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1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Τα ΑΕΙ θα πρέπει να εφαρμόζουν μια πολιτική διασφάλισης ποιότητας, η οποία θα αποτελεί μέρος 

του στρατηγικού τους σχεδιασμού. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να αναπτύσσεται και να εξειδικεύεται 

(με τη συμμετοχή και εξωτερικών φορέων) στους τομείς δράσης του ΑΕΙ και, ειδικότερα, στην 

εκπλήρωση των απαιτήσεων ποιότητας των ΠΠΣ. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να δημοσιοποιείται και 

να εφαρμόζεται από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

1.1. Διαδικασίες Διασφάλισης Ποιότητας 

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  (Τ.Ο.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών αποσκοπώντας στη διασφάλιση της ποιότητας του 

ακαδημαϊκού έργου και τη διαρκή αναβάθμιση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει  συγκεκριμένη πολιτική, η οποία και εξειδικεύεται στις 

ακόλουθες διαδικασίες: 

• Στατιστική παρακολούθηση της επίδοσης των φοιτητών 

- Ανά εξάμηνο και έτος 

- Ανά μάθημα 

- Ανά διδάσκοντα. 

 

• Στατιστικά Διάρκειας Σπουδών, όπως ο αριθμός και οι επιδόσεις των φοιτητών για:  

• Απόκτηση πτυχίου στα 4 χρόνια  

• Απόκτηση πτυχίου στα 5 χρόνια 

• Απόκτηση πτυχίου στα 6 χρόνια 

• Απόκτηση πτυχίου στα 7>= χρόνια 

 

• Λειτουργία Επιτροπής Προγράμματος για την παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση 

της καταλληλότητας και της οργάνωσης του ΠΠΣ, στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων 

εγχώριων και διεθνών κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών συνθηκών. 

 

• Έκδοση, διανομή και ανάρτηση- δημοσιοποίηση του Syllabus κάθε μαθήματος.  

 

Το Syllabus περιέχει τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, τις πιστωτικές μονάδες, τον τύπο 

μαθήματος (π.χ. γενικού υποβάθρου), τα τυχόν προ-απαιτούμενα μαθήματα, την 

ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος, τα μαθησιακά αποτελέσματα (τους γενικούς στόχους, 

τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες), τις γενικές ικανότητες, το περιεχόμενο του 

μαθήματος, τις διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι – αξιολόγηση (π.χ. τρόπος παράδοσης, 
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χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών, οργάνωση διδασκαλίας) την 

προτεινόμενη βιβλιογραφία, και την οργάνωση του μαθήματος. 

 

• Αξιολόγηση του διδακτικού έργου με την συμπλήρωση, επεξεργασία και δημοσιοποίηση 

ερωτηματολογίων, που συμπληρώνονται από τους φοιτητές.  

Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος συμπληρώνεται από τους φοιτητές –

ανώνυμα- κατά την 8η διδακτική εβδομάδα και περιέχει ερωτήσεις σχετικές με α) τη 

φοιτητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση, β) τους φοιτητές και διδάσκοντες, γ) τις 

ανατιθέμενες εργασίες, δ) το βαθμό δυσκολίας του μαθήματος, ε) τα μαθησιακά 

αποτελέσματα, και δ) γενικά σχόλια (θετικά ή αρνητικά) και προτάσεις.  

 

• Έμφαση στη φοιτητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση η οποία χαρακτηρίζεται από 

καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και οι οποίες βασίζονται στην ενεργό συμμετοχή των 

φοιτητών στη διαδικασία της διδασκαλίας. 

 

• Έμφαση στην ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων (π.χ. στη γνώση και κατανόηση 

του αντικειμένου, στην ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, στις ειδικές δεξιότητες και 

τεχνικές, στην ικανότητα συνεργασίας). Ο στόχος της υψηλής ποιότητας των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων επιδιώκεται όχι μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος (δηλ. 

στο τέλος του εξαμήνου) αλλά και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κάθε διάλεξης.   

 

• Έμφαση σε μαθήματα «εργαλεία», π.χ. Ποσοτικές Μέθοδοι, Γεωγραφικά Συστήματα 

Πληροφοριών  (G.I.S.), για την ενίσχυση των ικανοτήτων και προσόντων των αποφοίτων 

στην αγορά εργασίας. Στη διάρκεια αυτών των μαθημάτων ο φοιτητής δύναται να επιλύσει 

προβλήματα με πραγματικά δεδομένα αναλύοντας μια σειρά από μελέτες περίπτωσης. 

 

• Έμφαση στις «ανατιθέμενες εργασίες», π.χ. στα μαθήματα επιλογής για την βελτίωση του 

τρόπου μάθησης και μελέτης και την εφαρμογή των υφιστάμενων γνώσεων του φοιτητή. 

 

• Αξιολόγηση της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου (ΦΕΚ) και του δημοσιευμένου 

ερευνητικού έργου σε επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης κάθε διδάσκοντος με τα 

μαθήματα που διδάσκει. Εξάλλου η έρευνα μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της 

διδασκαλίας και το αντίστροφο. 
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• Παρακολούθηση και αξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα της λειτουργίας των 

διοικητικών υπηρεσιών, της βιβλιοθήκης και της Φοιτητικής Μέριμνας από το Δ.Σ. του 

Τμήματος. 

 

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση του δημοσιευμένου ερευνητικού και μελετητικού έργου 

των μελών ΔΕΠ. 

 

• Παρακολούθηση και αξιολόγηση της τάσης των δημοσιεύσεων και των ετεροαναφορών 

των μελών ΔΕΠ, σύμφωνα με το google scholar και το scopus. 

 

• Ανάρτηση σημειώσεων, ασκήσεων, διαφανειών και συμπληρωματικού υλικού στο open-e-

class. 

 

• Ενημέρωση και προσαρμογή του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με τα εγχώρια και 

διεθνή πρότυπα, όπως επίσης και σύγκριση του προγράμματος σπουδών του ΤΟΠΑ με το 

πρόγραμμα σπουδών «αδερφών» τμημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  

 

1.2. Προγραμματισμός Στόχων και Δράσεων για το ακαδημαϊκό  Έτος 2020-2021 

Κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της Πολιτικής Διασφάλισης 

Ποιότητας του Τμήματος και, αφού τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι, προγραμματίζεται η 

υλοποίηση δέσμης δράσεων η οποία και αναλύεται ακολούθως:  

  

• Έκθεση της Επιτροπής Προγράμματος για την λειτουργία και τις απαιτούμενες 

προσαρμογές του ΠΠΣ καθώς και για την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού 

προσωπικού. 

 

• Έκθεση του Δ.Σ. για την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών. 

 

• Έκδοση Τεύχους και ανάρτηση στον ιστότοπο του Τ.Ο.Π.Α. των αποτελεσμάτων της 

παρακολούθησης της επίδοσης των φοιτητών. 

 

• Ετήσια ανασκόπηση, εσωτερική επιθεώρηση και αξιολόγηση του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας από την ΟΜ.Ε.Α. 

 

• Ειδικό τεύχος δημοσιευμένου ερευνητικού και μελετητικού έργου των μελών ΔΕΠ. 
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• Ανάρτηση τεύχους καταγραφής της τάσης των δημοσιεύσεων και ετεροαναφορών των 

μελών ΔΕΠ. 

 

1.3. Τρόποι  επικοινώνησης της Πολιτικής Ποιότητας 

Οι τρόποι με τους οποίους κοινοποιείται η πολιτική διασφάλισης της Ποιότητας του Τμήματος  

περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

 

• Ανάρτηση τευχών των Εκθέσεων στον ιστότοπο του Τμήματος και του Πανεπιστημίου. 

 

• Παρουσίαση και συζήτηση  των  συμπερασμάτων και των προτάσεων στην Γενική 

Συνέλευση και την Σύγκλητο. 

 

• Οργάνωση εκδήλωσης για την παρουσίαση της στρατηγικής, του προγραμματισμού και 

των ενεργειών διασφάλισης της πολιτικής ποιότητας 
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2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Τα ΑΕΙ θα πρέπει να σχεδιάζουν τα ΠΠΣ μετά από συγκεκριμένη έγγραφη διαδικασία, η οποία θα 

πρέπει να προβλέπει τους συμμετέχοντες, τις πηγές άντλησης πληροφοριών και τα όργανα έγκρισής 

του προγράμματος. Στον σχεδιασμό των ΠΠΣ καθορίζονται οι στόχοι, τα προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα, τα επιδιωκόμενα επαγγελματικά προσόντα και ο τρόπος επίτευξής τους. Τα στοιχεία 

αυτά και τα στοιχεία της δομής του ΠΠΣ δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο του Οδηγού Σπουδών τους. 

Στον σχεδιασμό του Προγράμματος Σπουδών ελήφθη υπόψη η Ιστορία, τα επιστημονικά πεδία 

και ο προσανατολισμός του Τμήματος στην Οικονομική και στην Περιφερειακή Επιστήμη. 

Αξιοσημείωτο το τμήμα συνδύασε την οικονομική και Περιφερειακή Επιστήμη στην Ελλάδα και 

οργάνωσε- λειτούργησε   το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ελλάδα στα εν λόγω 

επιστημονικά πεδία. Αυτή την επιτυχημένη πρωτοτυπία του  το Τμήμα την επαναβεβαίωσε τη 

Στρατηγική του στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του 2014.  

 

2.1. Συνιστώσες της Στρατηγικής 

Βασικές συνιστώσες  της Στρατηγικής  του Τμήματος είναι: 

 

▪ Η συνεχής επικαιροποίηση του προγράμματος σπουδών, ώστε να ανταποκρίνεται 

εγχώριες  και διεθνείς  κονωνικοοικονομικές αλλαγές . 

▪ Η σύνδεση του τμήματος με την αγορά. 

▪ Η Ανάπτυξη συνεργασιών με αναπτυξιακούς, ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς 

της Ελλάδας και του εξωτερικού (π.χ. συνεργασίες με άλλα Πανεπιστήμια στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό, συνεργασίες με Ερευνητικά και Επιστημονικά Κέντρα στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό) 

 

▪ Η ενίσχυση , μέσω των Ερευνητικών του φορέων της ανάπτυξης συνεργασιών διεθνείς 

φορείς, όπως  το European Regional Science Association (ERSA) και το Association de 

Science Régionale De Langue Française (ASRDLF), με τα οποία συνεργάζεται στενά.. 

 

▪ Η Συμμετοχή, είτε ως συντονιστής είτε ως εταίρος στην εκπόνηση Ευρωπαϊκών, 

Εθνικών και Περιφερειακών ερευνητικών  προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το 

Τμήμα, μέσω των ερευνητικών του φορέων, έχει συμμετοχές σε Εθνικά Προγράμματα 

και Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

• Horizon 2020 

• Leader 

• Interreg 
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• του Συμβουλίου της Ευρώπης 

• του Υπουργείου Ανάπτυξης 

• του Υπουργείου Πολιτισμού 

• του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

• της Περιφέρειας Αττικής 

• της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) 

• Δήμων 

• της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 

• ΕΛΙΔΕΚ 

 

▪ Η Ενίσχυση της συμμετοχής σε εθνικά και διεθνή συνέδρια  

▪  

▪ Η Ενίσχυση διοργάνωσης Συνεδρίων και ημερίδων για τη διάχυση των αποτελεσμάτων 

του ερευνητικού του έργου. 

 

▪  Η Προσέλκυση ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου βάσει διεθνώς 

αποδεκτών κριτηρίων (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά υψηλής απήχησης, 

αυξημένο αριθμό ετεροαναφορών, βραβεία, υποτροφίες, ερευνητικών προγραμμάτων,  

κ.λπ.) 

 

▪ Η Προσέλκυση φοιτητών με υψηλή βαθμολογία, με συμμετοχή μελών ΔΕΠ σε 

εκδηλώσεις επαγγελματικού προσανατολισμού, ενημέρωση Λυκείων με αποστολή 

φυλλαδίων, αναρτήσεις στην ιστότοπο του Τμήματος, ανοιχτές συναντήσεις με Λύκεια 

στο Πανεπιστήμιο, κ.λπ. 

 

▪ Η Ανανέωση του εξοπλισμού για την περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμοθετημένου 

Εργαστηρίου Οικονομικής Ανάλυσης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με 

σκοπό την υποστήριξη: 

• του διδακτικού έργου 

• του ερευνητικού έργου 

 

▪ Κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών ζητήθηκε και κατατέθηκε η άποψη  

• του Ελληνικού Τμήματος της Regional Science Association,  

• της Ομάδας Ελλήνων Οικονομολόγων, 

• του Οικονομικού Επιμελητηρίου, και 
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• του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων,  

σε ειδικές συναντήσεις της Επιτροπής Προγράμματος. 

 

• Το Τμήμα είναι το παλαιότερο στην Ελλάδα που θεραπεύει συνδυαστικά το αντικείμενο της 

Οικονομικής και Περιφερειακής Επιστήμης. Οι απόφοιτοί του εγγράφονται στο Οικονομικό 

Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.). Αντίστοιχα τμήματα είναι τα Οικονομικά τμήματα, όπως 

επίσης το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του οποίου οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Τεχνικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής 

Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

• Η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και Προγράμματος 

Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) στο Τμήμα εξασφαλίζει θέσεις για τους αξιόλογους φοιτητές 

στις μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές του Τ.Ο.Π.Α. Μεγάλος αριθμός φοιτητών 

εξασφαλίζει θέσεις σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων Πανεπιστημίων της 

Ελλάδας και του εξωτερικού. 

 

• Η ενίσχυση του θεσμού μεταδιδακτορικών ερευνητών ενθαρρύνει τη συνεργασία 

αξιόλογων επιστημόνων με το τμήμα και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για το τμήμα , 

τη δημόσια διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα. 

 

• Η διατήρηση και ενίσχυση της υψηλής συμμετοχής των φοιτητών στο  Πρόγραμμα 

Πρακτικής Άσκησης, που λειτουργεί αποτελεσματικά και αδιάλειπτα τα τελευταία χρόνια. 

Το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 39 φοιτητές. 

Κύριοι φορείς υποδοχής ήταν Τράπεζες, , Περιφέρειες, Δήμοι, Γραφεία Συμβούλων, 

Γραφεία Ερευνών, Επιμελητήρια, Υπουργεία, κλπ. 

 

• Ο αριθμός μαθημάτων και ο προσδιορισμός των ECTS διαμορφώθηκαν βάσει του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων. 
 

2.2. Σχέση Έρευνας και Εκπαίδευσης 

Η ενσωμάτωση των νέων γνώσεων γίνεται μέσω του ερευνητικού έργου των μελών ΔΕΠ. Στο 

ΤΟΠΑ λειτουργούν 2 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ), 1 θεσμοθετημένο 

εργαστήριο και 2 Κέντρα Ερευνών, τα οποία υλοποιούν, σε συνεργασία με εγχώριους και 



  

 

[10] 
 

διεθνείς φορείς, ερευνητικά έργα που είναι στον πυρήνα της Οικονομικής και Περιφερειακής 

Επιστήμης. Αυτά είναι: 

 

1.  το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΙ) 

2.  το Ινστιτούτο Ανθρώπινου Δυναμικού και Αστικού Περιβάλλοντος (ΕΠΙ) 

3.  το Εργαστήριο Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

4. το Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής 

5. το Κέντρο Έρευνας Δικαίου των Συναλλαγών 

 

Πιο αναλυτικά σχετικά με το χαρακτήρα και τους σκοπούς των Ερευνητικών φορέων του 

Τμήματος παρατίθενται τα ακόλουθα: 

 

 

1. ΕΠ Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) 

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) ιδρύθηκε το 1975 με πρωτοβουλία του 
Καθηγητή Ιερώνυμου Πίντου, ενώ το 1992 μετατράπηκε αυτοδικαίως σε Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο. Συνδέεται με το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, λειτουργεί με 
τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου και στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο. 

Παράλληλα με την πολύπλευρη ερευνητική του δραστηριότητα, από το 1975 μέχρι και το 1994 
το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης ήταν υπεύθυνο για τη λειτουργία του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών (Master) στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, του πρώτου αναγνωρισμένου 
από το κράτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ελλάδα, ενώ συνεχίζει και σήμερα να 
υποστηρίζει το Πρόγραμμα αυτό, στο πλαίσιο της λειτουργίας του ως Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου 
Πανεπιστημίου. 

Στην, πλέον των τεσσάρων δεκαετιών, επιστημονική του πορεία, το Ινστιτούτο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης έχει λάβει μέρος σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, έχει εκδώσει 
βιβλία και επετηρίδες, έχει οργανώσει σεμινάρια και εκπαιδευτικές επισκέψεις και έχει 
εκπονήσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών μελετών και ερευνών σε τομείς όπως η 
Περιφερειακή Ανάλυση και Πολιτική, η Περιβαλλοντική Προστασία, η Χωρική Οργάνωση, η 
Πολιτιστική Ανάπτυξη, η Εφαρμογή Νέων Ψηφιακών Τεχνολογιών σε διάφορους τομείς κ.λπ. 

Η ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου συνεχίζεται, με σημαντικό έργο και ισχυρή 
παρουσία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης στεγάζεται σε ιδιόκτητους χώρους, που 
περιλαμβάνουν γραφεία, βιβλιοθήκη, Εργαστήριο Η/Υ και αμφιθέατρο, επί της Λεωφόρου 
Συγγρού 130, τους οποίους και συντηρεί. 

Δεν χρηματοδοτείται από το κράτος ή από άλλο φορέα.  
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Καλύπτει τα λειτουργικά έξοδά του αποκλειστικά από την συμμετοχή του σε ερευνητικά 
προγράμματα. 

Οι αμοιβές των Ερευνητών Μελών ΔΕΠ καταβάλλονται μέσω ΕΛΚΕ. 

Στα ερευνητικά του έργα αξιοποιεί μεταπτυχιακούς φοιτητές και Υποψήφιους Διδάκτορες του 
Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης. 

Είναι πιστοποιημένος οργανισμός κατά τα πρότυπα: ΕΛΟΤ 1429:2008, ΕΛΟΤ 1431-1:2008, 
ΕΛΟΤ 1431-2:2008, ΕΛΟΤ 1431-3:2008.  

Ο βασικός σκοπός του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) είναι η προαγωγή της 
επιστημονικής έρευνας σε όλους τους τομείς της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ο σκοπός αυτός 
επιτυγχάνεται μέσω της διασύνδεσης των θεμάτων αστικής, τοπικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης με ευρύτερες εθνικές και ευρωπαϊκές διαδικασίες καθώς και μέσω της τακτικής 
ανταλλαγής ιδεών και εμπειρίας σε διεθνή βάση. Το Ινστιτούτο ασχολείται επίσης με την 
εξέλιξη της θεωρητικής έρευνας για την αντιμετώπιση σύγχρονων αναπτυξιακών ζητημάτων. 
Πιο συγκεκριμένα, τα κυριότερα μέσα εφαρμογής των σκοπών του Ινστιτούτου είναι: 

• Η διεξαγωγή ερευνών για τις ελληνικές περιφέρειες και η δημοσίευση των πορισμάτων.  

• Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και Διεθνών Οργανισμών.  

• Η εκπόνηση θεωρητικών και εφαρμοσμένων μελετών σχετικά με την περιφερειακή 
ανάπτυξη, την καινοτομία, την οικονομία της γνώσης κ.ά. 

• Η συνεργασία με διάφορα Υπουργεία, Περιφέρειες και Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και η παροχή επιστημονικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων.  

• Η οργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων, διαλέξεων και σεμιναρίων καθώς και η 
συμμετοχή σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

• Η οργάνωση βιβλιοθήκης για την περιφερειακή ανάπτυξη και ειδικών αρχείων για χρήση 
από σπουδαστές και ερευνητές.  

• Η έρευνα σχετικά με ζητήματα Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης, Περιβαλλοντικής 
Προστασίας, Χωρικής Οργάνωσης, Αστικής και Μητροπολιτικής Ανάπτυξης, Νηασιωτικής 
Ανάπτυξης, και Πολιτισμού-Δημιουργικότητας.  

• Η επικοινωνία και συνεργασία με διεθνείς Οργανισμούς, Ινστιτούτα και Κέντρα του 
εξωτερικού για την περιφερειακή ανάπτυξη. 

• Η έκδοση βιβλίων, επετηρίδων και μελετών για θέματα περιφερειακής και βιώσιμης 
ανάπτυξης.   

• Η σύσταση και λειτουργία κέντρων και εργαστηρίων και η καθιέρωση προγραμμάτων για 
την προώθηση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας.  

 

2. ΕΠ Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ) 

Το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ) ιδρύθηκε το 1995 
με πρωτοβουλία του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Παντείου 
Πανεπιστημίου, και άρχισε να λειτουργεί από το 1999. Είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
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δικαίου και υπάγεται στο νομοθετικό καθεστώς των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών 
Ινστιτούτων του Ν.2083/92. Το ΙΑΠΑΔ είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης του Εργαστηρίου 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών που ιδρύθηκε το 1989 από το τμήμα Αστικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου. Δεν χρηματοδοτείται από το κράτος ή 
από άλλο φορέα. Καλύπτει τα λειτουργικά έξοδά του αποκλειστικά από την συμμετοχή του σε 
ερευνητικά προγράμματα. 

Το ΙΑΠΑΔ έχει αναπτύξει κατά την τελευταία δεκαετία συνεργασίες και ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας με πολλά εθνικά ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και 
μεγάλα διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα σε διεθνές επίπεδο. Το ΙΑΠΑΔ επίσης έχει αδιάλειπτη 
επιστημονική παρουσία, με δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές 
και ανακοινώσεις στα σημαντικότερα διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Παράλληλα, έχει 
εκδώσει πρόσφατα συγγράμματα που προορίζονται για πανεπιστημιακή διδασκαλία σε 
περισσότερα από 16 τμήματα ελληνικών πανεπιστημίων. 

Μέσα από την πολυετή ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου έχει δημιουργηθεί ένα 
πολύ σημαντικό δίκτυο συνεργασιών και διασύνδεσης με μεγάλα πανεπιστήμια, ερευνητικά 
ινστιτούτα και οργανισμούς, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το Ινστιτούτο επικεντρώνεται στη βασική, εφαρμοσμένη πειραματική έρευνα και τεκμηρίωση 
στα πεδία της Οικονομικής Ανάπτυξης, της Διαχείρισης του Περιβάλλοντος και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής, της Διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων και Αγορών Ακινήτων και 
Πολιτικής Γης. Η δομή της λειτουργίας του ΙΑΠΑΔ στηρίζεται στους ερευνητικούς τομείς: 

Πεδίο Οικονομικής Ανάπτυξης 

Οικονομετρικές και στατιστικές έρευνες,  Αξιολόγηση Επενδύσεων, Οικονομική Ανάλυση 

Υποδομών, Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Οικονομικά των Μεταφορών, Οικονομικά 

των Φυσικών Πόρων, Οικονομικά της Ενέργειας, Οικονομικά της Υγείας, Οικονομικά του 

Περιβάλλοντος, Οικονομικά του Τουρισμού, Οικονομικά του Αστικού Χώρου,  Ανάλυση και 

Αποτίμηση Οικοσυστημικών Υπηρεσιών, Κυκλική Οικονομία, Οικονομικά Τοπικού Κράτους 

(Δήμοι, Περιφέρειες), Οικονομικά του αγροτικού Τομέα, Οικολογική Οικονομία, Βιώσιμη 

Ανάπτυξη, Κλαδικές Μελέτες, Χρηματοοικονομικές έρευνες  

 

 

Πεδίο Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Υδάτινων Πόρων, 

Ενέργειας, κτλ), Οικονομικά εργαλεία Περιβαλλοντικής πολιτικής, Αστικό περιβάλλον και 

βιωσιμότητα, Τιμολόγηση Φυσικών Πόρων και Περιβαλλοντικών Αγαθών, Διαχείριση 

Αγροτικών Δραστηριοτήτων με περιβαλλοντικές διαστάσεις, Κλιματική Αλλαγή, Ευρωπαϊκές, 

Διεθνείς κ Εθνικές Περιβαλλοντικές πολιτικές, Πειράματα και πειραματικές μετρήσεις σε 

φαινόμενα και δραστηριότητες που άπτονται της αλληλεπίδρασης με το κοινωνικό και 
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οικονομικό σύστημα (π.χ αγροτικές δραστηριότητες, εκπομπές ρύπων κτλ),  Περιβαλλοντική 

Διακυβέρνηση 

Πεδίο Ανθρώπινου Δυναμικού 

Ανάλυση Αγορών Εργασίας, Μεταναστευτική Πολιτική, Ανεργία και σχετικές πολιτικές, 

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, Κοινωνική Πολιτική, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση, Συλλογικές διαπραγματεύσεις 

Πεδίο Αγορών Ακινήτων και Πολιτικής Γης 

Χωροταξία, Πολεοδομία, Χρήσεις γης, Αγορές Ακίνητης Περιουσίας, Αγορές Κατοικίας, Αγορές 

Επαγγελματικών ακινήτων, Τοπικός σχεδιασμός, Τοπική Διακυβέρνηση 

 

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών το ΙΑΠΑΔ:  

• Προωθεί την έρευνα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε συνεργασία με άλλους 
φορείς ανάλογης δραστηριότητας στο εσωτερικό και εξωτερικό.  

• Διεξάγει ερευνητικά προγράμματα και μελέτες κατ’ ανάθεση ή σε συνεργασία με άλλους 
ελληνικούς ή ξένους φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς σε θέματα τα οποία αναφέρονται σε 
επιμέρους τομείς των επιστημονικών ενδιαφερόντων του Ινστιτούτου. Επίσης παρέχει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες επιστημονικές υπηρεσίες σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς στους τομείς δραστηριότητάς του.  

• Στηρίζει με κάθε τρόπο την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση του Τμήματος 
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.  

• Ειδικεύει επιστήμονες, ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές στους τομείς 
δραστηριότητάς του και παρέχει κάθε μορφής επιστημονική συμπαράσταση στο έργο τους.  

• Συγκεντρώνει τις πηγές, δημιουργεί βάσεις δεδομένων, συγκροτεί βιβλιοθήκη, ταινιοθήκη, 
βιντεοθήκη και αρχείο υλικού και προμηθεύεται τον απαραίτητο εξοπλισμό.  

• Οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια και γενικά αναπτύσσει οποιαδήποτε 
επιμορφωτική δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του.  

• Εκδίδει δημοσιεύματα για την προβολή του έργου του σε έντυπη μορφή καθώς και σε άλλη 
μορφή, χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνικές οπτικοακουστικών μέσων. Παράγει κάθε 
είδους εκπαιδευτικό, εποπτικό και βοηθητικό υλικό για την στήριξη και προαγωγή του 
ερευνητικού έργου του.  

• Αναπτύσσει δραστηριότητες αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και 
τηλεκπαίδευσης σε αντικείμενα συναφή με τους σκοπούς του. 

 

3. Εργαστήριο Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

Το εργαστήριο Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ιδρύθηκε με 

το ΠΔ 55/2001(ΦΕΚ 47Α΄-15/3/2001), και εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
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στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής έρευνας, της περιφερειακής ανάλυσης και των 

γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Το εργαστήριο έχει ως αποστολή: 

- Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών 

αναγκών του τμήματος, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 

- Την κάθε μορφής συνεργασία με άλλα κέντρα ερευνών μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και 

συλλογικής εργασίας. 

- Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων καθώς και την πραγματοποίηση 

δημοσιεύσεων και εκδόσεων. 

- Τη συνεργασία με σχετικές δημόσιες υπηρεσίες, δήμους και άλλους κοινωνικούς και 

επιστημονικούς φορείς και τη συμβολή του εργαστηρίου στη μελέτη προβλημάτων ανάπτυξης 

της Χώρας. 
Το Εργαστήριο διαθέτει αίθουσα με 20 Η/Υ, στην οποία πραγματοποιούνται Προπτυχιακά και 

Μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος. 

 

4. Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕΜΟΠ) 

Το Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π) είναι ένα ανεξάρτητο επιστημονικό 
κέντρο του τμήματος το οποίο έχει εδραιώσει τη θέση του ως μια σημαντική πηγή 
ακαδημαϊκής έρευνας σε θέματα οικονομικής και κοινωνικής αλλαγής, παρέχοντας γνώση και 
πληροφόρηση για την χάραξη και διαμόρφωση πολιτικών πρακτικών και στρατηγικής στην 
Ελλάδα και στην Ευρώπη. 
Το ΚΕ.Μ.Ο.Π. καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επιστημονικά πεδία 
των τριών τομέων της οικονομίας, τα οποία αφορούν την κοινωνική έρευνα, την οργάνωση, τη 
διοίκηση, την αλλαγή, την καινοτομία το σχεδιασμό διαδικασιών την απόδοση, κλπ., του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τη δημόσια πολιτική και την Ευρωπαϊκή πολιτική, 
Επιπλέον, το Κέντρο έχει συμμετάσχει σε τρία πολυεθνικά ευρωπαϊκά προγράμματα, έχει 
δημοσιεύσει βιβλία και επιστημονικά άρθρα και έχει οργανώσει σεμινάρια. 
Σκοπός του Κέντρου είναι να προάγει την έρευνα και τη μελέτη μετουσιώνοντας τη γνώση σε 
πρακτική και εφαρμογή. Σε μια περίοδο ταχέων και ρηξικέλευθων κοινωνικών, πολιτικών, 
οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών το Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής, 
απαρτιζόμενο από ομάδα έγκριτων επιστημόνων, αναπτύσσει συνέργειες και προωθεί τη 
γνώση, την έρευνα και την καινοτομία τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο. 
Το ΚΕ.Μ.Ο.Π., πάντα ανοιχτό σε νέες ιδέες και προτάσεις συνεργασίας καλεί μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, επιστήμονες, Οργανισμούς και Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα να συμπράξουν μαζί του προκειμένου να διεξάγουν και να υλοποιούν επιστημονικές 
έρευνες που συμβάλλουν σε μια πληρέστερη και τεκμηριωμένη γνώση του ελληνικού, 
ευρωπαϊκού και διεθνούς κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. 
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Το Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π) είναι ένα ανεξάρτητο επιστημονικό και 
ερευνητικό κέντρο, το οποίο ιδρύθηκε το 1990. Στα είκοσι πέντε χρόνια λειτουργίας του έχει 
εδραιώσει τη θέση του ως μια σημαντική πηγή ακαδημαϊκής έρευνας σε θέματα οικονομικής 
και κοινωνικής αλλαγής, παρέχοντας γνώση και πληροφόρηση για την χάραξη και 
διαμόρφωση πολιτικών πρακτικών και στρατηγικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. 
Το ΚΕ.Μ.Ο.Π. καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επιστημονικά πεδία 
των τριών τομέων της οικονομίας, τα οποία αφορούν την κοινωνική έρευνα, την οργάνωση, τη 
διοίκηση, την αλλαγή, την καινοτομία το σχεδιασμό διαδικασιών την απόδοση, κλπ, του 
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τη δημόσια πολιτική και την Ευρωπαϊκή πολιτική, 
Επιπλέον, το Κέντρο έχει συμμετάσχει σε τρία πολυεθνικά ευρωπαϊκά προγράμματα, έχει 
δημοσιεύσει βιβλία και επιστημονικά άρθρα και έχει οργανώσει σεμινάρια. 
Σκοπός του Κέντρου είναι να προάγει την έρευνα και τη μελέτη μετουσιώνοντας τη γνώση σε 
πρακτική και εφαρμογή. Σε μια περίοδο ταχέων και ρηξικέλευθων κοινωνικών, πολιτικών, 
οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών το Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής, 
απαρτιζόμενο από ομάδα έγκριτων επιστημόνων, αναπτύσσει συνέργειες και προωθεί τη 
γνώση, την έρευνα και την καινοτομία τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο. 
Το ΚΕ.Μ.Ο.Π., πάντα ανοιχτό σε νέες ιδέες και προτάσεις συνεργασίας καλεί μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, επιστήμονες, Οργανισμούς και Φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα να συμπράξουν μαζί του προκειμένου να διεξάγουν και να υλοποιούν επιστημονικές 
έρευνες που συμβάλλουν σε μια πληρέστερη και τεκμηριωμένη γνώση του ελληνικού, 
ευρωπαϊκού και διεθνούς κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. 
 

5. Κέντρο Έρευνας Δικαίου των Συναλλαγών (ΚΕΔΣΥ) 
Το Κέντρο Έρευνας Δικαίου των Συναλλαγών (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) λειτουργεί ως αυτόνομο Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Κέντρο, το οποίο πρωτοσυστάθηκε σε σύνδεση με το καταργηθέν πλέον 
Γενικό Τμήμα Δικαίου (π.δ. 76/2013), μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Παντείου 
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (συνεδρίαση της 1.12.1993, με τελευταία 
ανανέωση από τη Σύγκλητο της 17.2.2012). Σήμερα το Κέντρο έχει μεταφερθεί ως προς την 
επιστημονική του διασύνδεση στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(Τ.Ο.Π.Α.) του Παντείου Πανεπιστημίου, με βάση την από 27.7.2015 απόφαση της οικείας 
Συγκλήτου. Το Κ.Ε.Δ.ΣΥ. ως προς την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του διέπεται ευρύτερα 
από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, σε συνδυασμό με τα προβλεπόμενα στον 
επισυναπτόμενο Ειδικό Κανονισμό του Κέντρου. 
Σκοποί του Κ.Ε.Δ.ΣΥ. είναι πλέον η διεξαγωγή ερευνών και η εν γένει μελέτη θεμάτων που 
ανάγονται στο ευρύτερο δυνατό φάσμα τόσο του Ιδιωτικού -ιδίως του Εμπορικού- όσο και του 
Οικονομικού Δικαίου, σε διασύνδεση και με την αντίστοιχη οικονομική-συναλλακτική 
διάσταση σε περιφερειακό ή μη εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές αναπτυξιακό επίπεδο. 
Ειδικότερα το Κ.Ε.Δ.ΣΥ. δραστηριοποιείται σε πλειάδα συναφών προς τα ανωτέρω πεδία 
επιστημονικών αντικειμένων οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, όπως ενδεικτικά 
εκείνα της Αγοράς Ακινήτων, των Εμπορικών Συναλλαγών, των Συναλλαγών Επιχειρηματικού 
και Εταιρικού χαρακτήρα, των Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών, της Αφερεγγυότητας και 
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Εξυγίανσης, της Προστασίας των Καταναλωτών, της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, των Διεθνών 
Οικονομικών Συναλλαγών, των Επενδυτικών Κινήτρων και Αναπτυξιακών Νόμων κ.ά. Επίσης, 
το Κέντρο προβαίνει στην οργάνωση και συντονισμό ειδικών ερευνητικών και επιμορφωτικών 
προγραμμάτων, συνεδρίων κλπ, έχει δε τη δυνατότητα συνεργασίας με άλλα εγκεκριμένα 
επιστημονικά κέντρα, ινστιτούτα και ιδρύματα κάθε μορφής του εσωτερικού ή εξωτερικού, 
ιδιαίτερα μάλιστα με αναπτυξιακούς φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), για την προώθηση 
των στόχων του. Στο πλαίσιο αυτό, το Κέντρο μπορεί να συγκροτήσει εξειδικευμένη 
βιβλιοθήκη και αρχείο υλικού, να προμηθεύεται τον ανάλογο κάθε είδους εξοπλισμό, να 
εκδίδει δημοσιεύματα και γενικότερα να αναπτύσσει οποιαδήποτε σχετική με την εκπλήρωση 
των σκοπών του δραστηριότητα. Το Κ.Ε.Δ.ΣΥ. αναλαμβάνει να διεξάγει προγράμματα και 
οποιαδήποτε περαιτέρω δράση εμπίπτει στους σκοπούς του. Επίσης, έχει τη δυνατότητα 
διοργάνωσης εκτάκτων προγραμμάτων ή άλλων δραστηριοτήτων, που αποφασίζονται 
οποτεδήποτε από τον Διευθυντή με έγκριση της Δ.Ε. καθώς και προγράμματα 
χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από πηγές εκτός προϋπολογισμού του Κέντρου 
(αυτοχρηματοδοτούμενα). Τέλος, εκτός από τον Ειδικό Κανονισμό, η Δ.Ε. δικαιούται, εφόσον 
το κρίνει απαραίτητο, να καταρτίσει και να καταθέσει προς έγκριση πρόσθετο Ειδικό 
Κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου. 
 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΠΑ 2019-2020 

 

 

ΙΑΠΑΔ 
1. LIFE CLIMATREE:  

Mια νέα προσέγγιση για τον υπολογισμό και τον έλεγχο της απορρόφησης του διοξειδίου του 
άνθρακα από τις δενδρώδεις καλλιέργειες και της δυνατότητας λειτουργίας τους ως περιοχές 
δεξαμενής άνθρακα (LIFE14 CCM/GR/000635) 

(www.lifeclimatree.eu) 
 

2. LIFE DEBAG:  
Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση της πλαστικής 
σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον (LIFE14 GIE/GR/001127) 

(www.lifedebag.eu) 
 

3. LIFE CONOPS:  
Ανάπτυξη και Επίδειξη διαχειριστικών σχεδίων έναντι των ενισχυόμενων από την κλιματική 
αλλαγή χωροκατακτητικών κουνουπιών στην Νότια Ευρώπη (LIFE12 ENV/GR/000466) 
(www.conops.gr) 

 

4. LIFE PRESPA WATERBIRDS:  
Δράσεις για την προστασία των υδρόβιων πουλιών στη Μικρή Πρέσπα: συμβάλλοντας στην 
προσαρμογή των οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή και δημιουργώντας οφέλη για την 

https://www.lifeclimatree.eu/
https://www.lifeclimatree.eu/
https://www.lifeclimatree.eu/
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τοπική κοινωνία (LIFE15 NAT/GR/000936) 
( www.prespawaterbirds.gr) 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

1. Ζιάκκα Ελευθερία 

2. Κοιλάκου Ελένη 

3. Μαρούλης Γιώργος 

4. Μέντης Χαράλαμπος 

5. Τσιώρης Λάμπρος 

6. Μορουζίδου Μελίνα 

7. Πετρίδου Φιλιώ 

8. Συνολάκης Θάνος 

 

 

Ψυχάρης Ιωάννης 

Είμαι επιστημονικός υπεύθυνος στα παρακάτω προγράμματα βασικής έρευνας. Στα προγράμματα 

αυτά συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες.   

  

1. ΕΛΙΔΕΚ  

 «Γεωγραφικές διαστάσεις της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα» 

 

Ερευνητικό έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων 

ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού 

εξοπλισμού μεγάλης αξίας» 

Έναρξη έργου Φεβρουάριος 2020, διάρκεια 28 μήνες   

 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Ψυχάρης  

 Μέλη ερευνητικής ομάδας: Βασίλης Τσέλιος, Αν. Καθηγητής, Αναστασία Πανώρη, 

Μεταδιδάκτορας, Παναγιώτης Πανταζής Υπ. Διδάκτορας και δύο ακόμη θέσεις υποψήφιου 

διδάκτορα και μεταδιδάκτορα με προκήρυξη  

 

2. ΕΣΠΑ  

«Κρατικές Επιχορηγήσεις και Δημοσιονομική Αυτονομία των ΟΤΑ α΄ Βαθμού στην Ελλάδα» 

 

Έναρξη έργου 16/4/2018 – 15/02/2020 με παράταση 7 μήνες    

 

https://www.prespawaterbirds.gr/
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 Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΕΔΒΜ-34: 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ.  

  

 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Ψυχάρης  

 Μέλη ερευνητικής ομάδας: Μαρία Ζώη, μεταδιδάκτορας, Σταυρούλα Ηλιοπούλου, 

μεταδιδάκτορας, Παναγιώτης Πανταζής, Υποψήφιος Διδάκτορας  

 

3. ΕΣΠΑ  

 «Οικονομικοί κύκλοι, περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική» 

 Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ΕΔΒΜ-34: 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ.  

  

Έναρξη έργου 21/2/2020-20/06/2021   

 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Ψυχάρης  

 Μέλη ερευνητικής ομάδας: Αναστασία Πανώρη, μεταδιδάκτορας, Δημήτρης Αθανασόπουλος, 

Υποψήφιος Διδάκτορας 

 

4. ΙΚΥ   

 «Τόπος εγκατάστασης και συγκέντρωση βιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα: μια 

εφαρμογή της μεθόδου σημειακής ανάλυσης προτύπων με τη χρήση μικρο-γεωγραφικών 

δεδομένων» 

Έναρξη υποτροφίας Δεκέμβριος 2019, διάρκεια 24 μήνες   

 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Ψυχάρης  

 Μεταδιδακτορικός υπότροφος: Λεωνίδας Δούκισσας  

 

5. Υποτροφία από το Πανεπιστήμιο Cergy-Pontoise, Γαλλία   

 

Δήμητρα Σεγγούνη, «Olympic Mega Projects, Heritagization, risks and opportunities: Which 

(urban, environmental, economic, cultural, social) lessons to learn from the study of the Athens 

Olympics in regards to Paris 2024?»,  Doctoral Programme under Cotutelle Agreement, 

University of Cergy - Pontoise (France) 

 

Έναρξη υποτροφίας Ιούνιος 2019, διάρκεια 36 μήνες   

 

Συνεπίβλεψη διδακτορικής διατριβής  

Επιβλέποντες: Ιωάννης Ψυχάρης, Πάντειο Πανεπιστήμιο,  

        Geneviève Zembri, Πανεπιστήμιο Cergy-Pontoise 

 

 

Θεοδόσιος Παλάσκας 

Ντεγιαννάκης - Παλάσκας (2 θέσεις + 1 ΙΚΥ) 
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1. ΕΛΙΔΕΚ  

«Προσδιοριστικοί Παράγοντες Συγχρονισμού των Οικονομικών Κύκλων στις 

Περιφέρειες της Ελλάδας »  

Διάρκεια 3 έτη. 02/2020 - 02/2023 

 Ερευνητές :Παλάσκας, Στοφόρος, Ντεγιαννάκης, Παναγιώτης Δελής, Γιώργος Φίλης 

Υπότροφοι 

Δελής 

Γιαννόπουλος 

 

Παλάσκας –Στοφόρος  

(Submitted 2 θέσεις) 

1. ERASMUS+ 

Title: Harnessing Entrepreneurship for Young Refugees and Migrants Education & Inclusion Support 

(HERMES)  

Coordinator: Panteion University – Department of Economics & Regional Development 

Researchers (Panteion):  Prof. Th. Palaskas  (Team Leader-Coordinator) 

Ερευνητές  

Assoc. Prof. C. Stoforos 

 PhD Candidate: El. Foti 

 PhD Candidate: Th. Bentis 

 2 additional PhD Candidates 

2. ERASMUS+ 

Title: S.I.M.P.L.E. – Social Impact Measurement Plan, Learning and Empowerment 

Partner: Panteion University - Department of Economics & Regional Development 

Researchers (Panteion):  Prof. Th. Palaskas (Team Leader) 

    Assoc. Prof. C. Stoforos 

    PhD Candidate: El. Foti 

    PhD Candidate: Th. Bentis 

3. Υπότροφος ΙΚΥ , Χρύσα Τσιριμώκου  

3 έτη 

 

 

‘Aγγελος Μιμής, (1 θέση) 

Urban Innovative Actions 
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• “Be Secure Fell Secure” 

ΕΛΙΔΕΚ  

• "Spatial aspects of Crime and insecurity in the era of economic 

crisis: Trends, dimensions and correlations"  

       Ερευνητής:  Θάνος Συνολάκης  

 

Αυδίκος Βασίλειος  (5 θέσεις) 

Οι παρακάτω συμμετέχουν σε διάφορα έργα ή έχουν υποτροφίες: 

1. Ελένη Κωστοπούλου: Συνεργατικοί χώροι: η δράση τους, η συμβολή τους στην αστική 

ανάπτυξη και ο ρόλος τους στο Κοινωνικοοικονομικό σύνολο, υποτροφία για διδακτορικό από 

ΕΛΙΔΕΚ 

2.   Λευτέρης Γαιτανιδης, υποψ. διδάκτορας συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα 

UrbanCoWork, χρηματοδότηση ΕΛΙΔΕΚ-μελη ΔΕΠ 

3.  Δημήτρης Πέττας, Η ανάπτυξη της οικονομίας πλατφόρμας μέσα από συναθροίσεις: Η 

βραχυχρόνια μίσθωση κατοικιών στην Αθήνα, υποτροφία μεταδιδακτορικής έρευνας ΙΚΥ 

4.  Ειρήνη Ηλιοπούλου, CIVITAS (Συμμετοχή των Πολιτών στις Στρατηγικές Ολοκληρωμένης 

Χωρικής Ανάπτυξης) Μία κριτική ανάλυση των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για τη 

χωρική ανάπτυξη σε αστικές-μητροπολιτικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας, υποτροφία 

μεταδιδακτορικής έρευνας ΙΚΥ  

5.  τον Σεπτέμβριο θα προστεθεί άλλος ένας ερευνητής/τρία στο έργο UrbanCoWork. 

 

Λυμπεράκη Αντιγόνη 

Τίτλος ερευνηνικού έργου: SHARE, Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 
Έρευνα για την Υγεία, τη Γήρανση και τη Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη. 
 
Ονόματα ερευνητών: 
καθ. Αντιγόνη Λυμπεράκη (Country Team Leader) 
Αναπλ. καθ. Πλάτων Τήνιος (Vice Leader, Πανεπιστήμιο Πειραιά) 
Μιχάλης Χουζούρης (Country Team Operator, Υποψ. Διδ.. Πανεπ. Πειραιά) 
 
Για τα ονόματα υποτρόφων:  (1 Θέση) 
Ελένη Γκρίνγουδ (Υπ. Διδ. στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης  
με υποτροφία από το ΙΚΥ). 

 

Κυβέλου Στέλλα  

Κατατέθηκε στο URBAN INNOVATIVE ACTIONS προϋπολογισμό 420.000 ευρώ για ΤΟΠΑ.  
 
Λερίου Ειρήνη  (1+2) 
Τίτλε SMILE  
2 ερευνητές  
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3. ΦΟΙΤΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τα ΑΕΙ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα ΠΠΣ παρέχουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις στους 

φοιτητές, ώστε αυτοί να ενθαρρύνονται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία μάθησης. Οι 

εφαρμοζόμενες μέθοδοι αξιολόγησης των φοιτητών πρέπει να προσανατολίζονται προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης σχεδιάστηκε με πλοηγότη φοιτητοκεντρική μάθηση και διδασκαλία, με απώτερο  

σκοπό την ενίσχυση της ενεργότερης διαδραστικής συμμετοχής των φοιτητών στην μαθησιακή 

διαδικασία.  

 

Η φοιτητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση του τμήματος έχει τους παρακάτω στόχους. 

• Το υλικό (π.χ. κύριο βιβλίο, διαφάνειες, σημειώσεις, ασκήσεις) που χρησιμοποιείται 

για το μάθημα να είναι επίκαιρο και βοηθάει στην κατανόησή των αντικειμένων. 

• Να δίνεται πλήθος παραδειγμάτων και επεξηγήσεων για την μεγαλύτερη εμβάθυνση 

των εννοιών και των περιεχομένων της ύλης. 

• Η ροή των πληροφοριών να μην είναι αποσπασματική, αλλά να έχει εξελικτική πορεία. 

• Να χρησιμοποιούνται εναλλακτικές –συνδυαστικές  μορφές διδασκαλίας (διαλέξεις, 

φροντιστηριακά μαθήματα, εργαστήρια, κλπ) οι οποίες να αλληλοσυμπληρώνονται. 

• Να αξιοποιούνται τεχνολογίες πληροφορικής για τη διδασκαλία της ύλης και την 

πρακτική της εφαρμογή με την υιοθέτηση περιπτώσεων μελέτης, ανάλυση 

πραγματικών στατιστικών δεδομένων και πολιτικών, κλπ . 

• Οι βιβλιογραφικές πηγές (σύμφωνα με το περίγραμμα του μαθήματος) που δίνονται 

από τους διδάσκοντες να βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου του 

κάθε μαθήματος 

• Στο μάθημα οι φοιτητές να αναρωτιούνται, «τί μαθαίνω» και «αν ωφελούμαι» 

(δηλαδή αν εμπλουτίζονται οι γνώσεις τους)?. 

• Από τη διδασκαλία του μαθήματος οι φοιτητές να αναζητούν τρόπους τεκμηρίωσης 

διαφορετικών απόψεων.  

 

Στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του μαθήματος από τους φοιτητές υπάρχει ειδική 

κατηγορία με τίτλο «φοιτητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση» και περιλαμβάνει τους 

παραπάνω στόχους.  

 

Προς την κατεύθυνση της φοιτητικοκεντρικής μάθησης, διδασκαλίας και αξιολόγησης:  
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• Το Τμήμα διαθέτει Κανονισμό Εξετάσεων αναρτημένο στον ιστότοπό του. 

 

• Οι παιδαγωγικές μέθοδοι είναι προσανατολισμένες στον φοιτητή και περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

- Διαλέξεις, διαδραστικές διαλέξεις, Καθηγητών 

- Φροντιστηριακές Ασκήσεις 

- Ομαδικά Εργαστήρια εφαρμογής της θεωρίας σε περιπτώσεις μελέτης και πραγματικά 

δημοσιευμένα στατιστικά δεδομένα, σε πολιτικές παρουσία Καθηγητή και , ανάλογα με 

το αντικείμενο, υποψηφίων διδακτόρων. 

- Ειδικά Σεμινάρια 

- Εργασίες Μαθημάτων 

- Ειδικά Ηλεκτρονικά Τεστ (Quiz). 

 

• Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με συνδυασμό των ακόλουθων μεθόδων: 

- Γραπτή Εξέταση και Ενδιάμεσες Πρόοδοι 

- Αξιολόγηση συμμετοχής και επίδοσης σε: 

o Φροντιστηριακή Άσκηση, 

o Σεμινάρια, 

o Εργαστήρια 

o Ηλεκτρονικά Τεστ (Quiz),  

- Αξιολόγηση Εργασίας Μαθήματος. 

 

• Οι λύσεις των θεμάτων εξέτασης των ποσοτικών μαθημάτων, αναρτώνται, αμέσως μετά τη 

λήξη της εξέτασης στο open-e-class. 

 

• Η διδακτέα ύλη αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος και στην σελίδα κάθε μαθήματος 

στο open-e-class. 

 

• Σε σύνθετα μαθήματα, η διδασκαλία και η αξιολόγηση γίνονται από δύο τουλάχιστον 

Μέλη ΔΕΠ. Σε αυτά συμμετέχουν και Μέλη Ε.ΔΙ.Π. 

 

• Στον Κανονισμό Εξετάσεων καταγράφεται  η διαδικασία  ενστάσεων των φοιτητών (Άρθρο 

7).  
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4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΣΤΑΔΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

Τα ΑΕΙ θα πρέπει να καταρτίσουν και να εφαρμόζουν δημοσιευμένους κανονισμούς για όλα τα 

θέματα και στάδια των σπουδών (εισαγωγή / έναρξη εκπαίδευσης, στάδια φοίτησης, αναγνώριση 

Σπουδών και λήψη πτυχίου). 

Οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, από την έναρξη και 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους λαμβάνουν σειρά υπηρεσιών ακαδημαϊκής στήριξης, 

όπως οι ακόλουθες:  

 

• Για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές γίνονται δύο συναντήσεις υποδοχής – ενημέρωσης:  

- Από την Πρυτανεία 

- Από τον Πρόεδρο και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. 

 

• Για κάθε νέο φοιτητή ορίζεται Καθηγητής-Σύμβουλος. 

 

• Η ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας για  τα προγράμματα κινητικότητας γίνεται από 

το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Παντείου. 

Η κινητικότητα υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Erasmus+, που λειτουργεί πολύ 

ικανοποιητικά για το Τμήμα. Την τριετία 2016-19 έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα 48 φοιτητές 

για σπουδές, 16 φοιτητές για πρακτική άσκηση (η διαδικασία είναι ανοικτή). 14 φοιτητές 

έχουν ενταχθεί βάσει Διμερών Συμφωνιών μέχρι το 2021. Στο πλαίσιο των Διμερών 

Συμφωνιών προβλέπεται η κινητικότητα 4 Μελών ΔΕΠ. 

 

• Εφαρμόζεται το Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).  

 

• Για όλους τους πτυχιούχους εκδίδεται αυτόματα Παράρτημα Διπλώματος. 

 

• Η λήψη του Πτυχίου του Τμήματος δεν προϋποθέτει την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. 
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5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Τα ΑΕΙ οφείλουν να διασφαλίζουν το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων του διδακτικού τους 

προσωπικού, να εφαρμόζουν αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες για την πρόσληψη, την 

επιμόρφωση και την περαιτέρω εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού. 

Θέτοντας ως βασικό στόχο στρατηγικής την προσέλκυση και τη διατήρηση διδακτικού 

προσωπικού υψηλού επιπέδου με διεθνή κριτήρια, το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης εφαρμόζει τα ακόλουθα: 

 

- Το Τμήμα έχει ως στόχο να προσελκύσει επιστήμονες (π.χ. νέα μέλη ΔΕΠ) με αντικείμενο  

(ΦΕΚ) και βαθμίδα (Επίκουρος, Αναπληρωτής Καθηγητής ή Καθηγητής) ανάλογα με τις 

ανάγκες του Τμήματος.  

 

- Το Τμήμα έχει ως στόχο να προσελκύσει επιστήμονες (π.χ. νέα μέλη ΔΕΠ): 

- με υψηλού επιπέδου δημοσιεύσεις, πλούσιο ερευνητικό έργο, και αξιόλογη εγχώρια 

και διεθνή ερευνητική εμπειρία (πυλώνας «Έρευνα») 

- με αξιόλογη εγχώρια ή/και διεθνή διδακτική εμπειρία (πυλώνας «Διδασκαλία»). 

- ανάλογα με την βαθμίδα, με αξιόλογη διοικητική εμπειρία (πυλώνας «Διοίκηση»)  

 

- Το Τμήμα στις εκλογές ή στην εξέλιξη των μελών ΔΕΠ λαμβάνει υπόψη:  

- Τη δυναμική και την προοπτική του υποψηφίου. 

- το  δημοσιευμένο έργο και την ποιότητα ν των επιστημονικών  περιοδικών, κυρίως 

περιοδικά υψηλής απήχησης, και τον αριθμό ετεροαναφορών. 

- την συμμετοχή σε εγχώρια ή/και διεθνή ερευνητικά προγράμματα 

- τις διακρίσεις 

- την ποιότητα της διδασκαλίας 

- την ποιότητα της διοίκησης 

- την αποτελεσματική συνεργασία με τα μέλη ΔΕΠ 

- την αποτελεσματική συνεργασία με τους φοιτητές 

- τις αξιολογήσεις του από τους φοιτητές 

-  

-  

- Η αξιολόγηση των καθηγητών γίνεται με ειδικά ερωτηματολόγια, τα οποία επεξεργάζεται 

η ΜΟ.ΔΙ.Π., και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αναλύονται στην Γενική Συνέλευση και 

λαμβάνονται υπόψη στις εξελίξεις των μελών ΔΕΠ, σύμφωνα με το νόμο. 
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- Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος συμμετέχει σε προγράμματα κινητικότητας (π.χ. 

πρόγραμμα Erasmus). 

 

- Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος, μετά από αίτημά του και υπό την προϋπόθεση 

ότι: 

• Η αίτησή του είναι πλήρως αιτιολογημένη 

• Η απουσία του δεν διαταράσσει την αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος 

• Η εκπαιδευτική του/της άδεια θα έχει προστιθέμενη αξία στην στρατηγική του 

τμήματος και την επιστημονική εξέλιξη του ίδιου/ας 

 

 μπορεί να λάβει εκπαιδευτική άδεια ανά 3 χρόνια για ένα εξάμηνο, την οπία θα 

αξιοποιήσει εμπράκτως σε ερευνητικό κέντρο-πανεπιστήμιο. 

 

- Η ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων γίνεται στο πλαίσιο της λειτουργίας των 2 

Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (ΕΠΙ), του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου του 

Τμήματος και των 2 Ερευνητικών Κέντρων. 

 

- Το Διδακτικό Προσωπικό αξιοποιεί την λειτουργία Εργαστηρίου Η/Υ υψηλού επιπέδου, το 

οποίο υποστηρίζεται από μέλος Ε.ΤΕ.Π. του τμήματος και το οποίο ανήκει αποκλειστικά 

στο Τμήμα, καθώς και τις δυνατότητες που παρέχει το Εργαστήριο Γεωγραφικών 

Συστημάτων Πληροφοριών. 

 

- Αν ληφθούν υπόψη οι υποχρεώσεις των Μελών ΔΕΠ στο ΠΜΣ (στο οποίο δεν υπάρχουν 

δίδακτρα) και στα μαθήματα των δύο εξαμήνων του ΠΔΣ, ο φόρτος εργασίας τους 

ξεπερνάει τον προβλεπόμενο μέσο εβδομαδιαίο φόρτο διδακτικού, διοικητικού, αλλά και 

συμβουλευτικού έργου (διπλωματικές και σύμβουλοι των μεταπτυχιακών φοιτητών. 
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6. ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 

Τα ΑΕΙ θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρηματοδότηση για την κάλυψη των αναγκών της 

διδασκαλίας και της μάθησης. Αφενός μεν θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς υποδομές και 

υπηρεσίες για τη μάθηση και την υποστήριξη των φοιτητών, αφετέρου δε να διευκολύνουν την 

άμεση πρόσβαση σ’ αυτές με τη θέσπιση σχετικών εσωτερικών κανόνων (π.χ. αίθουσες, εργαστήρια, 

βιβλιοθήκες, δίκτυα, σίτιση, στέγαση, υπηρεσίες σταδιοδρομίας, κοινωνικής πολιτικής, κ.λπ.). 

6.1 Μέσα και πόροι του Π.Π.Σ. 

Για την επίτευξη της εκπαιδευτικής του αποστολής το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης αξιοποιεί τους ακόλουθους διαθέσιμους μαθησιακούς πόρους και μέσα:  

 

• Την μαθησιακή, ερευνητική, διοικητική, και ακαδημαϊκή εν γένει δραστηριότητα του 

Τμήματος υποστηρίζουν συνολικά είκοσι επτά (27) άτομα εκ των οποίων  είκοσι δύο (22) 

Μέλη Δ.Ε.Π., δύο (2) μέλη Ε.ΔΙ.Π., ένα (1) μέλος Ε.Ε.Π. και δύο (2) μέλη Ε.ΤΕ.Π.. 

• Το συνολικό έργο του Τμήματος συνεπικουρείται από τρία (3) άτομα διοικητικό 

προσωπικό. 

• Όσον αφορά στις υποδομές του Τμήματος καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών, λειτουργεί το Εργαστήριο Οικονομικής Έρευνας και 

Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.), το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και 

ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής έρευνας, της 

περιφερειακής ανάλυσης και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.  Το 

Εργαστήριο είναι πλήρως εξοπλισμένο διαθέτοντας συνολικά είκοσι (20) θέσεις εργασίας.  

• Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος προωθούνται και υποστηρίζονται περαιτέρω 

δια των ακόλουθων Ινστιτούτων και Κέντρων: 

- Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

- Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού 

- Εργαστήριο Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

- Κέντρο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΚΕ.Μ.Ο.Π) 

- Κέντρο Έρευνας Δικαίου των Συναλλαγών (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) 

 

• Τα ανωτέρω Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα υποστηρίζονται από Καθηγητές - μέλη Δ.Ε.Π. 

εξειδικευμένους στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, την Οικονομική Επιστήμη, ι και τα 

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.).  
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• Για το σύνολο των ανωτέρω μαθησιακών πόρων και τους τρόπους αξιοποίησής του από 

τους φοιτητές του Τμήματος παρέχεται εκτενής πληροφόρηση, που επικαιροποιείται 

καθημερινά, τόσο μέσω του ιστοτόπου του Τμήματος www.topa.panteion.gr όσο και μέσω 

τηλεφωνικής, ηλεκτρονικής και δια ζώσης επικοινωνίας με  διδακτικό και διοικητικό 

προσωπικό του Τμήματος. 

 

6.2 Τρόπος διάθεσης και κατανομής των πόρων  

Η διάθεση και κατανομή των διαθέσιμων πόρων (διδακτικό προσωπικό, υποδομές κ.α.) γίνεται 

σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών, προτάσεις των δύο τομέων του τμήματος και  και 

κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. 

Τα ερευνητικά Κέντρα είναι αυτοχρηματοδοτούμενα και διεκδικούν πόρους μέσω 

ανταγωνιστικών προγραμμάτων. 

  

http://www.topa.panteion.gr/
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7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Τα ΑΕΙ έχουν την πλήρη ευθύνη για τη συλλογή, ανάλυση και χρήση πληροφοριών, με σκοπό την 

αποτελεσματική διαχείριση των ΠΠΣ καθώς και των συναφών δραστηριοτήτων, με τρόπο ενιαίο, 

λειτουργικό και άμεσα προσβάσιμο. 

7.1 Διαδικασίες για την συλλογή της πληροφορίας 

Οι διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί και προβλεφθεί για τη συλλογή πληροφοριών και 

αφορούν το διδακτικό προσωπικό περιλαμβάνουν: 

• την συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου διδάσκοντος και 

• τον υπολογισμό των ετήσιων ωρών διδασκαλίας 

• την ενημέρωση του προέδρου και της γενικής συνέλευσης για μεταβολές στο ερευνητικό, 

δημοσιευμένο, κλπ, έργο τους. 

 

Οι διαδικασίες που έχουν προβλεφθεί για τη συλλογή πληροφοριών και αφορούν την διοίκηση 

περιλαμβάνουν: 

• την συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου διδάσκοντος και 

• τον υπολογισμό των διοικητικών υποχρεώσεων 

 

Οι διαδικασίες που έχουν προβλεφθεί για τη συλλογή πληροφοριών και αφορούν την έρευνα 

περιλαμβάνουν: 

• την συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου διδάσκοντος και 

• τις δημοσιεύεις σε επιστημονικά περιοδικά υψηλής ποιότητας 

• τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 

• τις διακρίσεις 

• τις ετεροαναφορές (google scholar και scopus) 

 

Αναφορικά με την δομή του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνεται: 

• η συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου μαθήματος και 



  

 

[29] 
 

• η ανάρτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διδασκαλίας του τμήματος των περιεχομένων 

των μαθημάτων, της προτεινόμενης βιβλιογραφίας, του υποστηρικτικού υλικού και τον 

τρόπο εξέτασης. 

Τέλος στις διαδικασίες που αφορούν τόσο τους φοιτητές όσο και  την ποιότητα της 

διδασκαλίας περιλαμβάνονται: 

• η συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τους φοιτητές, 

• η επεξεργασία στατιστικών προσέλευσης και επιτυχίας στις εξετάσεις των προσφερόμενων 

μαθημάτων, και 

• η επεξεργασία στατιστικών της βαθμολογίας σε κάθε μάθημα και ανά έτος. 

 

7.2 Εργαλεία 

Η συλλογή πληροφοριών γίνεται με την χρήση ερωτηματολογίων που διανέμονται σε έντυπη 

μορφή και ειδικά  διαμορφωμένων φορμών που συμπληρώνονται ηλεκτρονικά. 

 

7.3 Ανάλυση των πληροφοριών 

Η ανάλυση των πληροφοριών γίνεται με την χρήση μεθόδων περιγραφικής και  επαγωγικής, 

στατιστικής.  

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν: 

• κοινοποιούνται στους φοιτητές και τους πολίτες μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος, 

• κοινοποιούνται στο διδακτικό προσωπικό, το οποίο ενημερώνεται για την αξιολόγηση των 

μαθημάτων και την κατανομή της βαθμολογίας, τα οποία βοηθούν σε πιθανή 

αναδιοργάνωση του υλικού ή αλλαγή της παιδαγωγικής προσέγγισης, 

• επεξεργάζονται από την επιτροπή του προγράμματος σπουδών, η οποία και προτείνει 

πιθανές τροποποιήσεις στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος, και 

• Συζητούνται σε ειδικές συνελεύσεις των 2 τομέων και της Γενικής Συνέλευσης του 

Τμήματος. 
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8. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Τα ΑΕΙ είναι υποχρεωμένα να δημοσιοποιούν τις εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές τους 

δραστηριότητες με άμεσο και προσβάσιμο τρόπο. Οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να είναι 

επικαιροποιημένες και διατυπωμένες με αντικειμενικότητα και σαφήνεια. 

8.1 Είδος Πληροφοριών 

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης δημοσιοποιεί τις εκπαιδευτικές και 

ακαδημαϊκές του δραστηριότητες με άμεσο και προσβάσιμο τρόπο για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας, ενώ οι πληροφορίες που παρέχονται είναι διατυπωμένες με αντικειμενικότητα 

και σαφήνεια. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Τμήματος 

αφορούν: 

• τα προσφερόμενα Προγράμματα Σπουδών (ΠΠΣ, ΜΠΣ και Διδακτορικές Σπουδές) τους 

τίτλους που απονέμονται, τους αντίστοιχους κανονισμούς λειτουργίας καθώς και τον 

τρόπο εισαγωγής νέων φοιτητών, 

• τα Προγράμματα διδασκαλίας και εξετάσεων των Προγραμμάτων Σπουδών του Τμήματος, 

• το διδακτικό, εργαστηριακό και λοιπό προσωπικό του Τμήματος και τις ώρες και μέρες 

υποδοχής, 

• τις ερευνητικές δραστηριότητες Ερευνητικών Ινστιτούτων και Κέντρων, 

• τις λοιπές μαθησιακές ευκαιρίες όπως, επιστημονικές επισκέψεις φοιτητών κ.α. , 

• τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων,  

• τις ευκαιρίες κινητικότητας των φοιτητών, 

• την άμεση πρόσβαση μέσω της ηλεκτρονικής βάσης στην βιβλιοθήκη του Ιδρύματος, 

• τις ευκαιρίες λήψης φοιτητικών υποτροφιών, 

• τις ευκαιρίες συμμετοχής φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα 

• την διοργάνωση και διεξαγωγή Συνεδρίων, Ημερίδων, Ορκωμοσιών και λοιπών γεγονότων, 

• τις διακρίσεις φοιτητών, μελών ΔΕΠ και αποφοίτων του Τμήματος στον επιστημονικό, 

επαγγελματικό και κοινωνικό χώρο, 

• την άμεση πρόσβαση  στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του open-e-class, 
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• την άμεση πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εύδοξος, 

• τις δυνατότητες και ευκαιρίες φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης 

ανασφάλιστων φοιτητών, 

• τις λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες της Φοιτητικής Μέριμνας, 

• τις δυνατότητες και ευκαιρίες Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, 

• τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους φοιτητές από την Μηχανοργάνωση, και 

• τις εμπειρίες των αποφοιτησάντων και των θέσεων εργασίας τους. 

 

8.2 Αποδέκτες της πληροφόρησης 

Στους δυνητικά ενδιαφερόμενους για την παρεχόμενη πληροφόρηση συγκαταλέγονται: 

• Οι φοιτητές και οι γονείς φοιτητών του Τμήματος 

• Τα Μέλη ΔΕΠ του εσωτερικού και του εξωτερικού 

• Τα Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

• Οι φοιτητές άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 

• Οι ενδιαφερόμενοι και εν δυνάμει φοιτητές του Τμήματος 

• Οι αποφοιτήσαντες 

• Οι δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί 

• Λοιποί εθνικοί και διεθνείς φορείς χρηματοδότησης 

• Το ευρύ κοινό 

 

8.3 Μέσα και δίαυλοι επικοινωνίας 

Για την δημοσιοποίηση των εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων αξιοποιούνται 

όλα τα διαθέσιμα μέσα και όλοι οι διαθέσιμοι δίαυλοι επικοινωνίας. Ειδικότερα, πληροφορίες 

για το Τμήμα παρέχονται μέσω:  

• του ιστοτόπου του Τμήματος 
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• του ιστοτόπου του Πανεπιστημίου 

• τηλεφωνικής, ηλεκτρονικής και δια ζώσης επικοινωνίας με τα στελέχη της Γραμματείας του 

Τμήματος 

• τηλεφωνικής, ηλεκτρονικής και δια ζώσης επικοινωνίας με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

• ομαδικές ενημερωτικές συναντήσεις με μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και επισκέψεις σε 

εργαστήρια και χώρους διδασκαλίας του Τ.Ο.Π.Α. 

• Έντυπος τύπος 

 

8.4 Δημοσιοποιούμενα έγγραφα 

Μέσω κυρίως του ιστοτόπου του Τμήματος δημοσιοποιούνται τα ακόλουθα έγγραφα: 

• Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 

• Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών 

• Κανονισμός Λειτουργίας ΠΜΣ 

• Κανονισμός  Διδακτορικών Σπουδών 

• Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης 

• Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης 

 

8.5 Τρόπος επίτευξης της αντικειμενικότητας και της σαφήνειας της πληροφόρησης 

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει συστήσει Επιτροπή για την τακτική επικαιροποίηση τον 

εμπλουτισμό και τον εκσυγχρονισμό της δομής του ιστοτόπου του Τμήματος, τα μέλη της 

οποίας είναι επιφορτισμένα με τον τακτικό έλεγχο. 

 

8.6 Τρόποι καθορισμού,  ελέγχου και επικαιροποίησης του περιεχομένου του ιστοτόπου 

Η συσταθείσα Επιτροπή συνέρχεται και συνεδριάζει τακτικά, και έκτακτα όταν απιτηθεί, για 

θέματα σχετικά με την επικαιροποίηση,τον εμπλουτισμό και τη διάχυση των πληροφοριών, 

που παρουσιάζονται, καθώς και τον εκσυγχρονισμό της δομής του ιστοτόπου του Τμήματος. 
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9. ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Τα ΑΕΙ θα πρέπει να διαθέτουν εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας, στο πλαίσιο του οποίου 

θα πραγματοποιούν έλεγχο και ετήσια εσωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων τους, ετσι ώστε, 

μέσω της παρακολούθησης και των ενδεχόμενων διορθώσεων, να επιτυγχάνονται οι  στόχοι που 

έχουν ορισθεί, με τελικό αποτέλεσμα  τη συνεχή βελτίωσή τους. Στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων 

είναι αναγκαία η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών. 

• Το Τμήμα μέσω της Επιτροπής Προγράμματος και της Γενικής Συνέλευσης, παρακολουθεί 

ελέγχει και αναθεωρεί το Πρόγραμμα Σπουδών, με στόχο την διατήρηση του υψηλού 

επιπέδου του εκπαιδευτικού έργου και την βελτίωση του μαθησιακού περιβάλλοντος των 

φοιτητών του. 

 

• Το Τμήμα μεριμνά για την ορθολογική διαμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος, έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή του χρόνου παρακολούθησης των μαθημάτων και η 

δυνατότητα εξεύρεσης χρόνου για εργασίες και μελέτη. 

 

• Το Τμήμα έχει επίσης καταρτίσει και αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, Κανονισμό 

Εξετάσεων, που απαιτεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση του μαθησιακού 

περιβάλλοντος και την αντικειμενική αξιολόγηση των φοιτητών. 

 

Η ετήσια εσωτερική αξιολόγηση γίνεται με την πρωτοβουλία δύο οργάνων 

- της ΟΜΕΑ 

- της Επιτροπής ΠΠΣ, 

 

• Τα ζητήματα της βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας παρουσιάζονται στην Γενική 

Συνέλευση του Τμήματος, 

• Η Γενική Συνέλευση επεξεργάζεται τις προτάσεις και κάνει τις σχετικές προσαρμογές. 

 

• Η Επιτροπή ΠΠΣ εξετάζει την ύλη των μαθημάτων και παρουσιάζει την εισήγησή της για 

βελτιώσεις, αναπροσαρμογές και επικαιροποίηση της ύλης των μαθημάτων. 
 

• Η Γενική Συνέλευση συζητά τις εισηγήσεις της Επιτροπής ΠΠΣ και αποφασίζει για τις 

αναγκαίες προσαρμογές 
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10. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΠΣ 

Τα προγράμματα σπουδών πρέπει να υποβάλλονται σε περιοδική εξωτερική αξιολόγηση από 

επιτροπές εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από την ΑΔΙΠ, με σκοπό την πιστοποίησή τους. Η 

διάρκεια της πιστοποίησης  καθορίζεται από την ΑΔΙΠ. 

 

Η εξωτερική αξιολόγηση του ΤΟΠΑ έγινε τον Μάρτιο του 2014. Η Έκθεση Εξωτερικής 

Αξιολόγησης επισυνάπτεται στο Παράρτημα 2. 

Οι συστάσεις της Επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης έχουν γίνει πράξη σε ποσοστό 85%. Ήδη, 

η επιτροπή προγράμματος εξετάζει τους τρόπους εφαρμογής του υπόλοιπου 15%. 

Επιπλέον, τα Όργανα του Τμήματος επεξεργάζονται προτάσεις ανάπτυξης του Τμήματος πέραν 

από τις υποδείξεις της Έκθεσης Εξωτερικής Αξιολόγησης, δεδομένου ότι έχει παρέλθει χρονικό 

διάστημα έξι ετών και οι εξελίξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, των τεχνολογικών 

εφαρμογών και της Έρευνας είναι σημαντικές. 
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11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

B0. Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου 

Β1. Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΠΣ   

Β2. Πολιτική Ποιότητας ΠΠΣ 

Β3. Οδηγός Σπουδών (με πιστωτικές μονάδες ECTS του ΠΠΣ και προσδοκώμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα του ΠΠΣ) 

Β4. Κανονισμός ΠΠΣ και λοιποί κανονισμοί  

Β5. Περιγράμματα μαθημάτων   

Β6. Στοχοθεσία ποιότητας του ΠΠΣ 

Β7. Υποδείγματα ερωτηματολογίων φοιτητών και αποτελέσματα επεξεργασίας τους   

Β8. Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΠΣ από τη ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ) 

Β9. Αναφορές δεδομένων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας 

(ΟΠΕΣΠ) 

Β10. Λοιπό υλικό τεκμηρίωσης     

 

 


