διαγραφή, 

• ο έγχρωμος εκτυπωτής Laser A3 HP Color Laserjet 9500HDN έχει βλάβη και προορίζεται για οριστική 

διαγραφή, 

• το Plotter HP Designjet 500ps έχει μεταφερθεί στο Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής 

Τεκμηρίωσης. 

Όπως είθισται τα τελευταία χρόνια, οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα να εκτυπώνουν μόνο στον ασπρόμαυρο 

εκτυπωτή Laser A4 (HP Laserjet P2055DN) με δικό τους χαρτί Α4. 

Το Εργαστήριο Η/Υ είναι ανοιχτό και εξυπηρετεί τις ανάγκες του Τμήματος κατά τις μέρες και ώρες που υπάρχει 

εκπαιδευτική ή άλλη δραστηριότητα. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα το Εργαστήριο Η/Υ παραμένει κλειστό. Αυτό 

συμβαίνει λόγω του ότι το γραφείο του Ε.Τ.Ε.Π. βρίσκεται γεωγραφικά σε μεγάλη σχετικά απόσταση από το 

Εργαστήριο Η/Υ και λόγω του ότι μόνιμος επιστάτης δεν έχει βρεθεί. 

Τέλος, το Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος Κοινωνιολογίας είναι πιστοποιημένο Κέντρο Πιστοποίησης 

Εκπαιδευτικών στα πλαίσια του προγράμματος «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των 

Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση»). 

  

Ιστοσελίδα 

Μετά από όλες τις τελευταίες αναβαθμίσεις, στην ιστοσελίδα εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις ελλιπών 

στοιχείων, εξαιτίας του γεγονότος ότι διδάσκοντες / ουσες του Τμήματος δεν έχουν στείλει υλικό που έχει ζητηθεί 

από την αρχή του έτους 2012 (φωτογραφίες, βιογραφικά σημειώματα σε ελληνική και αγγλική γλώσσα, 

διανεμόμενα συγγράμματα, φάκελοι μαθημάτων σε ελληνική και αγγλική γλώσσα), κάτι το οποίο δημιουργεί 

άσχημη εικόνα στους ηλεκτρονικούς επισκέπτες της. 

Είχε προγραμματιστεί και ξεκίνησε η αναβάθμιση της ιστοσελίδας στην τελευταία (3.4) έκδοση για λόγους 

ασφαλείας και η περαιτέρω καλλιτεχνική αναβάθμιση της. Η διαδικασία αυτή διακόπηκε μετά από επίσημο μήνυμα 

από την Πρυτανική Αρχή ότι εποικείται να δοθούν νέες αναλυτικές οδηγίες προς όλους όσους διαχειρίζονται τις 

ιστοσελίδες των Τμημάτων για τη νέα δομή, μήνυμα που όμως δεν ήρθε ποτέ έως σήμερα. Για το λόγο αυτό 

ακυρώθηκε προσωρινά η διαδικασία και για το φόβο της κατάρρευσης της εγκατάστασης της παρούσας δυναμικής 

ιστοσελίδας, τα αντίγραφα ασφαλείας της γίνονται πλέον καθημερινά. 

  

Λογισμικό SPSS 

Σε δύο μαθήματα των Μ.Π.Σ. χρειάστηκε να δοθεί η δυνατότητα από τους αντίστοιχους καθηγητές στους 

αντίστοιχους μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος να εργασθούν στο λογισμικό SPSS σε δικό 

τους Η/Υ. Για το λόγο αυτό, συνεχίστηκε αυτό που κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2013 – 2014 έγινε για πρώτη φορά 

στα χρονικά. Συγκεκριμένα, συντονίστηκε μια προσπάθεια ώστε να έρχονται όλοι οι αντίστοιχοι φοιτητές με το δικό 

τους φορητό Η/Υ στο γραφείο Ε.Τ.Ε.Π. με σκοπό την επί τόπου εγκατάσταση του λογισμικού. Να σημειωθεί ότι 

απαγορεύεται να δοθεί το λογισμικό (σε μορφή προ-εγκατάστασης) σε οποιονδήποτε εκτός από μια μικρή ομάδα 

τεχνικών πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ώστε να μην διαρρεύσουν οι κωδικοί ενεργοποίησης τους οι 

οποίοι είναι μετρημένοι. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, η εγκατάστασης του λογισμικού SPSS έγινε απομακρυσμένα 

(μέσω του προγράμματος teamviewer) αν επρόκειτο για σταθερό Η/Υ. 

  

Υλικοτεχνική υποδομή πληροφορικής 

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, έχει καταγραφεί όλος ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός πληροφορικής. 

  

Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελεύθερου Χρόνου και του Αθλητισμού (ΕΚΝΕΧΑ), 

  

Διευθυντής του εργαστηρίου είναι ο Επ. Καθηγητής Ευστράτιος Γεωργούλας, ο οποίος έστειλε και τον ακόλουθο 

απολογισμό 

Σύμφωνα με τα νομίμως οριζόμενα τα επιστημονικά θέματα του ΕΚΝΕΧΑ, αφορούν στις εξής ενέργειες: 

• Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 

Τμήματος Κοινωνιολογίας καθώς και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, στα αντικείμενα 

με τα οποία ασχολείται. 

Από Σεπτέμβριο 2013 μέχρι και Ιούνιο 2014, συνδρομή και στήριξη διδασκαλίας σε προπτυχιακό επίπεδο των εξής 

μαθημάτων: Κοινωνιολογία του Ελεύθερου Χρόνου, Κοινωνιολογία της Παρέκκλισης και Σεμινάριο: Ευρωπαϊκές 

προσεγγίσεις για την παρέκκλιση και τον κοινωνικό έλεγχο - Jean Monnet module, Αντίστοιχα και στο 

μεταπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα «Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στο έγκλημα και την αντιμετώπιση του» και 

«Έρευνα με αντικείμενο την παραβατικότητα, την εγκληματικότητα και την αντεγκληματική πολιτική». Πιο 
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συγκεκριμένα, σε όλα τα παραπάνω μαθήματα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν την 

υλικοτεχνική υποδομή του εργαστηρίου καθώς και τη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη που διαθέτει. 

  

• Την τεκμηρίωση, την έρευνα και την μελέτη στα θέματα του Τομέα Κοινωνιολογίας της νεότητας, του 

αθλητισμού και της αναψυχής, καθώς και στα θέματα εγκληματολογίας της νεότητας, του αθλητισμού και 

του ελεύθερου χρόνου. 

  

Στο πλαίσιο των παραπάνω μαθημάτων, εκπόνηση ερευνητικών προσπαθειών, χρησιμοποιώντας ποιοτικές 

μεθόδους έρευνας, υπό την ευθύνη του διδάσκοντα. 

  

• Την παραγωγή σύγχρονου κοινωνιολογικού, πολιτισμικού και παιδαγωγικού υλικού, με την ευρεία έννοια 

και ιδιαίτερα περιοδικών, βιβλίων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

  

Με  ευθύνη του ΕΚΝΕΧΑ, εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2013 το έβδομο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού με 

κριτές «Νέοι Έγκλημα και Κοινωνία», εξαμηνιαία έκδοση, στην οποία συμμετείχαν με άρθρο τους διακεκριμένοι 

επιστήμονες. 

• Την διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων με στόχο την 

επιστημονική εμβάθυνση και την διάδοση των αποτελεσμάτων της όλης ερευνητικής εργασίας. 

  

Αρχικά, το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελεύθερου Χρόνου και του Αθλητισμού (Ε.Κ.Ν.Ε.Χ.Α), 

του Τμήματος Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου  Αιγαίου σε συνεργασία με την Εργατική Λέσχη Λέσβου, 

διοργάνωσαν Ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση του 7ου τεύχους» του περιοδικού Νέοι, Έγκλημα και Κοινωνία, η 

οποία πραγματοποιήθηκε στις 12/11/2013 στη Μυτιλήνη, με ομιλητές: Στράτος Γεωργούλας Επίκουρος Καθηγητής, 

Διευθυντής Ε.Κ.Ν.Ε.Χ.Α, Εκδότης περιοδικού, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ανθή Παζιάνου, 

Κοινωνική Ανθρωπολόγος, Δημοσιογράφος ΕΦΣΥΝ, Χρήστος Κουρούτζας, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Μέλος 

Ε.Κ.Ν.Ε.Χ.Α, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Παράσχος Κανλής, Εκπαιδευτικός.   

Ακόμη, πραγματοποιούνται σεμινάρια του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελεύθερου Χρόνου και 

του Αθλητισμού,  που απευθύνονται σε φοιτητές Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς και Υποψήφιους Διδάκτορες, 

και διοργανώνονται από τον Στράτο Γεωργούλα, Επίκουρο Καθηγητή, Διευθυντή Ε.Κ.Ν.Ε.Χ.Α, Τμήμα 

Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την Σεβαστή Τρουμπέτα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα 

Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στο συγκεκριμένο σεμινάριο στις 18/11/2013 πραγματοποίησε ομιλία  ο 

Χρήστος Κουρούτζας, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Μέλος Ε.Κ.Ν.Ε.Χ.Α, με θέμα: «Η συσχέτιση γονιδίων και 

εγκληματικότητας υπό το πρίσμα της κοινωνιολογίας της γενετικής και της βιοεγκληματολογίας. Μια κριτική 

προσέγγιση». 

Στις 12/05/14 1) Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Νεότητας του Ελεύθερου Χρόνου και του Αθλητισμού 

(Ε.Κ.Ν.Ε.Χ.Α), του Τμήματος Κοινωνιολογίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε συνεργασία με το Statewatch - 

Παρατηρητήριο του Κράτους και των Πολιτικών Ελευθερίων στην Ευρώπη, πραγματοποίησαν διάλεξη.  Κεντρικοί 

εισηγητές της Διεθνούς Επιστημονικής Ημερίδας θα είναι ο Tony Bunyan, Ιδρυτής του Statewatch - Παρατηρητήριο 

του Κράτους και των Πολιτικών Ελευθερίων στην Ευρώπη, η Ann Singleton, Πρόεδρος του Κέντρου για τη Μελέτη 

της Φτώχειας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, University of Bristol, κ.α. 

Επίσης, στις 1 και 2/06/14 2) θα υλοποιηθεί εκπαιδευτική επίσκεψη φοιτητών  οι οποίοι παρακολουθούν το 

αντίστοιχο σεμινάριο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Τμήμα το οποίο ασχολείται με τις Ευρωπαϊκές 

Αντεγκληματικές Πολιτικές, στην Αθήνα, στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για την 

παρέκκλιση και τον κοινωνικό έλεγχο - Jean Monnet module. 

  

• Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων αντίστοιχου περιεχομένου καθώς και την ανάληψη εκτέλεσης 

ερευνητικών ή επιμορφωτικών έργων από άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς. 

Σε αυτό πλαίσιο, υλοποιείται το πρόγραμμα Ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για την παρέκκλιση και τον κοινωνικό έλεγχο 

- Jean Monnet module. 

• Την ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας στα αντικείμενα του ενδιαφέροντος του, και για τον λόγο 

αυτό την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα αντίστοιχα εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελεύθερου Χρόνου και του Αθλητισμού 

αναφέρονται τα ανωτέρω στοιχεία. Σε αυτό το πλαίσιο, υπάρχει συνεργασία με το European Group for the Study of 

Deviance and Social Control. 

• Την οργάνωση και υποβοήθηση μεταπτυχιακών ερευνών. 

Ανάληψη διπλωματικών εργασιών φοιτητών του ΜΠΣ του Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Για όλα τα παραπάνω, υπάρχει σαφής αναφορά στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 

της ιστοσελίδας του Τμήματος http://soc-eknexasrv1.aegean.gr/site/istoriko.html, στα πλαίσια του οποίου 

παρέχονται υπηρεσίες κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984 (Α ’53).   

  

Διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων 

Προσβλέποντας στην επιστημονική εμβάθυνση πάνω στο «Προσφυγικό Ζήτημα» και την διάδοση των 

αποτελεσμάτων πρόσφατων ερευνητικών εργασιών της ακαδημαϊκής κοινότητας, βρίσκεται στο στάδιο 

συνεργασίας με το Cooperative Institute for Transnational Studies in collaboration προσβλέποντας στη διεξαγωγή 

http://soc-eknexasrv1.aegean.gr/site/ekpaideysh1.html
http://soc-eknexasrv1.aegean.gr/site/ekpaideysh1.html
http://soc-eknexasrv1.aegean.gr/site/istoriko.html
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του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο «Crossing Borders»,  το χρονικό διάστημα 7-10 Ιουλίου 2016 στο Κτήριο 

Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Οι θεματικές περιοχές του συνεδρίου έχουν ως εξής: 

1. Citizenship/ de-citizenship 

2. Human rights/ dehumanization 

3. Imperialism/colonialism/democracy 

4. Capitalism/socialism 

5. Globalization/internationalism 

6. Refugees/immigrants/ displaced 

7. Borders and identity 

8. Gender issues of the refugee crisis 

9. Childhood and immigration 

10. Volunteerism and NGOs 

11. State crime and immigration 

12. Refugee and asylum law 

13. Education and immigration 

14. Space and immigration 

15. Immigration and Latin America, Africa, EU, USA, Australia, Canada, the world. 

16. Incarceration and refugees 

17. Ecosocialism, Global Justice, Climate Change 

18. Historical dimensions of immigration flows 

19. The Global Debt Crisis and migration 

20. The Rise of Fascism in Europe 

21. Uniting the Workers, activists with the Intelligentsia 

22. Organizing Locally & Globally 

23. International law and human protection of immigrants 

24. Returnable/ undesirable immigrants 

25. Coordination of solutions 

Επιπλέον κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, τα μέλη του εργαστηρίου συμμετείχαν σε δράσεις 

της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης του Εγκλήματος και του Κοινωνικού Ελέγχου καθώς και της Ευρωπαϊκής 

Ομάδας για τη Μελέτη της Παρέκκλισης και του Κοινωνικού Ελέγχου. 

  

Πρακτική Άσκηση Προπτυχιακών Φοιτητών-τριών 

Εντός των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2016 και σύμφωνα με το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής 

Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «Atlas», δυο προπτυχιακοί φοιτητές-τριες θα υλοποιήσουν τη θερινή πρακτική τους 

άσκηση  με αντικείμενο την ενδελεχή ενασχόληση και εκπαίδευση   στο πλαίσιο διοικητικών, επιστημονικών και 

ερευνητικών αρμοδιοτήτων σχετικά με τη μελέτη, έρευνα και τεκμηρίωση  σε θέματα της κοινωνιολογίας της 

νεότητας, του ελεύθερου χρόνου και του αθλητισμού.   

  

Έντυπη Έκδοση Επιστημονικού Περιοδικού 

Το Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Νεότητας  του Ελεύθερου Χρόνου και του Αθλητισμού ήδη από 2008 ξεκίνησε 

την έντυπη έκδοση του επιστημονικού περιοδικού «Νέοι, Έγκλημα και Κοινωνία», φιλοδοξώντας να αποτελέσει 

ένα φόρουμ έρευνας και μελέτης κοινωνιολογικών και εγκληματολογικών θεμάτων με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα 

της νεότητας και του ελεύθερου χρόνου. Το περιοδικό δημοσιεύει υψηλής ποιότητας άρθρα, υιοθετώντας 

πολυδιάστατες προσεγγίσεις, περιλαμβάνοντας ενδελεχή θεωρητική συζήτηση, ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών 

δεδομένων, συγκριτικές μελέτες, συστηματική αξιολόγηση των πολιτικών πρακτικών και παρεμβάσεων, καθώς και 

μελέτες των θεσμών και των πολιτικών διαδικασιών. Αποδίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση μεθόδων των 

κοινωνικών επιστημών όσον αφορά στην κατανόηση και την αξιολόγηση εγκληματολογικών ιδεών και πολιτικών. 

Στο πέρας αυτής της περιόδου προχώρησε: α. στη συγκέντρωση άρθρων και δοκιμίων, β. στην αποστολή των 

άρθρων, προς κρίση, στην επιστημονική επιτροπή του περιοδικού και γ. στην προετοιμασία του επόμενου τεύχους. 

  

Κοινωνιολογία της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις Νέες Τεχνολογίες 

  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 

  

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝ. ΚΑΘ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΔΥ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ 

  

  

2010-2014, Εκλεγείς Πρόεδρος (President- Elect), Research Committee # 26 

Sociotechnics-Sociological Practice World Congress of Sociology Goteborg, Sweden, International Sociological 

Association, (Universidad Complutense, Madrid, Spain) www.isa-sociology.org/rc26.html 

  

Μέλος του Διεθνούς Ερευνητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Κοινωνιολογικής 

Εταιρείας 2010-2014 

  

Ερευνητικά Προγράμματα: 
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2012 

Δράση 2.1/10: Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ένταξης μέσω της 

δημιουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος, Προτεραιότητας: Προτεραιότητα 2: Ανάπτυξη δεικτών 

και μεθοδολογιών αξιολόγησης με σκοπό την αποτίμηση της προόδου, την προσαρμογή πολιτικών και μέτρων και 

την διευκόλυνση του συντονισμού της συγκριτικής μάθησης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, συμμετέχοντες Τ.Κ, 

ΜΠΕΣ, ΤΠΤ 

  

Σε υλοποίηση. 

  

Ακαδημαϊκές Δραστηριότητες και Επιστημονική Δράση : 

  

Με το International Institute of Sociology and Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS), Uppsala, Sweden, 

Centre for the Study of Developing Societies (CSDS) Delhi, India 

  

Συμμετοχή Στο πρόγραμμα του 40th World Congress of the International Institute of Sociology (IIS), στις 16-19, 

Feb. 2012 www.iis2012.org 

  

2012 Tsobanoglou, G., Session Chair with K Prasad “Re-visioning Social Sustainability: Challenging Hegemonies 

and Emerging Alternatives”. 

  

Εισήγηση Tsobanoglou, G. “On Governing the weak ties in Networked Economies – Greece in the EU” 

  

Με τη Διεθνή Κοινωνιολογική Ένωση 

  

Συμμετοχή στο Παγκόσμιο Φόρουμ Κοινωνιολογίας, 1-4 Αυγούστου, 2012, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΜΠΟΥΕΝΟΣ 

ΑΙΡΕΣ, Αργεντική 

  

Εισηγήσεις: 

2012 Tsobanoglou, G., “Assembling the Social as Governing Capacity Building”, Paper to be delivered at the World 

forum of Sociology, 1-4, August, Law School, University of Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 

  

2012 Tsobanoglou, G. “Greek Higher Education Institutions (HEIs) and European Union Drivers : Some 

Observations on Challenging Organizational Changes”, Paper for the World FORUM of Sociology, 1-4, August, 

Law School, University of Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 

  

Συν-διοργάνωση 

European Sociological Association Conference Disaster, Conflict and Social Crisis Research Network of the 

European Sociological Association – University of the Aegean Interim Conference 2012, 13-14 September 2012, 

Lesvos Chamber of Commerce, Mytilene Lesvos “The Debt Crisis in the Eurozone: Social Impacts” 

  

Συνέδρια 

89th Annual Meeting of the Japan Sociological Society (JSS), Kyushu, 8-9 Οκτωβρίου 2016 

-      Προφορική παρουσίαση: Βλαχοπούλου, Ε.Ι., “Community fish stock management for conservation 

and cohesion: A comparative case study between Greece and Japan” 

-      Χρηματοδότηση συμμετοχής μέσω του JSS Travel Grant 

3rd ISA Forum of Sociology, 10-14 Ιουλίου 2016, Βιέννη 

-      Προφορική παρουσίαση: Τσομπάνογλου, Γ. με Γιαννοπούλου, Ι. “The Needs of Unaccompanied 

Children Minors in Greece” 

-      Προφορική παρουσίαση: Βλαχοπούλου, Ε.Ι., και Τσομπάνογλου, Γ. “Fish stock management for 

conservation and cohesion: A comparative study between Greece and Japan” 

-      Προφορική Παρουσίαση: Βλαχοπούλου, Ε.Ι., Sustainable fisheries and global change: The cases of 

Shiretoko Peninsula and Tokyo Bay, Japan” 

-      Τσομπάνογλου, Γ. ISA-Rc26 Congress and Session Chair 

TBTI Symposium on European Small-Scale Fisheries and Global Linkages, Santa Cruz de Tenerife, 29 Ιουνίου-01 

Ιουλίου 2016 

-      Παρουσίαση αφίσας: Βλαχοπούλου, Ε.Ι. “Fishing for Human Lives: Impacts of the refugee crisis on 

the fishers of Eastern Greece” 

International Society of Neurobiology & Psychopharmacology at the 1st Conference on Evidence Based Mental 

Health: From research to clinical practice, 26-29 Μαΐου 2016, Κέρκυρα 

-      Προφορική παρουσίαση: Τσομπάνογλου, Γ., με Πουλή, Ε. “Psychiatric reform and work alteration: 

The case of the psychiatric hospital of Corfu”. 

7th World Fisheries Congress (WFC2016), Busan, 23-27 Μαΐου 2016 

-      Προφορικές παρουσιάσεις: Βλαχοπούλου, Ε.Ι. 

-          “Social-ecological systems analysis in the concept of World Heritage – Fisheries 

management in the Shiretoko World Natural Heritage Site” 

-          “Fisheries Tourism as a way to safeguard the future of a town: The case of Rausu”, Japan” 
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-          “Sustainable bottom-up initiatives of Japanese Fisheries Cooperative Associations under 

the Satoumi concept” 

-      Χρηματοδότηση συμμετοχής μέσω του WFC2016 Attendance Scholarship 

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μάιος 2016, Ρόδος 

-      Προφορική παρουσίαση: Τσομπάνογλου, Γ. «Νεολαία και Εκπαίδευση» 

  

Διεθνές Θερινό Σχολείο: Social Investments and Social Economy: Theory, Practices and European 

Politcy- Socioinvest, (Κοινωνικές Επενδύσεις και Κοινωνική Οικονομία-Θεωρία, Πρακτικές και Ευρωπαϊκή 

Πολιτική), Πρόγραμμα Πολυνησιωτικότητας, Επιτροπή Ερευνών Παν/μιου. Αιγαίου, 7-13 Σεπτεμβρίου 2015, 

Εμπορικό Επιμελητήριο, Ρόδος 

2016 Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής, Ανοιχτό Συνέδριο Κοινωνίας Πολιτών για την Κοινωνική 

Οικονομία, Πανελλήνια Ενωση Συμπράξεων για την Κοινωνική Οικονομία (ΠΕΣΚΟ), ΔΕΣ-ΚΟΙ Κτήριο, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο, Αθήνα 10-12 Ιουνίου. 

http://synedriokalo.gr/ www.panteion.gr/index.php?p=news&section= 

2016 International Conference on : Creative Communities : Building knowledge alliances for Local Development, 

25-07-2016 to 06-08- 2016, under the auspices of the International Sociological Association (ISA-RC26) Leukes, 

Paros 

http://www.aegean.gr/ergaxia//Ergaxia.html 

 2016 Θερινό Σχολείο 

Ερευνα Εργαστηρίου 

2013-2016 Social Impacts of the EU Structural Funds in Greece's EU Integration Process: Issues and Prospects 

2013-2016 Economic Crime and Corruption in the Greek Public Sector: Facing the Challenges 

2016 Ερευνα για την Τοπική Ανάπτυξη με συνεταιριστική μαθησιακή στρατηγική μέθοδο. Το Πάράδειγμα της 

ΑΝΑΒΡΑΣ. με τον Λ. Δούβρο. Υπο έκδοση 

2016 Ερευνα για την σημασία του Μουσείου Πετραλώνων στην ανάπτυξη της φυσικής ιστορίας και της επιστήμης 

του Περιβάλλοντος με την Ε. Γρομπάνοπούλου. Υπο έκδοση. 

2006 Ερευνα για την σημασία Μουσείου του Νυμφαίου για την ανάδειξη του πολιτιστικού κεφαλαίου της χώρας. 

Με τον Λ. Δούρβο. Υπο έκδοση 

2012-2015 Διεθνή Συνεργασία για την “Συνεταιριστική Εκπάιδευση των Διαχειριστών των Συνεταιρισμών” με 

Trentino Cooperativo, Euricse Institute of the Universityof Trento, Trento, Italy, Cooperative College, Manchester, 

German Cooperative Institute, Montabau, Germany, Centre for Civil Society, Bucarest, Romania, Almeria 

Cooperative Union, Spain. www.coopcampus.com 

  

2016-2020 Marie Curie Actions – RurAction: Social entrepreneurship in structurally weak rural regions: Analysing 

innovative troubleshooters in action, International PhD Program under Horizon 2020, Δέκα ερευνητικά 

πανεπιστημιακά ιδρύματα με Υπέυθυνο το Leibnitz Institute of Berlin and Leipzig, the Technical University of 

Berlin, the Roskilde University, the University of Leipzig, the Universityof Poznan, the Univesrsity of Linz, the 

University of Cork, the University Institute of Lisbon Linz και το Παν/μιο του Αιγαίου συνεργαζονται για την 

δημιουργία ενός διαδακτορικού προγράμματος με 10 υπότροφους με την γενική θεματική της Κοινωνικής 

Επιχειρηματικότητας και την ανάδυσή της στον αγροτικό τομέα. www.ruraction.eu 

  

  

Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης 

  

Διευθυντής: Καθηγητής Σωτήρης Χτούρης 

  

In4Youth 

  

Το Εργαστήριο Κ.Π.Ψ.Τ. ολοκλήρωσε την έρευνα ‘Διαδικασίες κοινωνικής ένταξης και ένταξης των νέων στην 

αγορά εργασίας σε περίοδο οικονομικής κρίσης – In4Youth’, με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή κ. Χτούρη 

Σωτήρη. Παράλληλα, για τη διάχυση των αποτελεσμάτων οργάνωσε και υλοποίησε ένα Συνέδριο και μία Ημερίδα 

σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με ομιλητές τους ερευνητές του έργου, του ΕΚΚΕ και ακαδημαικό προσωπικό με 

συναφές αντικείμενο.  

  

Η έρευνα In4Youth παρουσιάζει μία ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης των Ελλήνων Νέων. Διερευνά τις 

καταστάσεις μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση και τις καταστάσεις Ανεργίας ή Αεργίας των νέων 

στις συνθήκες της τρέχουσας οικονομικής κρίσης. 

  

Επικεντρώνεται, κυρίως, στην κατανόηση της συμβολής του κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου στη συνολική 

βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων και στην ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα 

προσπαθεί να προσδιορίσει τους τύπους των εργαζομένων και άνεργων νέων. Προωθεί επίσης την κοινωνική γνώση 

στους τομείς της ευζωίας και της κοινωνικής και πολιτισμικής δραστηριότητας των νέων. 

  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015 σε όλη τη χώρα, με 

κύριο Ερευνητή και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Κοινωνιολογίας Σωτήρη Χτούρη 

  

Η ταυτότητα της έρευνας In4Youth 

http://synedriokalo.gr/
http://www.panteion.gr/index.php?p=news&section
http://www.aegean.gr/ergaxia/Ergaxia.html
http://www.coopcampus.com/
http://www.ruraction.eu/
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– Αναθέτουσα αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

– Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Εθνικό Στρατηγικό 

Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013, Πράξη Αριστεία. 

– Χρόνος διεξαγωγής: 9/2012 - 01/2015 

– Ανάδοχος: Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τηλ: 2251036526, 36531 Φαξ: 2251036524. Ιστοσελίδα: www.culturelab.gr 

  

Μεθοδολογία και Τεχνικές Έρευνας 

Η διερεύνηση των διαδικασιών ένταξης στηρίζεται στην ανάλυση πρωτογενών ποιοτικών και ποσοτικών 

δεδομένων, τα οποία συγκεντρώθηκαν: α) από τη χορήγηση ερωτηματολογίων (Πανελλήνια έρευνα 1952 

Ερωτηματολόγια), β) την υλοποίηση ομαδικών και ατομικών συνεντεύξεων σε επιλεγμένες γεωγραφικά περιοχές 

της χώρας (25 focus group και 17 συνεντεύξεις που καταγράφηκαν με οπτικοακου- 

στικά μέσα), γ) τη συγκριτική μελέτη πολιτικών σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

  

Οι Θεματικές της έρευνας που θα παρουσιαστούν στον παρόντα τόμο είναι: 

Δημογραφικές/κοινωνικές πληροφορίες για άτομα ηλικίας 15-34 ετών. 

Κατάσταση απασχόλησης και χαρακτηριστικά της. 

Σχήματα κοινωνικού αποκλεισμού και καταστάσεων φτώχειας. 

Διαστάσεις κοινωνικού και πολιτισμικού κεφαλαίου. 

Πολιτική Συμμετοχή στα κοινά. 

Κοινωνικά Δίκτυα και ενσωμάτωση. 

Ευζωία και ποιότητα ζωής. 

  

Το δείγμα του In4Youth. Περιοχές έρευνας και στρώματα δειγματοληψίας με το αντίστοιχο τελικό δείγμα ανά 

στρώμα: 

  

Α) Μητροπολιτική περιοχή, πρώτης τάξης (Αθήνα - Αττική): δείγμα 51,6%. 

Β) Μητροπολιτική Περιοχή, δεύτερης τάξης (Θεσσαλονίκη - Περιφέρεια ΚΜ): δείγμα 24%. 

Γ) Αστικές περιοχές της ελληνικής περιφέρειας (Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Πάτρα, Χίος, Ιόνια νησιά): δείγμα 24,4%. 

  

Α. Επιλογή ατόμων: 

Α) Εντός κάθε περιφέρειας αναζητήθηκαν περιοχές ad hoc, στις οποίες θα υπήρχαν άτομα της ομάδας στόχου. Ως 

τέτοια στοχοθετημένα σημεία δειγματοληψίας καθορίστηκαν περιοχές με σχολεία, ΤΕΙ, Πανεπιστήμια και Θεσμοί 

Δια Βίου Εκπαίδευσης. 

Β) Η επιλογή του δείγματος γινόταν από τους συνεντευκτές σε συνεργασία με τους επόπτες της έρευνας, που τους 

είχαν δοθεί ποσοστώσεις, οι οποίες έπρεπε να συμπληρωθούν από καθορισμένες υπο - ομάδες του πληθυσμού. 

  

Β. Ομαδικές και Ατομικές Συνεντεύξεις 

Υλοποιήθηκαν 25 Εστιασμένες Ομάδες και 17 συνεντεύξεις με: 

• νέους (ηλικιακά) μακροχρόνια άνεργους, 

• άτομα που βρίσκονται στο στάδιο της μετάβασης (ολοκλήρωση εκπαίδευσης – αναζήτηση εργασίας), 

• νέους με σταθερή εργασία, 

• νέους με επισφαλή εργασία, 

• μετανάστες δεύτερης γενιάς, 

• εμπειρογνώμονες σε θέματα πολιτικών ένταξης και επιχειρηματικότητας, 

• στελέχη εταιριών που διαμεσολαβούν στις τοποθετήσεις προσωπικού. 

  

Γ. Συγκριτική Έρευνα ευρωπαϊκών και μεσογειακών χωρών και Προτάσεις Πολιτικής 

Η έρευνα In4Youth επιδιώκει την τοποθέτηση των αποτελεσμάτων της σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινωνικό 

πλαίσιο, καθώς η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών αποτελεί ζήτημα όχι μόνο των μεσογειακών χωρών, αλλά 

ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα. 

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται από την ερευνητική ομάδα μία συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στην ελληνική νεολαία 

και στις νεολαίες από επιλεγμένες ευρωπαϊκές και μεσογειακές χώρες, σε θέματα που αφορούν στη δημογραφία, 

στην απασχόληση, στη μετανάστευση, στις πολιτικές πρακτικές και στο θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης. 

Η ερευνητική ομάδα καταθέτει προτάσεις πολιτικής, οι οποίες απορρέουν από την ανάλυση της κατάστασης των 

νέων στην Ελλάδα σήμερα. 

  

Δ. Τα κύρια πεδία της Ποσοτικής έρευνας. 

Τύποι Απασχόλησης, Εδραίωσης της Εργασίας και Ανεργίας, καθεστώτα απασχόλησης των νέων. Διαδικασίες και 

Φάσεις Μετάβασης από την εκπαίδευση στην απασχόληση και στη μακρόχρονη αναζήτηση εργασίας. Μορφές 

Κοινωνικού Αποκλεισμού και Φτώχειας των νέων και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας. Ποιότητα Ζωής και 

Τρόποι Ανθεκτικότητας των νέων ενάντια στην κοινωνική περιθωριοποίηση. 

  

Δημοσιεύσεις – εισηγήσεις In4Youth 
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Στο πλαίσιο του έργου In4Youth εκδόθηκαν τα πρακτικά του Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 

28 Νοεμβρίου 2014, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου – Δήμου Θεσσαλονίκης. Η έκδοση 

πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). 

  

Επίσης, θεματικές ενότητες του ερευνητικού έργου προγραμματίζεται να παρουσιαστούν στα ακόλουθα συνέδρια: 

-           ID:3066 – Accepted 

Title: Labor integration processes and Job embeddedness of young people and the role of social factors in the current 

Greek economic crisis. 

Chtouris, Sotirios; Stalidis, George; Rentari, Malama  

(12th Conference of the European Sociological Association 2015 - Prague from Tuesday 25th August to Friday 28th 

August). 

-           Title: Visual representation  of   Focus Group  about the transition  of Greek Young people from education 

to employment. 

 Prof.  Sotiris Chtouris,  Ass. Prof. Dimitris Papageorgiou 

(IVSA2015 Conference from 25 to 27 June 2015 at the Cultural Foundation of Tinos, at Tinos island, Greece). 

-           Accepted 

Title: Transition from education to employment of Greek Young People.  Social and Cultural Capital as main factors 

for the social and economic    integration of young   people.  Results from In4Youth survey 2012-2014. 

Sotirios Chtouris,  Giorgos Stalidis, Malama Rentari 

(36th Annual Conference of the IWPLMS in Athens) 

  

ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

  

Η επιστημονική - ερευνητική ομάδα του έργου ολοκλήρωσε το πρόγραμμα ‘Αποτύπωση του Πολιτισμικού Τοπίου 

σε ιστορική προοπτική’ του Έργου ‘Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βασικός παράγοντας για την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη του Αιγαιοπελαγίτικου Χώρου, Δράση 6 – Πολυνησιωτικότητα,  καταθέτοντας τα ακόλουθα 

παραδοτέα: 

1.         Ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου (εισαγωγή δεδομένων στη βάση) 

2.         Επιστημονικό κείμενο τεκμηρίωσης 

3.         Τελική έκθεση έργου. 

  

Άλλες Ερευνες 

  

Ερευνες και εφαρμογές για την Υποστήριξη της απασχόλησης στα πλαισια του Προγράμματος ΤΟΠΣΑ 

  

ΤΟΠΣΑ - «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων στην καινοτομία, και την 

καινοτομική επιχειρηματικότητα»  

Χρόνος διεξαγωγής:   Ιούλιος 2012 έως Ιούνιο 2015 

Αναθέτουσα Αρχή: Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 με 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)». 

Περίληψη: Το παρόν σχέδιο αφορά την ένταξη στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 120 

ανέργων οιουδήποτε εκπαιδευτικού επιπέδου εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ καθώς και νέων επιστημόνων 

και ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, αξιοποιώντας τις αναπτυξιακές 

δυνατότητες και προοπτικές της Νήσου Λέσβου που είναι και η περιοχή παρέμβασης. 

  

Παραδοτέα 2014-2015: 

•           3 Εφαρμοστικές Μελέτες (Εταιρία EXELIXIS) 

Τον Ιούνιο 2014 παραδόθηκαν από την ανάδοχο εταιρία «Α. ΑΛΕΞΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΞΕΛΙΞΙΣ» οι 3 

εφαρμοστικές μελέτες που ανέλαβε να υλοποιήσει. Οι μελέτες αφορούσαν στο ρόλο της Καινοτομίας στην 

Απασχόληση και Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων των κρίσιμων παραγόντων ανάπτυξης στα πλαίσια των 

τομέων των εναλλακτικών μορφών ενέργειας (βιομάζα, μικρά υδροηλεκτρικά, μικρά μεσαία αιολικά Φ/Β), της 

πράσινης οικονομίας (ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων, ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων) και των 

μεταφορών, των logistics και των εφοδιαστικών αλυσίδων, σε σχέση με την Οικονομική Ανάπτυξη στο Δήμο 

Λέσβου. 

  

•           3 Εφαρμοστικές Μελέτες 

Τον Ιούλιο 2014 παραδόθηκαν από 3 εξωτερικούς συνεργάτες μελέτες που αφορούσαν στο ρόλο της Καινοτομίας 

στην Απασχόληση και Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων των κρίσιμων παραγόντων ανάπτυξης στα πλαίσια 

των τομέων της αγροβιοτεχνολογίας και διατροφολογίας, της κοινωνικής καινοτομίας και της πληροφορικής, σε 

σχέση με την Οικονομική Ανάπτυξη στο Δήμο Λέσβου. 

  

•           1. Υλοποίηση μόνιμου φόρουμ των φορέων με τακτές συναντήσεις για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας 

2. Υλοποίηση πλατφόρμα επιχειρηματικότητας για την διασύνδεση των φορέων 

3. Σύνταξη κειμένων εργασίας ενεργειών δικτύωσης. 
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•           Δικτύωση 20 τοπικών φορέων που θα συμμετέχουν στις ενέργειες δικτύωσης και θα παρέχουν 

ανατροφοδότηση στις δράσεις της προτεινόμενης Πράξης. 

  

•           Υλοποίηση μέρους των εκθέσεων παρακολούθησης των ωφελούμενων κατά τους 3 πρώτους μήνες της 

απασχόλησής τους. 

  

•           Θεματικό Εργαστήριο - Εκδήλωση 

Το Θεματικό Εργαστήριο - Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15.05.2015 στην Αίθουσα Ι. 

Παυλακέλλης του Επιμελητηρίου Λέσβου με θέμα: Δικτύωση για την Επιχειρηματικότητα των Νέων και την 

Καινοτομία-Προοπτικές Απασχόλησης». Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση του κοινού για τις δυνατότητες 

και τις προκλήσεις που υπάρχουν στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, 

καθώς και για τους τρόπους εύρεσης προσωπικού μέσα από τις τοπικές δομές απασχόλησης. 

  

Έρευνες και εφαρμογές για την Υποστήριξη της απασχόλησης στα πλαίσια του Προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ 

  

ΤΟΠΕΚΟ - Πράξη «Εργασία με Ίσες Ευκαιρίες Ε.Μ.Ι.Ε.» 

Χρόνος διεξαγωγής  01/07/2012 έως 31/08/2015 

Αναθέτουσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ) 

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» με 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)». 

  

Περίληψη: Η πράξη αποτελεί  μια Ολοκληρωμένη Πρόταση ενεργειών και δράσεων, που στόχο έχει την 

αποτελεσματική ενσωμάτωση στην εργασία 100 ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων βάσει διαγνωσμένων αναγκών 

των ιδίων αλλά και της τοπικής αγοράς εργασίας της περιοχής παρέμβασης. 

Παραδοτέα 2014-2015: 

•           Info Point 

Τo Info point (κινητή μονάδα ενημέρωσης) υλοποιήθηκε την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2014, με τη δημιουργία 

ενός σταθερού κλιμακίου ενημέρωσης – από στελέχη που προέβησαν σε προγραμματισμένες εξορμήσεις καθ’ όλη 

την διάρκεια υλοποίησης του Σχεδίου σε πολυσύχναστα μέρη της περιοχής παρέμβασης (π.χ. στέκια νεολαίας, 

καφετέριες). Χρησιμοποιήθηκε το παραχθέν έντυπο υλικό, αλλά κατά περίπτωση και ανάλογα με το κοινό στο οποίο 

απευθύνθηκε παρήγαγε με απλά μέσα και διακινήθηκε έκτακτο ειδικό στοχευμένο υλικό μιας χρήσης που είχε την 

έγκριση του Υπευθύνου της Δράσης. 

•           Τοποθέτηση ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας 

•           Παρακολούθηση ωφελούμενων προγράμματος ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

  

Το  ερευνητικό έργο για το πολιτισμό της Υπαίθρου CANEPAL και την έκδοση σχετικού  Τόμου : Οδηγός Έκθεσης 

Τεχνουργήματα με πρώτες ύλες από Αιγοπρόβατα Παραδοσιακές Τεχνολιγίες Τροφίμων από τα Αιγοπρόβατα. 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CANEPAL 

  

Συνεργάτες 

•           Szabateri Neprajzi Muzeum – Ουγγρικό Μουσείο Ανοικτού 

Χώρου (Συντονιστής έργου), Ουγγαρία, 

•           PRISMA Κέντρο Αναπτυξιακών Μελετών, Ελλάδα, 

•           Muzeum Kresow w Lubaczowie, - Μουσείο Κρεζόφ, Πολωνία, 

•           Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Βουλγαρία, 

•           Αρχιτεκτονικής Τοπίου και Διαχείρισης Τοπίου –Προστασίας της Φύσης του Εσθονικού Πανεπιστημίου 

Επιστημών Φυσικού Περιβάλλοντος Εσθονία, 

•           Ομοσπονδία Αγροτικών Μουσείων και Αγροτικής Κληρονομιάς – AFMA, Γαλλία, 

•           Ερευνητική Μονάδα Τουρισμού και Οικονομικών του Πολιτισμού, Τομέας Εφαρμοσμένων Οικονομικών, 

Πανεπιστήμιο της Βαλένσια, Ισπανία, 

•           Imaginary s.r.l. Ιταλία, 

•           Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου, Ελλάδα, 

  

Αναθέτουσα Αρχή 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, Πρόγραμμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 2007-2013. 

  

Χρηματοδότηση  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το European Culture Programme (2007-2013) - Support for cultural projects 

  

Χρόνος διεξαγωγής  Σεπτέμβριος 2010 –Αύγουστος 2014 

  

Περίληψη 

Το πρόγραμμα συμβάλλει στην διακρατική κινητικότητα των πολιτιστικών φορέων και πολιτιστικών προϊόντων 

που θα προκύψουν, όπως δημοσιεύσεις σε διάφορα θέματα της πολιτιστικής κληρονομιάς και σε διάφορες γλώσσες, 

που θα κυκλοφορήσουν ευρέως σε όλη την Ευρώπη. Προωθεί τον διαπολιτισμικό διάλογο, με τη δημιουργία μιας 
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πλατφόρμας σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων νέων και παλαιών κρατών μελών στο βορρά και στο 

νότο. 

  

Μέσω του προγράμματος η καλλιτεχνική δημιουργία και χειροτεχνία ενθαρρύνεται, ο τουρισμός προωθείται και 

ενισχύεται η περιβαλλοντική βιωσιμότητα που συνδέεται με την εκτροφή προβάτων. Πολιτιστικές δραστηριότητες 

αναβιώνουν με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής ταυτότητας των ορεινών περιοχών. Έτσι, η κοινή πολιτιστική 

ταυτότητα των περιοχών εκτροφής προβάτων ενισχύεται, με τη βοήθεια ενός δικτύου μουσείων εκτροφής προβάτων 

και ποιμαντικής ζωής καθώς και με εκδόσεις, εκθέσεις και συνέδρια, μεταξύ άλλων, με στόχο την ευαισθητοποίηση 

σχετικά με την αξία της κληρονομιάς αυτής από το ευρύ κοινό και τους επαγγελματίες εθνογράφους. 

  

Ερευνητές 

  

Στις έρευνες και άλλες ακαδημαϊκές  δραστηριότητες του Εργαστηρίου συμμετείχαν τα μέλη του Τμήματος  οι: 

Σωτήρης Χτούρης,  Αναστασία Ζήση,  Κώστας Ρόντος,  Μανούσος Μαραγκουδάκη.  4 Υποψήφιοι Διδάκτορες  και 

ένας μεταδιδάκτορας του Τμήματος Κοινωνιολογίας. 

  

Εργαστήριο Κοινωνικών & Πολιτικών Θεσμών 

  

Το Εργαστήριο Κοινωνικών & Πολιτικών Θεσμών, το οποίο ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 269/11 Νοε. 2002  εξυπηρετεί 

διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα θεωρίας, έρευνας και τεκμηρίωσης δεδομένων του κοινωνικού και 

πολιτικού συστήματος. 

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή: 

Να καλύπτει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τις διδακτικές κι ερευνητικές ανάγκες του τμήματος 

Κοινωνιολογίας, καθώς και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στα αντικείμενα με τα οποία 

ασχολείται. 

Να τεκμηριώνει την έρευνα και την μελέτη σε θέματα Θεσμικού Σχεδιασμού, Κοινωνιολογίας των Πολιτικών 

Θεσμών και Πρακτικών. 

Να παράγει Κοινωνιολογικό & Παιδαγωγικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Ειδικότερα, να εκδίδει βιβλία 

και περιοδικά με Ακαδημαϊκούς, Ερευνητικούς και Παιδαγωγικούς στόχους. 

Να διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια, συμπόσια, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις, με στόχο την επιστημονική 

εμβάθυνση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της όλης ερευνητικής εργασίας. 

Να εκτελεί ερευνητικά προγράμματα αντίστοιχου περιεχομένου. 

Να αναλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικών ή επιμορφωτικών έργων από άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς. 

Να αναπτύξει την διεπιστημονικής έρευνας, στα αντικείμενα του ενδιαφέροντός του, και για τον λόγο αυτό, την 

ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα αντίστοιχα Εργαστήρια, Ερευνητικά Κέντρα και Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του 

εξωτερικού. 

Να οργανώσει και να υποβοηθήσει μεταπτυχιακές και διδακτορικές έρευνες. Ιδιαίτερη σχέση έχει δε αναπτύξει με 

το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ευρωπαϊκές 

Κοινωνίες». Αντικείμενο του εν λόγω  Π.Μ.Σ. είναι να μελετηθούν σε βάθος στο πλαίσιο του προγράμματος 

σπουδών ποιοτικά και ποσοτικά: 

• Οι κοινωνικές-πολιτισμικές δυναμικές και προκλήσεις που εμφωλεύουν στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο 

ιδιαίτερα μετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Κεντρική, Ανατολική/ Νοτιοανατολική 

και Μεσογειακή Ευρώπη. 

• οι δυνατότητες δόμησης του ενιαίου κοινωνικού ευρωπαϊκού χώρου και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας 

(European Citizenship). 

• Η δυναμική των ευρωπαϊκών κρατών μεμονωμένα αλλά και συνολικά ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε ευρύτερα 

θέματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. 

  

Στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι: 

• Η κατάρτιση νέων ερευνητών ικανών για έρευνα με στόχο την αποτύπωση της κοινωνικής δυναμικής και 

της ισορροπίας μεταξύ κεντρομόλων και κεντρόφυγων κοινωνικών δυνάμεων προς την κοινωνική / 

οικονομική και θεσμική ολοκλήρωση της Ευρώπης. 

• Η μύηση του φοιτητή στη διεπιστημονική διερεύνηση των ευρωπαϊκών κοινωνιών, και των πολλαπλών 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ευρωπαίοι πολίτες – πολιτικών, θεσμικών, οικονομικών, 

πολιτισμικών, και γεωπολιτικών. 

Να υποβοηθήσει και να αναπτύξει την θεωρητικής έρευνας στην χώρα μας, στα αντικείμενά του. 

Να παρέχει υπηρεσίες κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984 (Α' 53), με το οποίο και ιδρύθηκε. 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

• Διεξαγωγή ελευθεριακού σεμιναρίου. Η Συνέλευση των Μελών και Συνεργατών του Εργαστηρίου σε 

πρόσφατη συνεδρίασή της αποφάσισε τη διεξαγωγή κατ’ έτος ελευθεριακού σεμιναρίου, το οποίο δε θα 

εντάσσεται στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, σε συνεργασία με Τμήματα Κοινωνιολογίας, 

Πολιτικής Επιστήμης και Νομικής ημεδαπών και αλλοδαπών Πανεπιστημίων. 

  

• Έναρξη συνομιλιών με τον Πρόεδρο του Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητή Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη, για την ίδρυση και λειτουργία 

Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Κομοτηνή και τη Μυτιλήνη. 
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• Σύσταση κέντρου τεκμηριωμένης καταγραφής,  ανάλυσης και μελετών θεμάτων που άπτονται των 

επιστημονικών πεδίων που καλύπτει το Εργαστήριο τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Βασικός στόχος του εγχειρήματος είναι να καταστεί κόμβος ενημέρωσης, διαλόγου και έρευνας 

στοχεύοντας να συμβάλλει στην ανάδειξη θεμάτων Θεσμικού Σχεδιασμού και Κοινωνιολογίας των 

Πολιτικών Θεσμών και Πρακτικών. 

  

• Το Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς της πόλης της 

Μυτιλήνης, όπως η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία: «ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΙΑ» και η εφημερίδα: «ΠΟΛΙΤΗΣ», 

οργάνωσε σειρά διαλέξεων με θέμα: «Κρίση και Ελληνική Κοινωνία». Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν 

στην αίθουσα διαλέξεων του κτιρίου του Υπουργείου Αιγαίου και ως ομιλητές προσκλήθηκαν πολιτικοί 

και καθηγητές από ελληνικά πανεπιστήμια. 

  

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των ομιλιών: 

  

1.         Σπουρδαλάκης Μιχάλης, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Θέμα ομιλίας: Ο δικομματισμός ως σύστημα διακυβέρνησης και η διαμάχη για "νέα μεταπολίτευση". 

Ημερομηνία:0 4/12/2012 

  

2.         Κασιμάτης Γιώργος,  Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Τμήματος Νομικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Θέμα ομιλίας: Τα σύγχρονα διεθνή κέντρα αποφάσεων. Πολιτική απορρύθμισης των διεθνών και 

ευρωπαϊκών σχέσεων (νέος συνταγματισμός, μνημόνια και Σύνταγμα).  Ημερομηνία: 05/02/2013 

  

3.         Τσακαλώτος Ευκλείδης, Βουλευτής Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Θέμα ομιλίας: Κρίση και ελληνική κοινωνία. Ημερομηνία: 04/03/2013 

  

4.         Ζώρας Κώστας, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Θέμα ομιλίας: Ριζοσπαστικές τομές στο πολιτικό σύστημα. Ημερομηνία: 09/04/2013 

  

5.         Μεταξάς Γιάννης, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Θέμα ομιλίας: Η αποθεσμοποίηση της Ευρώπης. Ημερομηνία: 04/06/2013 

  

6.         

·            Τσουκαλάς Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 

και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Θέμα ομιλίας: Η ελληνική κοινωνία μπροστά στη κρίση. Ημερομηνία: 11/06/2013 

·            Τσαλίκογλου Φωτεινή, Καθηγήτρια Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Θέμα ομιλίας: Ψυχικό κόστος της κρίσης της ελληνικής κοινωνίας. Ημερομηνία: 11/06/2013 

  

• Συνέδριο: "Δημοκρατία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης".  

Στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε στις 14-16 

Μαϊου 2010 συνέδριο με θέμα «Δημοκρατία Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης». Διοργάνωση, Τμήμα Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών, Τμήμα 

Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο.  Ο διευθυντής του 

εργαστηρίου, καθηγητής, Κώστας Ζώρας, υπήρξε βασικός εισηγητής των θεματικών του συνεδρίου ως μέλος της 

συντονιστικής γραμματείας. Μέλη του εργαστηρίου,τα οποία με άλλους καθηγητές συγκρότησαν την Επιστημονική 

Επιτροπή του Συνεδρίου ήταν ο καθηγητής Κώστας Ζώρας, ο αναπληρωτής καθηγητής Γιάννης Κάλλας, ο 

αναπληρωτής καθηγητής Παναγιώτης Γρηγορίου και ο επίκουρος καθηγητής Νίκος Ναγόπουλος. Τέλος, ο Βασίλης 

Γκίκας, συνεργάτης του εργαστηρίου, διδάσκον του Τμήματος Κοινωνιολογίας παρουσίασε εισήγηση η οποία 

παρουσιάζεται στο παράρτημα που ακολουθεί. 

  

  

• Το εργαστήριο, από το 2009 έως το 2010 συμμετείχε 

ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος επιμόρφωσης και εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Το παρόν πρόγραμμα έχει ως σκοπό την θεωρητική και εμπειρική εξειδίκευση εκπαιδευτικών (πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) φοιτητών και άλλων επιστημόνων στις σύγχρονες τάσεις της Ειδικής Αγωγής και τον 

εμπλουτισμό των γνώσεων, που απαιτούνται, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν με αξιοπιστία και 

θεωρητική  επάρκεια όλες τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες σε παιδαγωγικο-διδακτική και συμβουλευτική βάση. 

Η επιμόρφωση περιλαμβάνει ενότητες διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας, ψυχολογικής και 

συμβουλευτικής υποστήριξης αναπήρων ατόμων, γονέων και δασκάλων, αξιολόγησης, διάγνωσης, καθώς και τους 

τρόπους αξιοποίησης των σύγχρονων στατιστικών (SPSS) μέσων που απαιτεί η Ειδική Αγωγή. 
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Το πρόγραμμα εξειδίκευσης και κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των ειδικοτήτων) και όλων των ειδικοτήτων του Ειδικού Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού. Ο αριθμός των επιμορφούμενων στα τμήματα υλοποίησης του προγράμματος δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος του 50 και τα άτομα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 60. Η επιλογή των επιμορφούμενων θα γίνει κατόπιν 

αιτήσεως τους, του βιογραφικού τους και την επιτυχή παρουσία τους στην εισαγωγική συνέντευξη του σεμιναρίου. 

Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του οικείου ή άλλων πανεπιστημίων με ειδικότητα στην ειδική αγωγή και το 

συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. Οι πρακτικές ασκήσεις εποπτεύονται είτε από τους διδάσκοντες, είτε από 

εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής με μεγάλη πείρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το πρόγραμμα εξειδίκευσης και 

κατάρτισης στην Ειδική Αγωγή βασίζεται στις αρχές της «Εκπαίδευσης Ενηλίκων» σύμφωνα με τις οποίες ο κάθε 

εκπαιδευόμενος ακολουθεί το δικό του ρυθμό μάθησης βασιζόμενος στη προγενέστερη εμπειρία του και στην 

ερευνητική προσπέλαση της γνώσης. 

  

• Ημερίδα: « Ένα “Σύνταγμα” Για Την Ευρώπη. Νέες Αξίες και Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδιακής 

Ενοποίησης» 

Στο κτίριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου (Προκυμαία), έγινε ημερίδα με θέμα «Ένα “Σύνταγμα” για την 

Ευρώπη. Νέες Αξίες και Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδιακής Ενοποίησης». 

  

• Συνάντηση Εργασίας "Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Επιπτώσεις στην Απασχόληση στις 

Παραμεθόριες Περιφέρειες και Πρακτικές Κατάρτισης σε Επιλεγμένους Τομείς της Κοινωνικής 

Οικονομίας". 

Στο κτίριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου (Προκυμαία), έγινε συνάντηση εργασίας με θέμα "Διεύρυνση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Επιπτώσεις στην Απασχόληση στις Παραμεθόριες Περιφέρειες και Πρακτικές 

Κατάρτισης σε Επιλεγμένους Τομείς της Κοινωνικής Οικονομίας", στα πλαίσια του προγράμματος Q-Label που 

έχει αναλάβει το Εργαστήριο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών, σε συνεργασία με εθνικούς κι ευρωπαϊκούς 

φορείς. 

  

• Διεξαγωγή Διεθνούς Συνεδρίου "Φύση, Επιστήμη και Κοινωνικά Κινήματα" 

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη υπό την επιστημονική ευθύνη του Επίκουρου Καθηγητή Μανούσου 

Μαραγκουδάκη. Μετά την κεντρική ομιλία του Γουίλιαμ Ντέβαλλ με τίτλο «Προστασία της Βιο-ποικιλότητας : 

Μια Αισιόδοξη Ματιά», οι θεματικές που αναλύθηκαν στο συνέδριο με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού κοινωνικών 

επιστημόνων από πολλά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ήταν οι εξής:  Ορισμοί, λόγοι, και η κοινωνική κατασκευή της 

φύσης, Επιστήμη, διακυβέρνηση, κοινωνικά κινήματα, και η αντίληψη της επικινδυνότητας, καθώς και η 

θεματική  Ανθρωπότητα και φύση – Φίλοι ή εχθροί; 

• Ευρωπαϊκή Επιστημονική Συνάντηση Εργασίας "Διακυβέρνηση και Κοινωνική Ευρώπη: οι Θεσμικές, 

Κοινωνικές και Οικονομικές επιπτώσεις σε μια μη αναπτυγμένη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια." 

Κύριοι στόχοι της ημερίδας ήταν οι εξής: Η οργάνωση επιστημονικής συνάντησης εργασίας με συμμετοχή ειδικών 

επιστημόνων και με σκοπό την ανάπτυξη βαθέος προβληματισμού γύρω από θέματα που αφορούν στον ρόλο της 

λιγότερο αναπτυγμένης κοινοτικής περιφέρειας (π.χ. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου), στο πλαίσιο μιας Ευρώπης σε 

μεταλλαγή, τις δυνατότητες ανάπτυξής της καθώς και τους λόγους οικονομικής, κοινωνικής και τεχνολογικής 

περιθωριοποίησής της, η προβολή του επιστημονικού έργου, των στόχων και των οραμάτων γύρω από την 

ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλά και του σχεδίου ερευνητικών δράσεων ενός πανεπιστημίου που λειτουργεί σε μια 

ευρωπαϊκή περιφέρεια αυτής της κατηγορίας, καθώς και η προβολή της επιλογής αυτού του πανεπιστημιακού 

ιδρύματος να διαμορφώσει ένα δίκτυο κοινοτικής εμβέλειας Ευρωπαϊκών Εδρών Jean Monnet, που ανήκουν σε 

πανεπιστήμια μη ιδιαίτερα αναπτυγμένων ευρωπαϊκών περιφερειών και ενδιαφέρονται ερευνητικά για τις συνέπειες 

της διεύρυνσης της ΕΕ. 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

·         Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τεχνολογικό Εκπαιδυτικό Ινστιτούτο 

Πειραιά,  «Εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου: Οι επιπτώσεις στην Απασχόληση από την Διεύρυνση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών»,Συντάκτες: Ν. Ματσατσίνης, 

Κ. Δημόπουλος, Ν.Ναγόπουλος, Δ. Γιαννακόπουλος, Α. Σπυριδάκος, Κρήτη 2005. Το παραπάνω 

βιβλίο έχει εκδοθεί και στην αγγλική γλώσσα με τίτλο: “Proceeding of the Qualifying Labour, Social 

Issues and New Technologies, International Conference”. 

  

·         Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αιγαίου: «Οι Κοινωνικές Επιστήμες Σήμερα», 

Επιμέλεια: Κώστας Ζώρας, Φιλήμων Μπαντιμαρούδης, Συλλογικός Τόμος Συνεδρίου: 1ο Συνέδριο 

Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, Θέμα: «Οι Κοινωνικές Επιστήμες Σήμερα». Ο Συλλογικός Τόμος 

εκδόθηκε το 2007 από τις εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα. 

  

·         Τμήμα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 

Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Εργαστήριο Πολιτικής Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο, «Δημοκρατία και ΜΜΕ». Ο 

παραπάνω συλλογικός τόμος εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2011 από τις εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη. 

  

Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών 

  

http://www.aegean.gr/sociology/ekpt/synedrio%20fysi-texnologi/SynedreioFysiTexnol.htm
http://www.aegean.gr/sociology/ekpt/synedrio%20grigoriou/synedrio-greek.htm
http://www.aegean.gr/sociology/ekpt/synedrio%20grigoriou/synedrio-greek.htm
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Διευθυντής του εργαστηρίου Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών είναι ο 

Καθηγητής Κώστας Ρόντος. 

Το Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών εξυπηρετεί διδακτικές και 

ερευνητικές ανάγκες σε θέματα κοινωνικών εφαρμογών πληροφορικής, στατιστικής και ερευνητικών υποδομών, 

και ιδιαίτερα στην συλλογή, επεξεργασία, αναλύση και αποθήκευση δημογραφικών, κοινωνικών και πολιτισμικών 

δεδομένων. 

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: 

-           Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 

Τμήματος Κοινωνιολογίας καθώς και των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, στα αντικείμενα με τα 

οποία ασχολείται. 

-           Την τεκμηρίωση, την έρευνα και την μελέτη στα θέματα έρευνας και ανάλυσης των κοινωνικών και 

πολιτισμικών δεδομένων. 

-           Την παραγωγή σύγχρονου κοινωνιολογικού, πολιτισμικού και παιδαγωγικού υλικού, με την ευρεία έννοια 

και ιδιαίτερα περιοδικών, βιβλίων, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 

-           Την διοργάνωση ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων με στόχο την 

επιστημονική εμβάθυνση και την διάδοση των αποτελεσμάτων της όλης ερευνητικής εργασίας. 

-           Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων αντίστοιχου περιεχομένου. 

-           Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών ή επιμορφωτικών έργων από άλλους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς. 

-           Την ανάπτυξη της διεπιστημονικής έρευνας στα αντικείμενα του ενδιαφέροντος του, και για τον λόγο αυτό 

την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα αντίστοιχα εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ της Ελλάδας και του 

εξωτερικού. 

-           Την οργάνωση και υποβοήθηση μεταπτυχιακών ερευνών. 

-           Την υποβοήθηση και την ανάπτυξη της θεωρητικής και εμπειρικής έρευνας στην χώρα μας στα αντικείμενά 

του. 

-           Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 159/1984 (Α'53). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας η οργάνωση και λειτουργία ενός 

εργαστηρίου που να αναπτύσσει ερευνητική και διδακτική δραστηριότητα σε θέματα κοινωνικής πληροφορικής, 

στατιστικής και ερευνητικών υποδομών σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και στην εφαρμογή τους στην παραγωγή 

γνώσης πάνω σε καίρια κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα αποτελεί, πιστεύουμε, μια αναγκαιότητα. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια αναγκών και στόχων ιδρύθηκε το Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής και 

Στατιστικής, η σημασία του οποίου καθίσταται μεγαλύτερη λόγω της λειτουργίας του μέσα σε ένα Τμήμα 

Κοινωνιολογίας και όχι σε άμεσα σχετιζόμενα, με τα εν λόγω αντικείμενα, Τμήματα, όπως Πληροφορικής, 

Στατιστικής, κλπ. Η διάσταση αυτή όχι μόνο αξιοποιεί την εμπειρία και τις γνώσεις των μελών του εργαστηρίου 

αλλά αναδεικνύει ταυτόχρονα τη σύγχρονη τάση της διεπιστημονικότητας και την συνύπαρξη της ταυτόχρονης 

προόδου της Κοινωνιολογικής Θεωρίας με την Εμπειρική Κοινωνιολογία και τις υποδομές της. 

Στα πλαίσια της λειτουργίας του το εργαστήριο πλαισιώνεται με υποδομές πληροφορικής, σε μηχανήματα και 

λογισμικό και κυρίως επεκτείνεται στην συσσώρευση και την κατάλληλη οργάνωση κοινωνικών και οικονομικών 

δεδομένων και δεικτών. Ο όγκος η δομή και η οργάνωση των δεδομένων είναι κυρίως τα στοιχεία που αποδίδουν 

αξία τόσο εκπαιδευτική όσο και ερευνητική σε ένα εργαστήριο των κοινωνικών επιστημών. Ένα μέρος αυτού του 

λογισμικού και των ερευνητικών υποδομών είναι σήμερα τυποποιημένο και το γνωρίζουν οι κοινωνικοί επιστήμονες 

που εμπλέκονται στην εμπειρική έρευνα, ενώ ένα άλλο σημαντικό μέρος είναι προϊόν της ίδιας της ερευνητικής 

δραστηριότητας του εργαστηρίου και επομένως αναπτύσσεται από τους ερευνητές που συμμετέχουν σ’ αυτό. 

Η συνύπαρξη Κοινωνιολόγων, Οικονομολόγων και λοιπών Κοινωνικών Επιστημόνων ως και ειδικών στο 

Σχεδίασμά και Διενέργεια Ερευνών, στην Πληροφορική, τη Στατιστική, την Δημογραφία και την Ποιοτική Έρευνα 

εξασφαλίζει την διεπιστημονική αντιμετώπιση των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών και ανησυχιών των μελών 

του εργαστηρίου γεγονός που έχει αποδειχθεί και στην πράξη από την μέχρι σήμερα δραστηριότητά του. 

Τα τελευταία τρία χρόνια τα μέλη αλλά και οι συνεργαζόμενοι στις επιμέρους έρευνες του εν λόγω εργαστηρίου 

έχουν αναπτύξει σημαντικό ερευνητικό έργο ενώ υποστηρίζουν και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των φοιτητών τους 

σε εργαλεία και δεδομένα. 

Κατά το έτος 2014-15 ολοκλήρωσε τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

«Μελέτη σκοπιμότητας για τη συγκρότηση εθνικού ερευνητικού δικτύου και τη συμμετοχή του στην ανάπτυξη και 

την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής CESSDA”,Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο 

Θράκης και Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Κοινωνία της Πληροφορίας 

  

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ “ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΥΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ E-LEARNING ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Πρόγραμμα «Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Δια Βίου  Εκπαίδευσης μέσω e-Learning» με αντικείμενο 

“Μέθοδοι Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων στις Κοινωνικές Επιστήμες και τις Επιστήμες της Αγωγής”, δράση 

2.2 στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ- ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ", πράξη ενταγμένη στο ΕΠΕΔΒΜ με κωδικό MIS 355434, Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου, Πανεπιστήμιο κρήτης, Εθνικό και Καποδιστρισακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΝΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ 

ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» δράση 4 στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ «Στήριξη και Ανάδειξη 

Πολυνησιωτικών ΑΕΙ- ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ", πράξη ενταγμένη στο ΕΠΕΔΒΜ με 

κωδικό MIS 355434, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Πάντειο Πανεπιστήμιο 

  

Κατά το έτος 2015-16 ολοκλήρωσε τις ακόλουθες δραστηριότητες: 

«Μελέτη σκοπιμότητας για τη συγκρότηση εθνικού ερευνητικού δικτύου και τη συμμετοχή του στην 

ανάπτυξη και την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής ερευνητικής υποδομής CESSDA”, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Κρήτης,  Κοινωνία της Πληροφορίας 

  

Προγραμμα e-learning «Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα» 

Διενέργεια ευρείας πρωτογενούς στατιστικής έρευνας στην περίοδο Απριλίου-Μαΐου 2016, σε 

συνεργασία με τα ΠΜΣ του Τμήματος, με στόχο την διερεύνηση της πρόσληψης του μεταναστευτικού-

προσφυγικού φαινομένου από την τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης, μέσα από την καταγραφή των 

απόψεων των κατοίκων της, ηλικίας 18 ετών και άνω, σχετικά με το ζήτημα και από τον τρόπο με τον 

οποίο αυτό έχει επηρεάσει την καθημερινότητά τους. Η έρευνα διενεργήθηκε στην πόλη της Μυτιλήνης 

με δομημένο ερωτηματολόγιο 48 ερωτήσεων που συμπληρώθηκε από τους 33 μεταπτυχιακούς φοιτητές 

μέσω επιτόπιας συνέντευξης με τους ερωτώμενους κατά τους μήνες Απριλίου-Μαΐου 2016 και επί 

δείγματος 697 κατοίκων. 

Η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στις 16 Ιουνίου 2016 στη Μυτιλήνη 

κατά τη διάρκεια ειδικής ημερίδας, με θέμα: «Διερεύνηση της πρόσληψης του μεταναστευτικού – 

προσφυγικού φαινομένου από την τοπική κοινωνία της Μυτιλήνης» από τους συντελεστές αυτής και 

συγκεκριμένα από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Έρευνας Καθηγητή Κώστα Ρόντο, τον Καθηγητή 

Νίκο Ναγόπουλο, τους συνεργάτες του Τμήματος Νίκο Πανάγο και Στρατούλα Καραγκούνη και από τους 

33 Μεταπτυχιακούς Φοιτητές.  

β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 

Σε όλα τα Εργαστήρια οι χώροι είναι μη επαρκείς, ακατάλληλοι και μη ποιοτικοί. 

  

(γ) Βαθμός χρήσης. 

Για όλα τα εργαστήρια ο βαθμός χρήσης φθάνει το 100%. 

  

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού. 

Ο εξοπλισμός για όλα τα εργαστήρια χρήζει επείγουσας ανανέωσης. 

  

(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισμού, αντιδραστηρίων, κλπ) 

Οι αποθηκευτικοί χώροι είναι ανεπαρκείς. 

  

• Είναι διαθέσιμα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός προγραμματισμένων ωρών; 

Όλα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια είναι διαθέσιμα, εκτός του Εργαστηρίου Πληροφορικής. 

  

• Επάρκεια και ποιότητα των χώρων και του εξοπλισμού των κλινικών. 

Το Τμήμα δε διαθέτει κλινικές. 

  

• Σπουδαστήρια: Το τμήμα δε διαθέτει σπουδαστήρια. 

(α) Αριθμός και χωρητικότητα 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 

(γ) Βαθμός χρήσης 

 

§  Προσωπικό Διοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης 

(α) Αριθμός και ειδικότητες 

Προσωπικό διοικητικής υποστήριξης: 4 Ειδικότητα: ΠΕ-Διοικητικό 

Προσωπικό Τεχνικής Υποστήριξης:1  Ειδικότητα: ΠΕ Πληροφορικής 

(β) Επάρκεια ειδικοτήτων 

Οι ειδικότητες κρίνονται επαρκείς, ωστόσο τίθεται σοβαρότατο ζήτημα υποστελέχωσης. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Ισχύουν τα παραπάνω που καταγράφτηκαν στο ΠΠΣ 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
Ισχύουν τα παραπάνω που καταγράφτηκαν στο ΠΠΣ 
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3.6. Αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
Το ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχει στις εξετάσεις είναι 78,06%· 

Το ποσοστό επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 ανέρχεται στο 69,78% 

(Συμμετέχοντες στις εξετάσεις) 

Ο μέσος βαθμός πτυχίου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 είναι 7,28 

Η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 είναι τα 5,45 έτη. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Το ΕΤΚΑΣ 2,5 έτη και το ΕΚΕΟ 3 έτη. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
7 έτη. 

 

3.7. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
Η χρήση ΤΠΕ για την παρουσίαση των μαθημάτων πραγματοποιείται σε πρώτο επίπεδο με την ανάρτηση 

των φακέλων των μαθημάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος για το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών. Παράλληλα η αξιοποίηση των ΤΠΕ λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των μαθημάτων 

προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών τόσο από τους διδάσκοντες όσο και από τους 

φοιτητές σε σχέση με την παρουσίαση συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων από τους διδάσκοντες, αλλά 

και για την παρουσίαση των εργασιών από τους φοιτητές. Ειδικότερα όσον αφορά στα μαθήματα 

σεμιναριακού τύπου η χρήση ΤΠΕ καθίσταται απαραίτητη για την ολοκληρωμένη και πλήρη διεξαγωγή 

τους. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ συνιστά ένα απαραίτητο μεθοδολογικό εργαλείο για την άρτια διεξαγωγή 

της διδασκαλίας. Η χρήση των ΤΠΕ πραγματοποιείται ποικιλοτρόπως και κυρίως αφορά στη χρήση 

μέσων για τις διαλέξεις των διδασκόντων, ως εργαλεία εκμάθησης (λ.χ. εκμάθηση και χρήση 

στατιστικού πακέτου SPSS), και ως εργαλεία διάδρασης διδάσκοντα- φοιτητή για την εκπαιδευτική 

διαδικασία στο πλαίσιο ανάπτυξης των ηλεκτρονικών πλατφορμών των μαθημάτων Το ύψος των 

επενδύσεων του Τμήματος σε ΤΠΕ την τελευταία πενταετία ανέρχεται σε 10.000 €. Από τη φύση των 

αντικειμένων που θεραπεύει η εργαστηριακή εκπαίδευση επιβάλλει και απαιτεί για την βέλτιστη 

λειτουργία της τη χρήση ΤΠΕ. Η χρήση τους αφορά στην εκπαίδευση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και εξειδικευμένων λογισμικών πακέτων ως εργαλεία ανάπτυξης συγκεκριμένων μαθημάτων Οι ΤΠΕ 

χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση των φοιτητών στο πλαίσιο χρήσης ανάλογων μεθόδων εξέτασης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όλοι οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν ΤΠΕ στην επικοινωνία τους με τους 

φοιτητές. Η επικοινωνία αυτή δύναται να λαμβάνει χώρα είτε μέσω της γραμματείας του Τμήματος είτε 

μέσω των ίδιων των διδασκόντων με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Ισχύει ότι αναγράφεται στο ΠΠΣ 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
Ισχύει ότι αναγράφεται στο ΠΠΣ 

 

3.8. Βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα 
Η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία μεθοδεύεται μέσω μιας κλιμακωτής 

διαδικασίας, η οποία λαμβάνει χώρα εξαρχής με την εισαγωγή τους στο Τμήμα. Η διαδικασία αυτή 

αφορά στη συμμετοχή τους σε υποχρεωτικά μαθήματα μεθοδολογίας έρευνας από το πρώτο κιόλας 

εξάμηνο φοίτησης τους, στην ενθάρρυνση για εκπόνηση πρακτικής άσκησης και πτυχιακής εργασίας με 

ερευνητικό προσανατολισμό, υποστηρίζοντας τη φυσιογνωμία του Τμήματος και το επαγγελματικό 

προφίλ των αποφοίτων του. Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών αυτών δραστηριοτήτων, αλλά και σε κατ’ 

ιδίαν συναντήσεις των φοιτητών με τους διδάσκοντες, αναπτύσσονται εξονυχιστικά και ενδελεχώς οι 

επιστημονικά κοινώς αποδεκτοί και δεοντολογικά κατάλληλοι τρόποι αναδίφησης και χρήσης της 

βιβλιογραφίας τόσο όσον αφορά στα έντυπα συγγράμματα που διανέμονται ως βοηθήματα των 

μαθημάτων ή στα συγγράμματα στα οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος, 

όσο και στις σύγχρονες μορφές ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας (άρθρα, περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, 
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ιστοσελίδες, blogs, κ.α). Επιπροσθέτως οι φοιτητές του ΠΠΣ και των ΠΜΣ ενθαρρύνονται ώστε να 

πλαισιώνουν τα ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος και να έρχονται σε επαφή με τις ερευνητικές 

διαδικασίες ως προέκταση του διδακτικού έργου. Η ενίσχυση της εμπειρικής έρευνας αποτελεί 

στρατηγικό στόχο του Τμήματος από την αρχή της λειτουργίας του, γεγονός που υποστηρίζεται και με 

την ίδρυση του ΠΜΣ «Έρευνα για την τοπική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή», το οποίο, σε εθνικό 

επίπεδο στον τομέα των κοινωνικών επιστημών, διακρίνεται για το μοναδικό χαρακτήρα εξειδίκευσης 

που διαθέτει. Η εξοικείωση των φοιτητών του Τμήματος με τις ερευνητικές διαδικασίες και η 

ενθάρρυνση διασύνδεσης έρευνας και εκπαίδευσης, ώστε οι φοιτητές να συμμετέχουν σε ερευνητικά 

προγράμματα, συνιστά πάγια πολιτική του Τμήματος. Η πολιτική αυτή βρίσκει εφαρμογή με τη 

συμμετοχή των φοιτητών σε ερευνητικές διαδικασίες που αφορούν στα μαθήματα του προπτυχιακού και 

μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, στην εκπόνηση ερευνητικών πτυχιακών, διπλωματικών και 

διδακτορικών διατριβών, στην ενίσχυση συμμετοχής τους μέσω της πρακτικής άσκησης σε ερευνητικά 

κέντρα και οργανισμούς, στη ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες των ερευνητικών 

εργαστηρίων του Τμήματος, καθώς και με τη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά 

προγράμματα, τα οποία αναλαμβάνει το Τμήμα ή μετέχει ως εταίρος. 

 

3.9. Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού 
Το Τμήμα συνεργάζεται με πλήθος εκπαιδευτικών κέντρων του εσωτερικού υπηρετώντας τις ανάγκες 

του προπτυχιακού, του μεταπτυχιακού και διδακτορικού προγράμματος σπουδών, καθώς παράλληλα 

αναπτύσσει συνεργασίες στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, (βλέπε πίνακα 

συνεργασιών του Τμήματος με αντίστοιχα εκπαιδευτικά κέντρα). Το Τμήμα αναπτύσσει συνεργασίες με 

εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού κυρίως στο πλαίσιο λειτουργίας των ΠΜΣ, των ερευνητικών του 

δραστηριοτήτων, καθώς και για την ενίσχυση της κινητικότητας των διδασκόντων και των φοιτητών 

του. (βλέπε σχετικούς πίνακες συνεργασίες ΠΜΣ με κέντρα του εξωτερικού). Τόσο στο πλαίσιο της 

πρακτικής άσκησης, η οποία συνιστά δεξαμενή βιώσιμων εκπαιδευτικών συνεργασιών με τοπικούς, 

περιφερειακούς και εθνικούς φορείς, όσο και στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Έρευνα για την Τοπική Ανάπτυξη 

και την Κοινωνική Συνοχή, αξιοποιούνται οι συγκεκριμένες εκπαιδευτικές συνεργασίες, δεδομένου ότι 

αποτελούν καινοτόμα υποπεδία της κοινωνιολογίας, στα οποία το Τμήμα προσανατολίζεται 

στοχεύοντας τόσο στην παραγωγή νέας γνώσης, όσο και στην ενεργή συμμετοχή του Τμήματος σε 

ερευνητικά δίκτυα που υπηρετούν τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας, καθώς 

στοχεύουν και στην κατάρτιση των πτυχιούχων του Τμήματος με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να 

δύνανται να μετέχουν ενεργά και ανταγωνιστικά στις σύγχρονες προκλήσεις της αγοράς εργασίας σε 

εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

 

3.10. Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 
Βασική αρχή του Τμήματος αποτελεί η ακαδημαϊκή κινητικότητα των μελών του τα οποία 

ενημερώνονται τακτικά για τις επίκαιρες δυνατότητες. Γι’ αυτό το σκοπό γίνεται χρήση των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων κινητικότητας τόσο στα πλαίσια ERASMUS και των υποτροφιών του ΙΚΥ, όσο και μέσω 

άλλων ερευνητικών προγραμμάτων και διμερών συμφωνιών συνεργασίας. Ο τμηματικός υπεύθυνος για 

τα προγράμματα ακαδημαϊκής κινητικότητας αναλαμβάνει την ευθύνη της τακτικής ενημέρωσης των 

μελών του Τμήματος σχετικά με τις επίκαιρες δυνατότητες και τη διεκπεραίωση της πρακτικής 

εφαρμογής τους. Στη στρατηγική του τμήματος ανήκει η σύναψη διμερών συμφωνιών συνεργασίας με 

Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, όπου τα μέλη του Τμήματος καταθέτουν συγκεκριμένες προτάσεις στον 

τμηματικό υπεύθυνο για τα προγράμματα ακαδημαϊκής κινητικότητας σχετικά με τα Πανεπιστήμια με 

τα οποία επιθυμούν ερευνητική συνεργασία. Τις διμερείς συμφωνίες αξιοποιούν επίσης τα μέλη του 

Τμήματος που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια (sabbatical) καθώς διεξάγουν είτε ολόκληρη είτε μέρος 

της άδειός τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής. Η κινητικότητα του ακαδημαϊκού 

προσωπικού και των φοιτητών του Τμήματος Κοινωνιολογίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 

  

Αριθμός Μετακινούμενων Εξερχόμενων 

Καθηγητών Από το  Τμήμα Κοινωνιολογίας για 

το Erasmus Teaching για τα ακαδ. 

Έτη 2012/13,2013/2014 & 2014/15. 

2012/13: 1 

2013/14: 1 

2014/15: 2 

2015/16:- 

Αριθμός Μετακινούμενων Εξερχόμενων 

Φοιτητών Από το  Τμήμα Κοινωνιολογίας για 

2012/13: - 

2013/14: 2 
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το Erasmus Placement για το ακαδ. 

Έτος 2012/13,2013/2014 & 2014/15. 

2014/15: 3 

2015/16:3 

Αριθμός Μετακινούμενων Εξερχόμενων 

Φοιτητών Από το  Τμήμα Κοινωνιολογίας για 

το Erasmus Studies για το ακαδ. 

Έτος 2012/13,2013/2014 & 2014/15. 

2012/13: 2 

2013/14: 1 

2014/15: 1 

2015/16:1 

Αριθμός Μετακινούμενων Εισερχόμενων 

Φοιτητών Προς το  Τμήμα Κοινωνιολογίας για 

το Erasmus Studies για τα ακαδ. 

Έτη 2012/13,2013/2014 & 2014/15. 

2012/13: 3 

2013/14: 1 

2014/15: 5* 

2015/16: 1 

Αριθμός Μετακινούμενων Εισερχόμενων 

Φοιτητών Προς το  Τμήμα Κοινωνιολογίας για 

το Erasmus Placement για τα ακαδ. 

Έτη 2012/13,2013/2014 & 2014/15 

2012/13: - 

2013/14: - 

2014/15: - 

2015/16:- 

Αριθμός Μετακινούμενων Εισερχόμενων 

Καθηγητών Προς το  Τμήμα Κοινωνιολογίας για 

το Erasmus Teaching για τα ακαδ. 

Έτη 2012/13,2013/2014 & 2014/15 

2012/13: 1** 

2013/14: 1 

2014/15: 3 

2015/16: 2 
Η αναγνώριση του εκπαιδευτικού έργου που πραγματοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυμα προκύπτει μέσω της 

έκθεσης που υποβάλλει κάθε φοιτητής μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 

σε άλλο Ίδρυμα στο γραφείο Erasmus. Η λειτουργία του κεντρικού γραφείου είναι πλήρως 

ικανοποιητική λαμβάνοντας υπόψη και το σοβαρό ζήτημα υποστελέχωοης που υφίσταται. Το τμήμα σε 

συνεργασία με το γραφείο Erasmus διοργανώνει: > Εκδηλώσεις/η μερίδες σε ετήσια βάση > 

Ενημερώσεις με ηλεκτρονική αλληλογραφία > Ενημερώσεις στο πλαίσιο Γ.Σ. Παράλληλα ο τμηματικός 

υπεύθυνος διενεργεί ενημερώσεις σε κατ ιδίαν συναντήσεις με μέλη ΔΕΠ, φοιτητές και διοικητικό 

προσωπικό. Για τους εισερχόμενους φοιτητές διοργανώνεται εκδήλωση υποδοχής από το Τμήμα σε 

συνεργασία με το γραφείο Erasmus. Διοργανώνονται τακτικές συναντήσεις με τον τμηματικό υπεύθυνο, 

ενώ παράλληλα το κεντρικό γραφείο Erasmus λειτουργεί ως workstation για τους εισερχόμενους 

φοιτητές. Όσον αφορά σε ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά ζητήματα οι εισερχόμενοι φοιτητές 

υποστηρίζονται από τον τμηματικό υπεύθυνο, ενώ όσον αφορά σε διοικητικά και ενημερωτικά ζητήματα 

οι εισερχόμενοι φοιτητές υποστηρίζονται από το γραφείο Erasmus. Στο Τμήμα Κοινωνιολογίας δεν 

διδάσκονται μαθήματα σε ξένη γλώσσα για εισερχόμενους αλλοδαπούς σπουδαστές Η οικονομική 

ενίσχυση αφορά στη σίτιση στη στέγαση, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ευπαθείς ομάδες 

φοιτητών, καθώς και στις μεταφορές από και προς το Πανεπιστήμιο. Επιπροσθέτως παρέχονται δωρεάν 

αθλητικές δραστηριότητες και συμμετοχή στις φοιτητικές ομάδες. Πάγια πολιτική του Τμήματος 

συνιστά η προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών και των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού στο 

πλαίσιο της μελέτης και επιστημονικής εμβάθυνσης των θεωρητικών και εφαρμοσμένων πεδίων 

ανάπτυξης των αντικειμένων του Τμήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο στόχο αυτό το τμήμα σε 

συνεργασία με το γραφείο Erasmus διοργανώνει εκδηλώσεις/ημερίδες σε ετήσια βάση, διενεργεί 

συνεχείς ενημερώσεις με ηλεκτρονική αλληλογραφία, ενώ ιδιαίτερα ενεργή είναι η δράση του 

τμηματικού υπεύθυνου. 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Ισχύει ότι αναγράφεται στο ΠΠΣ 

 

Ως προς το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 
Ισχύει ότι αναγράφεται στο ΠΠΣ 

 

3.11 Συμπεράσματα 
Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας που πραγματοποιείται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας είναι η 

διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων μαθημάτων, αλλά και η συγκρότηση απαιτητικών 

Προγραμμάτων Σπουδών, με συνέργειες μαθημάτων, διεπιστημονικότητα και επικαιροποίηση γνώσεων 

στα διάφορα επίπεδα της εκπαίδευσης. Η δομή των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών 

Σπουδών, καθώς και η εκπόνηση διδακτορικών διατριβών ακολουθούν διαδικασίες που συνδέονται με 

τη στρατηγική του Τμήματος και υπάρχει μέριμνα οι απαιτούμενες αλλαγές να μην διαταράσσουν τον 
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βασικό κορμό των μαθημάτων και των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Παράλληλος στόχος είναι τα Π.Σ 

να διαμορφώνονται με τρόπο ώστε να συμβάλλουν στην κατανόησή τους από τους φοιτητές, να μην 

υπάρχουν επικαλύψεις, αλλά και δυστοκίες στις επιλογές μαθημάτων και να διασφαλίζεται η εύρυθμη 

λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στη βάση αυτή προγράμματα σπουδών ακολουθούν και 

εξελίσσουν τις εκάστοτε επιστημονικές, εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες και όχι μόνο υπάρχουσα 

κατανομή γνωστικών αντικειμένων. Επίσης, οι εκάστοτε λοιπόν προτεραιότητες που τίθενται σε κάθε 

νέα αναμόρφωση των ΠΣ, αλλά σε μεγάλο βαθμό και οι διαφαινόμενες αναγκαιότητες επιμέρους 

αναπροσαρμογών μπορούν να εντάσσονται στη λογική συλλογικών αποφάσεων που καταδεικνύουν την 

προοπτική και το στρατηγικό σχεδιασμό του Τμήματος. Κατά αυτόν τον τρόπο το Τμήμα μπορεί και 

συγκροτεί τα προγράμματα σπουδών συλλογικά και όχι ως απλό άθροισμα ατομικών επιλογών και να 

τα συνδέει με την ερευνητική στρατηγική του. Επίσης αφήνει περιθώρια μεγαλύτερης κινητικότητας στα 

μέλη ΔΕΠ, τα οποία είναι δυνατόν να απουσιάζουν λόγω π.χ. εκπαιδευτικής άδειας χωρίς να 

δημιουργείται πρόβλημα στην υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, αλλά και της παρακολούθησης 

διδακτορικών διατριβών και το Τμήμα να καλύπτει τα κενά με το διαθέσιμο κάθε φορά επιστημονικό 

δυναμικό. 

 

4. Ερευνητικό έργο 
 

4.1. Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τμήματος 
Η έρευνα είναι το κυριότερο μέσο διασφάλισης της σχετικής αυτονομίας του επιστημονικού πεδίου και 

ταυτόχρονα το κυριότερο μέσο άντλησης πόρων τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα. 

Λόγω αυτού του διπλού της προορισμού και της διαίρεσής της σε βασική και εφαρμοσμένη, στόχος του 

Τμήματος είναι η ανάπτυξη και των δύο πτυχών της έρευνας. Της βασικής διότι προάγει την επιστήμη 

και παρέχει κύρος μέσα στην επιστημονική κοινότητα και της εφαρμοσμένης διότι μεγιστοποιεί την 

άμεση κοινωνική ωφέλεια και διασφαλίζει πόρους. Γεγονός που πιστοποιεί την αναγκαιότητα χρήσης 

νέων μεθόδων και τεχνολογικών εργαλείων τόσο για την ατομική ακαδημαϊκή συμμετοχή των 

διδασκόντων του Τμήματος σε κοινωνικές έρευνες, όσο, κυρίως, για την συλλογική οργάνωση της 

ερευνητικής στρατηγικής του Τμήματος συνολικά σε αυτόνομη βάση. Η αύξηση της επιστημονικής 

εξειδίκευσης και η ανάγκη ερευνητικής υποστήριξης καθιστούν ολοένα και περισσότερο αναγκαία τη 

συλλογική οργάνωση της έρευνας. Η έρευνα οργανώνεται σήμερα ως θεωρητική παραγωγή και απαιτεί 

μέσα (υποδομές) και πόρους καθώς και διαδικασίες διαχείρισης έργων. Μέσα, πόροι και διαδικασίες 

διαχείρισης απαιτούν συσσώρευση και καταμερισμό εργασίας σε επίπεδο τεκμηρίωσης και χρήσης νέων 

τεχνολογιών. Η συλλογικά οργανωμένη και η συντονισμένη έρευνα είναι σήμερα οι βασικές 

δραστηριότητες παραγωγής νέας γνώσης. Η ερευνητική πολιτική του Τμήματος υλοποιείται μέσα ένα 

ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, το οποίο αφορά στην ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων από τα μέλη 

του ακαδημαϊκού προσωπικού, στην ανάπτυξη και ενίσχυση των ερευνητικών εργαστηρίων του 

Τμήματος χρηματοδοτώντας και διευκολύνοντας την οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων στη 

Μυτιλήνη, τη συμμετοχή μελών του σε επιστημονικά συνέδρια του εσωτερικού και του εξωτερικού, 

στην ενίσχυση των βασικών υποδομών έρευνας, αλλά και στη συστηματική ενίσχυση διπλωματικών και 

διδακτορικών διατριβών στο πλαίσιο των ΠΜΣ. Η ερευνητική διαδικασία υποστηρίζεται από τον Ειδικό 

Λογαριασμό ’Ερευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που παρέχει υποστήριξη στη σύνταξη και υποβολή 

προτάσεων και παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων. Παράλληλα τα μέλη του ακαδημαϊκού 

προσωπικού έχουν την άμεση επίβλεψη των ερευνητικών διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών, 

ενώ ενημερώσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Γ.Σ. του Τμήματος. Σημαντικό εμπόδιο και 

αντικίνητρο στην εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων είναι οι πολυδαίδαλες, χρονοβόρες, 

αντιπαραγωγικές και πολλές φορές παράλογες διαδικασίες διαχείρισης αυτών που επιβάλλονται από το 

δημόσιο λογιστικό. Το ερευνητικό έργο του Τμήματος είναι σημαντικό και τυγχάνει ευρύτερης 

αναγνώρισης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η αναγνώριση αυτή προκύπτει μέσω της ενεργούς και 

διαρκούς συμμετοχής των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού σε συνέδρια του εσωτερικού αλλά και 

διεθνούς εμβέλειας. Παράλληλα το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοργάνωση συνεδρίων-ημερίδων με 

διεθνείς συμμετοχές στα οποία οι διδάσκοντες του Τμήματος, αλλά και οι μεταπτυχιακοί και 

διδακτορικοί φοιτητές, παρουσιάζουν την πρόοδο της έρευνάς τους. Επιπροσθέτως ο απολογισμός της 

ερευνητικής πολιτικής του Τμήματος πραγματοποιείται μέσω της δημόσιας υποστήριξης των 

μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών των φοιτητών. Το Τμήμα παρέχει κίνητρα για τη διεξαγωγή 

της έρευνας στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Τα κίνητρα αυτά αφορούν στη διασφάλιση της 

απαραίτητης χρηματοδότησης των ερευνητικών ομάδων για την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, 

τη χρηματοδότηση των βασικών υποδομών έρευνας (εξοπλισμός -ηλεκτρονικός εξοπλισμός και 

υποστήριξη ερευνητικών εργαστηρίων), στη χρηματοδότηση συμμετοχής σε συνέδρια και στην κάλυψη 
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εξόδων ταξιδιού του ακαδημαϊκού προσωπικού, στη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών των μελών ΔΕΠ, 

καθώς παράλληλα καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει και η επιθυμία για ακαδημαϊκή εξέλιξη και 

προώθηση του έργου των μελών ΔΕΠ. Αξίζει να σημειωθεί αφενός ότι λόγω μείωσης της 

χρηματοδότησης όλα τα παραπάνω κίνητρα έχουν μειωθεί με κίνδυνο να εξαφανιστούν, ενώ στους 

συμβασιούχους διδάσκοντες δεν παρέχονται τα ίδια κίνητρα όπως στα μέλη ΔΕΠ. Το ακαδημαϊκό 

προσωπικό ενημερώνεται καταρχήν μέσω ειδικού ενημερωτικού σημειώματος, το οποίο κοινοποιείται 

σε τακτική βάση από την Επιτροπή Ερευνών σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα. Παράλληλα ενημέρωση 

παρέχεται στο πλαίσιο της ΓΣ του Τμήματος. Επιπροσθέτως το ακαδημαϊκό προσωπικό ενημερώνεται 

σε ατομική βάση σύμφωνα με το ερευνητικό του αντικείμενο και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα μέσω 

των εθνικών και διεθνών συνεργασιών που αναπτύσσει με αντίστοιχα ιδρύματα και φορείς. Η 

ερευνητική διαδικασία υποστηρίζεται τόσο σε επίπεδο Ιδρύματος όσο και σε επίπεδο Τμήματος. 

Ιδρυματικά η υποστήριξη παρέχεται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας, ο οποίος παρέχει 

υποστήριξη σε όλα τα επίπεδα της ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και από τη βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου, όπου παρέχεται πρόσβαση σε σημαντικό αριθμό βιβλιογραφίας και διεθνών 

επιστημονικών περιοδικών για την υποστήριξη μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Σε επίπεδο 

Τμήματος, η ερευνητική διαδικασία υποστηρίζεται μέσω των παροχών του Τμήματος στους διδάσκοντες 

για τη διοργάνωση και τη συμμετοχή τους σε συνέδρια, καθώς και στα ερευνητικά εργαστήρια, οι οποίες 

όμως έχουν μειωθεί σε χαμηλότατο βαθμό τα τελευταία χρόνια λόγω μείωσης της χρηματοδότησης. 

Παράλληλα υποστηρίζεται στο πλαίσιο της εκπόνησης πτυχιακών, διπλωματικών και διδακτορικών 

διατριβών, καθώς και την πραγματοποίηση της θερινής πρακτικής άσκησης. Σελίδα 72/203 Οι υποτροφίες 

που παρέχονται από το Τμήμα στο πλαίσιο υποστήριξης της έρευνας αφορούν στους δύο αριστεύσαντες 

φοιτητές των ΠΜΣ. Η διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στο εσωτερικό του Τμήματος 

καταρχήν λαμβάνει χώρα μέσω της αξιοποίησης των ΠΤΕ του Τμήματος, και συγκεκριμένα μέσω των 

ιστοτόπων του Τμήματος και των ερευνητικών εργαστηρίων. Παράλληλα παρουσιάζονται τα ερευνητικά 

αποτελέσματα πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών δημόσια στο Τμήμα, καθώς οι ανακοινώσεις των 

παρουσιάσεων δημοσιεύονται μία εβδομάδα νωρίτερα στη κεντρική maillist όλου του Πανεπιστημίου. 

Αντίστοιχα δημόσια είναι και η παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των προόδων των 

υποψηφίων διδακτόρων ετησίως. Τέλος η διάχυση πραγματοποιείται στο πλαίσιο διοργάνωσης 

ημερίδων και συνεδρίων, καθώς και συναντήσεων εργασίας ερευνητικών προγραμμάτων στο Τμήμα. 

Τα ερευνητικά αποτελέσματα διαχέονται καταρχήν μέσω της συμμετοχής του ακαδημαϊκού προσωπικού 

σε σημαντικό αριθμό διεθνών συνεδρίων, ανάλογα με το ερευνητικό αντικείμενο που θεραπεύει έκαστος 

διδάσκοντας, και σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων μετά από πρόσκληση. Επιπροσθέτως η διάχυση 

λαμβάνει χώρα στην ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα μέσω της έκδοσης επιστημονικών 

εργασιών των διδασκόντων του Τμήματος σε ελληνικά και διεθνή έγκριτα περιοδικά- με κριτές και 

χωρίς-, βιβλία, συλλογικούς τόμους και πρακτικά εθνικών και διεθνών συνεδρίων με κρίση. Βασικός 

στόχος του Τμήματος συνιστά η υποστήριξη όλων αυτών των δράσεων ακαδημαϊκά και οικονομικά στο 

πλαίσιο υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής του. Σημαντικός στόχος του Τμήματος δεδομένου του 

επιστημονικού αντικειμένου που υπηρετεί αφορά στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του στο 

τοπικό και εθνικό κοινωνικό περιβάλλον. Σε τοπικό επίπεδο η διάχυση των αποτελεσμάτων 

πραγματοποιείται με τη συμμετοχή των διδασκόντων του Τμήματος σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές 

εκπομπές τοπικών μέσων ενημέρωσης- πολλές φορές η συμμετοχή αυτή προκύπτει μετά από πρόσκληση 

των μέσων-, καθώς και με τη διαρκή συγγραφή άρθρων στον τοπικό τύπο. Παράλληλα διδάσκοντες του 

Τμήματος συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν τοπικοί φορείς (φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, φορείς ευρύτερου δημόσιου τομέα, ιδιωτικοί φορείς, ΜΚΟ) και συμμετέχουν σε 

προγράμματα που εκπονούν. Σε εθνικό κοινωνικό περιβάλλον τα μέλη ΔΕΠ επιτελούν έργο υποστήριξης 

προς αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (π.χ. Υπουργείο Εργασίας) και εθνικά δίκτυα (π.χ. ΚΕΣΑΘΕΑ) για 

χάραξη πολιτικών που αφορούν σε κοινωνικούς τομείς του δημόσιου βίου. 
 

4.2. Ερευνητικά προγράμματα και έργα που εκτελούνται στο Τμήμα 

Χρηματοδότης Ε. Υπεύθυνος 

Αρ. 

Προ γ/ 

τος 

Τίτλος Προγράμματος 
Έναρξη 

Προγ/τος 

Λήξη 

Προγ/τος 

Προϋπολογισμός 

(€) 

  
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
2201 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ 

ΝΕΟΤΗΤΑΣ. ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

18-10-2009 
30-9-

2010 
3,440.00 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ- JEAN ΜΟΝΝΕΤ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
2287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ JEAN ΜΟΝΝΕΤ -3 1-9-2010 

31-8-

2013 
45,000.00 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ- JEAN ΜΟΝΝΕΤ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
2189 

SOUTH-EASTERN EUROPEAN 

DEVELOPMENTS ON THE 

ADMINISTRATIVE CONVERGENCE IN 

THE BALKAN STATES 

1-9-2009 
31-8-

2010 
21,548.00 



58 
 

Χρηματοδότης Ε. Υπεύθυνος 

Αρ. 

Προ γ/ 

τος 

Τίτλος Προγράμματος 
Έναρξη 

Προγ/τος 

Λήξη 

Προγ/τος 

Προϋπολογισμός 

(€) 

  
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
214 

Τ 

ΛΕΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΥΡΩ-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 

ΠΑΝ/ΜΙΟΥ EMUNI RES 2009 

7-6-2009 9-6-2009 1,000.00 

Υπουργείο Παιδείας,  ∆ια βίου μάθησης και 

Θρησκευμάτων 
ΚΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ   

CESSDA ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη 

ελληνικών εταίρων για συμμετοχή στις 

Κοινοπραξίες των  Ευρωπαϊκών Ερευνητικών 

Υποδομών στα πλαίσια του ESFRI/2006 

1/6/2013 30/9/2015 95.000,00 

Υπουργείο Παιδείας,  ∆ια βίου μάθησης και 

Θρησκευμάτων 
ΚΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ   

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας 

για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

του  Αιγαιοπελαγίτικου χώρου 

2011 -   

Υπουργείο Παιδείας,  ∆ια βίου μάθησης και 

Θρησκευμάτων 
ΚΑΛΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΔΑΣΤΑ Δομή Απασχόλησης και 

Σταδιοδρομίας 
2010 2014   

ΕΠΑΝ ΙΙ-ΕΣΠΑ ΚΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2205 

So.Da.Net.:ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

20-1-2010 
20-7-

2010 
25,000.00 

ΚΕΠΙΣ ΚΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2124 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΝΟΜΩΝ ΛΕΣΒΟΥ) 

29-4-2009 9-5-2009 1,500.00 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΑΠΑΝΗΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
2157 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 

ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

1-7-2009 
31-3-

2011 
0.00 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΑΠΑΝΗΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
2157-1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
1-7-2009 

31-8-

2012 
743,500.00 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΑΠΑΝΗΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
2157-2 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
1-7-2009 

31-3-

2011 
622,000.00 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΑΠΑΝΗΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
2157-3 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
1-7-2009 

31-3-

2009 
269,000.00 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΑΠΑΝΗΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
2157-4 ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1-7-2009 

31-3-

2009 
77,500.00 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΑΠΑΝΗΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
2157-5 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤ 

Σ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
1-7-2009 

31-3-

2011 
42,500.00 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΑΠΑΝΗΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
2157-6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 1-7-2009 

31-3-

2011 
70,000.00 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΑΠΑΝΗΣ 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 
2157-7 PROJECT MANAGEMENT 1-7-2009 

31-3-

2011 
387,711.76 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ -ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009 

ΧΤΟΥΡΗΣ 

ΣΩΤΗΡΗΣ 
2364 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕ 

ΞΕΝΟΦΟΒΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

9-12-2010 
30-6-

2011 
88,992.72 

ΓΓΕΤ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) 
ΧΤΟΥΡΗΣ 

ΣΩΤΗΡΗΣ 
  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

18/9/2012 17/9/2014 250.000,00 

  
ΧΤΟΥΡΗΣ 

ΣΩΤΗΡΗΣ 
  

Ενδιάμεση Συνδιάσκεψη με τίτλο: "Η Κρίση 

Χρέους στην Ευρωζώνη: Κοινωνικές 

Επιδράσεις" 

1/9/2012 30/9/2012 

  

  8.000,00 

ΕΠ «Επιχειρηματικότητα & 

Ανταγωνιστικότητα» 

ΧΤΟΥΡΗΣ 

ΣΩΤΗΡΗΣ 
  

Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την 

επιχειρηματικότητα νέων στην καινοτομία, και 

την καινοτομική επιχειρηματικότητα 

1/9/2012 30/9/2012 90.520,00 

ΕΠ «Επιχειρηματικότητα & 

Ανταγωνιστικότητα» 

ΧΤΟΥΡΗΣ 

ΣΩΤΗΡΗΣ 
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ Ε.Μ.Ι.Ε. 1/7/2012 30/6/2014 69.113,72 

Πολιτισμός και Νεολαία (MEDIA, Culture, 

Youth in Action, Europe for citizens κα) 

ΧΤΟΥΡΗΣ 

ΣΩΤΗΡΗΣ 
  

CANEPAL: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ : Η 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ 

ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΠΟΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 

1/3/2011 31/8/2014 93.543,00 

  
ΧΤΟΥΡΗΣ 

ΣΩΤΗΡΗΣ 
          

  
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ 

ΜΑΝΟΥΣΟΣ 
  ΕΡΕΥΝΑ Ε.Π. ΚΑΙ ΕΤΕ 1/3/2012 28/2/2013 12.500,00 
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Χρηματοδότης Ε. Υπεύθυνος 

Αρ. 

Προ γ/ 

τος 

Τίτλος Προγράμματος 
Έναρξη 

Προγ/τος 

Λήξη 

Προγ/τος 

Προϋπολογισμός 

(€) 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΡΟΝΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
2435 

Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης των 

αποτελεσμάτων των πολιτικών ένταξης μέσω 

της δημιουργίας Ολοκληρωμένου 

Πληροφορικού Συστήματος 

5/4/2012 30/6/2012 

  

  219.756,97 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΡΟΝΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
  

E-LEARNING ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ 
1/6/2011 31/5/2012 36.000,00 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΡΟΝΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

13012-

10 

  

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΙΚΩΝ 

Ιούνιος 2012 
Ιούλιος 

2012 
27.000 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΡΟΝΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3012-

34 

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΙΚΩΝ 

Ιούλιος 2013   12.000 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΡΟΝΤΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3012-

54 

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΕΝΙΚΑ & ΕΙΔΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΙΚΩΝ 

Ιούλιος 2014   10.000 

Προτεραιότητα 2: «Ανάπτυξη δεικτών και 

αξιολόγηση μεθόδων για την αποτίμηση της 

προόδου, την προσαρμογή πολιτικών και 

μέτρων και την διευκόλυνση του συντονισμού 

της συγκριτικής μάθησης», 

Δράση  2.3  /09:   Διεξαγωγή 

δημοσκόπησης  με θέμα «Κοινωνικές ομάδες 

με ξενοφοβικές τάσεις», στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων 

Τρίτων Χωρών (συγχρηματοδότηση από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 75% από 

κοινοτικούς πόρους και κατά 25% από 

Εθνικούς Πόρους), Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ένταξης και του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Μετανάστευσης και συμμετείχαν σε αυτές 

κάποια άτομα από την ομάδα έργου. 

    

Προτεραιότητα 2: «Ανάπτυξη δεικτών και 

αξιολόγηση μεθόδων για την αποτίμηση της 

προόδου, την προσαρμογή πολιτικών και 

μέτρων και την διευκόλυνση του συντονισμού 

της συγκριτικής μάθησης», 

Δράση  2.3  /09:   Διεξαγωγή 

δημοσκόπησης  με θέμα «Κοινωνικές ομάδες 

με ξενοφοβικές τάσεις», στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων 

Τρίτων Χωρών (συγχρηματοδότηση από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης κατά 75% από 

κοινοτικούς πόρους και κατά 25% από 

Εθνικούς Πόρους), Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Ένταξης και του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Μετανάστευσης και συμμετείχαν σε αυτές 

κάποια άτομα από την ομάδα έργου. 

2010 - 2011   89.000,02 

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια 

βίου Μάθηση» 
    

Έργο «ΜΟΔΙΠ Πανεπιστήμιο Αιγαίου» 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και 

Διά Βίου Μάθηση 2007-2013», ΕΣΠΑ 2007-

2013, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: 

«Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης 

στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης», Φορέας 

Διαχείρισης: Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης 

Προγραμμάτων ΚΠΣ, ΥΠΔΒΜΘ 

2010-2013   400.000,00 

ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια 

βίου Μάθηση» 
    

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΑΕΙ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ 

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ» 

Ένταξη της Πράξης "ΠΕΓΑ - Περιβαλλοντική 

Γεωπληροφορική" με κωδικό MIS 485386 στο 

Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση" 

    176.389,79 

Υπουργείο Εσωτερικών     

Εκπόνηση Μελέτης Ωρίμανσης και 

προετοιμασίας του έργου «Αναβάθμιση των 

Δημοσίων Πολιτικών και Εκσυγχρονισμός των 

Δημοσίων Υπηρεσιών στις νησιωτικές 

περιοχές», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Κοινωνία της Πληροφορίας, για το Υπουργείο 

Εσωτερικών και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο. 

2008     

  

4.3. Διαθέσιμες ερευνητικές υποδομές 
Αριθμός και χωρητικότητα ερευνητικών εργαστηρίων. 1. Εργαστήριο Πληροφορικής: 21 σταθμοί 

εργασίας, 2. Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Νεότητας, του Ελευθέρου Χρόνου και του Αθλητισμού: 6 

σταθμοί εργασίας, 3· Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Εργασίας και Επαγγελμάτων σχετικών με τις νέες 

Τεχνολογίες: 3 σταθμοί εργασίας, Σελίδα 79/203 4· Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ψηφιακής 

Τεκμηρίωσης: 6 σταθμοί εργασίας,, και 5· Εργαστήριο Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών: 3 σταθμοί 

εργασίας. 4. Εργαστήριο Κοινωνικής Πληροφορικής, Στατιστικής και Ερευνητικών Υποδομών:3 

σταθμοί εργασίας. Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων των ερευνητικών εργαστηρίων. 

Σε όλα τα Εργαστήρια οι χώροι είναι μη επαρκείς, ακατάλληλοι και μη ποιοτικοί. Σελίδα 88/392 

Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισμού. Ο εξοπλισμός όλων των 

εργαστηρίων χρήζει επείγουσας ανανέωσης. Οι διαθέσιμες υποδομές δεν καλύπτουν τις ερευνητικές 

ανάγκες του Τμήματος. Όλα τα ερευνητικά αντικείμενα του Τμήματος Κοινωνιολογίας καλύπτονται 

ανεπαρκώς. Παράλληλα, οι ερευνητικές υποδομές του Τμήματος αξιοποιούνται στο έπακρο. 

Παλαιότερα υπήρχε η δυνατότητα μια φορά το έτος να καλύπτεται ένα μέρος των αναγκών του 

Τμήματος σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό πληροφορικής. Στη παρούσα φάση και μετά την πάροδο 2 ετών 
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δεν έχει προμηθευτεί το Τμήμα αντίστοιχο εξοπλισμό, το πρόβλημα δε είναι μεγαλύτερο αν αναλογιστεί 

κανείς το γεγονός ότι έχουν παγώσει οι προμήθειας ακόμα και αναλωσίμων μικρής δαπάνης. Απαιτείται 

η σταθερή παροχή ανάλογων πιστώσεων κατόπιν σαφούς σχεδιασμού για ετήσια ανανέωση, επισκευή, 

συντήρηση και τροφοδοσία με αναλώσιμα του υπάρχοντος εξοπλισμού πληροφορικής. Όσον αφορά 

στον εξοπλισμό των ερευνητικών υποδομών ανανεώνεται τόσο με κονδύλια του Τμήματος, όσο και από 

τον Τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Επιπροσθέτως η προμήθεια η συντήρηση και ανανέωση 

των ερευνητικών υποδομών πραγματοποιείται σε επίπεδο ερευνητικών εργαστηρίων μέσω των 

ερευνητικών προγραμμάτων που αναλαμβάνουν και υλοποιούν 

 

4.4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις των μελών του διδακτικού προσωπικού του 

Τμήματος το ακαδημαϊκό έτος 
Πίνακας 15 

 

4.5. Βαθμός αναγνώρισης της έρευνας που γίνεται στο Τμήμα από τρίτους 
Πίνακας 16 

 

4.6. Ερευνητικές συνεργασίες του Τμήματος 
Η δυναμική και εξελισσόμενη ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς σε επίπεδο προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών σπουδών και σε επίπεδο ερευνητικών συνεργασιών, γεγονός που συνδέει άμεσα το 

Τμήμα με την Κοινωνία, συνιστά ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της συγκρότησης εκπαιδευτικών και 

ερευνητικών δραστηριοτήτων αυτού, το οποίο καθιστά το Τμήμα ικανό να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες 

απαιτήσεις της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς εργασίας. Οι ερευνητικές συνεργασίες του 

Τμήματος Κοινωνιολογίας με τα τρία είδη των φορέων τονίζουν την εξωστρέφεια των μελών ΔΕΠ, 

διασφαλίζοντας τη συνέχιση της δυναμικής του παρουσίας σε ερευνητικά προγράμματα. Συγκεκριμένα, 

σε επίπεδο διενέργειας κοινωνικής έρευνας το Τμήμα Κοινωνιολογίας έχει να επιδείξει ίσως το πλέον 

αξιοπρόσεκτο έργο. Ήδη σε προπτυχιακό επίπεδο οι φοιτητές αξοικειώνονται με την ερευνητική 

στρατηγική του Τμήματος και συμμετέχουν σε έρευνες που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται υπό την 

καθοδήγηση καθηγητών του Τμήματος. Η δραστηριότητα αυτή αποτυπώνεται και στη συγγραφή τόσο 

σεμιναριακών εργασιών, αλλά κυρίως στη συγγραφή πτυχιακών εργασιών, καθώς πολλές από αυτές 

ενσωματώνουν και τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας. Αναφορικά με τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα 

Σπουδών η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των διπλωματικών εργασιών και διενεργείται σε 

συνεργασία με επιλεγμένους φορείς, Ιδρύματα και Ινστιτούτα της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Σημειώνεται επίσης ότι ένα από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Τμήματος με τίτλο 

«Έρευνα για την τοπική ανάπτυξη και συνοχή» έχει ως βασικό αντικείμενο τη διδασκαλία και την 

εφαρμογή των ποσοτικών και των ποιοτικών μεθόδων στην κοινωνική έρευνα. Στο πλαίσιο αυτό 

ολοκληρώνεται ένα πλήρες πρόγραμμα (μεθοδολογία, εφαρμογές) που αφορά στη διενέργεια 

κοινωνικών ερευνών και την πραγματοποίησή τους με τις απαιτούμενες ερευνητικές συνεργασίες που 

δοκιμάζονται πάνω από 10 έτη στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και αφορούν σε όλα τα αντικείμενα των 

επιστημονικών ειδικοτήτων. Στη διάθεση των Μεταπτυχιακών Σπουδών υπάρχουν όλες οι διπλωματικές 

εργασίες στις οποίες διακρίνει κανείς την έμφαση στην κοινωνική έρευνα και την αξιοποίηση των 

ερευνητικών συνεργασιών 

 

4.7. Διακρίσεις και βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεμηθεί σε μέλη του 

Τμήματος 
Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος έχουν γίνει αποδέκτες πολλών τιμητικών τίτλων και διακρίσεων, είτε ως 

προσκεκλημένοι ομιλητές σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, είτε ως επισκέπτες καθηγητές σε 

ελληνικά και ξένα ΑΕΙ, μέλη επιστημονικών επιτροπών ελληνικών και διεθνών συνεδρίων, είτε ως 

κριτές σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων 

 

Βραβεία 

 

Τιμητικοί Τίτλοι 
Βράβευση μελών του Τμήματος από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ως προς τη 

συμβολή και υποστήριξη του έργου του Διεθνούς Οργανισμού εκ μέρους του Πανεπιστημίου στην 

αντιμετώπιση ζητημάτων και αναγκών προσφύγων. 

 

4.8. Βαθμός συμμετοχής των φοιτητών στην έρευνα 



61 
 

Ικανός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών, και σχεδόν όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι 

διδάκτορες συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. Παράλληλα, δίνεται στους 

φοιτητές και η δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικών εργασιών και θερινής πρακτικής άσκησης. 

 

4.9. Συμπεράσματα 
Η αύξηση της επιστημονικής εξειδίκευσης και η ανάγκη ερευνητικής υποστήριξης καθιστούν ολοένα 

και περισσότερο αναγκαία τη συλλογική οργάνωση της έρευνας. Μέσα, πόροι και διαδικασίες 

διαχείρισης απαιτούν συσσώρευση και καταμερισμό εργασίας. Η συλλογικά οργανωμένη και η 

συντονισμένη έρευνα είναι σήμερα οι βασικές δραστηριότητες παραγωγής νέας γνώσης. Λαμβάνοντας 

υπόψη αυτές τις αναγκαιότητες, αναπόσπαστο μέρος της συνολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας του 

Τμήματος Κοινωνιολογίας συγκροτεί η ερευνητική του στρατηγική, η οποία προσδίδει, αφενός ένα 

μεγάλο μέρος προστιθέμενης αξίας στις σπουδές της επιστήμης της Κοινωνιολογίας με την εξωστρεφή 

κατεύθυνση στην κοινωνική- εμπειρική γνώση, αφετέρου επιδιώκει στη διασφάλιση πόρων ώστε να 

υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής όλο και περισσότερων επιστημόνων – ερευνητών. Στο πλαίσιο αυτό, 

στόχος είναι η ανάπτυξη τόσο της βασικής όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας. Της βασικής διότι 

προάγει την επιστήμη και παρέχει κύρος μέσα στην επιστημονική κοινότητα και της εφαρμοσμένης διότι 

μεγιστοποιεί την άμεση κοινωνική ωφέλεια και διασφαλίζει πόρους. Η ερευνητική στρατηγική του 

Τμήματος υλοποιείται μέσα από την ανάπτυξη συγκεκριμένων και σταθερών ερευνητικών 

προγραμμάτων, ανεξάρτητων από τις ευκαιρίες άμεσης χρηματοδότησης που είναι κάθε φορά 

διαθέσιμες. Τα ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος υλοποιούνται κυρίως μέσα από συγκεκριμένα 

ερευνητικά έργα. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος κατά την άσκηση των ακαδημαϊκών καθηκόντων τους 

μετέχουν σε αυτές τις ερευνητικές δραστηριότητες, ατομικά ή συλλογικά οργανωμένες. Παράλληλα το 

Τμήμα οργανώνει συλλογικά τη δική του αυτόνομη ερευνητική στρατηγική και συμβάλει με το 

ερευνητικό έργο του στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων κυρίως αυτών που 

αποτελούν ένα σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε εθνικό 

και τοπικό επίπεδο. Ιδιαίτερα σε σχέση με το τελευταίο στόχος του Τμήματος είναι να συμβάλει με το 

έργο του στην αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων και αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Η 

επιστημονική ενασχόληση με τα κοινωνικά προβλήματα της περιοχής συμβάλλει παράλληλα στην 

αναβάθμιση της ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος, ενώ η συγκέντρωση ενός αξιόλογου 

επιστημονικού δυναμικού στην περιφέρεια οδηγεί επίσης και στην ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας. 

Τέλος, να σημειωθεί ότι το Τμήμα Κοινωνιολογίας έχει ως στρατηγικό στόχο ήδη από τη δημιουργία 

του, την ενίσχυση της εμπειρικής έρευνας στη χώρα και στην Περιφέρεια. Βασικό στοιχείο για να 

αναπτύξουν οι απόφοιτοί του ερευνητικό προφίλ είναι η εξοικείωση με τις διαδικασίες της έρευνας. Το 

Τμήμα ευνοεί τη διασύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή φοιτητών, κυρίως 

μεταπτυχιακών, στην έρευνα. Εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση είναι η πρακτική άσκηση που μπορεί 

να εκπονείται σε εργαστήρια του Τμήματος, η πτυχιακή και διπλωματική εργασία, η ανάπτυξη ειδικών 

εργαστηριακών μαθημάτων η κατάλληλη εκπαίδευση των φοιτητών στις μεθόδους και τις τεχνικές της 

εμπειρικής έρευνας και τέλος η σύνδεση των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος με την 

ερευνητική μεθοδολογία μέσα από την συνδιδασκαλία. 

 

5. Επιμορφωτικό έργο 
1. Θερινό Σχολείο: Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων 

Ανάλυσης. Τμήμα Κοινωνιολογίας. 2 - 13/7/2012 (Επιστ. Υπευθ. Καθ. Κ. Ρόντος) 2. Θερινό Σχολείο: 

Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση: Μια νέα ευρωπαϊκή κυβερνητική τέχνη. Τμήμα Κοινωνιολογίας. 1 -15 

/7/2013. (Επιστ. Υπευθ. Καθ. Π. Γρηγορίου) 3. Θερινό Σχολείο: Κοινωνική Τάξη, Σχολείο Και 

Κοινωνική Αναπαραγωγή. Τμήμα Κοινωνιολογίας. 4 - 13 /7/2013. (Επιστ. Υπευθ. Καθ. Α. Αλεξίου) 4. 

Θερινό Σχολείο: Ειδικά Θέματα Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων 

Ανάλυσης. Τμήμα Κοινωνιολογίας. 1 - 7 /7/2013. (Επιστ. Υπευθ. Καθ. Κ. Ρόντος) 5. Θερινό Σχολείο: 

Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Δημοκρατία. Τμήμα Κοινωνιολογίας. 1 - 11 /7/2014. (Επιστ. Υπευθ. Καθ. 

Π. Γρηγορίου) 6. Θερινό Σχολείο: Κοινωνική Τάξη, Σχολείο Και Κοινωνική Αναπαραγωγή. Τμήμα 

Κοινωνιολογίας. 1 - 6 /7/2014. (Επιστ. Υπευθ. Καθ. Α. Αλεξίου) 7. Θερινό Σχολείο: Ειδικά Θέματα 

Μεθοδολογίας Έρευνας, Ποσοτικών και Ποιοτικών Μεθόδων Ανάλυσης. Τμήμα Κοινωνιολογίας . 30/6 

- 5/7 /2014. (Επιστ. Υπευθ. Καθ. Κ. Ρόντος) 8. Εκπαιδευτικό έργο στα πλαίσια της Δια Βίου 

Εκπαίδευσης μέσω e-Learning» με αντικείμενο “Εμπειρική Κοινωνική Έρευνα”, 

Αυτοχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. 9. ΔΡΑΣΗΣ 4, ΤΙΤΛΟΣ «Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις 

τοπικές κοινωνίες», "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη 

και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Ενταγμένη πράξη στο 
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ΕΠΕΔΒΜ με κωδικό MIS 355434, 2012 10. ΔΡΑΣΗΣ 3, Θερινά Προγράμματα Σπουδών, "ΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ", «Στήριξη και Ανάδειξη 

Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» Ενταγμένη πράξη στο ΕΠΕΔΒΜ με 

κωδικό MIS 355434 11. ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» «Προγράμματα δια βίου 

μάθησης ΑΕΙ για επικαιροποιηση γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ», Ένταξη της πράξης "ΠΕΓΑ - 

περιβαλλοντική γεωπληροφορική" με κωδικό MIS 485386 στο επιχειρησιακό. Πρόγραμμα "εκπαίδευση 

και δια βίου μάθηση 

 

6. Κοινωνικό έργο 
Συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας στο Αντιρατσιστικό Παραρατηρητήριο του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου Συνεχής συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας στην Επιτροπή 

πολιτογράφησης της Περιφέριεας Β. Αιγαίου Συμμετοχή μελών του Τμήματος Κοινωνιολογίας στις Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις «Βοήθεια για το παιδί και τον έφηβο», «Χωριό όλοι μαζί» και «Συνύπαρξη 

στο Αιγαίο» Συμμετοχή μελών ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνιολογίας σε ομιλίες που διοργανώθηκαν από 

το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για θέμα σχετικά με την κρίση και 

την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

7. Φοιτητική ζωή 
Οι φοιτητές οργανώνουν και συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (άστεγοι, πανεπιστημιακός 

αθλητισμός, κινηματογραφική λέσχη, αστρονομική ομάδα, κλπ.) και επιστημονικές συναντήσεις σε 

συνεργασία με τα όργανα του Τμήματος. 

 

8. Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές 
 

8.1. Υποδομές των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών 
Με την μετακόμιση της γραμματείας στο Κτίριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Μυτιλήνη, 

η γραμματεία του Τμήματος αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σημαντικό λειτουργικό πρόβλημα. Οι νέοι χώροι 

είναι κατά πολύ μικρότεροι με αποτέλεσμα η εξυπηρέτηση των φοιτητών να μη διεξάγεται με επάρκεια. 

Τα γραφεία του προσωπικού δεν έχουν προδιαγραφές ώστε να εξυπηρετούν φοιτητές, καθώς δεν υπάρχει 

γκισέ, είναι πολύ μικρά σε μέγεθος, είναι γεμάτα από το προβλεπόμενο αρχειακό υλικό και έχουν 

περιορισμένο φυσικό φωτισμό. Λόγω του περιορισμένου χώρου, δεν υπάρχει η δυνατότητα λειτουργικής 

κατάταξης του αρχειακού υλικού, με αποτέλεσμα το αρχειακό υλικό της γραμματείας να είναι 

διαμοιρασμένο σε 9 διαφορετικά σημεία, με την όποια δυσλειτουργία αυτό συνεπάγεται. Παράλληλα οι 

χώροι δεν μπορούν να φιλοξενήσουν άλλον εργαζόμενο, γιατί δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος χώρος 

εργασίας. Θα χρειαστεί στο μέλλον πρόβλεψη για επιπλέον εξοπλισμό (μεταλλικοί φωριαμοί και 

ντουλάπες) για την αρχειοθέτηση των νέων φακέλων, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για την μεταφορά 

της γραμματείας σε μεγαλύτερο χώρο που να καλύπτει τις ανάγκες της. Επίσης θα πρέπει να ενοποιηθούν 

οι βιβλιοθήκες των τριών ΠΜΣ για να υπάρχει χώρος για καλύτερη οργάνωση και επίβλεψη τους. Η 

Γραμματεία του Τμήματος υποστηρίζει περισσότερους από 600 ενεργούς φοιτητές στο προπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών και 120 μεταπτυχιακούς φοιτητές, 16 μέλη ΔΕΠ και έναν ΕΤΕΠ. Βάσει αυτού του 

δεδομένου καθίσταται κατανοητό ότι οι διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος είναι υποστελεχωμένες. 

Επιπροσθέτως όλη την ακαδημαϊκή χρονιά η γραμματεία λειτουργούσε με προσωπικό 3 ατόμων, καθώς 

μία υπάλληλος τελούσε υπό άδεια λοχίας. Παράλληλα λαμβάνοντας υπόψη τα υπερβολικά μεγάλα 

υπόλοιπα αδειών του προσωπικού, τις πρόσθετες ώρες εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου, την 

αδυναμία συμμετοχής σε σεμινάρια εκπαίδευσης, γίνεται αντιληπτό ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες και 

το ωράριο λειτουργίας της Γραμματείας είναι στο έπακρο αποτελεσματικές, παρόλα τα προβλήματα 

υποστελέχωσης. Η συνεργασία των υπηρεσιών του Τμήματος με αυτές της κεντρικής διοίκησης κρίνεται 

ιδιαίτερα αποτελεσματική. Ως προς την οργάνωση και το ωράριο της βιβλιοθήκης το τμήμα καλύπτεται 

τόσο ως προς την πρόσβαση και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όσο και σε σχέση με το ωράριο, δεδομένου 

ότι η βιβλιοθήκη λειτουργεί και το απόγευμα. Εξίσου ικανοποιητική είναι και για τις ανάγκες του 

Τμήματος η συνεργασία με τις υπηρεσίες πληροφόρησης. 

 

Στελέχωση και Οργάνωση Γραμματείας 
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Απασχολούνται τρία άτομα στη Γραμματεία του Τμήματος εκ των οποίων μία θέση Προϊσταμένου . 

Επισημαίνεται η έλλειψη προσωπικού για τις αυξημένες ανάγκες που έχει το Τμήμα, δεδομένου ότι είναι 

το 2ο σε αριθμό φοιτητών Τμήμα των δύο Σχολών της Μυτιλήνης. Στα ΠΜΣ συνεπικουρούν τις 

διοικητικές εργασίες φοιτητές αυτών που λαμβάνουν ως ανταποδοτική υποτροφία μείωση των 

διδάκτρων τους 

 

Βιβλιοθήκη 
Η ποιότητα των τεκμηρίων της βιβλιοθήκης κρίνεται ικανοποιητική, ωστόσο δε συμβαίνει το ίδιο και 

όσον αφορά στην επάρκεια. Λόγω του εύρους των αντικειμένων που χρειάζονται βιβλιογραφική 

κάλυψη, παρατηρούνται ελλείψεις και ειδικά ως προς τους τίτλους περιοδικών, οι οποίοι δεν 

ανανεώνονται λόγω υποχρηματοδότησης 

 

Υπηρεσίες Πληροφορικής 
Το Εργαστήριο Η/Υ του Τμήματος αναβαθμίστηκε εκ νέου σε λειτουργικό σύστημα MS Windows. Οι 

χώροι που φιλοξενούν τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του Τμήματος κρίνονται ελλιπείς σε μέγεθος, 

ακατάλληλοι για τον σκοπό που χρησιμοποιούνται και δύσβατοι από μεταφορικά μέσα που συχνά 

φορτοεκφορτώνουν εξοπλισμό. Επιπλέον μετά την μετακίνηση του Τμήματος στον λόφο του 

Πανεπιστημίου δεν καλύπτουν οι χώροι τις ανάγκες των καθηγητών και φοιτητών, καθώς είναι πολύ 

λιγότεροι από αυτούς που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του Τμήματος 

 

Επάρκεια Υποδομών 
Οι υποδομές και υπηρεσίες πληροφορικής υποστηρίζονται μέσω του Τεχνικού Προσωπικού του 

Τμήματος (1 ΕΤΕΠ) και της Υπηρεσία Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Ιδρύματος. Υπάρχει 

σεβαστό ποσοστό αναποτελεσματικότητας, για το οποίο κύρια αιτία αποτελεί η έλλειψη προσωπικού 

και κονδυλίων. 

 

8.2. Χρήση υποδομών, εξοπλισμού και οικονομικών πόρων 
Η ορθολογική χρήση των διαθέσιμων υποδομών του Τμήματος διασφαλίζεται από τις αρμόδιες 

συντονιστικές επιτροπές του Τμήματος και τη Γ.Σ., όπου και λαμβάνονται οι αποφάσεις. Οι λειτουργίες 

του τμήματος που υποστηρίζονται από τις ΤΠΕ είναι: 1. η κατασκευή και συντήρηση της ιστοσελίδας 

του Τμήματος, 2. η υποστήριξη των χρηστών του Τμήματος στη χρήση Η/Υ, 3. την υποστήριξη των Η/Υ 

(σε εργαστήρια και γραφεία) σε υλικό και λογισμικό, 4. την ανάληψη έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων 

που υλοποιεί το Τμήμα 5. η υποστήριξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 6. 

Δήλωση μαθημάτων (ηλεκτρονικά) από τους φοιτητές Διαχείριση φοιτητών (φοιτητολόγιο) με ειδικό 

λογισμικό 7. Υποστήριξη μαθημάτων (ειδικό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης) 8. Οι ανακοινώσεις του 

ιστότοπου ανανεώνονται σε εβδομαδιαία βάση, ενώ ό,τι αφορά στο υπόλοιπο πλαίσιο του ιστότοπου 

ανανεώνεται σε μηνιαία βάση. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες χρησιμοποιούνται από τους φοιτητές, τις 

διοικητικές υπηρεσίες και το προσωπικό του Τμήματος. Παράλληλα, για τα μέλη του ακαδημαϊκού 

προσωπικού διατίθενται στην ιστοσελίδα του Τμήματος βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική και 

αγγλική γλώσσα, καθώς και αναλυτικός φάκελος για κάθε διδασκόμενο μάθημα. Η πρόσβαση των μελών 

της ακαδημαϊκής κοινότητας σε υποδομές και εξοπλισμό του Ιδρύματος εξασφαλίζεται μέσω σταθμών 

εργασίας, σταθερής τηλεφωνίας και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για πρόσβαση στο διαδίκτυο, στο 

τηλεφωνικό δίκτυο και στο δίκτυο τηλεομοιοτυπίας. Όλα φυσικά μέσω του δικτύου επικοινωνιών της 

Υπηρεσίας Πληροφορικής & Επικοινωνιών ταυ Ιδρύματος. Στους χώρους που διεξάγονται τα μαθήματα 

του Τμήματος υφίστανται επαρκείς υποδομές για ΑΜΕΑ, ωστόσο ως προς την πρόσβαση στους 

εξωτερικούς χώρους παρατηρούνται σχεδιαστικές ελλείψεις. Εξίσου ανεπαρκείς κρίνονται και οι χώροι 

συνεδριάσεων ως προς τη χωροταξία, αλλά και τη διαθεσιμότητα, δεδομένου ότι το Τμήμα μοιράζεται 

τους χώρους συνεδριάσεων με άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Επίσης, όσον αφορά στον υλικό 

εξοπλισμό κάθε Εργαστήριο διαθέτει : σταθμούς εργασίας, μονάδες πολλαπλών εκτυπώσεων, μονάδες 

σαρώσεων, μονάδες βίντεο-προβολής, πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 

8.3. Υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας 
Οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας υποστηρίζονται από την κεντρική υπηρεσία του πανεπιστημίου. Η 

Φοιτητική Μέριμνα ασχολείται με τις βασικές διευκολύνσεις για την εγκατάσταση και διαβίωσή. Η 
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υπηρεσία αυτή μεριμνά για την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών. Κατά πάσα πιθανότητα θα την 

επισκέπτεστε ή θα επικοινωνείτε μ’ αυτήν συχνά για να αποκτήσετε πρόσβαση ή να ανανεώσετε το 

δικαίωμα πρόσβασης σε παροχές όπως το φαγητό, η στέγαση, η περίθαλψη, τα συγγράμματα και οι 

υποτροφίες 

 

Ο θεσμός του Συμβούλου καθηγητή 
Ο θεσμός του Σύμβουλου Καθηγητή εφαρμόζεται, από την αρχή της λειτουργίας του Τμήματος, με την 

εγγραφή του κάθε φοιτητή στο Τμήμα, όπου και του ανατίθεται σύμβουλος καθηγητής σύμφωνα με τις 

αποφάσεις της Γ.Σ. του Τμήματος. Στο πλαίσιο αυτό κάθε φοιτητής ανατρέχει στο Σύμβουλο Καθηγητή 

του, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του, και ζητά κατευθύνσεις αναφορικά με τα εκπαιδευτικά 

ζητήματα που τον απασχολούν. 

 

Υποστήριξη φοιτητών 
Θεσμοθετημένα από το Τμήμα δεν υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των εργαζόμενων φοιτητών. Ωστόσο 

σε άτυπο πλαίσιο, όταν κάποιος εργαζόμενος φοιτητής χρειάζεται υποστήριξη, το ζήτημα συζητείται 

στις συντονιστικές επιτροπές του Τμήματος και κατά περίπτωση παρέχεται συγκεκριμένη υποστήριξη. 

Δεν υπάρχει υπηρεσία υποστήριξης των περισσότερο αδύναμων φοιτητών και εκείνων που δεν 

ολοκληρώνουν εμπρόθεσμα τις σπουδές τους. Επίσης, στο πλαίσιο των ΠΜΣ παρέχονται στους 2 

πρώτους φοιτητές υποτροφίες με τη μορφή απαλλαγής από την καταβολή διδάκτρων και την παροχή 

επικουρικού διοικητικού έργου. Πάγια πολιτική του Τμήματος για την ομαλή ένταξη των 

νεοεισερχόμενων φοιτητών στο Τμήμα συνιστά η διοργάνωση εναρκτήριας εκδήλωσης εισαγωγής 

πρωτοετών φοιτητών στο Τμήμα. Η συγκεκριμένη εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με το 

φοιτητικό σύλλογο του Τμήματος όπου αποδίδονται οι πρώτες κατευθυντήριες σε σχέση με το σκοπό 

και το αντικείμενο του Τμήματος, καθώς και σε γενικότερο πλαίσιο ό,τι αφορά στους τρόπους 

«διαβίωσης» της ακαδημαϊκής μονάδας. Παράλληλα και με την εφαρμογή του θεσμού του συμβούλου 

καθηγητή η πολιτική ένταξης κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματική. Οι φοιτητές του Τμήματος 

δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν στη ζωή του Ιδρύματος με ποικίλους τρόπους. Από τη μία πλευρά 

συμμετέχουν κάθε χρόνο σε πλήθος συνεδρίων, επιστημονικών διημερίδων, ημερίδων και εκδηλώσεων 

με εξέχοντες επιστήμονες και καλλιτέχνες, τα οποία έχουν στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών σε 

γνωστικούς χώρους που άπτονται των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους και από την 

άλλη συμμετέχουν σε δομές του Πανεπιστημίου για την υποστήριξη των αναγκών των φοιτητών και για 

την προαγωγή του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και σε δραστηριότητες που διοργανώνουν οι 

φοιτητικοί σύλλογοι. Τέλος, σε πρώτο επίπεδο και στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών ζητημάτων οι 

αλλοδαποί φοιτητές υποστηρίζονται από τον Τμηματικό Υπεύθυνο Καθηγητή για τους επισκέπτες 

φοιτητές στο Τμήμα. Σε δεύτερο επίπεδο οι αλλοδαποί φοιτητές υποστηρίζονται από το γραφείο 

Erasmus , το όποιο παρέχει κατευθυντήριες, ιδιαίτερα σε διοικητικά ζητήματα. Παράλληλα 

πραγματοποιούνται μαθήματα ελληνικής γλώσσας από την Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών 

Επιστημών, ενώ και σε ατομικό επίπεδο μέλη ΔΕΠ υποστηρίζουν τους αλλοδαπούς φοιτητές. 

Επιπροσθέτως αρωγή παρέχεται και από το φοιτητικό σύλλογο. 

 

Υποτροφίες 
Σε φοιτητές που παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις, το ΠΜΣ δύναται να διαθέσει υποτροφίες που θα 

προέρχονται από τα κονδύλια του προγράμματος, χορηγίες, ή άλλους οικονομικούς πόρους. Το ύψος 

των υποτροφιών καθορίζεται από την οικονομική κατάσταση του μεταπτυχιακού φοιτητή και τους 

διαθέσιμους πόρους του προγράμματος . Το πρόγραμμα των υποτροφιών ή η απαλλαγή από μέρος των 

διδάκτρων, είναι δυνατό να συνδέεται με την ανάθεση συγκεκριμένου έργου στους μεταπτυχιακούς 

φοιτητές. Το έργο αυτό θα πρέπει να έχει σχέση με ακαδημαϊκές- εκπαιδευτικές- διοικητικές 

δραστηριότητες, και την λειτουργία των εκπαιδευτικών – ερευνητικών υποδομών του Τμήματος 

Κοινωνιολογίας (βιβλιοθήκη, εργαστήρια). Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα με 

την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών τους και να υποβάλλουν το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό 

σημείωμα εισοδήματος. 

 

8.4. Συμπεράσματα 
Οι διοικητικές υπηρεσίες του Τμήματος Κοινωνιολογίας μετά τη μετακίνησή τους από ενοικιαζόμενους 

χώρους στο Κτίριο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη έχει καταφέρει να 

προσαρμόσει το διοικητικό του έργο στις νέες χωροταξικές συνθήκες και να ανταποκριθεί στις διαρκώς 
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αυξανόμενες λειτουργικές ανάγκες. Παρά ταύτα τα προβλήματα που αφορούν τον περιορισμένο αριθμό 

διοικητικών υπαλλήλων και της μη επάρκειας διαθέσιμων χώρων το έργο αυτό γίνεται όλο και πιο 

δύσκολο. Οι ανάγκες αρχειοθέτησης υλικού και διάθεσης νέου εξοπλισμού είναι μεγάλες, λαμβάνοντας 

υπόψη τον μεγάλο όγκο των φοιτητών που δέχεται ετησίως το Τμήμα. Ωστόσο η συνεργασία των 

υπηρεσιών του Τμήματος με αυτές της κεντρικής διοίκησης κρίνεται ιδιαίτερα αποτελεσματική, ενώ η 

κάλυψη αναγκών λόγω της υποστελέχωσης πραγματοποιείται είτε με πρόσθετη εθελοντική εργασία του 

προσωπικού, είτε με ανταποδοτικές υποτροφίες που δίδονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι 

αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν συγκεκριμένο έργο που αφορά τη διοίκηση, τη λειτουργία της 

θεματικής βιβλιοθήκης και του αναγνωστηρίου των Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 

9. Σχέσεις με κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες 
 

9.1. Συνεργασίες του Τμήματος με ΚΠΠ φορείς 
 

Έργα συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς 
  

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 8. 1 ΚΠΠ ΦΟΡΕΙΣ 

«Συστημικές Προσεγγίσ 
ι 

 στις κοινωνικές δομές» 

23-26.06.2010, Μυτιλήνη 

1. Ελληνική Εταιρεία Συστημι-κών 

Μελετών 
2. Κέντρο Ερευνών Παν/μίου Πειραιώς 

3. Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 

Νησιώπκης Πολιτικής 
4. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου 

5. Επικοινωνία Λέσβου Α.Ε. 

6. Τοπικές Λεσβιακές Επιχειρή-σεις 

"Politics of Criminology" 1-5.09.2010, Μυτιλήνη 

Ι. Δήμος Αγίας Παρασκευής 

2. Δήμος Μυτιλήνης 

3. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου 
4. Foititelia.gr 5.lesvosevents.gr 

6.Τοπικές Λεσβιακές Επιχειρή-σεις 

7. Σύλλογος Γυναικών Μεσοτό-που 

  

  ΠΙΝΑΚΑΣ 8. 2   

ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ   ΚΠΠ ΦΟΡΕΙΣ 

«Χρήση Εξαρτησιογόνων ουσιών και 
παραβατικότητα». 

26.05.2009, Μυτιλήνη 
Συμβουλευτικός Σταθμός Λέσβου 
ΚΕΘΕΑ 

« Νέοι και Κατανάλωση» 18.03.2009, Μυτιλήνη Ένωση Καταναλωτών Λέσβου 

  

  ΠΙΝΑΚΑΣ 8.3   

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ     

Διάσωση-Συντήρηση- Επεξεεργασία 
Λεσβιακών Αρχείων εκλογικών 

Διαδικασιών από το 1912-2010 

2009 ΜΚΟ ΕΡΓΑΝΗ 

  

  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΠΠ ΦΟΡΕΙΣ 

η ΣΤΕΓΗ* ΧΩΡΙΑ SOS Κ.Α.Π ΒΟΥΛΑΣ 

INTERCOLLEGE ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Κ.Π.Ν. ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΠΑΣΕΝΗ 

ΟΚΑΝΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ 

ΑΔΕΜ ΑΕ. ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ - ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ. 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΟΥΜΑΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΑΣΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΕΥΟΣΜΟΥ ΟΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ATE BANK ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΥ ΑΙΠΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ* ΚΩ 

Γ.Ν.-Κ.Υ. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ Ν. 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΟΡΑΜΑ Ν. ΠΕΛΛΑΣ 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΔΑΛΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΝΟΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ 

Δ.Ο.Κ.Φ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 

Δ.Υ. ΣΤΡΟΦΗ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΣΩΠΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ* 

ΔΗΜΟΣ εΧΕΔΩΡΟΥ ΟΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝΕΣ ΑΠΟΑΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ Ο.Δ.Α.Ζ. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΟΚΑΝΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
ΟΚΑΝΑ ΡΟΔΟΥ 

ΔΥΠΕ- Β.ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΜΕΛΙΣΣΑ* ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Ε.ΨΥ.ΜΕ. ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΕΚΚΕ Σ.Κ.Ε. ΛΑΠΟΥ 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 
ΚΥΠΡΟΥ 

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΘΕΣΜΩΝ 
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΡΟΔΟΥ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ - 

ΚΥΠΡΟΣ 

Ι.ΚΠ.Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
«ΘΕΟΜΗΤΩΡ* 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Κ.ΑΑ.Π. ΒΟΥΛΑΣ Δήμος Ηρακλειδών, Πρόνοια, Κως, Αντιμάχεια 

Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Ένταξης 

ΑΝΙΜΑ 

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου 

UNHCR,Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Νομαρχία Δράμας Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θεσσαλονίκης 
(δη.κε.θε.) (πρώην Δ.Ε.Ε.Κ.Μ.Ε.) Πρόγραμμα 

Δημιουργικής Απα 

Εργαστήριο Κοινωνιολογίας της Νεότητας του 
Ελεύθερου Χρόνου κ 

ι του Αθλητισμού, ΠΑ 
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χ 
λησης Ατόμων με Αναπηρία. 

Νομαρχία Ηρακλείου 
ΚΕΘΕΑ Βόλ 
υ - Πιλότος 

Νοσοκομείο Λήμνου Δήμος Μαραθόκαμπου 

Δικαστήριο Ανηλίκων Φλώρινας Υπηρεσία 
Επιμελητών Ανηλίκων 

ΚΕΘΕΑ Άριά&νη' Ηρακλείου Κρήτης 

  

Ικανότητα, τεχνογνωσία ,εξοπλισμός τμήματος για ανάπτυξη συνεργασιών με ΚΠΠ 

φορείς 
Οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη συνεργασιών είναι 

αποτελεσματικοί και αυτό αποδεικνύεται από τη συνεχή αύξηση των επιστημονικών και 

επαγγελματικών ενώσεων, συλλόγων και φορέων σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο περιφερειακό και 

τοπικό που συνεργάζονται με το Τμήμα Κοινωνιολογίας και συγκροτούν ευρεία ακαδημαϊκά-ερευνητικά 

δίκτυα. Τα μέλη ΔΕΠ και το Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα θετικά 

την ανάπτυξη τέτοιων συνεργασιών γεγονός που αναδεικνύεται από την ευρεία συμμετοχή τους σε 

επιστημονικές και επαγγελματικές ενώσεις, συλλόγους, επιμελητήρια, συμβουλευτικές επιτροπές, 

συμμετοχή σε δίκτυα με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε διοικητικά συμβούλια τοπικών 

κοινωνικών φορέων και υψηλής εμβέλειας ακαδημαϊκά-ερευνητικά δίκτυα. Παρακάτω παρατίθενται 

ενδεικτικές συμμετοχές των μελών ΔΕΠ.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

 EUROPEAN STRATEGY FORUM FOR RESEARCH INFRASTRUCTURES 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤΩΝΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝΤΗΣ CESSDA (COUNCIL OF EUROPEAN SOCIAL SCIENCE 

DATA ARCHIVES) INTERNATIONAL ASSOCIATION OF SOCIAL SCIENCE INFORMATION 

SERVICE AND TECHNOLOGY ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΑΣ AMATEUR ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION ΈΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΛΟΓΩΝ LEISURE STUDIES ASSOCIATION EUROPEAN SOCIETY OF 

CRIMINOLOGY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ "REGIONAL STUDIES 

ASSOCIATION" LONDON ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣΒΑΛΚΑΝΙΩΝΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (ASSOCIATION OF BALCAN STATISTICIANS). 

SOCIAL AND ECONOMIC COHESION NETWORK, LSE EUROPEAN URBAN AND REGIONAL 

RESEARCH NETWORK (EURRN), LONDON INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL 

ASSOCIATION CIRIEC INTERNATIONAL RESEARCH COMMITTEE ON SOCIOTECHNICS 

AND SOCIOLOGICAL PRACTICE ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΊΔΡΥΜΑ 

ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ε.Π.Ε.Ε. & ΚΕ.Σ.Π.ΠΑ. - 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Αντίστοιχα οι ΚΠΠ φορείς αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα θετικά την ανάπτυξη συνεργασιών με το Τμήμα, 

γεγονός που αναδεικνύεται τόσο από τη διατήρηση και βιωσιμότητα των συνεργασιών σε βάθος 

δεκαετίας όσο και από την ευρεία αποδοχή των φοιτητών από τους φορείς στο πλαίσιο της θερινής 

πρακτικής άσκησης. Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος είναι πιστοποιημένο για παροχή 

υπηρεσιών. Παρότι οι εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος είναι ιδιαίτερα ελλιπείς λόγω 

περιορισμένων πόρων, χρησιμοποιούνται στο έπακρο όσον αφορά στις συνεργασίες με ΚΠΠ φορείς 

τόσο στο πλαίσιο των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών δράσεων όσο και στο πλαίσιο 

δράσεων προβολής 

 

Ανάπτυξη και ενίσχυση συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς 
Σημαντική είναι και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων έργων συνεργασίας από τα μέλη του 

ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος τόσο στον ελληνικό (εθνικό και περιφερειακό) όσο και στο 

διεθνή τύπο, μέσω της δημοσίευσης άρθρων τους. Επιπροσθέτως τα αποτελέσματα ερευνητικών έργων 

συνεργασίας δημοσιοποιούνται και σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καθώς και σε 

επιστημονικούς συλλογικούς τόμους. Το τμήμα σε ετήσια βάση διοργανώνει εκδήλωση η οποία αφορά 

στη θερινή πρακτική άσκηση με διακριτό στόχο την ενημέρωση ΚΠΠ φορέων για τους σκοπούς, το 

αντικείμενο και το παραγόμενο έργο του Τμήματος στο πλαίσιο ανάπτυξης και διατήρησης συνεργασιών 

με τους φορείς. Πέρα από την ετήσια αυτή εκδήλωση, το Τμήμα και οργανώνει και συμμετέχει σε πλήθος 

εκδηλώσεων όπου παρουσιάζεται σαφώς το παραγόμενο έργο του, όπως διαφαίνεται και από τους 
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παραπάνω πίνακες (ι,2,3,4)· Τα μέλη ΔΕΠ διατηρούν επαφή και έχουν αναπτύξει σταθερές και βιώσιμες 

συνεργασίες με αποφοίτους του Τμήματος, καθώς και αποφοίτους των ΠΜΣ, οι οποίοι εντάσσονται 

επαγγελματικά σε ΚΓ1Π φορείς και ιδιαίτερα σε φορείς που δραστηριοποιούνται στο νησί της Λέσβου. 

Στον παρακάτω λίστα αναφέρονται οι συγκεκριμένες συνεργασίες. Συμβουλευτικός Σταθμός Λέσβου 

ΚΕΘΕΑ ΜΚΟ Πράξις Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Μονάδα 

φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) Κ.Δ.Α.Υ. 

ΛΕΣΒΟΥ ΚΕΘΕΑ Λέσβου Επιμελητήριο Λέσβου - Λήμνου 

 

9.2. Βαθμός σύνδεσης της συνεργασίας με ΚΠΠ φορείς με την εκπαιδευτική 

διαδικασία 
Τόσο η συμμετοχή των φοιτητών του Τμήματος στο μάθημα της θερινής πρακτικής άσκησης όσο και η 

εκπόνηση στοχευμένων πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών σε συγκεκριμένα κοινωνικά ζητήματα 

και προβλήματα τοπικής και εθνικής εμβέλειας απαιτούν για την άρτια διεξαγωγή τους την ένταξη 

εκπαιδευτικών επισκέψεων των φοιτητών σε ΚΠΠ χώρους, οι οποίες και διενεργούνται ετησίως. Στο 

πλαίσιο των εκπαιδευτικών κύκλων διαλέξεων των ΠΜΣ διοργανώνονται υτησίως εισηγήσεις από 

στελέχη ΚΠΠ φορέων. Παράλληλα ετησίως στο πρόγραμμα της εκδήλωσης που αφορά στη θερινή 

πρακτική άσκηση εντάσσονται ομιλίες στελεχών ΚΠΠ φορέων. Επιπροσθέτως αποτελεί πάγια τακτική 

του Τμήματος η ώθηση των φοιτητών του να συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις, που διοργανώνει το Γραφείο 

Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με στόχο την ενημέρωση των φοιτητών για τους σκοπούς και 

τα αντικείμενα των ΚΓ1Π, στις οποίες οι διαλέξεις στελεχών ΚΠΠ διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο. 

Επιπροσθέτως στο πλαίσιο των ΠΜΣ πραγματοποιούνται διαλέξεις από στελέχη ΚΠΠ φορέων. Η 

πολυσχιδής ενασχόληση και το μεγάλο εύρος ερευνητικών αντικειμένων τόσο των διδασκόντων σε 

ατομικό επίπεδο, όσο και σε συλλογικό επίπεδο ερευνητικών εργαστηρίων και Τμήματος καθιστά σε 

σημαντικό βαθμό βιώσιμες τις συνεργασίες που έχουν συναφθεί με ΚΠΠ φορείς, γεγονός που 

αναδεικνύεται από τη σταθερή συμμετοχή τους σε δραστηριότητες του Τμήματος πολυπαραγοντικά 

 

9.3. Συμβολή του Τμήματος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη 
Σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων σε επίπεδο ερευνητικών εργαστηρίων αλλά και σε επίπεδο Τμήματος 

συνάπτονται προγραμματικές συμφωνίες με ΚΠΠ φορείς, τα ονομαζόμενα μνημόνια συνεργασίας, τα 

οποία καθορίζουν τους σκοπούς και τους στόχους της συνεργασίας, το βαθμό αλληλεπίδρασης των δύο 

συμβαλλόμενων εταίρων και τα αντικείμενα συνεργασίας. 1. Εκπρόσωπος του Δήμου Μυτιλήνης και 

μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των εξαρτήσεων «Πνοή». 2. 

Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου Πρόνοιας, ΠΕ.ΣΥ.Π. Β. Αιγαίου 3. 

Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Πολιτογράφησης μεταναστών (Περιφέρεια Β. Αιγαίου) Οι στοχευμένες 

ενέργειες συζεύξεων, συνεργασιών και εταιρικών σχέσεων ανάμεσα σε φορείς που διαδραματίζουν ένα 

κρίσιμο ρόλο σε τοπικό επίπεδο συνθέτουν μια νέα δίκτυακή πολιτική και στρατηγική, με άμεσα, αλλά 

και βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, 

δεδομένο που συνιστά στόχο για το Τμήμα και προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή του στην εκπόνηση 

τοπικών/περιφερειακών σχεδίων ανάπτυξης. Επιδιώξεις αυτής της συμμετοχής αποτελούν: -Η 

αξιοποίηση των κοινωνικών δυνάμεων και των οικονομικών πόρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

-Η ενίσχυση της διαπραγματευτικής ικανότητας δικτύου των τοπικών φορέων για την πολιτική επίλυση 

προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας. -Η ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα σε υπηρεσίες και η 

αναβάθμιση της επιχειρησιακής δυνατότητας των μηχανισμών επίλυσης τοπικών και περιφερειακών 

προβλημάτων. -Η αξιοποίηση κεφαλαίου γνώσης μέσα από την έρευνα. Η διάδραση του Τμήματος με 

αντίστοιχα Τμήματα και Ιδρύματα του περιβάλλοντός του αποτυπώνονται ενδεικτικά στον παρακάτω 

πίνακα  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Τμήματα διάδρασης με το Τμ. Κοινωνιολογίας  

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ Ε. Κ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΠΟΥ ΤΟΜΕΑΣ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΠΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΠΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΘΝΙΚΟΥ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΠΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FACULTY ENRICHMENT PROGRAM-CANADIAN 

GOVERNMENT, ΣΤΟ UNIVERSITY OF TORONTO- CANADA, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TOY ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ TOY 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ FLORIDA 

STATE UNIVERSITY ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Μ.Μ.Ε., ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Α.Π.Ο. 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. UNIVERSITY OF DAMASCUS- SYRIA. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΦΑΑ, 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 8. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ, 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ CONTERBURY CHRIST CHURCH UNIVERSITY ΤΜΗΜΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΠΕΙΡΑΙΑ - ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

ΤΜΗΜΑ) UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE · PARIS III · ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ UNIVERSITE ROBERT SCHUMAN (STRASBURG) -

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣΕΠΙΣΤΗΜΗΣ UNIVERSITY OF WARWICK - ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ 

ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES CEVIPOL - ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ BILGI UNIVERSITY ISTANBUL - ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ (IFA) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ MICHIGAN 

STATE, USA  

Το Τμήμα τόσο σε επίπεδο μελών ΔΕΠ όσο και σε επίπεδο ερευνητικών εργαστηρίων διατηρεί σχέσεις 

με την τοπική και περιφερειακή κοινωνία, καθώς και με την τοπική περιφερειακή και εθνική οικονομική 

υποδομή τόσο ως προς την ανάπτυξη εταιρικών δικτύων με φορείς με τη σύμπραξη μνημονίων 

συνεργασίας, όσο και με την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Κεντρικός 

στόχος είναι η ανάπτυξη τοπικών δράσεων που είναι προσανατολισμένες σε τοπικά προβλήματα, αλλά 

και σε παραγωγικά συστήματα και ενισχύουν την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα και την 

κοινωνική οικονομία, αξιοποιώντας καλύτερα τη γνώση, τα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία της 

τοπικής οικονομίας. Οι πρωτοβουλίες αυτές διασφαλίζουν επιτυχημένες συνδέσεις με τις ανάγκες και 

τις προοπτικές των τοπικών παραγωγικών συστημάτων και εντάσσονται στο σχεδίασμά ενός τοπικού 

στρατηγικού συστήματος κοινωνικής - οικονομικής ανάπτυξης και βελτίωσης του τοπικού 

περιβάλλοντος απασχόλησης. Το Τμήμα συμμετέχει ιδιαίτερα ενεργά στα μείζονα περιφερειακά, εθνικά 

και διεθνή ερευνητικά και ακαδημαϊκά δίκτυα. Χαρακτηριστικές είναι οι συνεργασίες του με το 

Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Κέντρο Έρευνας και Μελέτης για την Ανατολική Μεσόγειο. 

Παράλληλα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος αποτελεί μέλος του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για 

την πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίσης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων 

(Κ.Ε.ΣΛ.Θ.Ε.Α), ενώ ενδεικτικό είναι και το γεγονός της βράβευσης μέλους ΔΕΠ του Τμήματος από 

την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για επιστημονική και κοινωνική συνεισφορά υπέρ 

των Αιτούντων Ασυλο και των Προσφύγων. Όπως διαφαίνεται και από τους παραπάνω πίνακες η 

διοργάνωση και η συμμετοχή πολιτιστικών εκδηλώσεων που απευθύνονται στο άμεσο κοινωνικό 

περιβάλλον συνιστούν πάγια πολιτική του Τμήματος 

 

10. Συμπεράσματα και προτάσεις βελτίωσης 
Η πολιτική του Υπουργείου δεν βοηθάει τις κοινωνικές επιστήμες, και το γνωρίζουμε, οπότε είναι έτσι 

και αλλιώς δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, να σχεδιάσουμε ένα στόχο και να βάλουμε κάποιους άξονες 

επίτευξης του, ακόμα και αν οι συνθήκες, ακαδημαϊκές και άλλες, διαφοροποιούνται γρήγορα και 

απρόβλεπτα, χωρίς πάντα να οι υπεύθυνοι να ανήκουν στη μεριά των πανεπιστημιακών δασκάλων. Σε 

αυτό το πλαίσιο είναι νομίζουμε αναγκαίο να προταχθούν κάποιοι άξονες που να αφορούν 

συνολικότερα: 1. Τη χορήγηση κινήτρων οικονομικών και άλλων για έρευνα, εξέλιξη και επισκέψεις σε 

άλλα ιδρύματα του εξωτερικού 2. τη δημιουργία κλίματος που διευκολύνει τις δημοσιεύσεις και την 

προβολή του έργου κάθε Καθηγητή, αλλά και των Τμημάτων συνολικότερα, έργο που αν και παράγεται, 

συχνά υποβαθμίζεται ή προβάλλεται εξατομικευμένα. 3. την απλοποίηση, όπου είναι δυνατόν, των 
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διαδικασιών υποβολής ερευνητικών προτάσεων. Επίσης, στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης περιέχονται 

η άμεση προσαρμογή του προγράμματος σπουδών στη σημερινή κατάσταση των περιορισμένων 

ανθρώπινων επιστημονικών πόρων. Η δράση αυτή επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως: > 

επιτρέπει στο Τμήμα να αναπτύσσει τα προγράμματα σπουδών με βάση τις εκάστοτε επιστημονικές, 

εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες και σύμφωνα με τη στρατηγική του και όχι μόνο με βάση την 

υπάρχουσα κατανομή γνωστικών αντικειμένων, > επιτρέπει στο Τμήμα και τους Τομείς του να 

συγκροτούν το πρόγραμμα σπουδών συλλογικά και όχι ως απλό άθροισμα ατομικών επιλογών και να το 

συνδέουν με την ερευνητική στρατηγική τους, > αφήνει περιθώρια μεγαλύτερης κινητικότητας στα μέλη 

ΔΕΠ, τα οποία είναι δυνατόν να απουσιάζουν λόγω π.χ. εκπαιδευτικής άδειας χωρίς να δημιουργείται 

πρόβλημα στην υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, και το Τμήμα να καλύπτει τα κενά του με το 

διαθέσιμο κάθε φορά ανθρώπινο δυναμικό. Επιπλέον, στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο στρατηγικής δράσης 

περιέχονται η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας, η βελτίωση των ερευνητικών 

υποδομών, η υποστήριξη της διδασκαλίας με σύγχρονα ηλεκτρονικά και ψηφιακά μέσα. Η διασφάλιση 

των αναγκαίων χώρων και υποδομών για την εκπαίδευση και την έρευνα. Επίσης, σε αυτό θα βοηθήσει 

η διακριτή αξιολόγηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών, με βάση δείκτες που προκύπτουν από το φοιτητολόγιο και άλλα αρχεία του 

Τμήματος (π.χ. Ποσοστό συμμετοχής των φοιτητών στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, βαθμολογία ανά 

μάθημα, φοιτητές ανά διδάσκοντα κ.λπ) και με βάση ερωτηματολόγιο των φοιτητών (αξιολόγηση της 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητα των μαθημάτων και σεμιναρίων που πραγματοποιούνται ανά 

εξάμηνο). Ειδικότερα, μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα, είναι ανάγκη να προβάλλουμε ποια είναι εκείνα 

τα στοιχεία που κάνουν την διαφορά του Τμήματος από τα υπόλοιπα ομόλογα Τμήματα στην Ελλάδα. 

Επίσης, πρέπει να προβάλλουμε την εξωστρέφεια του Τμήματος μέσω των διεθνών προγραμμάτων που 

έχουμε, των (διεθνών) θερινών σχολείων του, της διεθνούς διάστασης του Προγράμματος Σπουδών του 

και της διάθεσης του να διαμορφώσει κοινά διαπανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών. Αυτή η 

στόχευση δυνητικά θα υποστηριζόταν από την εμφατική ανάδειξη α. της αποστολής, το οράματος, την 

ταυτότητας του Πανεπιστημίου αλλά κυρίως του Τμήματος μας, β. των βασικών αξόνων των 

Στρατηγικών Στόχων αλλά και των κεντρικών προτεραιοτήτων μας ως Τμήμα. Επισημαίνεται ότι είναι 

απολύτως απαραίτητο όχι μόνο για το Τμήμα αλλά εν γένει για το Πανεπιστήμιο, να διαμορφώσει και 

να αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια κυρίως του εξωτερικού. Παράλληλα, 

προτείνεται η: 1. Παραχώρηση των αναγκαίων χώρων και υποδομών που είναι διαθέσιμοι στο 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσα από τη διάθεση γραφείων και χώρων κατάλληλων για τα ερευνητικά 

εργαστήρια. Το Τμήμα Κοινωνιολογίας διατρέχει κυρίως κινδύνους από την απουσία υποδομών (χώροι 

γραφείων, εργαστηρίων, αίθουσες σεμιναρίων). 2. Διασφάλιση της φοιτητικής κατοικίας σε όσους 

φοιτητές έχουν άμεσες ανάγκες έτσι ώστε να είναι σε θέση να Σελίδα 108/392 παρακολουθήσουν το 

πρόγραμμα σπουδών 3. Υποστήριξη της πρότασης του Τμήματος Κοινωνιολογίας για την εξασφάλιση 

της διδακτικής επάρκειας των φοιτητών του τμήματος 4. Αξιολόγηση των υποδομών και των διαθέσιμων 

πόρων Η πολιτεία είναι αναγκαίο: Να αναγνωρίσει το νησιωτικό χαρακτήρα του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου, ενισχύοντας το τόσο οικονομικά όσο και εκπαιδευτικά, με την αύξηση χρηματοδότησης για 

ακαδημαϊκό και βοηθητικό προσωπικό Να θεσμοθετήσει περισσότερα μέτρα διοικητικής στήριξης της 

αυτοδυναμίας των πανεπιστημίων και των Τμημάτων σε περιόδους κρίσης και μεταβαλλόμενων 

συνθηκών Να θεσμοθετήσει αντισταθμιστικά μέτρα φοίτησης (εστίες, σίτιση κλπ) Να δοθεί στα μέλη 

ΔΕΠ των παραμεθορίων τμημάτων το αντίστοιχο επίδομα, που λαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι. 

Να δημιουργήσει υποστηρικτικές δομές, στα ελληνικά ΑΕΙ, για την διευκόλυνση σύναψης και 

βιωσιμότητας συνεργασιών με ΚΠΠ φορείς. Να συνεχίσει τη χρηματοδότηση για την συντήρηση και 

ανανέωση του υπάρχοντος εξοπλισμού και την αγορά αναλωσίμων για την εξάσκηση φοιτητών Να 

ενισχύσει τους πόρους του Τμήματος και των πόρων του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Να 

ενισχύσει το διδακτικό έργο του Τμήματος με τον άμεσο διορισμό των εκλεγμένων μελών ΔΕΠ, την 

παροχή πιστώσεων για διορισμό ΕΤΕΠ, ΕΙΔΙΠ και διδασκόντων με ΠΔ 407/80 Να εγκρίνει έγκαιρα τα 

δηλωθέντα βιβλία του ΠΠΣ Να ενισχύει οικονομικά τους Καθηγητές και Λέκτορες για να μπορούν να 

συμμετέχουν σε συνέδρια Να επιταχύνει τις διαδικασίες για την κατασκευή του νέου κτηρίου Σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών Να αντιμετωπίσει άμεσα το πρόβλημα των μετεγγραφών Να φροντίσει για την 

απλοποίηση των διδικασιών διαχείρισης των ερευνητικών προγραμμάτων για την προώθηση της 

έρευνας και της χρηματοδότησής της από εθνικούς και υπερεθνικούς πόρους. 
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Παράρτημα Α: Κατάλογος 

Δημοσιεύσεων Μελών Διδακτικού 

Προσωπικού του Τμήματος 

  

Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων 

των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

  

  Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 

Τρέχον έτος – 4 7 13 3 6 0 5 6 1 3 1 

Τρέχον έτος – 3 3 15 0 11 0 6 0 2 5 1 

Τρέχον έτος – 2 7 35 0 17 0 13 0 4 9 2 

Προηγ. έτος 5 25 2 8 2 6 6 4 2 0 

Τρέχον έτος* 7 27 4 8 2 23 3 4 26 0 

Σύνολο 29 117 9 50 4 53 15 15 45 4 
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση 

Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

Επεξηγήσεις: 

Α =      Βιβλία/μονογραφίες 

Β =      Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 

Γ =       Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές 

Δ =      Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 

Ε =      Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές          

ΣΤ  =   Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους 

Ζ =      Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Η =      Άλλες εργασίες 

Θ =      Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) που δεν εκδίδουν πρακτικά 

Ι =        Βιβλιοκρισίες που συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

  

Πίνακας 16.   Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος 

  

  Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

Τρέχον έτος – 4 

  
33 13 0 0 0 5 0 

Τρέχον έτος – 3 43 17 0 2 1 7 0 

Τρέχον έτος – 2 47 13 0 3 1 11 0 

Προηγ. έτος 47 0 2 5 12 5 0 

Τρέχον έτος* 120 0 0 4 6 3 0 

Σύνολο 249 43 2 14 20 31 0 
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση 

Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

  

Επεξηγήσεις: 

Α = Ετεροαναφορές 

Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύπου 

Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων 

Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών 

ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις 

  

Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας 
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Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος 

  

    
Τρέχον 

έτος* 

Τρέχον 

έτος – 1 

Τρέχον 

έτος – 2 

Τρέχον 

έτος – 3 

Τρέχον 

έτος – 4 

Τρέχον 

έτος – 5 
Σύνολο 

Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή 

ανταγωνιστικά ερευνητικά 

προγράμματα 

Ως 

συντονιστές 
1 2     5 4   

Ως 

συνεργάτες 

(partners) 

4 2     3 1   

Αριθμός μελών ΔΕΠ με 

χρηματοδότηση από διεθνείς φορείς ή 

διεθνή προγράμματα έρευνας 

          1 2   

Αριθμός μελών ΔΕΠ με διοικητικές 

θέσεις σε διεθνείς 

ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς 

οργανισμούς ή επιστημονικές 

εταιρείες 

          2 1   
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· Χτούρης, Σ., Ζήση, Α., Ρόντος, Κ. & Ρενταρή, Μ. (Επιμ.) 2012. Κοινωνικές ομάδες με ξενοφοβικές 

τάσεις. Πρακτικά Ημερίδας. Μυτιλήνη: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

· Χτούρης, Σ., Mπέλλας Χ., 2012. Πεδία κοινωνικής ένταξη, βαθμός ένταξης στην οικιακή εργασία: 

Επιλεγμένες προτάσεις μεταναστευτικής πολιτικής, . Στο: Χ.Φ. Μπέλλας (Επίμ.) Οικιακή Εργασία & 

κοινωνική ένταξη μεταναστών στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης (σελ. 87- 131). Αθήνα: 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

· Χτούρης, Σ. & Ζήση, A. 2012. Νεολαία και τόπος: Κατασκευάζοντας τρόπους ύπαρξης στον κόσμο. Στο 

Κ. Τσουκαλά & Χ. Παντελίδου (Επιμ.) Νεολαία.www.Δημόσιος Χώρος. Άτακτες συναθροίσεις +Λοξές 

Διελεύσεις (σελ. 93-117). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

· SCDD Laboratory Univ. of the Aegean. 2011. “Social Groups with xenophobic attitudes ’’ , Scientific 

Director Chtouris S., European Integration Fund for the Third Country Nationals – Annual Programme 

2009. Action: 2.3/09, Priority: 2.  

· Χτούρης, Σ. & Ζήση, Α. 2012 . Οι κοινωνικές διακρίσεις στην Ελλάδα σήμερα, και ο ρόλος της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπιση τους. Στο: Δ. Μπαλούρδος & A.Μουρικη(Επιμ.) Καταπολέμηση των 

διακρίσεων: Τάσεις, Προκλήσεις, Πολιτικές (σελ. 303-325). Αθήνα: Παπαζήση. 

· Chtouris, S. & Zissi A. , 2012. The Role of local government, civil society organizaions and of informal 

networks in compating discrimination, in: Mpalourdos D., Mouriki A., Compating Discrimination in 

Greece, Papazishi. Athens 

· Chtouris, S. & Tzelepoglou, F. 2011. ‘Social Capital: The Missing Link in Coping with Environmental 

Disasters’, in Miller, D. & Rivera, J. (ed.), ‘Comparative Emergency Management: Examining Global and 

Regional Responses to Disasters’, CRS, Taylor and Francis, Boca Raton. 

· Chtouris, S. 2011. ‘Transformation of Social Capital and Voluntary Associations as a Critical Path to 

enhance Sustainability in deprived Areas’ in Afouxenidis, A (ed.), Inequality in times of crisis: theoretical 

& empirical observations. Propobos Publications, Athens,, Propompos Pub, Athens 

· Chtouris, S. , Zissi, A. & Rontos, K. 2011. ‘Social groups with xenophobic attitudes and characteristics’, 

Reports, June 2011, University of the Aegean, Metron Analysis. Athens. 

· Koniotaki,A, Paraskevopoulou Ch, Petromelidis, L & Chtouris,V 2011. ‘Good Practices to tackle 

xenophobia and racism’, (Report June 2011), University of the Aegean. Metron Analysis. Athens, 

Mytilini. 

· Chtouris, S & Zissi, A 2011. ‘Youth and Place: Constructing Ways of Being in the World’, in Kyriaki 

Tsoukala& Claudio Conenna & Maria Daniil & Chariklia Pantelidou, (ed.), Youth and Space, School of 

Architecture, AUTH, Thessaloniki (forthcoming). 

• Chtouris, S 2011, ‘Reading again Weber’s Die Stadt, in the context of the Crisis of Modern Mediterranean 

City: The Case of Athens’, in Greek Sociological Society, Max Weber Conference, Nissos Publ., Athens. 

· Chtouris, S. 2010. ‘Ikaria, Social and Cultural Life: An interactive presentation of the island’. Operational 

Program "Information Society". 2008-2010, University of the Aegean, Mytilini. (Book) 

· Chtouris, S & Ziogas, G 2010. (ed.), ‘Les Demoiselles d' Avignon by Pablo Picasso, one hundred years 

after: Art Networks and Art Schools in the early Modernity’, Papazisis Publ,. Athens. (Book) 

· Chtouris, S. & Theleritis, N. 2010. ‘STUDY EVALUATING THE RESULTS OF THE OPERATIONAL 

PROGRAMME 3.1 "Health and Welfare 2000-2006’, Report, Logotech, Athens. 

· Chtouris, S. 2010, ‘Youth Risk Factors in Urban Settlements’, Proceedings of the Annual Conference of 

the Greek Sociological Society 2009, GSS, Athens. 

• Chtouris, S. & Papageorgiou D., (eds) 2010. ‘Musical Crossroads in the Aegean – Lemnos, 19th and 20th 

century: Biographical Accounts and Cultural Practice’. ION Pub., Athens. (Book +audio CD) 

· Chtouris, S. 2009, ‘Social capital and risk management - empowering and strengthening of local 

communities’, in European Parliament, Conference, Brussels, 12 November 2009, Are we prepared? The 

impact of climate change on health and social services, EP, Brussels. 

· Chtouris, S. & Grigoriou, P. (eds), 2009. .Small and Medium States and Society’s in the European Union., 

Papazissi Athens. (Book) 

· Zissi, A, Rondos, C , Papageorgiou, D., Pierakou, C., Chtouris, S. 2007, ‘Greek employers’ attitudes 

towards hiring people with disabilities in the workforce: The effects of disability type’. Scandinavian 

Journal of Disability Research, 9, 14-25. 

· Chtouris, S, Zissi A, Papanis, E. & Rontos K 2006. ‘The state of youth in contemporary Greece’, Young, 

Vol. 14, no 4, pp. 309-322. 

• Chtouris, S. 2005. ‘Icons-Messages and Interpretations: Trajectories and Exercises on Sociological 

Theory, Research Methodology and Observation’, Polytropon Publ. Athens. (Book) 

• Chtouris, S. (ed) 2005. ‘Employment, Mobility, Social Networks and Labour Market Segmentation in the 

Insular North Aegean Region, Greece’, North Aegean Regional Authority, European Social Fund, 

Mytilini. 

• Chtouris, S. 2005. ‘Strategic Plan for the Promotion of Employment in the Region of North Aegean’, 

North Aegean Regional Authority, European Social Fund, Mytilini. 

• Chtouris, S, 2004, ‘Rational symbolic networks, Global States and National Hobbits’, Nissos Publ. Athens. 

(Book) 
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•  Chtouris, S. 2000. ‘Musical Crossroads in the Aegean – Lesvos, 19th and 20th century” Biographical 

Accounts and Cultural Practice’, Exantas Publ. Athens. (Book and 5 audio CDs), 

• Chtouris, S, 1999. Thrace: A complex Cultural Geography “, in The Friends of Music (ed.) ‘Music of 

Thrace, An Interdisciplinary Approach’: Evros (English/Greek), Lambrakis Foundation, Athens. (Book 

and 2 audio CDs), 

• Chtouris, S, 1999. ‘Muslim Minorities in Greece - From Traditional Rural Communities to Migrant 

Network Communities: The Emergence of a Global Underclass’ in: Glavanis, P (ed.) Report, ‘Muslim 

Voices in the European Union: The Stranger Within, Community, Identity and Employment’, University 

of Manchester. Manchester. 

• Chtouris, S, 1998. “Social differentiation, Social groups and Social policy’, in Sakelaropoulos, Th (ed.), 

‘Current Changes in Social Policies and the Issue of Social Exclusion’, Kritiki, Athens, pp.,183-251 

• Chtouris, S. “Social and cultural change, Thrace and its Cultural Networks”, in ‘Documentation, Study 

and Presentation of Thrace’s Musical and Dance Tradition’ (with L. Droulia, L Liavas, M. Terzopoulou, 

P. Kavouras), The Friends of Music, Lambrakis foundation, Athens, 1997. 

• Chtouris, S. 1997. ‘Networks as an analytical methods and tool, in reference to the Culture and 

Technology’, in “Communication and Cultural Networks in the Aegean”, Colloquium on Culture in 

Samos, Demetriou Cultural Foundation, Poreia Ed., Athens, pp.10-75. 

• Chtouris, S. 1997. .Post-industrial Society and the Information Society’, Ellinika Grammata editions; 

Athens. (Book) 

• Chtouris, S. 1995. ‘Die Staedte Athens’, in Stadt und Region, Stadtregion, Ed. Detlev Ipsen, GhK, Kassel, 

pp. 115-180. 

•  Chtouris, S. 1995. ‘Traditional and Modern Networks in the Aegean. Theoretical and methodological 

conditions for an anthropological and sociological study of the Mediterranean Culture indexes’ in 

.Guidelines and conditions for a multi-disciplinary study., Praxis, Athens, pp. 37- 62. 

• Chtouris, S., Heidenreich E. & Detlev I 1993, ‘Von der Wildnis zum Urbanen Raum. Zur Logik Periphere 

Verstaedterung’ (The Logic of Urbanization in the Periphery), Campus, Frankfurt, NY. (Book) 

• Chtouris, S. , Chtouris, G. , Amitsis, & G, Gravaris, D. 1993, ‘Institutions and Regulations in Greek Social 

Policy’, Praxis editions, Athens. (Book) 

• Chtouris, S. 1992, ‘Complex Processes of Social Exclusion and the Role of the Family in Social 

Protection’, Praxis, Athens. (Book) 

• Chtouris, S. 1993, ‘Das Verhaeltnis zwischen gesellschaftlicer und staatlicher Regulation der 

Stadtentwicklung’ in Kreibich V., et. al., Rom - Madrid - Athen. ‘Die neue Rolle der städtischen 

Peripherie. Dortmunder Beiträge zur Raumplanung’ 62. Dortmund: Institut für Raumplanung, Universität 

Dortmund, IFR, Dortmund pp.194-200. 

• Chtouris S., Heidenreich E.& Detlev I, 1993, ‘Gesellschaftlicher Regulation und lokale Politik, 

Untersuchungen zur peripheren Verstaedterung, in Politik in Europaeischen Staedten, Heinelt Hubert, 

Mayer Margit (ed.), Basel, Boston, Berlin, pp.239-285. 

• Chtouris S, Heidenreich E, &, Detlev I, 1992, ‘Εine Stadt baut sich selber. Formen der Selbstregulation in 

der Stadtentwicklung, Das Beispiel Athen’, in (ed.) Ursula von Petz, Klaus M. Schmals, Metropole 

Weltstadt, Global City: Neue Formen der Urbanisierung. (EdIRPUD, Dortmund, pp. 217-234. 

• Chtouris, S. 1990, Die Andere Gegenwart. Tradition und Moderne der Europaeischen Peripherie. Der Fall 

Westkreta, Kassel Unversity, Kassel. (Book) 

(ii ,iii) 

Significant Research - Research Projects in which I have participated in the last 10 years 

  

• Head of Research or Senior Researcher of the following research projects 

Conducted by SCDD Lab: 

(Position at the research project, Title of the Project, Authority, Budget, Duration)  

• University of the Aegean, Ministry of Education, General Secretariat for Research, Social and labor market 

integration processes of young people during a continuous economic and financial crisis. 

Aristeia / Excellence in Research 

Budget: 250,000 € 

Starting Date: 15/04/2012 - Ending date: 31/1/2015 

• Από 30/09/2012 έως σήμερα: Έγκριση χρηματοδοτούμενης έρευνας στο πλαίσιο της δράσης 

«ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του Ε.Π. « Η κοινωνική ενσωμάτωση και η ενσωμάτωση των νέων στην αγορά εργασίας 

>> 

• Χρηματοδοτούμενης έρευνα στο πλαίσιο της δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου 

Μάθηση» Επιστημονικός Υπεύθυνος Σωτήρης Χτούρης - Προϋπολογισμός: 250.000 Ευρώ 

• Από 01/07/2012 έως 31/12/2014: Συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα: Πράξη “Εργασία με Ίσες Ευκαιρίες Ε.Μ.Ι.Ε.” του Θεματικού Άξονα 

Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων 

ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού” για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Επιστημονικός Υπεύθυνος μαζί με την 

Καθηγήτρια Αναστασία Ζήση 
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• Από 01/03/2013 έως 31/12/2014 Ερευνητικό μέλος στη Δράση 6 Πολυνησιωτικότητα «Αποτύπωση του 

Πολιτισμικού Τοπίου του Αιγαίου σε ιστορική προοπτική» Υλοποίηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση και συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και Εθνικούς Πόρους. Προϋπολογισμός έργου: 3.000,00 Ευρώ. Επιστημονικός Υπεύθυνος μαζί την 

Καθηγήτρια Αναστασία Ζήση 

• Από 30/04/2013 έως 31/12/2014: «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα 

νέων στην καινοτομία και την καινοτομική επιχειρηματικότητα». Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. . Επιστημονικός Υπεύθυνος μαζί την Καθηγήτρια 

Αναστασία Ζήση 

• Εκπόνηση έρευνας για τη διερεύνηση του προφίλ των νομίμως διαμενόντων στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων 

χωρών που εργάζονται ως οικιακό προσωπικό και συγκριτική μελέτη των μοντέλων θεσμικής διαχείρισης 

του στα κ-μ της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2010, 

Δράση 2.2/ 10, Προτεραιότητα 2. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπέλλας Χριστόδουλος. Συνολική 

Διάρκεια προγράμματος: 05/04/2012-30/06/2012. Προϋπολογισμός: 139.998,46. Φορείς: Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου / TNS – ICAP / Στέκι Πολιτισμού Αλβανών Μεταναστών στην Ελλάδα. 

• Διεξαγωγή δημοσκόπησης με θέμα «Κοινωνικές ομάδες με ξενοφοβικές τάσεις». Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, Ετήσιο Πρόγραμμα 2009, Δράση 2.3/09, Προτεραιότητα 2. 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χτούρης Σωτήρης Συνολική Διάρκεια προγράμματος: 08/04/2011-

30/06/2011. Προϋπολογισμός: 144.478,95. Φορείς: Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Metron Analysis. . 

Επιστημονικός Υπεύθυνος 

• [SCDD Laboratory University of the Aegean, (2011). “Social Groups with xenophobic attitudes ’’, 

Scientific Director Chtouris S., European Integration Fund for the Third Country Nationals – Annual 

Programme 2009, Action: 2.3/09, Priority: 2.  

· European Integration Fund for the Third Country Nationals – Annual Programme 2009, Action: 2.3/09, 

Priority: 2. 

Ministry of Interior, Decentralization and E – government, European Commission 

Budget: 144,993.52 € 

Starting Date: 08/04/2011 -Ending date: 30/06/2011] [ This survey was conducted by the Lab for Social 

Cultural & Digital Documentation (SCDD Lab) at a national scale, with 2000 Questionnaires, and 18 

Focus Group all over Greece in a period of three months in Cooperation with ‘Metron Analysis’ SA. The 

Research results will be published at the end of 2011] 

  

· Coordinator: Internal Evaluation Team of the Sociology Department, University of the Aegean. 2010 

(Report May 2011΄) 

No Budget 

2009-2010 

[Internal University Evaluation Survey, Analysis and evaluation of official administration documents] 

· Scientific Coordinator: Study Evaluating Results of the Operational Programme 3.1 "Health and Welfare, 

2000-2006” (Report2010). Ministry of Health, ‘Logotech’, Athens. 

Budget: 50,000 

Starting Date: 08/04/2009 - ending date: 30/03/2010 

[ This survey was conducted in cooperation with Logotech SA (Mr. Nikos Thaleritis), 800 Questionnaires, 

and the evaluation of official administrative documents ] 

· Scientific Director: Social and Cultural Life, Survey to create an interactive presentation and 

documentation system for Insular Society‘ 

Funding: Greek Authority for Information Society, European Commission Budget: 60,000,00 € - Starting 

Date: 01/03/2007 - Ending date: 30/06/2009 [ Field Research, participant observation, ICT documentation, 

in cooperation with 5 researchers -members of the Lab for Social Cultural & Digital Documentation 

(SCDD Lab] 

· Head of Socioeconomic Research Unit in the framework of: East Med-Net -East Mediterranean Network 

for the sustainable development and social cohesion of protected areas. 

EU COMMUNITY INITIATIVE PROGRAMME INTERREG III B ARCHIMED - PINDOS-ZIAKAS, 

2006-2008. 

European INTERREG Programme 

Budget: 120,000€ 

2006-2008. 

[ Field Research, qualitative research –expert interviews, secondary analysis of statistical data .In 

cooperation with 4 researchers -members of the Lab for Social Cultural & Digital Documentation (SCDD 

Lab] 

• Coordinator and Scientific Director of Research and Art Events of the Project ‘Social and Cultural 

Networks in the Avant-garde, Paris 1907’, 

Foundation: Ioannis Costopoulos 

Budget: 25,000€ 

2007-2008 

[ Creative Networks research, participant observation, action research with artists and 

architects] 
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· Coordinator of the Voluntary Research Project of Greek Students for the Peloponnesus regions affected 

by the wild fires of 2007. 

No Budget: voluntary participation of professors and students 

2007-2008 

[Field Research, expert interviews, 300 Questionnaires. In cooperation with the Sociology Department 

Undergraduate Students in the framework of the Urban Sociology Seminar. University of the Aegean. 

• Coordinator and Scientific Director of “Diaplous”: Study and documentation of the main defence / 

religious monuments and paths in the North Aegean Region, 

University of the Aegean, National Operational Plan “Information Society’[2005--2008]  

Budget:110,000€ Greek Authority for Information Society, European Commission  

[2005--2008]  

[ Field Research, participant observation, Visual Documentation, ICT documentation, in cooperation with 

5 researchers -members of the Lab for Social Cultural & Digital Documentation (SCDD Lab] 

• Chairman of the Sociology Department (2004-2006) 

University of the Aegean. Coordinator of the Reorganisation Faculty Project 

Greek Authority for the 3d European Framework Programme for Development (KPS), University of the 

Aegean 

Budget 150,000€  

• Scientific Director and Project Manager: ‘Creation of a research and digital documentation system of 

North Aegean’s Musical Culture, Biographical Accounts and Cultural Practice, Biographical Data-Base. 

Greek Authority for Information Society, European Commission Budget: 193,532.19 € Starting Date: 

01/03/2005 - Ending date: 30/09/2008 

[ Field Research, Biographical Research, Visual and Audio Documentation of Cultural Practices, ICT 

documentation, in cooperation with 11 researchers-members of the Lab for Social Cultural & Digital 

Documentation (SCDD Lab)] 

• Scientific Director and Project Manager: Greek Research and Documentation: “Defence Systems in the 

Mediterranean Countries”, Euromed Heritage II – European Commission,, EU: Training programme in 

new technologies offered to experts from 6 different Mediterranean countries on cultural managements 

and documentation, cultural networking, in relation to Mediterranean defence systems [2003-2007]. 

Budget: 259,206.12€ Starting Date: 01 / 01 / 2003, ending date: 31 / 12 / 2007. 

[Historical comparative analysis, Visual and Audio Documentation of Cultural Practices, ICT 

documentation, Public archives research, in cooperation with 4 researchers-members of the Lab for Social 

Cultural & Digital Documentation (SCDD Lab)] 

• Head of Social Research Team: New entrepreneurship and social cohesion in the North Aegean Region – 

“A new Life Perspective”, 

European Community Initiative 2005 2007 “EQUAL”: “Abolishment of inequalities and discrimination 

in employment and job creation concerning special needs individuals, - Facilitation of their access to the 

labour market”, Director Dr. Dimitris Papageorgiou. European Commission, EU, Ministry of Labour 

[2004 -2005] 

Total-Budget:281,364.64€,Social-research-budget-120,000€ Starting Date: 24/09/2002 ending date: 

31/03/2005 

• Director of Social Research in: ORPHEAS Programme: Local Strategy for Employment in the 

Sustainability Sector. North Aegean Regional Authority-University of the Aegean- Local & Regional 

Authorities European Union, European Social Fund, Article 6 Innovative measures, Total -Budget: 

360,717.72 € Starting Date: 15/11/2002, ending date: 15/11/2004 2003 -2006 

[The Lab for Social Cultural & Digital Documentation (SCDD Lab) conducted a survey with 600 

Questionnaires, Expert Interviews all over the North Aegean Region in Greece. Employment and Social 

Policy analysis. Focus Groups with the Stakeholders in cooperation the Local and Regional Authorities] 

• Project Manager and scientific director:‘ Feasibility Study for the Creation of a Technological Park in the 

North Aegean Region 

North Aegean Regional Authority 

Budget: 45,000€  

[2004-2005] 

• Scientific Director: Research on Greek Youth.  

European Commission, Programme “Youthstart”, Greek General Secretariat for Youth: Budget: 70,000 € 

Starting Date: 01/01/2003, ending date: 31/12/2003. Report 2004, Athens [A survey was conducted by the 

Lab for Social Cultural & Digital Documentation (SCDD Lab) at national scale with 300 Questionnaires.] 

• Director of the Institute for the On-going Vocational Training (ISSE). 

Organization of Post graduate Seminars on Culture and New Technologies, Telemedicine, Shipping 

Companies Management / Financial Affairs and Management, on the islands of Mytilini, Samos and Chios 

respectively. University of the Aegean / Ministry of National Education. 

Budget:  

1998- 2000 

• Scientific Director: Greek research Team in the Framework of European TSER Programme, (Scientific 

Director: Dr. Glavanis, University of Manchester). 
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• Research Network in the framework of European Targeted Socio Economic Research (TSER). 

http://cordis.europa.eu/improving/socio-economic/area3.htm 

• Greek Report: Report on “Muslim Minorities in Greece - From Traditional Rural Communities to Migrant 

Network Communities: 

Budget: 5 mill. drch :  

1997 -1999 

[A survey was conducted by the Lab for Social Cultural & Digital Documentation (SCDD Lab) in Athens, 

Attica with 500 Questionnaires and 30 Interviews with migrants from Balkan countries.] 

• Member of the Research Team in: Project Megapoles: Promoting better health for socially disadvantaged 

groups across Europe (2000) 

Dalziel Maureen, Armstrong Danila, Hahmann Monica, McLoughlin Pat, Haldin Jan, Aerny Nicole, Petre 

Brigitte , Sotiris Chtouris 

• Scientific Director and Project Manager in: European Programme Poverty III in Greece, Argyroupolis, 

Athens 

1989 -1993 

[A survey was conducted by the Lab for Social Cultural & Digital Documentation (SCDD Lab) in Athens, 

Attica, with 600 Questionnaires. Research with social and culturally excluded persons, Participant research 

in the framework of a local welfare system.] 

  

SCDD Laboratory a regional Center of excellence of Postdoctoral and PhD -Research 

Excellence Award 2000 : National Authority for the Information Society 

• In the framework of SCDD Lab and Prof. Chtouris’ research and educational activities 

a significant number of researchesr and scholars have started or advanced their research career. Among 

others: Prof. P. Kavouras, University of Athens, Dept.of Musicology, Assoc. Prof. D. Papageorgiou, Univ. 

of the Aegean, Adjunct Prof. Ch. Bakalis Univ. of Western Greece., Lecturer J. Papageorgiou, Univ.of 

Macedonia, Assistant, Prof. Stratos Papanis, Univ. of the Aegean., Adjunct Professor, Flora Tzelepoglou. 

Assistant Prof. A. Zissi. Univ.of the Aegean. In the last five years three PhD have been completed and 

other four PhD are nearing their completion. 

  

• Other scientific activities and cooperation 

  

• 2000-2010 General Secretary of the Greek Sociological Society 

• The European Commission, the European Parliament, Institute of Social Research in Frankfurt, 

Mediterranean Studies Institute, National Centre for Social Research, University of Kassel (Germany), 

European Committee of the Regions, Michigan State University (Study Abroad Program) , University of 

Murcia (Spain), “Cultnat”, Bibliotheque Alexandrine, Egypt. 

• Since 1995 S. Chtouris has established and directed the Social Cultural & Digital Documentation 

Laboratory in Mytilini, in the framework of the Sociology Department at the University of the Aegean. 

One of its main tasks is to achieve a more systematic interaction between Social Sciences and Information 

and Communication Technology. 

  

Αλεξίου Αθανάσιος 

• Αλεξίου Α., Κοινωνικές τάξεις, κοινωνικές ανισότητες και συνθήκες ζωής, Αθήνα 2009: Εκδόσεις 

Παπαζήση, σελ. 452. 

• Αλεξίου Α., Κοινωνική Πολιτική, αποκλεισμένες ομάδες και ταξική δομή, Αθήνα 2009:Εκδόσεις 

Παπαζήση, σελ. 307. 

• Αλεξίου Α., Κοινωνικά υποκείμενα και μορφές δράσης στη συγκυρία της κρίσης στην Ελλάδα, 

ανακοίνωση στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Κοινωνιολογία στις 4 Ιουνίου του 2010 

στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ουτοπία,  2011. 

• Αλεξίου Α., Για μια πολιτική οικονομία του κοινωνικού αποκλεισμού, ανακοίνωση στην ημερίδα του 

Συνδέσμου Ειδικής Αγωγής (26 Ιουνίου 2010, Αθήνα, Νομική Σχολή), Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης 

95» 2010 

• Αλεξίου Α., Βίωμα, σχολική γνώση και αναλυτικό πρόγραμμα, ανακοίνωση για το Διεθνές 

Διεπιστημονικό Συνέδριο, Βίωμα, Μεταφορά και Πολυτροπικότητα: Εφαρμογές στην Επικοινωνία, την 
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• Μέλος του Μητρώου Επιμορφωτών του Κέντρου Θεμάτων Ισότητας (ΚΕΘΙ). 

• Μέλος του Μητρώου Επιμορφωτών του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας 

Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ). 

• Μέλος του Μητρώου Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμορφωτών του Ινστιτούτου Εργασίας της 

Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ). 

  

• Προσκλήσεις μελών ΔΕΠ/ΕΠ του Τμήματος από άλλους ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς φορείς 

• Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου 

• Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Καρόλου Πράγα 

• 2014-2015: Συμμετοχή στην 1η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη, που διοργάνωσε η Διεθνής Ένωση 

Αστυνομικών και παρουσίαση εργασίας με τίτλο, Κοινωνία και Αστυνομία σε μια Παγκοσμιοποιημένη 

Εποχή: Σχέσεις Αμφίδρομης Πρόκλησης, (Χερσόνησος, 1-5 Οκτωβρίου 2014). 

• 2013-2014: Συμμετοχή στο 5ο Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής, που διοργάνωσε 

το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και παρουσίαση εργασίας με τίτλο Η 

http://www.socresonline.org.uk/9/2/savvakis.html
http://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=TXpnN8wAAAAJ
http://ijournal-as.com/ijas/board.html
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Δημόσια Υγεία στην Κρητική Πολιτεία  (1898-1913) ως Παράδειγμα Κοινωνικής Πολιτικής και 

Βιοπολιτικής: Ιστορικές και Πολιτισμικές Διαστάσεις, (Αθήνα 8-10 Μαΐου 2014). 

• 2013-2014: Συμμετοχή στο 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο-Σεμινάριο Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας 

στις Κοινωνικές Επιστήμες, που διοργάνωσε το τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και 

παρουσίαση εργασίας με τίτλο  Η Συμβολή της Ποιοτικής Έρευνας στη Διερεύνηση Ζητημάτων Υγείας, 

Ασθένειας και Σώματος, (Ρέθυμνο, 23-24 Νοεμβρίου 2013). 

• 2013-2014: Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Το Ηράκλειο και Η Κρήτη από την Τελευταία Περίοδο της 

Οθωμανικής Κυριαρχίας ως την Ένωση με την Ελλάδα, που διοργάνωσε η Βικελαία Δημοτική 

Βιβλιοθήκη Ηρακλείου και παρουσίαση εργασίας με τίτλο Θεσμικές Μεταβολές και Δημόσια Υγεία στην 

Κρητική Πολιτεία. Το Λεπροκομείο Σπιναλόγκας (1903-1957), (Ηράκλειο, 23-26 Οκτωβρίου 2013).  

• 2012-2013: Συμμετοχή στο Διεθνές Συμπόσιο Βίωμα και Ποιοτικές Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην 

Ψυχολογία και την Εκπαίδευση. Επιστημολογικά, Μεθοδολογικά Ζητήματα και Νέες Προοπτικές, 

που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

συντονισμός συνεδρίας με τίτλο Βίωμα και Βιογραφία: Επιστημολογικά και Μεθοδολογικά Ζητήματα 

στην Ποιοτική Έρευνα και παρουσίαση εργασίας με τίτλο Φαινομενολογία και Ποιοτική Έρευνα: Το 

Βίωμα ως Αφετηρία μίας Κριτικής Κοινωνικής Επιστήμης, (Ρέθυμνο, 22-26 Μαΐου 2013). 

• 2011-2012: Συμμετοχή στο Διεθνές Συμπόσιο Η Απούσα Παρουσία του Σώματος στις Κοινωνικές 

Επιστήμες, την Τέχνη, την Εκπαίδευση και στις Επιστήμες Υγείας. Μεθοδολογικά Ζητήματα και Νέες 

Προοπτικές, που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και παρουσίαση εργασίας με τίτλο Πεθαίνοντας στη Δύση: Ιατρική Επιστήμη, Ασθένεια και 

Σώμα, (Ρέθυμνο, 22-24 Ιουνίου 2012). 

• 2011-2012: Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Λαϊκή Ιατρική και Επιστήμη της Ιατρικής. Σχέσεις 

Αμφίδρομες, που διοργάνωση το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών & 

το Ιστορικό Παλαιογραφικό Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας και παρουσίαση 

εργασίας με τίτλο Λαϊκή Ιατρική και Ιατρική Επιστήμη. Η Περίπτωση του Λεπροκομείου Σπιναλόγκας 

(1903-1957), (Αθήνα, 7-11 Μαρτίου 2012). 

• 2011-2012: Συμμετοχή στο Διεθνές Συμπόσιο Δυνατότητες και Όρια των Βασιζόμενων στην Τέχνη 

Ποιοτικών Μεθοδολογιών: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στον Ερευνητικό Σχεδιασμό, που διοργάνωσε 

το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, συντονισμός συνεδρίας 

με τίτλο Το Ντοκιμαντέρ στην Έρευνα των Κοινωνικών Επιστημών: Το Παράδειγμα του Λεπροκομείου 

Σπιναλόγκας (1903-1957) και παρουσίαση εργασίας με τίτλο Επιστημονική Τεκμηρίωση, 

Μεθοδολογικός Σχεδιασμός και Ερευνητικές Πρακτικές στην Ποιοτική Έρευνα: Το Παράδειγμα του 

Λεπροκομείου Σπιναλόγκας (1903-1957), (Ρέθυμνο 25-27 Νοεμβρίου 2011). 

• 2011-2012: Συμμετοχή στο 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο-Σεμινάριο Ζητήματα Μεθοδολογίας της Έρευνας 

στις Κοινωνικές Επιστήμες, που διοργάνωσε το τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και 

παρουσίαση εργασίας με τίτλο  Ιατρική Επιστήμη, Ασθένεια και Θάνατος: Μια Μικροκοινωνιολογική 

Ποιοτική Προσέγγιση, (Ρέθυμνο, 27-30 Οκτωβρίου 2011).     

• 2011-2012: Συμμετοχή στο 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ερευνητικής Δερματολογίας, που διοργάνωσε το 

Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και παρουσίαση εργασίας με τίτλο Το Λεπροκομείο 

Σπιναλόγκας (1903-1957). Ιστορικό Πλαίσιο και Βιωμένες Εμπειρίες, (Ηράκλειο 30 Σεπτεμβρίου-2 

Οκτωβρίου 2011). 

• 2011-2012: Συμμετοχή στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερευνητικής Δερματολογίας -Σεμινάριο Ζητήματα 

Μεθοδολογίας της Έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες, που διοργάνωσε το τμήμα Κοινωνιολογίας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και παρουσίαση εργασίας με τίτλο  Ιατρική Επιστήμη, Ασθένεια και Θάνατος: 

Μια Μικροκοινωνιολογική Ποιοτική Προσέγγιση, (Ρέθυμνο, 27-30 Οκτωβρίου 2011).     

• 2010-2011: Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Επαρωγή, που 

διοργάνωσε το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Λασιθίου και παρουσίαση εργασίας με 

τίτλο Αναδιάρθρωση των Κρατικών Πολιτικών στο Χώρο της Υγείας: Προς την Εγκαθίδρυση μιας 

Ηθικής της Επικοινωνίας;, (Άγιος Νικόλαος, 9-10 Μαΐου 2011).  

• 2010-2011: Συμμετοχή στο Συνέδριο Ανθρωπολογία και Ψυχολογία: Σύγχρονες Προκλήσεις, Σημεία 

Συνάντησης και Προοπτικές, που διοργάνωσε το Τμήμα Ψυχολογίας και το Τμήμα Φιλοσοφικών & 

Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης και παρουσίαση εργασίας με τίτλο Κοινωνικές 

Επιστήμες και Ιατρικές Αποφάνσεις. Μια Κοινωνιολογική Ανάγνωση της Χρόνιας Ασθένειας, (Ρέθυμνο 

4-5 Δεκεμβρίου 2010). 

• 2010-2011: Συμμετοχή στο Συμπόσιο Δυνατότητες και Όρια των Ποιοτικών Μεθοδολογιών στην 

Ψυχολογία και την Εκπαίδευση: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στη Μεθοδολογία και τον Ερευνητικό 

Σχεδιασμό, που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης και παρουσίαση εργασίας με τίτλο Βιογραφική Προσέγγιση και Κοινωνιολογική Γνώση: Μια 

Γέφυρα ανάμεσα στην Μικροκοινωνιολογία και την Ποιοτική Έρευνα, (Ρέθυμνο, 12-13 Νοεμβρίου 

2010). 

  

Κριτές σε επιστημονικά περιοδικά 

  

• Μέλος της επιτροπής κρίσης του εκδοτικού οίκου SAGE OPEN, κριτής σε άρθρα προς δημοσίευση. 

• Μέλος του editorial board του διεθνούς περιοδικού International Journal of Advanced Studies. 

http://ijournal-as.com/ijas/board.html
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• Μέλος του Forum: Qualitative Social Research. 
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Παράρτημα Β: Δείκτες Αξιολόγησης 

Επιτομή στοιχείων Τμήματος 
Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: - 

Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 3 

Σχετικός 

πίνακας 
Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 

Τρέχον 

έτος 

2015-

16* 

 Τ-1 Τ-2 Τ-3 Τ-4 Τ-5 

# 1 Συνολικός αριθμός μελών ΔΕΠ 18 18 18 17 16 16 

# 1 Λοιπό προσωπικό 3 ½ 4 5 5 11 12 

# 2 
Συνολικός αριθμός προπτυχιακών φοιτητών σε 

κανονικά έτη φοίτησης (ν Χ 2) 
451 390 350 368 492 519 

# 3 
Προσφερόμενες από το Τμήμα θέσεις  στις 

πανελλαδικές 
200 150 95 100 100 100 

# 3 Συνολικός αριθμός νεοεισερχομένων φοιτητών 213 141 125 129 103 193 

# 7 Αριθμός αποφοίτων 91 86 76 54 57 58 

# 6 Μ.Ο. βαθμού πτυχίου 7,28 7,06 7,07 6,97 7,12 7.27 

# 4 Προσφερόμενες από το Τμήμα Θέσεις ΠΜΣ 60 60 30 25 70 70 

# 4 Αριθμός αιτήσεων για ΠΜΣ 50 65 48 23 52 102 

# 12.1 
Συνολικός αριθμός μαθημάτων για την 

απόκτηση πτυχίου 
40 40 40 40 40 40 

# 12.1 Σύνολο υποχρεωτικών μαθημάτων (Υ) 17 17 17 19 19 19 

# 12.1 
Συνολικός αριθμός προσφερόμενων 

μαθημάτων επιλογής 
49 49 50 45 45 45 

# 15 Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων ΔΕΠ 106 79 85 45 43 87 

# 16 Αναγνώριση ερευνητικού έργου (σύνολο) 133 75 70 51 113 113 

# 17 Διεθνείς συμμετοχές   4 0 0 11 8 
* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση 

Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 
  

    

Τρέχον 

έτος* 

2015-16 

Προηγ. 

Έτος 

2014-15 

Τρέχον 

έτος – 

2013-14 

Τρέχον 

έτος 

2012-13 

Τρέχον 

έτος – 

2011-12 

    Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ 

Καθηγητές Σύνολο 7 1 7 1 7 1 7   6   

  Από εξέλιξη           1 1   2   

  Νέες προσλήψεις                     

  Συνταξιοδοτήσεις   1                 
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  Παραιτήσεις                     

Αναπληρωτές 

Καθηγητές 
Σύνολο 4 1 3 1 3 1 3 2 4 1 

  Από εξέλιξη               1 1   

  Νέες προσλήψεις                     

  Συνταξιοδοτήσεις                     

  Παραιτήσεις                     

Επίκουροι 

Καθηγητές 
Σύνολο 2   1 1 1 1 2 1 2 2 

  Από εξέλιξη                     

  Νέες προσλήψεις                     

  Συνταξιοδοτήσεις                     

  Παραιτήσεις                     

Λέκτορες Σύνολο 1 1 2 1 2 1 2 1 2   

  Νέες προσλήψεις               1 1   

  Συνταξιοδοτήσεις                     

  Παραιτήσεις                     

Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο - - - - - - - - - - 

Διδάσκοντες επί 

συμβάσει** 
Σύνολο 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 

Τεχνικό 

προσωπικό 

εργαστηρίων 

Σύνολο 1   1   1   1   1   

Διοικητικό 

προσωπικό 
Σύνολο 2 1/2 

1 & 

1/2 
1 2 2 2 2 2 2 

* Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση 

Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων – όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, 

χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις). 

Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις 

Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα 

τα έτη σπουδών 

  
Τρέχον 

έτος* 

Προηγ. 

έτος 

Τρέχον 

έτος – 2 

Τρέχον 

έτος – 3 

Τρέχον 

έτος – 4 

Τρέχον 

έτος  - 5 

Προπτυχιακοί 660 694 610 615 521 573 

Μεταπτυχιακοί 

(ΜΔΕ) 
64 47 32 141 53 37 

Διδακτορικοί 33 32 39 35 32 36 
  

Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του 

Τμήματος 

Εισαχθέντες με: 
Τρέχον 

έτος* 

Προηγ. 

έτος 

Τρέχον 

έτος – 2 

Τρέχον 

έτος – 3 

Τρέχον 

έτος – 4 

Τρέχον 

έτος  - 5 

Εισαγωγικές 

εξετάσεις 
181 129 110 107 99 187 

Μετεγγραφές 

(εισροές προς το 

Τμήμα) 

1 1   0 - - 
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Μετεγγραφές 

(εκροές προς άλλα 

Τμήματα)** 

64 48 3 18 33 - 

Κατατακτήριες 

εξετάσεις 

(Πτυχιούχοι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

17 12 9 7 4 5 

Άλλες κατηγορίες   6 15   1 1 

Σύνολο** 135 78 126 85 151 88 

Αλλοδαποί 

φοιτητές 

(εκτός 

προγραμμάτων 

ανταλλαγών) 

  2 2   2   

  

Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
Τίτλος ΠΜΣ: «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή» 

Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 18 

  
Τρέχον 

έτος** 

Προηγ. 

έτος 

Τρέχον 

έτος – 2 

Τρέχον 

έτος – 3 

Τρέχον 

έτος – 4 

Τρέχον 

έτος  - 5 

Συνολικός αριθμός 

Αιτήσεων (α+β) 
30 30 47 29 44 46 

  

(α) Πτυχιούχοι του 

Τμήματος 
9 6 11 15 13 12 

(β) Πτυχιούχοι 

άλλων Τμημάτων 
21 23 33 31 30 34 

Συνολικός αριθμός 

προσφερόμενων 

θέσεων 

30 30 30 30 30 30 

Συνολικός αριθμός 

εγγραφέντων 
19 22 24 20 25 25 

Συνολικός αριθμός 

αποφοιτησάντων 
17 19 24 25 16 23 

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός 

προγραμμάτων 

ανταλλαγών) 

0 0 0 0 0 0 

* Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 

** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η 

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

  

Τίτλος ΠΜΣ:   «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» 

Κανονική διάρκεια σπουδών (μήνες): 18 

  

  
Τρέχον 

έτος** 

Προηγ. 

έτος 

Τρέχον 

έτος – 2 

Τρέχον 

έτος – 3 

Τρέχον 

έτος – 4 

Τρέχον 

έτος  - 5 

Συνολικός αριθμός 

Αιτήσεων (α+β) 
20 20 30 30 8 29 

  
(α) Πτυχιούχοι του 

Τμήματος 
7 4 3 3 3 10 
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(β) Πτυχιούχοι άλλων 

Τμημάτων 
13 12 5 19 20 8 

Συνολικός αριθμός 

προσφερόμενων θέσεων 
30 30 25 25 25 25 

Συνολικός αριθμός 

εγγραφέντων 
14 18 23 12 4 21 

Συνολικός αριθμός 

αποφοιτησάντων 
16 6 13 9 23 3 

Αλλοδαποί φοιτητές 

(εκτός προγραμμάτων 

ανταλλαγών) 

0 0 0 0 0 1 

* Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 

** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση 

Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

  

Τίτλος ΠΜΣ:   «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία» Κανονική διάρκεια σπουδών 

(μήνες): 18 

  Τρέχον έτος** Προηγ. έτος 
Τρέχον έτος – 

2 

Τρέχον έτος – 

3 

Τρέχον έτος – 

4 

Τρέχον 

έτος  - 

5 

Συνολικός 

αριθμός 

Αιτήσεων (α+β) 

Δεν 

προκηρύχθηκε 

Δεν 

προκηρύχθηκε 

Δεν 

προκηρύχθηκε 

Δεν 

προκηρύχθηκε 

Δεν 

προκηρύχθηκε 
27 

  

(α) Πτυχιούχοι 

του Τμήματος 
          5 

(β) Πτυχιούχοι 

άλλων 

Τμημάτων 

          21 

Συνολικός 

αριθμός 

προσφερόμενων 

θέσεων 

          15 

Συνολικός 

αριθμός 

εγγραφέντων 

          14 

Συνολικός 

αριθμός 

αποφοιτησάντων 

- 3 11 10 5 
Σε 

εξέλιξη 

Αλλοδαποί 

φοιτητές 

(εκτός 

προγραμμάτων 

ανταλλαγών) 

          - 

* Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 

Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος 

Διδακτορικών Σπουδών 

  
Τρέχον 

έτος** 

Προηγ. 

έτος 

Τρέχον 

έτος – 2 

Τρέχον 

έτος – 3 

Τρέχον 

έτος – 4 

Τρέχον 

έτος  - 5 
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Συνολικός 

αριθμός 

Αιτήσεων (α+β) 

7 5 5 8 10 20 

  

(α) 

Πτυχιούχοι 

του 

Τμήματος 

1 1 4 4 4 0 

(β) 

Πτυχιούχοι 

άλλων 

Τμημάτων 

6 4 3 6 9 2 

Συνολικός 

αριθμός 

προσφερόμενων 

θέσεων 

Χωρίς 

περιορισμό 

Χωρίς 

περιορισμό 

Χωρίς 

περιορισμό 

Χωρίς 

περιορισμό 

Χωρίς 

περιορισμό 

Χωρίς 

περιορισμό 

Συνολικός 

αριθμός 

εγγραφέντων 

υποψηφίων 

7 5 5 8 9 9 

Απόφοιτοι 2 1 2 2 2 2 

Μέση διάρκεια 

σπουδών 

αποφοίτων 

8 6 6 6 8 5 

  

Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του 

Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

Έτος 

Απο

φοίτ

ησης 

Συνολικός 

αριθμός 

αποφοιτησά

ντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί 

του συνόλου των αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος 

Βαθμολογίας (στο 

σύνολο των 

αποφοίτων) 
5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

Τρέχ

ον 

έτος 

- 5 

36 0 0,00% 15 41,67% 20 55,56% 1 2,78% 7,2 

Τρέχ

ον 

έτος 

– 4 

92 1 1,09% 41 44,57% 45 48,91% 5 5,43% 7,21 

Τρέχ

ον 

έτος 

– 3 

58 2 3,45% 29 50,00% 25 43,10% 2 3,45% 7,07 

Τρέχ

ον 

έτος 

- 2 

78 3 3,85% 40 51,28% 32 41,03% 3 3,85% 6,97 

Προ

ηγ. 

έτος 

83 1 1,20% 37 44,58% 41 49,40% 4 4,82% 7,13 
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Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών και διάρκεια σπουδών 

Αποφοιτήσαντες 

Διάρκεια Σπουδών (σε έτη) 

  

Έτος 

αποφοίτησης 

Κ[1] Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 

K+6 

και 

πλέον 

Δεν έχουν 

αποφοιτήσει 

(καθυστερούντες) 

  

Σύνολο 

Τρέχον έτος 

2009-10 
31 12 9 2 3       224 57 

Τρέχον έτος 

2010-11 
3 23 10 8 0 0 0 10 30 84 

Τρέχον έτος 

2011-12 
13 10 17 10 0 0 0 26 32 108 

Προηγ. Έτος 

2012-13 
0 23 27 14 5 1 1 5 45 121 

Τρέχον έτος 

2013-14 
1 27 28 13 6 1 2 4 72 154 

Τρέχον έτος 

2014-15 
54 25 6 0 0 3 0 1 79 168 

  

 
[1] Όπου Κ = Κανονική διάρκεια σπουδών (σε έτη) στο Τμήμα  (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σπουδών είναι 4 έτη, 

τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη). 

  

Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών 

Σπουδών 

  

Συνολικός αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την 

αποφοίτηση (σε μήνες)** 

Έτος 

Αποφοίτησης 
6 12 24 

Μη ενταχθέντες – 

συνέχεια 

σπουδών 

Τρέχον έτος – 2           

Προηγ. έτος           

Τρέχον έτος*           

Σύνολο           
  

Πίνακας 9. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα 

Προπτυχιακών Σπουδών 

    
Τρέχον 

έτος* 

Προηγ. 

έτος 

Τρέχον 

έτος – 

2 

Τρέχον 

έτος – 

3 

Τρέχον 

έτος – 

4 

Τρέχον 

έτος – 5 
Σύνολο 

Τρέχ

ον 

έτος

* 

89 1 1,10% 32 37,36% 48 52,75% 8 8,79% 7,28 

Σύνο

λο 
438 8 194 277 23 7,14 

https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn1
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref1
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Φοιτητές του 

Τμήματος 

που 

φοίτησαν σε 

άλλο Α.Ε.Ι. ή 

σε άλλο 

Τμήμα 

Εσωτερικού               

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**       7 2 4   

Άλλα               

Επισκέπτες 

φοιτητές 

άλλων Α.Ε.Ι. 

ή Τμημάτων 

στο Τμήμα 

Εσωτερικού               

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**       7 4 1   

Άλλα               

Μέλη 

ακαδημαϊκού 

προσωπικού 

του 

Τμήματος 

που δίδαξαν 

σε άλλο 

Α.Ε.Ι. ή σε 

άλλο Τμήμα 

Εσωτερικού               

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**       3       

Άλλα               

Μέλη 

ακαδημαϊκού 

προσωπικού 

άλλων Α.Ε.Ι. 

ή Τμημάτων 

που δίδαξαν 

στο Τμήμα 

Εσωτερικού               

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**       4       

Άλλα               

Σύνολο                 
  

Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 

  Συνολικός αριθμός 

αποφοιτησάντων 

ΠΜΣ 

Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την 

αποφοίτηση (σε μήνες)** 

Έτος 

Αποφοίτησης 
6 12 24 

Μη ενταχθέντες – συνέχεια 

σπουδών 

Τρέχον έτος - 5           

Τρέχον έτος – 4 44         

Τρέχον έτος – 3 44         

Τρέχον έτος - 2 49         

Προηγ. έτος 28         

Τρέχον έτος* 32         

Σύνολο 197         
  

Πίνακας 11. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών 
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Τρέχον 

έτος* 

Προηγ. 

έτος 

Τρέχον 

έτος – 2 

Τρέχον 

έτος – 

3 

Τρέχον 

έτος – 

4 

Τρέχον 

έτος – 5 
Σύνολο 

Φοιτητές του 

Τμήματος που 

φοίτησαν σε 

άλλο Α.Ε.Ι. ή 

σε άλλο 

Τμήμα 

Εσωτερικού               

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**     2 7 2 1   

Άλλα               

Επισκέπτες 

φοιτητές 

άλλων Α.Ε.Ι. 

ή Τμημάτων 

στο Τμήμα 

Εσωτερικού               

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**               

Άλλα               

Μέλη 

ακαδημαϊκού 

προσωπικού 

του Τμήματος 

που δίδαξαν 

σε άλλο Α.Ε.Ι. 

ή σε άλλο 

Τμήμα 

Εσωτερικού               

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.** 1 2   1 1 2   

Άλλα               

Μέλη 

ακαδημαϊκού 

προσωπικού 

άλλων Α.Ε.Ι. 

ή Τμημάτων 

που δίδαξαν 

στο Τμήμα 

Εσωτερικού     3         

Εξωτε- 

ρικού 

Ευρ.**       1 5 5   

Άλλα               

Σύνολο                 
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Πίνακας 12. Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
  

Πίνακας  12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

(Ακαδημ. έτος 2015-16)1 

  

Εξά-

μηνο 

Σπουδ

ών 

Μαθήματα2 Προγράμματος 

Σπουδών (ανά εξάμηνο) 

Κωδικός 

Μαθήματ

ος 

Πιστ. 

Μονάδ

ες 

ECTS 

Κατηγορί

α 

μαθήματο

ς3 

Υποβάθρ

ου (Υ) 

Επιστ. 

Περιοχής 

(ΕΠ) 

Γενικών 

Γνώσεων 

(ΓΓ) 

Ανάπτυξ

ης 

Δεξιοτήτ

ων (ΑΔ) 

Ωρες 

διδασκαλί

ας ανά 

εβδομάδα 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

σπουδών 

αντιστοιχ

εί; 

(1ο, 

2οκλπ.) 

Προαπαι

-τούμενα 

μαθήματ

α4 

Ιστότοπος5 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδώ

ν6 

1ο 
1.    Εισαγωγή στην 

Κοινωνιολογία 
101 6 Υ ΕΠ 3 1ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

1ο 
2.    Κοινωνιολογία του 

Πολιτικού Συστήματος Ι 
105 6 Υ ΕΠ 3 1ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

1ο 
3.    Κλασική 

Κοινωνιολογική Θεωρία 
107 6 Υ ΕΠ 3 1ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

1ο 
4.    Κοινωνιολογία των 

Αστικών Χώρων 
213 6 Υ ΕΠ 3 1ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

1ο 
5.    Κοινωνιολογία της 

Μετανάστευσης 
343 6 Υ ΕΠ 3 1ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

3ο 

6.    Ποιοτικές Μέθοδοι και 

Τεχνικές των Κοινωνικών 

Επιστημών 

325 6 Υ ΕΠ 3 1ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
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2ο 

7.    Μεθοδολογία 

Εμπειρικής Έρευνας των 

Κοινωνικών Επιστημών 

102 6 Υ ΕΠ 3 2ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

2ο 8.    Στατιστική Ι 108 6 Υ ΕΠ 3 2ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

2ο 9.    Ευρωπαϊκοί Θεσμοί 110 6 Υ ΕΠ 3 2ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

2ο 
10. Κοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης 
467 6 Υ ΕΠ 3 2ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

2ο 
11. Η  Ταξική Διάρθρωση 

των Σύγχρονων Κοινωνιών 
501 6 Υ ΕΠ 3 2ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

3ο 
12. Κοινωνιολογία της 

Εργασίας 
214 6 Υ ΕΠ 3 3ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

3ο 
13. Κοινωνιολογία των 

Κοινωνικών Κινημάτων 
215 6 Υ ΕΠ 3 3ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

3ο 14. Κοινωνική Ψυχολογία Ι 217 6 Υ ΕΠ 3 3ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

4ο 
1.Σύγχρονη Κοινωνιολογική 

Θεωρία 
216 6 Υ ΕΠ 3 4ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

4ο 
2.Κοινωνιολογία της 

Παρέκκλισης 
219 6 Υ ΕΠ 3 4ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

4ο 

3.Κοινωνιολογία του 

Περιβάλλοντος. Θεωρία και 

Πεδία Έρευνας 

328 6 Υ ΕΠ 3 4ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

3ο 4.Κοινωνική Πολιτική 218 6 ΥΕ ΕΠ 3 3ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

3ο 5.Κοινωνική Δημογραφία Ι 221 6 ΥΕ ΕΠ 3 3ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

4ο 
6.Διαμόρφωση και Αρχές της 

Νεωτερικότητας 
103 6 ΥΕ ΕΠ 3 4ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
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4ο 
7.Κοινωνιολογία των 

Επαγγελμάτων 
502 6 ΥΕ ΕΠ 3 4ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

5ο 8.Κοινωνία και Πολιτισμός  111 6 ΥΕ ΕΠ 3 5ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

5ο 

9.Εφαρμογές της 

Πληροφορικής στο 

Σχεδιασμό Εμπειρικών 

Ερευνών [Σεμινάριο] 

220 6 ΥΕ ΕΠ 3 5ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

5ο 

10.             Μικροκοινωνιολ

ογία - Θεωρία και 

Ερευνητικές Προσεγγίσεις 

326 6 ΥΕ ΕΠ 3 5ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

5ο 

11.             Κοινωνία, 

Κοινότητα και Υγεία 

[Σεμινάριο] 

327 6 ΥΕ ΕΠ 3 5ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

5ο 
12.             Κοινωνιολογία 

του Ελεύθερου Χρόνου 
335 6 ΥΕ ΕΠ 3 5ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

5ο 

13.             Ζητήματα 

Κοινωνικής και 

Οικονομικής Συνοχής του 

Ευρωπαϊκού Χώρου 

[Σεμινάριο] 

339 6 ΥΕ ΕΠ 3 5ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

5ο 
14.             Κοινωνιολογία 

της Γνώσης [Σεμινάριο] 
462 6 ΥΕ ΕΠ 3 5ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

5ο 

15.             Επιτήρηση 

και  Εξουσία στο έργο του 

Μισέλ Φουκώ [Σεμινάριο] 

497 6 ΥΕ ΕΠ 3 5ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

5ο 
16.             Περιφερειακή 

Κοινωνική Ανάλυση 
500 6 ΥΕ ΕΠ 3 5ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
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5ο 

17.             Πολιτισμός και 

Κοινωνική Δομή 

[Σεμινάριο] 

468 6 ΥΕ ΕΠ 3 5ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

5ο 

18.             Μεθοδολογία  έρ

ευνας και διαδίκτυο 

[Σεμινάριο]  

345 6 ΥΕ ΕΠ 3 5ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

6ο 

19.             Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός - 

Πρακτική Άσκηση 

340 6 ΥΕ ΕΠ   6ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

6ο 
20.             Απασχόληση και 

Κοινωνική Οικονομία 
342 6 ΥΕ ΕΠ 3 6ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

6ο 

21.             Κοινωνιολογία 

των Δικτύων (Η Σχέση 

Μίκρο - Μάκρο) 

344 6 ΥΕ ΕΠ 3 6ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

6ο 
22.             Κοινωνική 

Ψυχολογία ΙΙ 
350-1 6 ΥΕ ΕΠ 3 6ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

6ο 

23.             Συλλογική 

Δράση και Διαμεσολάβηση 

Συμφερόντων [Σεμινάριο] 

352 6 ΥΕ ΕΠ 3 6ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

6ο 

24.             Πολιτικές 

Ιδεολογίες και Ευρωπαϊκή 

Ενοποίηση [Σεμινάριο] 

353 6 ΥΕ ΕΠ 3 6ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

6ο 

25.             Κοινωνιολογία 

του Πολιτικού Συστήματος 

ΙΙ [Σεμινάριο] 

354 6 ΥΕ ΕΠ 3 6ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

6ο 

26.             Ευρωπαϊκές 

Προσεγγίσεις για την 

Παρέκκλιση και τον 

Κοινωνικό Έλεγχο 

[Σεμινάριο] 

385 6 ΥΕ ΕΠ 3 6ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
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6ο 

27.                  Μετανάστευση 

και Ρατσιστικές Χρήσεις 

Ασθένειας [Σεμινάριο] 

398 6 ΥΕ ΕΠ 3 6ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

6ο 
28.                  Κοινωνία της 

Πληροφορίας [Σεμινάριο] 
465 6 ΥΕ ΕΠ 3 6ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

7ο 

29.                  Εισαγωγή στην 

Εκπαιδευτική Πολιτική 

[Σεμινάριο] 

346 6 ΥΕ ΕΠ 3 7ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

7ο 
30.                  Εισαγωγή στην 

Κοινωνιολογία του Δικαίου 
469 6 ΥΕ ΕΠ 3 7ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

7ο 
31.                  Διεθνές Δίκαιο 

[Σεμινάριο] 
473 6 ΥΕ ΕΠ 3 7ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

7ο 
32.                  Προετοιμασία 

Πτυχιακής Εργασίας 
476-1 6 ΥΕ ΕΠ 3 7ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

7ο 
33.                  Διδακτική της 

Κοινωνιολογίας 
477 6 ΥΕ ΕΠ 3 7ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

7ο 
34.                  Κοινωνιολογία 

της Τέχνης [Σεμινάριο] 
478 6 ΥΕ ΕΠ 3 7ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

7ο 

35.                  Ένταξη και 

Αποκλεισμός από την Αγορά 

Εργασίας [Σεμινάριο] 

481 6 ΥΕ ΕΠ 3 7ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

7ο 
36.                  Κοινωνικές 

Ανισότητες  [Σεμινάριο] 
480 6 ΥΕ ΕΠ 3 7ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

6ο 

37.                  Ειδικά Θέματα 

Κοινωνιολογικής Θεωρίας 

και Κοινωνικής Έρευνας 

[Σεμινάριο] 

498 6 ΥΕ ΕΠ 3 6ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

7ο 

38.                  Εφαρμοσμένη 

Κοινωνική Έρευνα με 

Έμφαση στην Εκπαίδευση 

349 6 ΥΕ ΕΠ 3 7ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
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8ο 

39.                  Περιβαλλοντικ

ή Έρευνα στο Νησιωτικό 

Χώρο [Σεμινάριο] 

351 6 ΥΕ ΕΠ 3 8ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

8ο 

40.                  Έρευνα και 

Συγγραφή (Πτυχιακή 

Εργασία) 

476 6 ΥΕ ΕΠ 3 8ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

8ο 

41.                  Εφαρμογές 

Κοινωνικής Ψυχολογίας 

[Σεμινάριο] 

479 6 ΥΕ ΕΠ 3 8ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

8ο 

42.                  Η 

Μικροκοινωνιολογία της 

Καθημερινής Ζωής 

[Σεμινάριο] 

482 6 ΥΕ ΕΠ 3 8ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

8ο 

43.                  Θεσμικό 

Πλαίσιο και Λειτουργία των 

Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα 

[Σεμινάριο] 

486 6 ΥΕ ΕΠ 3 8ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

8ο 
44.                  Κοινωνιολογία 

του Φασισμού [Σεμινάριο] 
499 6 ΥΕ ΕΠ 3 8ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

8ο 

45.                  Κοινωνική 

Ταυτότητα στη 

Μετανεωτερική Κοινωνία 

341 6 ΥΕ ΕΠ 3 8ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

5ο 
46.                  Εισαγωγή στην 

Ιστορία 
Ι-200 6 ΥΕ ΕΠ 3 5ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

5ο 

47.                  Αγγλική 

Ορολογία των Κοινωνικών 

Επιστημών Ι 

Ι-202 6 ΥΕ ΕΠ 3 5ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

6ο 

48.                  Αγγλική 

Ορολογία των Κοινωνικών 

Επιστημών ΙΙ 

Ι-203 6 ΥΕ ΕΠ 3 6ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
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6ο 

49.                  Κράτος και 

κοινωνία στην Νεότερη 

Ελλάδα (19ος αι.-αρχές 20ού 

αι.) 

Ι-221 6 ΥΕ ΕΠ 3 6ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

6ο 
50.                  Symbolic and 

materialised identities 
600 6 ΥΕ ΕΠ 3 6ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

8ο 

51.                  Χρήση Νέων 

Τεχνολογιών στην Κοινωνική 

Έρευνα. Παραδείγματα 

Εφαρμογών [Σεμινάριο] 

505 6 ΥΕ ΕΠ 3 8ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

8ο 
52.                  Αρχές 

Οικονομικής 
ΟΙ-400 6 ΥΕ ΕΠ 3 8ο   

http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

6ο 

53.                  Ειδικά Θέματα 

Εμπειρικής Κοινωνικής 

Έρευνας [Σεμινάριο] 

504 6 ΥΕ ΕΠ 3 6ο   
http://www.soc.aegean.gr/index.p

hp/gr-proptixiako-ps 
  

  

  

1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 

3 Χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες συντομογραφίες : 

Υ = Υποχρεωτικό 

Ε = κατ’ επιλογήν από πίνακα μαθημάτων 

ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής 

Π = Προαιρετικό 

Αν το Τμήμα κατηγοριοποιεί τα μαθήματα με διαφορετικό τρόπο, εξηγήστε. 

4 Σημειώστε τον/τους κωδικούς αριθμούς του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 

5 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 

6 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 

7 Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών. 

Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

  

Πίνακας 12.2. Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 

(Ακαδημ. έτος 2015-16)1 
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Εξάμη

νο 

σπουδ

ών. 

Μαθήματα2 Προγράμ

ματος Σπουδών (ανά 

εξάμηνο) 

  

Κωδικός 

Μαθήμα

τος 

Υπεύθυνος 

Διδάσκων 

και Συνεργάτες 

  

(ονοματεπώνυμο 

και βαθμίδα) 

Διαλέξεις 

(Δ), 

Φροντιστή

ριο (Φ) 

Εργαστηρι

ο (Ε) & 

αντίστοιχε

ς ώρες/εβδ. 

Πολλαπλή 

Βιβλιογραφί

α 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

Χρήση 

εκπαιδ. 

μέσων 

(Ναι/Όχ

ι) 

Επάρκεια 

Εκπαιδευτικ

ών Μέσων 

(Ναι/Όχι3) 

Αριθμός 

φοιτητών 

που 

ενεγράφησ

αν στο 

μάθημα 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που 

συμμετείχ

αν στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που πέρασε 

επιτυχώς 

στην 

κανονική ή 

επαναληπτι

κή εξέταση 

Αξιολογήθ

ηκε από 

τους 

Φοιτητές;4 

1ο 
Εισαγωγή στην 

Κοινωνιολογία 
101 

Μαρκαντωνάτου 

Μαρία Λέκτορας 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 138 108 56   

1ο 

Κοινωνιολογία του 

Πολιτικού 

Συστήματος Ι 

105 
Ζώρας Κώστας 

Καθηγητής 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 159 111 81   

1ο 

Κλασική 

Κοινωνιολογική 

Θεωρία 

107 

Χτούρης 

Σωτήρης 

Καθηγητής 

Μαραγκουδάκης 

Μανούσος 

Αναπλ. 

Καθηγητής. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 167 132 86   

1ο 
Κοινωνιολογία των 

Αστικών Χώρων 
213 

Χτούρης 

Σωτήρης 

Καθηγητής. 

Μπακάλης 

Χρήστος ΕΕΔΙΠ 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 189 151 80   

1ο 
Κοινωνιολογία της 

Μετανάστευσης 
343 

Πετράκου 

Ηλέκτρα 

Επίκουρη 

Καθηγήτρια. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 147 112 87   
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2ο 

Μεθοδολογία 

Εμπειρικής Έρευνας 

των Κοινωνικών 

Επιστημών 

102 
Κάλλας Ιωάννης 

Καθηγητής. 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 197 138 105   

2ο Στατιστική Ι 108 
Ρόντος Κώστας 

Καθηγητής. 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 263 229 87   

2ο Ευρωπαϊκοί Θεσμοί 110 

Γρηγορίου 

Παναγιώτης 

Καθηγητής. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 122 102 53   

2ο 
Κοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης 
467 

Γιαβρίμης 

Παναγιώτης 

Λέκτορας. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 193 131 94   

2ο 

Η  Ταξική Διάρθρωση 

των Σύγχρονων 

Κοινωνιών 

501 

Αλεξίου 

Θανάσης 

Καθηγητής. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 148 93 74   

3ο 

Ποιοτικές Μέθοδοι 

και Τεχνικές των 

Κοινωνικών 

Επιστημών 

325 

Σαββάκης 

Μάνος 

Λέκτορας. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 126 88 60   

3ο 
Κοινωνιολογία της 

Εργασίας 
214 

Τσομπάνογλου 

Γιώργος 

Αναπληρωτής 

Καθηγητής. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 78 69 47   

3ο 

Κοινωνιολογία των 

Κοινωνικών 

Κινημάτων 

215 

Ψημίτης 

Μιχάλης 

Αναπληρωτής 

Καθηγητής. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 124 103 73   
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3ο 
Κοινωνική Ψυχολογία 

Ι 
217 

Ζήση Αναστασία 

Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 112 100 80   

3ο Κοινωνική Πολιτική 218 

Αλεξίου 

Θανάσης 

Καθηγητής. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 109 84 65   

4ο 

Διαμόρφωση και 

Αρχές της 

Νεωτερικότητας 

103 

Μαραγκουδάκης 

Μανούσος 

Αναπληρωτής 

Καθηγητής. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 92 71 46   

4ο 
Κοινωνική Ψυχολογία 

ΙΙ 
350-1 

Ζήση Αναστασία 

Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 27 25 25   

4ο 

Σύγχρονη 

Κοινωνιολογική 

Θεωρία 

216 

Ναγόπουλος 

Νίκος 

Αναπληρωτής 

Καθηγητής. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 84 60 47   

4ο 
Κοινωνιολογία της 

Παρέκκλισης 
219 

Γεωργούλας 

Ευστράτιος 

Επίκουρος 

Καθηγητής. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 179 147 79   

4ο 

Κοινωνιολογία του 

Περιβάλλοντος. 

Θεωρία και Πεδία 

Έρευνας 

328 

Χαϊντενράιχ 

Ελισάβετ 

καθηγήτρια 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 97 67 43   

4ο 
Πολιτική 

Κοινωνιολογίας 
336 

Μαρκαντωνάτου 

Μαρία 

Λέκτορας 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 148 130 89   
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5ο 
Κοινωνία και 

Πολιτισμός 
111 

Χαϊντενράιχ 

Ελισάβετ 

Καθηγήτρια. 

Μπακάλης 

Χρήστος ΕΕΔΙΠ 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 88 61 34   

5ο 

Εφαρμογές της 

Πληροφορικής στο 

Σχεδιασμό 

Εμπειρικών Ερευνών 

[Σεμινάριο] 

220 
Κάλλας Ιωάννης 

Καθηγητής 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 22 18 14   

5ο 

Μικροκοινωνιολογία 

- Θεωρία και 

Ερευνητικές 

Προσεγγίσεις 

326 

Σαββάκης 

Μάνος 

Λέκτορας. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ         

5ο 
Κοινωνία, Κοινότητα 

και Υγεία [Σεμινάριο] 
327 

Ζήση Αναστασία 

Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 14 11 7   

5ο 
Κοινωνιολογία του 

Ελεύθερου Χρόνου 
335 

Γεωργούλας 

Ευστράτιος 

Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 209 157 94   

5ο 

Ζητήματα Κοινωνικής 

και Οικονομικής 

Συνοχής του 

Ευρωπαϊκού Χώρου 

[Σεμινάριο] 

339 

Γρηγορίου 

Παναγιώτης 

Καθηγητής. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 28 26 26   

5ο 

Μεθοδολογία 

Έρευνας και 

Διαδίκτυο 

345 
Παπάνης 

Ευστράτιος 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 83 50 37   
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Επίκουρος 

Καθηγητής. 

5ο 
Κοινωνιολογία της 

Γνώσης 
462 

Ναγόπουλος 

Νίκος 

Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 22 20 20   

5ο 
Περιφερειακή 

Κοινωνική Ανάλυση 
500 

Ρόντος Κώστας 

Καθηγητής. 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 16 14 9   

5ο 

Πολιτισμός και 

Κοινωνική Δομή 

[Σεμινάριο] 

468 

Χαϊντενράιχ 

Ελισάβετ 

Καθηγήτρια. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 24 23 22   

5ο 

Αγγλική Ορολογία 

των Κοινωνικών 

Επιστημών Ι 

ΞΓ005 
Νικολαρέα 

Αικατερίνη ΕΕΠ. 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 70 52 50   

6ο 

Επαγγελματικός 

Προσανατολισμός - 

Πρακτική Άσκηση 

340 

Τσομπάνογλου 

Γιώργος. 

Καθηγητής 

Ζήση Αναστασία 

Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 27 20 10   

6ο 
Απασχόληση και 

Κοινωνική Οικονομία 
342 

Ναγόπουλος 

Νίκος 

Αναπληρωτής 

Καθηγητής. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 71 43 26   

6ο 

Κοινωνιολογία των 

Δικτύων, 

θεραπευτικές 

Κοινότητες και 

Κλινική 

344 

Χτούρης 

Σωτήρης  Καθηγ

ητής 

Μπακάλης 

Χρήστος ΕΕΔΙΠ 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 14 9 7   
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Κοινωνιολογία 

(Σεμινάριο) 

6ο 

Συλλογική Δράση και 

Διαμεσολάβηση 

Συμφερόντων 

[Σεμινάριο] 

352 

Ψημίτης 

Μιχάλης 

Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ         

6ο 

Ειδικά Θέματα στις 

Ποιοτικές Μεθόδους 

και στις Τεχνικές της 

Κοινωνικής Έρευνας 

104-1 

Σαββάκης  Μάνο

ς 

Λέκτορας. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 6 6 6   

6ο 

Πολιτικές Ιδεολογίες 

και Ευρωπαϊκή 

Ενοποίηση 

[Σεμινάριο] 

353 

Γρηγορίου 

Παναγιώτης 

Καθηγητής. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 26 24 24   

6ο 

Κοινωνιολογία του 

Πολιτικού 

Συστήματος ΙΙ 

[Σεμινάριο] 

354 
Ζώρας Κώστας 

Καθηγητής. 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 27 25 25   

6ο 

Ευρωπαϊκές 

προσεγγίσεις για την 

παρέκκλιση και των 

κοινωνικό έλεγχο 

(Σεμινάριο) 

385 

Γεωργούλας 

Ευστράτιος 

Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 20 20 20   

6ο 

Κοινωνία της 

Πληροφορίας 

[Σεμινάριο] 

465 
Κάλλας Ιωάννης 

Καθηγητής. 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 78 57 38   

6ο 
Ειδικά Θέματα 

Εμπειρικής 
504 

Παπάνης 

Ευστράτιος 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 19 19 19   
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Κοινωνικής Έρευνας 

[Σεμινάριο] 

Επίκουρος 

Καθηγητής 

6ο 

Αγγλική Ορολογία 

των Κοινωνικών 

Επιστημών ΙΙ 

ΞΓ-003 

Νικολαρέα 

Αικατερίνη 

ΕΕΠ 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 70 65 60   

7ο 

Εισαγωγή στην 

Εκπαιδευτική 

Πολιτική [Σεμινάριο] 

346-2 

Γιαβρίμης 

Παναγιώτης 

Λέκτορας. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 17 15 8   

7ο 

Κοινωνιολογία του 

Κράτους και των 

Διεθνών Οργανισμών 

348 
Μαρκαντωνάτου 

Μαρία Λέκτορας 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 56 39 26   

7ο 

Εφαρμοσμένη 

Κοινωνική Έρευνα με 

Έμφαση στην 

Εκπαίδευση 

349-2 

Παπάνης 

Ευστράτιος 

Επίκουρος 

Καθηγητής. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 46 39 29   

7ο 

Εισαγωγή στην 

Κοινωνιολογία του 

Δικαίου 

469 
Ζώρας Κώστας 

Καθηγητής. 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 60 39 20   

7ο 
Διεθνές Δίκαιο 

[Σεμινάριο] 
473 

Γρηγορίου 

Παναγιώτης 

Καθηγητής. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 23 18 11   

7ο 
Προετοιμασία 

Πτυχιακής Εργασίας 
476-1 ΟΛΟΙ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 12 12 12   

7ο 
Διδακτική της 

Κοινωνιολογίας 
477 

Γιαβρίμης 

Παναγιώτης 

Λέκτορας. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 97 62 45   
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7ο 

Κοινωνικές 

Ανισότητες  [Σεμινάρ

ιο] 

480 

Αλεξίου 

Θανάσης 

Καθηγητής. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 24 21 12   

7ο 

Ένταξη και 

Αποκλεισμός από την 

Αγορά Εργασίας 

(Σεμινάριο) 

481 

Τσομπάνογλου 

Γιώργος 

Καθηγητής 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 21 20 20   

7ο 

Ειδικά θέματα 

κοινωνιολογικής 

θεωρίας και 

κοινωνικής έρευνας 

(Σεμινάριο) 

498 

Μαραγκουδάκης 

Μανούσος 

Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 16 16 16   

7ο 
Ιστορία της 

Οικονομική Σκέψης 
ΟΙ-202 

Μπέλας 

Χρυστόδουλος 

Επίκουρος 

Καθηγητής. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 25 20 28   

8ο 

Κοινωνική Ταυτότητα 

στη Μετανεωτερική 

Κοινωνία 

341 

Ψημίτης 

Μιχάλης 

Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 18 16 16   

8ο 

Περιβαλλοντική 

Έρευνα στον 

Νησιωτικό Χώρο 

(Σεμινάριο) 

351 

Χάιντενραίχ 

Ελισάβετ 

Καθηγήτρια 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 20 20 20   

8ο 
Έρευνα και Συγγραφή 

(Πτυχιακή Εργασία) 
476 ΟΛΟΙ Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 12 12 12   

8ο 
Κοινωνιολογία της 

Τέχνης (Σεμινάριο) 
478 

Χτούρης 

Σωτήρης 

Καθηγητής 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 8 8 8   
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8ο 

Εφαρμογές 

Κοινωνικής 

Ψυχολογίας 

[Σεμινάριο] 

479 

Ζήση Αναστασία 

Αναπληρώτρια 

Καθηγήτρια. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 9 9 9   

8ο 

Η 

Μικροκοινωνιολογία 

της Καθημερινής 

Ζωής [Σεμινάριο] 

482 

Σαββάκης 

Μάνος 

Λέκτορας. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 4 4 4   

8ο 

Θεσμικό Πλαίσιο και 

Λειτουργία των 

Μ.Μ.Ε. στην Ελλάδα 

[Σεμινάριο] 

486 
Ζώρας Κώστας 

Καθηγητής. 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 27 25 25   

8ο 

Κοινωνιολογία του 

Φασισμού 

[Σεμινάριο] 

499 

Αλεξίου 

Αθανάσιος 

Καθηγητής. 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 28 26 26   

8ο 

Χρήση Νέων 

Τεχνολογιών στην 

Κοινωνική Έρευνα. 

Παραδείγματα 

Εφαρμογών 

[Σεμινάριο] 

505 

Παπάνης 

Ευστράτιος 

Επίκουρος 

Καθηγητής 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 18 18 18   

8ο 

Ειδικά Θέματα 

Πολιτικής 

Κοινωνιολογίας 

491 
Μαρκαντωνάτου 

Μαρία Λέκτορας 
Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 22 21 21   

8ο 
Ανθρωπολογία της 

Επιστήμης 
ΚΑ 129 

Καντζά Βενετία 

Επίκουρη 

Καθηγήτρια 

Δ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 25 20 17   
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1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 

2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα 12.1. 

3 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, συστήματα προβολής, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των 

ελλείψεων. 

4 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι’αυτό το μάθημα. Επίσης, επισυνάψτε ένα δείγμα του ερωτηματολογίου που 

χρησιμοποιήθηκε και  περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας, προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία 

που δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα 

που αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες. 

Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε, αφήστε το πεδίο κενό. 

Πίνακας 13. Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
  

  

Πίνακας 13.1.1  Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Ακαδημ. έτος 2015-16) 

Τίτλος ΠΜΣ: «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή» 

α.

α. 

Μάθημα[1] 

  

Κωδικός 

Μαθήματ

ος 

Ιστότοπος[2] 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδώ

ν[3] 

Υπεύθυνος 

Διδάσκων  κ

αι 

Συνεργάτες 

(ονοματεπών

υμο & 

βαθμίδα) 

Υποχρεωτ

ικό (Υ) 

Κατ'επιλο

γήν (Ε) 

Ελεύθερης 

Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξει

ς (Δ), 

Φροντισ

τή- 

ριο (Φ) 

Εργαστη

- 

ριο (Ε) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

διδάχθηκε

;[4] 

  

(Εαρ.-

Χειμ.) 

Αριθμός 

φοιτητών 

που 

ενεγράφη

σαν στο 

μάθημα 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που 

συμμετειχ

αν στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που 

πέρασε 

επιτυχώς 

στην 

κανονική ή 

επαναληπτ

ική 

εξέταση 

Αξιολογήθ

ηκε από 

τους 

Φοιτητές;[5

] 

1 

Κοινωνική 

συνοχή και 

ακραίες 

κοινωνικές 

ανισότητες. Τοπι

κές εκφάνσεις 

παγκοσμιοποιημ

ένων εξελίξεων 

183-05-

13 

www.soc.aegean.gr//g

r/msc-gr-erevna-

tkas/fakeloi-

mathimaton.htm         

  

Γιαβρίμης 

Παναγιώτης 

Λέκτορας 

Υ 13Δ ΧΕΙΜ 19 19 19 ΝΑΙ 

https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn1
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn2
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn3
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn4
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn5
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn5
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
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2 

Κοινωνιολογία 

των 

οργανώσεων. 

Οργανωσιακά 

ζητήματα και 

ανθρώπινο 

δυναμικό 

183-04-

13 

  

www.soc.aegean.gr//g

r/msc-gr-erevna-

tkas/fakeloi-

mathimaton.htm         

  

Ναγόπουλος 

Νίκος, 

Αναπλ. 

καθηγητής 

Υ 13Δ ΧΕΙΜ 19 19 19 ΝΑΙ 

3 

Μεθοδολογία 

σχεδιασμού 

εμπειρικών 

ερευνών 

183-02-

13 

  

www.soc.aegean.gr//g

r/msc-gr-erevna-

tkas/fakeloi-

mathimaton.htm         

  

Κάλλας 

Ιωάννης, 

Καθηγητής 

Υ 13Δ ΧΕΙΜ 19 19 19 ΝΑΙ 

4 

Εισαγωγή  στις 

έννοιες και  τη 

θεωρία της 

Κοινωνιολογίας 

183-01-

13 

www.soc.aegean.gr//g

r/msc-gr-erevna-

tkas/fakeloi-

mathimaton.htm         

  

Σαββάκης 

Μάνος, 

Λέκτορας 

Υ 13Δ ΧΕΙΜ 19 19 19 ΝΑΙ 

5 

Κοινωνικός 

αποκλεισμός, 

ευάλωτες 

κοινωνικές 

ομάδες και 

μορφές 

κοινωνικής 

περιθωριοποίησ

ης 

183-06-

13 

www.soc.aegean.gr//g

r/msc-gr-erevna-

tkas/fakeloi-

mathimaton.htm         

  

Ψημίτης 

Μιχάλης, 

Αναπληρωτή

ς Καθηγητής 

Υ 13Δ ΧΕΙΜ 19 19 19 ΝΑΙ 

6 

Κοινωνιολογικές 

προσεγγίσεις 

στο έγκλημα και 

την 

183-03-

13 

  

www.soc.aegean.gr//g

r/msc-gr-erevna-

tkas/fakeloi-

mathimaton.htm         

  

Γεωργούλας 

Ευστράτιος, 

Αναπλ. 

Καθηγητής 

Υ 13Δ ΧΕΙΜ 19 19 19 ΝΑΙ 

http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
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αντιμετώπισή 

του 

7 

Καλές πρακτικές 

σχεδιασμού και 

εφαρμογής 

ερευνών και 

πολιτικών με 

αντικείμενο, την 

κοινωνική 

ανάπτυξη και 

την κοινωνική 

συνοχή. 

183-11-

13 

www.soc.aegean.gr//g

r/msc-gr-erevna-

tkas/fakeloi-

mathimaton.htm         

  

Σαββάκης 

Μάνος, 

Λέκτορας 

Υ 13Δ ΕΑΡ 19 19 19 ΝΑΙ 

8 

Ποσοτικές 

μέθοδοι με 

εφαρμογές  στην 

κοινωνική 

ανάπτυξη και 

τις  ευρωπαϊκές 

τάσεις 

183-12-

13 

www.soc.aegean.gr//g

r/msc-gr-erevna-

tkas/fakeloi-

mathimaton.htm         

  

Ρόντος 

Κώστας, 

Καθηγητής 

Υ 13Δ ΕΑΡ 19 19 19 ΝΑΙ 

9 

Έρευνα στον 

κοινωνικό 

αποκλεισμό, τις 

ευάλωτες 

κοινωνικές 

ομάδες και τις 

μορφές 

κοινωνικής 

περιθωριοποίησ

ης. 

183-10-

13 

www.soc.aegean.gr//g

r/msc-gr-erevna-

tkas/fakeloi-

mathimaton.htm         

  

Ψημίτης 

Μιχάλης, 

Αναπληρωτή

ς Καθηγητής 

ΥΕ 13Δ ΕΑΡ 8 8 8 ΝΑΙ 

http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
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10 

Έρευνα με 

αντικείμενο τις 

οργανώσεις και 

επιχειρήσεις 

στον κοινωνικό 

τομέα. 

183-09-

13 

www.soc.aegean.gr//g

r/msc-gr-erevna-

tkas/fakeloi-

mathimaton.htm         

  

Ναγόπουλος 

Νίκός, 

Αναπλ. 

Καθηγητής 

ΥΕ 13Δ ΕΑΡ 10 10 10 ΝΑΙ 

11 

Έρευνα με 

αντικείμενο την 

κοινωνική 

συνοχή και 

ακραίες 

κοινωνικές 

ανισότητες 

183-07-

13 

www.soc.aegean.gr//g

r/msc-gr-erevna-

tkas/fakeloi-

mathimaton.htm         

  

Γιαβρίμης 

Παναγιώτης, 

Λέκτορας 

ΥΕ 13Δ ΕΑΡ 11 11 11 ΝΑΙ 

12 

Έρευνα με 

αντικείμενο την 

παραβατικότητα, 

την 

εγκληματικότητ

α και την 

αντεγκληματική 

πολιτική. 

183-08-

13 

www.soc.aegean.gr//g

r/msc-gr-erevna-

tkas/fakeloi-

mathimaton.htm           

  

Γεωργούλας 

Ευστράτιος, 

Αναπληρ. 

Καθηγητής 

ΥΕ 13Δ ΕΑΡ 11 11 11 ΝΑΙ 

  

  

  

Πίνακας 13.1.2. Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Ακαδημ. έτος 2015-16)[6] 

  Τίτλος ΠΜΣ: «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» 

http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-erevna-tkas/fakeloi-mathimaton.htm
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn6
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α.

α. 

Μάθημα[7] 

  

Κωδικός 

Μαθήμα

τος 

Ιστότοπος[8] 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδώ

ν[9] 

Υπεύθυνος 

Διδάσκων  και 

Συνεργάτες 

(ονοματεπώνυμο & 

βαθμίδα) 

Υποχρεωτ

ικό (Υ) 

Κατ'επιλο

γήν (Ε) 

Ελεύθερη

ς 

Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξει

ς (Δ), 

Φροντισ

τή- 

ριο (Φ) 

Εργαστη

- 

ριο (Ε) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

διδάχθηκε

;[10] 

  

(Εαρ.-

Χειμ.) 

Αριθμός 

φοιτητών 

που 

ενεγράφη

σαν στο 

μάθημα 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που 

συμμετει

χαν στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που 

πέρασε 

επιτυχώς 

στην 

κανονική ή 

επαναληπτ

ική 

εξέταση 

Αξιολογήθ

ηκε από 

τους 

Φοιτητές;[1

1] 

1 

Συγκριτική 

Ευρωπαϊκή 

Κοινωνιολο

γία 

183-51-

13 

http://www.soc.aegean.gr/

gr/msc-gr-evropaikes-

keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-

mathimaton.htm 

  

Μαραγκουδάκης 

Μανούσος, Αναπλ. 

Καθηγητής 

Υ 13Δ ΧΕΙΜ 12 12 12 ΝΑΙ 

2 

Μεθοδολογί

α 

σχεδιασμού 

εμπειρικής 

κοινωνικής 

έρευνας με 

έμφαση 

στην 

χωρική 

διάσταση 

των 

Ευρωπαϊκώ

ν Πολιτικών 

183-52-

13 

http://www.soc.aegean.gr/

gr/msc-gr-evropaikes-

keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-

mathimaton.htm 

  

Κάλλας Ιωάννης, 

Καθηγητής 

  

Υ 13Δ ΧΕΙΜ 12 12 12 ΝΑΙ 

https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn7
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn8
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn9
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn10
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn11
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn11
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
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3 

Ευρωπαϊκή 

Οικονομία 

και Διεθνές 

Οικονομικό 

Περιβάλλον 

183-53-

13 

http://www.soc.aegean.gr/

gr/msc-gr-evropaikes-

keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-

mathimaton.htm 

  

Μητσός, 

Αχιλλέας 

συνταξιούχος 

Καθηγητής Παν. 

Αιγαίου 

Υ 13Δ ΧΕΙΜ 13 13 13 ΝΑΙ 

4 

Δίκαιο και 

Θεσμοί της 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

183-54-

13 

http://www.soc.aegean.gr/

gr/msc-gr-evropaikes-

keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-

mathimaton.htm 

  
Γρηγορίου  Παναγι

ώτης Καθηγητής 
Υ 13Δ ΧΕΙΜ 13 13 13 ΝΑΙ 

5 

Ευρωπαϊκά 

και Διεθνή 

συστήματα 

προστασίας 

των 

δικαιωμάτω

ν του 

ανθρώπου 

183-55-

13 

http://www.soc.aegean.gr/

gr/msc-gr-evropaikes-

keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-

mathimaton.htm 

  

Γρηγορίου 

Παναγιώτης  Καθη

γητής 

  

Υ 13Δ ΕΑΡ 13 13 13 ΝΑΙ 

6 

Ποσοτικές 

Μέθοδοι με 

έμφαση 

στην 

κοινωνική 

ανάπτυξη 

και 

Ευρωπαϊκές 

Τάσεις 

183-57-

13 

http://www.soc.aegean.gr/

gr/msc-gr-evropaikes-

keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-

mathimaton.htm 

  
Ρόντος Κώστας, 

Καθηγητής 
Υ 13Δ ΕΑΡ 13 13 13 ΝΑΙ 

7 

Ευρωπαϊκές 

Πολιτικές 

για την 

Απασχόλησ

183-56-

13 

http://www.soc.aegean.gr/

gr/msc-gr-evropaikes-

keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-

mathimaton.htm 

  

Ναγόπουλος 

Νίκος, Αναπληρ. 

Καθηγητής 

Υ 13Δ ΕΑΡ 13 13 13 ΝΑΙ 

http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
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η και την 

Κοινωνική 

Προστασία 

8 

Ευρωπαϊκές 

Ταυτότητες 

και 

Ευρωπαϊκά 

Πολιτισμικ

ά Πρότυπα 

183-58-

13 

http://www.soc.aegean.gr/

gr/msc-gr-evropaikes-

keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-

mathimaton.htm 

  

Μαραγκουδάκης 

Μανούσος, 

Αναπληρωτής 

Καθηγητής 

Υ 13Δ ΕΑΡ 13 13 13 ΝΑΙ 

                            
  

Πίνακας 13.1.3 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Ακαδημ. έτος 2015-16) 

Τίτλος ΠΜΣ: «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία» 

  

α.α

. 

Μάθημα 

  

Κωδικός 

Μαθήματο

ς 

Ιστότοπος 

Σελίδα 

Οδηγού 

Σπουδώ

ν 

Υπεύθυνος 

Διδάσκων  και 

Συνεργάτες 

(ονοματεπώνυ

μο & βαθμίδα) 

Υποχρεωτικ

ό (Υ) 

Κατ'επιλογή

ν (Ε) 

Ελεύθερης 

Επιλογής 

(ΕΕ) 

Διαλέξεις 

(Δ), 

Φροντιστ

ή- 

ριο (Φ) 

Εργαστη- 

ριο (Ε) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

διδάχθηκ

ε; 

  

(Εαρ.-

Χειμ.) 

Αριθμός 

φοιτητών 

που 

ενεγράφησα

ν στο 

μάθημα 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που 

συμμετειχα

ν στις 

εξετάσεις 

Αριθμός 

Φοιτητών 

που πέρασε 

επιτυχώς 

στην 

κανονική ή 

επαναληπτικ

ή εξέταση 

Αξιολογήθη

κε από τους 

Φοιτητές; 

                          

                          

                          

                          

                          

                          
  

http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
http://www.soc.aegean.gr/gr/msc-gr-evropaikes-keo/msc-ekeo-gr-fakeloi-mathimaton.htm
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Το ΠΜΣ «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία» δεν πραγματοποίησε εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών το έτος 2015-16 και κατά συνέπεια δεν 

πραγματοποιήθηκε διδασκαλία μαθημάτων το 2015-16. 

  

  

Πίνακας 13.2.1. Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Ακαδημ. έτος 2015-16) 

Τίτλος ΠΜΣ: «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή» 

  

α.α Μάθημα[12] 
Κωδικός 

Μαθήματος 

Ωρες 

διδασκαλίας 

ανά 

εβδομάδα 

Περιλαμβάνονται 

ώρες 

εργαστηρίου ή 

άσκησης[13]; 

Πιστωτικές 

Μονάδες 

(ECTS) 

Πρόσθετη 

Βιβλιογραφία[14] 

(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

των 

σπουδών 

αντιστοιχεί; 

(1ο, 2οκλπ.) 

Τυχόν 

προαπαι-

τούμενα 

μαθήματα[15] 

Χρήση 

εκπαιδ. 

μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 

Εκπαιδευτικών 

Μέσων 

(Ναι/Όχι[16]) 

1 

Κοινωνική συνοχή 

και ακραίες 

κοινωνικές 

ανισότητες. Τοπικές 

εκφάνσεις 

παγκοσμιοποιημένων 

εξελίξεων 

183-05-13 3 - 5 ΝΑΙ 1ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 

Κοινωνιολογία των 

οργανώσεων. 

Οργανωσιακά 

ζητήματα και 

ανθρώπινο δυναμικό 

183-04-13 

  
3 - 5 ΝΑΙ 1ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

3 

Μεθοδολογία 

σχεδιασμού 

εμπειρικών ερευνών 

183-02-13 

  
3 - 5 ΝΑΙ 1ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn12
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn13
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn14
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn15
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn16
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4 

Εισαγωγή  στις 

έννοιες και  τη 

θεωρία της 

Κοινωνιολογίας 

183-01-13 3 - 5 ΝΑΙ 1ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5 

Κοινωνικός 

αποκλεισμός, 

ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες και μορφές 

κοινωνικής 

περιθωριοποίησης 

183-06-13 3 - 5 ΝΑΙ 1ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

6 

Κοινωνιολογικές 

προσεγγίσεις στο 

έγκλημα και την 

αντιμετώπισή του 

183-03-13 

  
3 - 5 ΝΑΙ 1ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

7 

Καλές πρακτικές 

σχεδιασμού και 

εφαρμογής ερευνών 

και πολιτικών με 

αντικείμενο, την 

κοινωνική ανάπτυξη 

και την κοινωνική 

συνοχή. 

183-11-13 3 - 5 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

8 

Ποσοτικές μέθοδοι 

με εφαρμογές  στην 

κοινωνική ανάπτυξη 

και τις  ευρωπαϊκές 

τάσεις 

183-12-13 3 1 5 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

9 
Έρευνα στον 

κοινωνικό 
183-10-13 3 - 10 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 
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αποκλεισμό, τις 

ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες και τις 

μορφές κοινωνικής 

περιθωριοποίησης. 

10 

Έρευνα με 

αντικείμενο τις 

οργανώσεις και 

επιχειρήσεις στον 

κοινωνικό τομέα. 

183-09-13 3 - 10 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

11 

Έρευνα με 

αντικείμενο την 

κοινωνική συνοχή 

και ακραίες 

κοινωνικές 

ανισότητες 

183-07-13 3 - 10 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

12 

Έρευνα με 

αντικείμενο την 

παραβατικότητα, την 

εγκληματικότητα και 

την αντεγκληματική 

πολιτική. 

183-08-13 3 - 10 ΝΑΙ 2ο ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

  

  

  

Πίνακας 13.2.2. Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Ακαδημ. έτος 2015-16) 

Τίτλος ΠΜΣ: «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» 
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α.α Μάθημα[17] 
Κωδικός 

Μαθήματος 

Ωρες 

διδασκαλίας 

ανά 

εβδομάδα 

Περιλαμβά-

νονται ώρες 

εργαστηρίου 

ή 

άσκησης[18]; 

Διδακτ. 

Μονάδες 

Πρόσθετη 

Βιβλιογραφία[19] 

(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

των 

σπουδών 

αντιστοιχεί; 

(1ο, 2οκλπ.) 

Τυχόν 

προαπαι-

τούμενα 

μαθήματα[20] 

Χρήση 

εκπαιδ. 

μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 

Εκπαιδευτικών 

Μέσων 

(Ναι/Όχι[21]) 

1 

Συγκριτική 

Ευρωπαϊκή 

Κοινωνιολογία 

183-51-13 3 - 7.5 NAI 1ο OXI NAI NAI 

2 

Μεθοδολογία 

σχεδιασμού 

εμπειρικής 

κοινωνικής έρευνας 

με έμφαση στην 

χωρική διάσταση των 

Ευρωπαϊκών 

Πολιτικών 

183-52-13 3 - 7.5 NAI 
  

1ο 
OXI NAI NAI 

3 

Ευρωπαϊκή 

Οικονομία και 

Διεθνές Οικονομικό 

Περιβάλλον 

183-53-13 3 - 7.5 NAI 1ο OXI NAI NAI 

4 

Δίκαιο και Θεσμοί 

της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

183-54-13 3 - 7.5 NAI 1ο OXI NAI NAI 

5 

Ευρωπαϊκά και 

Διεθνή συστήματα 

προστασίας των 

δικαιωμάτων του 

ανθρώπου 

183-55-13 3 - 7.5 NAI 2ο OXI NAI NAI 

https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn17
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn18
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn19
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn20
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftn21
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6 

Ποσοτικές Μέθοδοι 

με έμφαση στην 

κοινωνική ανάπτυξη 

και Ευρωπαϊκές 

Τάσεις 

183-57-13 3 1 7.5 NAI 2ο OXI NAI NAI 

7 

Ευρωπαϊκές 

Πολιτικές για την 

Απασχόληση και την 

Κοινωνική 

Προστασία 

183-56-13 3 - 7.5 NAI 2ο OXI NAI NAI 

8 

Ευρωπαϊκές 

Ταυτότητες και 

Ευρωπαϊκά 

Πολιτισμικά Πρότυπα 

183-58-13 3 - 7.5 NAI 2ο OXI NAI NAI 

  

  

Πίνακας 13.1.3 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Ακαδημ. έτος 2015-16) 

Τίτλος ΠΜΣ: «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία» 

  

α.α Μάθημα 
Κωδικός 

Μαθήματος 

Ωρες 

διδασκαλίας 

ανά 

εβδομάδα 

Περιλαμβά-

νονται ώρες 

εργαστηρίου 

ή άσκησης; 

Διδακτ. 

Μονάδες 

Πρόσθετη 

Βιβλιογραφία 

(Ναι/Όχι) 

Σε ποιο 

εξάμηνο 

των 

σπουδών 

αντιστοιχεί; 

(1ο, 2οκλπ.) 

Τυχόν 

προαπαι-

τούμενα 

μαθήματα 

Χρήση 

εκπαιδ. 

μέσων 

(Ναι/Όχι) 

Επάρκεια 

Εκπαιδευτικών 

Μέσων 

(Ναι/Όχι) 
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Το ΠΜΣ «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία» δεν πραγματοποίησε εγγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών το έτος 2015-16 και κατά συνέπεια δεν 

πραγματοποιήθηκε διδασκαλία μαθημάτων το 2015-16. 

  

  

 
[1] Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 

[2] Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 

[3] Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 

[4] Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 

[5] Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι’αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. 

Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν 

τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν 

την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες). 
[6]  Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 

[7] Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου). 

[8] Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 

[9] Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σπουδών (αν υπάρχει), όπου περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 

[10] Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 

[11] Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών που συμπλήρωσαν τα ερωτηματόλογια γι’αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. 

Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρόπους αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία που δείχνουν 

τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα που αποδεικνύουν 

την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες). 

[12] Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 

[13] Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 

[14] Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 

[15] Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 

[16] Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 

[17] Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά που ορίζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (δηλ. 1ου, 2ου, 3ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 

[18] Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 

[19] Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 

https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref1
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref2
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref3
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref4
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref5
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref6
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref7
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref8
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref9
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref10
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref11
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref12
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref13
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref14
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref15
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref16
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref17
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref18
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref19
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[20] Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 

[21] Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 

 

https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref20
https://modip.aegean.gr/is/report_dept_annual_view.php?id_dept=10&id_year=2015#_ftnref21
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Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) 
Πίνακας 14.1. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) 

  

Τίτλος ΠΜΣ: «Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή» 

  Συνολικός 

αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών 

(αριθμός φοιτητών 

και % επί του 

συνόλου των 

αποφοιτησάντων) 

Μέσος όρος 

Βαθμολογίας 

(στο σύνολο 

των 

απόφοιτων) Έτος 

Αποφοίτησης 

5.0-

5.9 

6.0-

6.9 

7.0-

8.4 

8.5-

10.0 

Τρέχον έτος – 4 23 0 0 15 8 8,32 

Τρέχον έτος – 3 25 0 0 10 15 8,52 

Τρέχον έτος - 2 24 0 0 10 14 8,60 

Προηγ. έτος 19 0 0 12 7 8,39 

Τρέχον* έτος 17 0 0 9 8 8,45 

Σύνολο 108 0 0 56 52 8,46 
Πίνακας 14.2. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) 

Τίτλος ΠΜΣ: «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» 

  Συνολικός 

αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και 

% επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) 
Μέσος όρος 

Βαθμολογίας (στο 

σύνολο των 

απόφοιτων) 
Έτος 

Αποφοίτησης 
5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

Τρέχον έτος – 4 25 0 12 12 1 7.20 

Τρέχον έτος – 3 9 0 4 5 0 7,23 

Τρέχον έτος - 2 13 0 4 8 1 7,58 

Προηγ. έτος 6 0 0 4 2 8,14 

Τρέχον* έτος 16 0 0 9 7 8,26 

Σύνολο 69 0 20 37 11 7,68 
Πίνακας 14.3. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ) 

Τίτλος ΠΜΣ: «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία» 

  

Το ΠΜΣ «Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία» δεν πραγματοποίησε εγγραφή 

μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών τα τελευταία 3 ακαδημαϊκά έτη. Οι τελευταίοι ενεργοί μεταπτυχιακοί φοιτητές 

αποφοίτησαν το ακαδημαϊκό έτος 2014-15. Το έτος 2015-16 αποφασίστηκε η αναστολή της ακαδημαϊκής 

λειτουργίας του συγκεκριμένου ΠΜΣ.  

  Συνολικός 

αριθμός 

αποφοιτησάντων 

Κατανομή Βαθμών (αριθμός 

φοιτητών και % επί του συνόλου των 

αποφοιτησάντων) 
Μέσος όρος 

Βαθμολογίας (στο 

σύνολο των απόφοιτων) Έτος 

Αποφοίτησης 
5.0-5.9 6.0-6.9 7.0-8.4 8.5-10.0 

Τρέχον έτος – 4 0         - 

Τρέχον έτος – 3 10 0 2 8 0 7,66 

Τρέχον έτος - 2 11 0 1 10 0 7,58 

Προηγ. έτος 3 0 0 3 0 7,57 

Τρέχον* έτος 0 - - - - - 
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Σύνολο 24 0 3 21 0 7,60 
  

Πίνακας 15. Αριθμός Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος 

  Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 

Τρέχον έτος – 4 7 13 3 6 0 5 6 1 3 1 

Τρέχον έτος – 3 3 15 0 11 0 6 0 2 5 1 

Τρέχον έτος – 2 7 35 0 17 0 13 0 4 9 2 

Προηγ. έτος 5 25 2 8 2 6 6 4 2 0 

Τρέχον έτος* 7 27 4 8 2 23 3 4 26 0 

Σύνολο 29 117 9 50 4 53 15 15 45 4 
  

Πίνακας 16. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος 

  Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ 

Τρέχον έτος – 4 

  
33 13 0 0 0 5 0 

Τρέχον έτος – 3 43 17 0 2 1 7 0 

Τρέχον έτος – 2 47 13 0 3 1 11 0 

Προηγ. έτος 47 0 2 5 12 5 0 

Τρέχον έτος* 120 0 0 4 6 3 0 

Σύνολο 249 43 2 14 20 31 0 
  

Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος 

    
Τρέχον 

έτος* 

Τρέχον 

έτος – 1 

Τρέχον 

έτος – 2 

Τρέχον 

έτος – 

3 

Τρέχον 

έτος – 4 

Τρέχον 

έτος – 5 
Σύνολο 

Αριθμός συμμετοχών σε διεθνή 

ανταγωνιστικά ερευνητικά 

προγράμματα 

Ως 

συντονιστές 
1 2     5 4   

Ως 

συνεργάτες 

(partners) 

4 2     3 1   

Αριθμός μελών ΔΕΠ με 

χρηματοδότηση από διεθνείς 

φορείς ή διεθνή προγράμματα 

έρευνας 

          1 2   

Αριθμός μελών ΔΕΠ με 

διοικητικές θέσεις σε διεθνείς 

ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς 

οργανισμούς ή επιστημονικές 

εταιρείες 

          2 1   

  

 

 


