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Στρατηγική Έρευνας του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και 
Ανάπτυξης για την περίοδο 2020-2025 

 

Η Στρατηγική Έρευνας του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, εκτός από 
την αναγνώριση της ανάγκης ενθάρρυνσης της έρευνας που βασίζεται στην επιστημονική 
περιέργεια, υπηρετεί την αποστολή του Τμήματος και εμπνέεται από το όραμα του.  

Αποστολή: Ως Τμήμα ενός Δημόσιου Πανεπιστημίου, αποστολή του Τμήματος είναι η 
παραγωγή και διάδοση γνώσης σε τομείς που υπηρετούν την εθνική και τη διεθνή οικονομία 
και κοινωνία, και η διάπλαση υπεύθυνων πολιτών ικανών να δημιουργήσουν, να 
προσφέρουν, να συμμετέχουν και να ηγούνται στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον. 

Όραμα: Το όραμα του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι να 
αναγνωρίζεται διεθνώς ως κέντρο αριστείας στην επιστήμη της Οικονομίας και ειδικότερα 
στον αντικείμενο της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και να συμβάλει με τη δράση του 
και την προσφορά του στις προκλήσεις της επιστήμης, της κοινωνίας και της οικονομίας. 

Το ερευνητικό έργο του Τμήματος, αναδεικνύεται μέσα από την ερευνητική παραγωγή των 
μελών ΔΕΠ και των επιστημονικών συνεργατών του Τμήματος, όπως αυτή αποτυπώνεται 
από α) τις δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και 
πρακτικά συνεδρίων με κριτές, β) την υλοποίηση ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων που 
χρηματοδοτήθηκαν από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και γ) τις παράλληλες 
επιστημονικές-ερευνητικές δράσεις και συνέργειες με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και 
κοινωνικούς φορείς. 

Η ερευνητική πολιτική του Τμήματος αποσκοπεί επίσης στη δημιουργία κουλτούρας 
ποιότητας και αριστείας και αποτελείται από τους εξής βασικούς άξονες: 

1) Προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένη έρευνας 
Στόχος είναι η παραγωγή επιστημονικής γνώσης στα πεδία αιχμής της Αγροτικής 
Οικονομίας και Ανάπτυξης μέσω παραγωγής ικανού αριθμού δημοσιεύσεων σε έγκριτα 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά. 

2) Υλοποίηση ερευνητικών έργων 
Συμμετοχή των ερευνητικών ομάδων του Τμήματος σε ευρωπαϊκά και εθνικά έργα. 

3) Σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης 
Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος είναι αλληλένδετη με την εκπαιδευτική 
αποστολή του. Το Τμήμα υποστηρίζει τη διαρκή προσαρμογή του περιεχομένου των 
διδασκόμενων μαθημάτων με βάση τις νέες επιστημονικές εξελίξεις στα πεδία που 
θεραπεύει το Τμήμα.  

4) Τήρηση και προάσπιση των αρχών της ελευθερίας στην έρευνα και της ερευνητικής 
και επιστημονικής δεοντολογίας 
Η ερευνητική δραστηριότητα του Τμήματος είναι εναρμονισμένη με τις αρχές της 
δεοντολογίας στην έρευνα, όπως αυτές διατυπώνονται στον Κανονισμό Αρχών και 
Λειτουργίας της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας του ΓΠΑ 
(http://www.elke.aua.gr/wp-content/uploads/2019/01/kanonismos.pdf). 

5) Ενίσχυση της διεθνοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας, μέσω της 
κινητικότητας του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και των Φοιτητών του 
Τμήματος. 
Το Τμήμα ενθαρρύνει την συμμετοχή των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών σε προγράμματα 
κινητικότητας καθώς και την αξιοποίηση της δυνατότητας εκπαιδευτικής άδειας των μελών 
ΔΕΠ. 
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Για την υλοποίηση των ερευνητικών στρατηγικών στόχων, το Τμήμα αξιοποιεί τα 
ακόλουθα μέσα: 

1) Υποστήριξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας μέσω: α) υλοποίησης 
ερευνητικών έργων διεθνούς εμβέλειας (π.χ. Horizon 2020, Erasmus+) με τη συμμετοχή 
μελών ΔΕΠ, ερευνητών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταπτυχιακών φοιτητών, β) 
συστηματικής προώθησης των δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 
γ) υιοθέτησης υψηλών προδιαγραφών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, για το 
ερευνητικό σχέδιο εκπόνησης και συγγραφής διδακτορικών διατριβών, για παράδειγμα, η 
ύπαρξη διεθνών επιστημονικών δημοσιεύσεων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, δ) αναβάθμιση της ποιότητας των 
μεταπτυχιακών διατριβών και ενθάρρυνση της συμμετοχής των μεταπτυχιακών φοιτητών 
σε ερευνητικά σχέδια, τα οποία να οδηγούν στη δημοσίευση πρωτότυπων ερευνητικών 
αποτελεσμάτων ε) προαγωγή της διεπιστημονικής έρευνας μέσω συνεργασιών των μελών 
του Τμήματος, υλοποίηση κοινών ερευνητικών σχεδίων, κοινές δημοσιεύσεις κτλ. στ) 
υιοθέτηση πολιτικών ανοικτών δεδομένων, προεγγραφής των ερευνητικών σχεδίων και 
διάδοσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (ερευνητικά δεδομένα, μεταπτυχιακές και 
διδακτορικές διατριβές, επιστημονικές δημοσιεύσεις, κ.λπ.) προς διασφάλιση  της ολικής 
ποιότητας των ερευνητικών διαδικασιών. 

2) Ερευνητικά έργα: υποβολή νέων προτάσεων ως επικεφαλής εταίρος σε εθνικές και 
διεθνείς προσκλήσεις ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων, συμμετοχή σε νέες 
ερευνητικές συμπράξεις ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων με εθνικούς και διεθνείς 
ερευνητικούς φορείς. 

3) Μελλοντικοί ερευνητικοί προσανατολισμοί: Με βάση τα αποτελέσματα της μέχρι 
τώρα ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος, την εμπειρία από τις υφιστάμενες 
συνεργασίες, τις διεθνείς τάσεις αλλά και τις κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα 
και διεθνώς, το Τμήμα προσανατολίζεται στην προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ σε 
ερευνητικά αντικείμενα αιχμής και προσαρμογή του περιεχομένου των διδασκόμενων 
μαθημάτων στις νέες επιστημονικές εξελίξεις. 

4) Υποστήριξη ερευνητικής αριστείας: Η προώθηση της ερευνητικής αριστείας των 
μελών ΔΕΠ και των υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος αποτελεί στρατηγική 
προτεραιότητα. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να θεσπιστούν και να αποδίδονται: α) ανά 
διετία βραβείο διάκρισης καλύτερης διδακτορικής διατριβής και χρηματοδότηση 
μεταδιδακτορικής έρευνας επέκτασης του ερευνητικού σχεδίου β) (χρηματικό) βραβείο 
διάκρισης καλύτερης επιστημονικής εργασίας, με κύριο συγγραφέα μέλος ΔΕΠ ή 
υποψήφιο διδάκτορα, η οποία να έχει δημοσιευθεί σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό 
υψηλού δείκτη απήχησης από κατάλογο περιοδικών που έχει συντάξει το Τμήμα. 


