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Πξφινγνο
Σν Σκήκα Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζεξαπεχεη απφ ην 1994 ηελ
επηζηήκε ηεο Γεσγξαθίαο. Μηα απφ ηηο αξραηφηεξεο πεξηνρέο γλψζεο ηνπ θφζκνπ, ε
Γεσγξαθία, σο πεδίν αθαδεκατθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο,
έρεη απνθηήζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε ζχγρξνλε επνρή πνπ απαηηεί νινθιεξσκέλε,
ζχλζεηε θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηα πνιπδηάζηαηα δεηήκαηα ηεο θνηλσλίαο,
ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.
Μαδί κε ηα άιια Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, ην Σκήκα Γεσγξαθίαο έρεη
κπεη ζε κηα δπλακηθή ηξνρηά αλάπηπμεο. Έγηλε απηνδχλακν Σκήκα ην 1999. ήκεξα
αξηζκεί δεθανθηψ (18) κέιε Γηδαθηηθνχ θαη Δξεπλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ) θαη
ζπκπιεξψλεηαη κε έλα αξηζκφ δηδαζθφλησλ κε ζχκβαζε (Π.Γ. 407/80). Σν
επηζηεκνληθφ θχξνο ησλ δηδαζθφλησλ ηνπ, ηφζν ζηνλ ειιεληθφ φζν θαη ζην δηεζλή
ρψξν, έρεη ζπληειέζεη ζηε δηακφξθσζε θαη ππνζηήξημε ελφο πιήξνπο Πξνγξάκκαηνο
Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπ ζπλαγσλίδεηαη επάμηα ζπλαθή πξνγξάκκαηα ηνπ
εμσηεξηθνχ. πγρξφλσο πξνζθέξεη θαη κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν
απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2005-06 έρεη ηνλ ηίηιν «Γεσγξαθία θαη Δθαξκνζκέλε
Γεσπιεξνθνξηθή».
Σν Σκήκα Γεσγξαθίαο έρεη εγθαηαζηαζεί απφ ην 2002 ζε λεφδκεην θηήξην, έθηαζεο
πεξίπνπ 5000 ηεηξ. κέηξσλ, ζην Λφθν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, δειαδή ηελ
παλεπηζηεκηνχπνιε πνπ βξίζθεηαη ζηηο παξπθέο ηεο Μπηηιήλεο. Ζ βαζηθή
πιηθνηερληθή ηνπ ππνδνκή ηνπ εκπινπηίδεηαη ζπλερψο κε θχξηα έκθαζε ζηελ
νξγάλσζε θαη εμνπιηζκφ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ
γηα ηε ζεξαπεία ησλ πνηθίισλ ζεκαηηθψλ πεδίσλ ηεο επηζηήκεο ηεο Γεσγξαθίαο.
Μ‘ απηφ ηνλ Οδεγφ πνπδψλ πξνζθαινχκε ηνλ αλαγλψζηε λα γλσξίζεη θαιχηεξα ην
Σκήκα Γεσγξαθίαο θαη ην Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπ πξνζθέξεη
θαζψο επίζεο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο ησλ πηπρηνχρσλ γεσγξάθσλ ζηνλ
ειιεληθφ θαη ζην δηεζλή ρψξν.

Νίθνο νπιαθέιιεο, Αλ. Καζεγεηήο
Πξφεδξνο Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο
Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
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Γεσγξαθία
Ζ Δπηζηήκε ηνπ Υψξνπ
θαη ηνπ Υξφλνπ
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Ζ Γεσγξαθία, ιέμε Διιεληθή θαη ζπγρξφλσο παγθφζκηα, είλαη κηα επηζηεκνληθή
πεξηνρή πνπ έρεη αιιάμεη νξηζκνχο θαη πεξηερφκελν ζην ρψξν θαη ην ρξφλν φπσο
αθξηβψο θαη ην αληηθείκελν ηεο: ε επηθάλεηα ηεο γεο σο θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη σο
ρψξνο πνπ ππνζηεξίδεη θαη ―θηινμελεί‖ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη
κεηαζρεκαηίδεηαη απφ απηέο. Ζ κειέηε ηεο Γεσγξαθίαο μεθίλεζε απφ ηηο θαηαβνιέο
ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ – ηνπο Βαβπιψληνπο, ηνπο Αζζχξηνπο, ηνπο Κηλέδνπο,
ηνπο Άξαβεο. κσο, νη απαξρέο ηεο σο μερσξηζηνχ θιάδνπ ζπζηεκαηηθήο έξεπλαο
θαη κειέηεο ηνπνζεηνχληαη ζηελ Διιεληθή Κιαζηθή Αξραηφηεηα. εκαληηθά θείκελα
πνπ ζπλέζεζαλ ν Ζξφδνηνο, ν Δξαηνζζέλεο, ν Ππζέαο, ν ηξάβσλαο, θαη ν Κιαχδηνο
Πηνιεκαίνο ζεκάδεςαλ ηε Γεσγξαθία σο κειέηε ηφζν ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ θαη
κεηαβνιψλ ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο φζν θαη ησλ θαηλνκέλσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν.
ην ζχγρξνλν θφζκν, ε Γεσγξαθία θαζηεξψζεθε σο επηζηεκνληθφο θιάδνο ζηε
Γπηηθή Δπξψπε θαη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή ηνλ 19ν αηψλα. Αξρηθά αλήθε ζηηο Φπζηθέο
Δπηζηήκεο – κειέηε ηεο επηθάλεηαο, ηνπ αλάγιπθνπ, ηεο βιάζηεζεο θαη ηνπ θιίκαηνο
ηεο γεο. ηαδηαθά, εμειίρζεθε ζε θνηλσληθή επηζηήκε – κειέηε ησλ αλζξψπηλσλ
δξαζηεξηνηήησλ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν. Ζ ζχγρξνλε επηζηήκε ηεο Γεσγξαθίαο
θηλείηαη αλάκεζα ζε δχν θφζκνπο θαη επηρεηξεί λα ηνπο ζπλζέζεη – ηνλ θφζκν ησλ
Φπζηθψλ θαη ηνλ θφζκν ησλ Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ. Με βάζε ηε δηεπηζηεκνληθή,
ζπλζεηηθή θαη δηαρξνληθή πξνζέγγηζε, ε ζχγρξνλε Γεσγξαθία αλαιχεη θαη εξκελεχεη
ηε ζπγθξφηεζε θαη δηαθνξνπνίεζε ηνπ ρψξνπ έηζη φπσο δηακνξθψλεηαη θαη
κεηαβάιιεηαη θάησ απφ ηε δηαξθή αιιειεπίδξαζε θπζηθψλ παξαγφλησλ – φπσο ην
θιίκα, ην αλάγιπθν, ε βιάζηεζε – θαη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ, νηθνλνκηθψλ,
ηδενινγηθψλ θαη πνιηηηθψλ δηεξγαζηψλ.
Ζ Γεσγξαθία κειεηά κηα ζρεδφλ αλεμάληιεηε πνηθηιία θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ
θαηλνκέλσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ρψξν θαη ην ρξφλν – φπσο, γηα παξάδεηγκα, ηελ
ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο θαη ηελ εξεκνπνίεζε, ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ
παγθφζκηα αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε κεηαλάζηεπζε, ηελ αζηηθνπνίεζε θαη ηελ
πεξηαζηηθνπνίεζε, ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε, ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ηελ
εθβηνκεράληζε θαη απνβηνκεράληζε, ηελ αλάπηπμε πφιεσλ, πεξηθεξεηψλ θαη
ππαίζξνπ, ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηηο γεσπνιηηηθέο ηζνξξνπίεο θαη ζπγθξνχζεηο. ην
θέληξν ηεο γεσγξαθηθήο κειέηεο είλαη ε αλάιπζε, ε θαηαλφεζε θαη ε εξκελεία ηεο
θαηαλνκήο θαη ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζην ρψξν θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ θαζψο θαη ηεο ζρέζεο κεηαμχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, νηθνλνκίαο
θαη θνηλσλίαο. Αλαιχνληαο θαη εξκελεχνληαο πξνβιήκαηα ηνπ ρψξνπ, ε γεσγξαθία
είλαη ζε ζέζε λα αξζξψλεη πξνηάζεηο θαη ηξφπνπο επίιπζήο ηνπο. Υσξίο λα
ππνθαζηζηά ηηο επηζηήκεο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ξχζκηζεο ηνπ ρψξνπ – Πνιενδνκία,
Υσξνηαμία, Πεξηθεξεηαθή Δπηζηήκε – ε γεσγξαθηθή αλάιπζε απνηειεί απαξαίηεην
θαη αλαπφζπαζην ππφβαζξν ησλ ζρεδηαδφκελσλ παξεκβάζεσλ ζην ρψξν φπσο είλαη,
γηα παξάδεηγκα, ηα πξνγξάκκαηα πεξηθεξεηαθήο, ηνπηθήο, θαη νηθηζηηθήο αλάπηπμεο
θαη ζρεδηαζκνχ, θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο, αγξνηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο,
ηα έξγα ππνδνκήο, ηα έξγα βειηίσζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη
αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο.
Με ζθνπφ ηελ νινθιεξσκέλε θαη θξηηηθή αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ αληηθεηκέλσλ
ηεο, ε Γεσγξαθία ζπλζέηεη ζεσξίεο απφ έλα πιαηχ θάζκα επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ
φπσο ε ηζηνξία, ε θνηλσληνινγία, ε αλζξσπνινγία, ηα νηθνλνκηθά, ε δεκνγξαθία, νη
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δηεζλείο ζρέζεηο, ηα καζεκαηηθά, ε ςπρνινγία, νη πνιηηηθέο επηζηήκεο, νη επηζηήκεο
ηνπ πεξηβάιινληνο, ν ζρεδηαζκφο. πγρξφλσο, ρξεζηκνπνηεί έλα εμίζνπ πιαηχ θάζκα
κεζφδσλ έξεπλαο, φπσο πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κεζφδνπο, θαζψο θαη εξγαιείσλ θαη
ηερληθψλ φπσο ράξηεο, δνξπθνξηθέο εηθφλεο, πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ
Πιεξνθνξηψλ, δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα, ζηαηηζηηθή αλάιπζε, καζεκαηηθά κνληέια,
έξεπλεο αξρείνπ, επηηφπηα παξαηήξεζε, αλάιπζε πεξηερνκέλνπ, ζπλεληεχμεηο.
Δμεηδηθεπκέλνη θιάδνη νη νπνίνη έρνπλ αλαπηπρζεί κέζα ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο
γεσγξαθηθήο έξεπλαο εκβαζχλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξηθά θαηλφκελα θαη
αλαπηχζζνπλ ηηο αλάινγεο ηερληθέο θαη κεζφδνπο γηα ηε κειέηε ηνπο. Σέηνηνη θιάδνη
είλαη, κεηαμχ άιισλ, ε Φπζηθή θαη ε Πεξηβαιινληηθή Γεσγξαθία, ε Αζηηθή
Γεσγξαθία, ε Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία, ε Κνηλσληθή Γεσγξαθία, ε Πνιηηηζκηθή
Γεσγξαθία, ε Πνιηηηθή Γεσγξαθία, ε Πιεζπζκηαθή Γεσγξαθία, ε Ηζηνξηθή
Γεσγξαθία, ε Αγξνηηθή Γεσγξαθία.
Ζ ζπκβνιή ηεο γεσγξαθηθήο έξεπλαο ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη ελεκέξσζε θαζψο
θαη ζηελ θνηλσληθή πξαθηηθή απνηειεί πιένλ κηα αδηακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα.
Ζ γεσγξαθία ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ πινχηνπ, ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο ηερλνινγηθήο
θαηλνηνκίαο, ηεο αλάπηπμεο θαη ππαλάπηπμεο, ησλ πφιεσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ, ηεο
πγείαο, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ξχπαλζεο είλαη δεηήκαηα πνπ εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηα
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηαηί βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηνπ
πξνβιεκαηηζκνχ ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο πνιηηείαο. Ζ γεσγξαθηθή αλάιπζε θαη
δηεξεχλεζε ηνπο πξνζθέξεη ην βαζηθφ ππφβαζξν γηα δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ
άξζε ησλ πξνβιεκάησλ, ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ζηελ πνξεία πξνο ηελ
αεηθφξν αλάπηπμε. Ο αλεμάληιεηνο πινχηνο ησλ ζεκάησλ θαη εθαξκνγψλ ηεο θάλεη
ηηο ζπνπδέο ζηε Γεσγξαθία κηα εκπεηξία δεκηνπξγηθήο κφξθσζεο πνπ πξνζθέξεη ηελ
ηθαλνπνίεζε ηεο απφθηεζεο νπζηαζηηθήο θαη νινθιεξσκέλεο γλψζεο. πγρξφλσο
αλνίγεη επαγγεικαηηθνχο νξίδνληεο ζε πεδία ζηα νπνία νη γεσγξάθνη είλαη απφ ηνπο
ιίγνπο επηζηήκνλεο πνπ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη θαηάξηηζε γηα λα
ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηελ νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ
ρσξηθψλ, πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ.
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Σν Σκήκα Γεσγξαθίαο
ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
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Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
Σν Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ηδξχζεθε ην 1984 κε ζηφρν λα ραξάμεη λέεο θαηεπζχλζεηο
ζε επηιεγκέλεο πεξηνρέο ηεο Αλψηαηεο Παηδείαο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ηηο εμειίμεηο
ζηε ζχγρξνλε Διιεληθή θαη δηεζλή πξαγκαηηθφηεηα. Ζ θηινζνθία ηεο νξγάλσζεο
ηνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ελφο πιέγκαηνο ηξηηνβάζκησλ ζπνπδψλ ζε έλα
εθηεηακέλν λεζησηηθφ ζχκπιεγκα. Οη εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
ηνπ αλαπηχζζνληαη ζε έμη λεζηά θαη ζε 17 Παλεπηζηεκηαθά Σκήκαηα. ηε Λέζβν
ιεηηνπξγνχλ ηα Σκήκαηα Πεξηβάιινληνο, Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο,
Γεσγξαθίαο, Κνηλσληνινγίαο, Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη ην
Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Θάιαζζαο. ηε Υίν ιεηηνπξγνχλ ηα Σκήκαηα Γηνίθεζεο
Δπηρεηξήζεσλ, Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ θαζψο θαη ην Σκήκα
Μεραληθψλ Οηθνλνκίαο θαη Γηνίθεζεο. ηε άκν ιεηηνπξγνχλ ηα Σκήκαηα
Μαζεκαηηθψλ, Μεραληθψλ Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ θαη ην
Σκήκα ηαηηζηηθήο θαη Αλαινγηζηηθψλ- Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Μαζεκαηηθψλ. ηε
Ρόδν ιεηηνπξγνχλ ην Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, ην Σκήκα
Δπηζηεκψλ ηεο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ρεδηαζκνχ θαη ην
Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ. ηε ύξν ιεηηνπξγεί ην Σκήκα Μεραληθψλ
ρεδίαζεο Πξντφλησλ θαη πζηεκάησλ, θαη ζηε Λήκλν ην Σκήκα Δπηζηήκεο
Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο
ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ιεηηνπξγνχλ επίζεο 26 Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ πνπ πξνζθέξνπλ Μεηαπηπρηαθά Γηπιψκαηα Δηδίθεπζεο (Master‘s) θαη
Γηδαθηνξηθά
Γηπιψκαηα
(Ph.D)
(γηα
πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο
http://www.aegean.gr/aegean/greek/postgraduate.htm).
Σέινο, ζηα Σκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ είλαη εγγεγξακκέλνη πεξηζζφηεξνη
απφ 650 ππνςήθηνη δηδάθηνξεο.
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Σν Σκήκα Γεσγξαθίαο
Φπζηνγλσκία θαη νξγάλσζε ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο
Σν Σκήκα Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Μπηηιήλε,
ζην λεζί ηεο Λέζβνπ, είλαη ην πξψην Σκήκα Γεσγξαθίαο ζηελ Διιάδα.
Θεζκνζεηήζεθε ην 1989 θαη άξρηζε λα ιεηηνπξγεί ην αθαδεκατθφ έηνο 1994-1995.
Αξρηθά νλνκάζηεθε Σκήκα Αλζξσπνγεσγξαθίαο, αιιά απφ ην 1997 κεηνλνκάζζεθε
ζε Σκήκα Γεσγξαθίαο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ήιζε λα θαιχςεη, έζησ θαη
θαζπζηεξεκέλα, ηελ απνπζία ζχγρξνλεο γεσγξαθηθήο παηδείαο ζηε ρψξα πνπ
γέλλεζε ηε Γεσγξαθία θαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ αλάγθε λα αλαπηπρζεί ε ζχγρξνλε
γεσγξαθηθή αθαδεκατθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα φπσο θαη ζηνλ
ππφινηπν θφζκν. Σν Σκήκα Γεσγξαθίαο αλήθεη ζηε ρνιή Κνηλσληθψλ Δπηζηεκψλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ καδί κε ηα Σκήκαηα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη
Ηζηνξίαο, Κνηλσληνινγίαο θαη Πνιηηηζκηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσλίαο.
Tν Σκήκα Γεσγξαθίαο ζηεγάδεηαη ζε έλα λέν θηήξην 5000 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ,
εμνπιηζκέλν κε ζχγρξνλεο ππνδνκέο, ζην Λφθν Παλεπηζηεκίνπ. ηφρνο ηνπ
Σκήκαηνο είλαη λα πξνζθέξεη έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα πξνπηπρηαθήο θαη
κεηαπηπρηαθήο εθπαίδεπζεο πνπ λα παξαθνινπζεί θαη λα αληαπνθξίλεηαη ηφζν ζηηο
δηεζλείο εμειίμεηο ζηε Γεσγξαθία φζν θαη ζηηο αλάγθεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
κειέηεο ησλ ρσξηθψλ πξνβιεκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηνπ ξφινπ ηεο ζηνλ επξχηεξν
ρψξν ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Δπξψπεο. Γηαζέηεη έλα πιήξεο πξφγξακκα
Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ, πνπ δηαξθψο πξνζαξκφδεηαη ζηηο επηζηεκνληθέο θαη
επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο ηνπ θιάδνπ, θαη έλα Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ
πνπδψλ κε ηίηιν «Γεσγξαθία θαη Δθαξκνζκέλε Γεσπιεξνθνξηθή».
Σν Σκήκα Γεσγξαθίαο έρεη 18 κέιε δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ),
θαη πξνβιέπεηαη πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπο ζην κέιινλ. Ζ δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ
ππνζηεξίδεηαη θαη απφ έλαλ αξηζκφ δηδαζθφλησλ κε ζχκβαζε Π.Γ. 407/1980. Ο
ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ ηνπ θπκαίλεηαη ζηνπο 450. Μέρξη
ζηηγκήο έρνπλ απνθνηηήζεη 288 γεσγξάθνη απφ ην Σκήκα. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ
κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ είλαη 48 ελψ ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ 45. Μέρξη
ζηηγκήο έρνπλ απνλεκεζεί 75 Μεηαπηπρηαθά Γηπιψκαηα Δηδίθεπζεο θαη 12
Γηδαθηνξηθά Γηπιψκαηα.
Ζ δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ ππνζέζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Σκήκαηνο γίλεηαη απφ επηηξνπέο πνπ απαξηίδνληαη απφ κέιε ΓΔΠ, κέιε ΔΣΔΠ θαη
θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. Οη επηηξνπέο απηέο είλαη: ε Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθψλ
πνπδψλ, ε Δπηηξνπή Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη Τπνηξνθηψλ Δζσηεξηθνχ θαη
Δμσηεξηθνχ, ε Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Πξνκεζεηψλ, ε Δπηηξνπή Γεκνζίσλ θαη
Γηεζλψλ ρέζεσλ, Πξνβνιήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Καηνρχξσζεο, ε Δπηηξνπή
Τπνδνκψλ, θαη ε Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο.
ην Σκήκα Γεσγξαθίαο ιεηηνπξγνχλ νξγαλσκέλα εξγαζηήξηα γηα ηελ ππνζηήξημε
ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο έξεπλαο.
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Σα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα είλαη ηα αθφινπζα: ην Δξγαζηήξην Γεσπιεξνθνξηθήο,
ην Δξγαζηήξην Φπζηθήο Γεσγξαθίαο, θαη ην Δξγαζηήξην Αλζξσπνγεσγξαθίαο θαη
Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ.
Δπγαζηήπιο Γευπληποθοπικήρ
Σν εξγαζηήξην απνηειεί ηε βαζηθή εθπαηδεπηηθή δνκή ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο γηα
ηελ ππνζηήξημε:
 ηνπ εξγαζηεξηαθνχ κέξνπο φζσλ καζεκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ
πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ απαηηνχλ ηε ρξήζε
εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκηθνχ Πιεξνθνξηθήο, Υαξηνγξαθίαο, Σειεπηζθφπεζεο,
Υσξηθήο Αλάιπζεο θαη πζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ
 αζθήζεσλ θαη εξγαζηψλ ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
 πηπρηαθψλ εξγαζηψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ δηπισκαηηθψλ δηαηξηβψλ, θαη
 αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ζηηο ηερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ.
Δπηπιένλ, ην εξγαζηήξην παξέρεη ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο
ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο: δηαρείξηζε ινγαξηαζκψλ ρξεζηψλ (ηνπηθνχ δηθηχνπ θαη
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), απνζεθεπηηθφ ρψξν ζηνπο εμππεξεηεηέο (servers) ηνπ
Σκήκαηνο, ρξήζε δηθηπαθνχ εθηππσηή, ρξήζε ζπζθεπήο αληηγξαθήο CD, ρξήζε
ζαξσηή (scanner).
Σν εξγαζηήξην ιεηηνπξγεί θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ 8:30 σο 20:30.
Δπγαζηήπιο Φςζικήρ Γευγπαθίαρ
Σν εξγαζηήξην έρεη ζαλ ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ αθαδεκατθψλ δξαζηεξηνηήησλ
ηνπ Σκήκαηνο ζε επηκέξνπο πεδία ηεο Φπζηθήο Γεσγξαθίαο θαη ηνπ Πεξηβάιινληνο,
φπσο:
 Γεσκνξθνινγία, Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία, Παιαηνγεσγξαθία
 Κιηκαηνινγία, Μεηεσξνινγία
 Οηθνινγία, Βηνγεσγξαθία, Οηθνγεσγξαθία, Γεσγξαθία θαη Γηαρείξηζε
Φπζηθψλ Πφξσλ
 Τδξνινγία, Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ, Γηαρείξηζε Παξάθηηνπ Υψξνπ
 Φπζηθέο Καηαζηξνθέο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Κηλδχλσλ.
Δπγαζηήπιο Ανθπυπογευγπαθίαρ και Υυπικού σεδιαζμού
Σν εξγαζηήξην έρεη σο ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ αθαδεκατθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
Σκήκαηνο ζε επηκέξνπο πεδία ηεο Αλζξσπνγεσγξαθίαο θαη ηνπ Υσξηθνχ
ρεδηαζκνχ. Οη ζθνπνί ηνπ εξγαζηεξίνπ πεξηιακβάλνπλ:
 ππνζηήξημε ησλ πξνπηπρηαθψλ θαη κεηαπηπρηαθψλ καζεκάησλ
Αλζξσπνγεσγξαθίαο θαη Υσξηθνχ (πνιενδνκηθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ)
ρεδηαζκνχ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο
 δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη δηαιέμεσλ ζε ζέκαηα Αλζξσπνγεσγξαθίαο θαη
ρεδηαζκνχ
 ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ γηα δεηήκαηα Αλζξσπνγεσγξαθίαο θαη
Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ
 δεκφζηεο παξνπζηάζεηο θαη εθζέζεηο θνηηεηηθψλ εξγαζηψλ.

11

Σα εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα θαιχπηνπλ δηάθνξα ζεκαηηθά πεδία ηεο Γεσγξαθίαο θαη
είλαη ηα αθφινπζα: (1) Δξγαζηήξην Βηνγεσγξαθίαο θαη Οηθνινγίαο, (2) Δξγαζηήξην
Γεσγξαθίαο Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ, (3) Δξγαζηήξην Γνξπθνξηθήο Μεηεσξνινγίαο
θαη Κιηκαηνινγίαο, (4) Δξγαζηήξην Δθαξκνζκέλεο Γεσκνξθνινγίαο θαη
Πεξηβαιινληηθήο Γεσινγίαο, (5) Δξγαζηήξην Αλάιπζεο θαη ρεδηαζκνχ Σνπίνπ, (6)
Δξγαζηήξην Αζηηθήο Γεσγξαθίαο θαη Πνιενδνκηθνχ ρεδηαζκνχ, (7) Δξγαζηήξην
Μεηαθηλήζεσλ Πιεζπζκψλ, (8) Δξγαζηήξην Οηθνλνκηθήο Γεσγξαθίαο,
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ, (9) Δξγαζηήξην
Υαξηνγξαθίαο θαη Γεσπιεξνθνξηθήο, (10) Δξγαζηήξην Υσξηθήο Αλάιπζεο,
πζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Σειεπηζθφπεζεο θαη (11) Δξγαζηήξην
Αλάιπζεο θαη Οπηηθνθνπνίεζεο Υσξν-Υξνληθψλ Γεδνκέλσλ.
Δπγαζηήπιο Βιογευγπαθίαρ και Οικολογίαρ
Κχξηεο ζεκαηηθέο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο πνπ ζεξαπεχνληαη εξεπλεηηθά ζην
εξγαζηήξην είλαη ε Οηθνινγία (Μηθξν-καθξν, Πεξηβαιινληηθή, Αλζξψπηλε,
Πνιηηηζκηθή), ε Οηθνγεσγξαθία ηεο Μεζνγείνπ, ε Βηνγεσγξαθία, ε Γεσγξαθία θαη
Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ, ε Πξνζηαζία Δηδψλ, ε Γηαρείξηζε Δλδηαηηεκάησλ θαη ε
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Άιιεο εηδηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ είλαη ε νξγάλσζε
ζπλεδξίσλ, θχθισλ καζεκάησλ, εθζέζεσλ, ε έθδνζε Πξαθηηθψλ πλεδξίσλ,
επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ θ.ά. έληππνπ πιηθνχ, ε δεκηνπξγία επνπηηθνχ πιηθνχ θ.ά.
Σελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ εξγαζηεξίνπ απνηεινχλ νη ζρεηηθνί δηδάζθνληεο,
θνηηεηέο ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ, ελψ αξθεηνί εξεπλεηέο
πξνέξρνληαη απφ Παλεπηζηήκηα ηεο αιινδαπήο. ηα πιαίζηα εξεπλεηηθψλ
πξνγξακκάησλ, κε επξσπατθή θαη εζληθή ρξεκαηνδφηεζε, δεκηνπξγήζεθαλ ην
«Μνπζείν Αιαηηνχ» ζηνλ Πνιηρλίην Λέζβνπ θαη ε «Μειηζζνζήθε ηνπ Αηγαίνπ» ζην
ρψξν ηνπ εξγαζηεξίνπ.
Δπγαζηήπιο Γευγπαθίαρ Φςζικών Καηαζηποθών
Γεληθνί ζηφρνη ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε θάιπςε ησλ δηεπηζηεκνληθψλ εξεπλεηηθψλ
θαη δηδαθηηθψλ αλαγθψλ, ζε πξνπηπρηαθφ θαη ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπζηθψλ
θαηαζηξνθψλ, θαζψο θαη ε πξνζθνξά επηκνξθσηηθνχ θαη ζπκβνπιεπηηθνχ έξγνπ
πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν ζε ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο. Σα αληηθείκελα κειέηεο
ηνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηε ρξήζε ησλ πζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ θαη
ηεο δνξπθνξηθήο Σειεπηζθφπεζεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. Δπξσπατθά θαη
ειιεληθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο απφ ηελ
εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ εξγαζηεξίνπ, φπνπ ζπκκεηέρνπλ πξνπηπρηαθνί θαη
κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλνη επηζηήκνλεο, ελψ παξάιιεια
δίλεηαη ζηνπο θνηηεηέο θαη ε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ θαη
ζεξηλήο πξαθηηθήο άζθεζεο.
Δπγαζηήπιο Γοπςθοπικήρ Μεηευπολογίαρ και Κλιμαηολογίαρ
θνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε θάιπςε ησλ εξεπλεηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Σκήκαηνο
Γεσγξαθίαο ζε ζέκαηα Μεηεσξνινγίαο θαη Κιηκαηνινγίαο δίλνληαο έκθαζε ζηελ
αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο φπσο ε
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δνξπθνξηθή ηειεπηζθφπεζε. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αθνξνχλ ηελ πξναγσγή ηεο
έξεπλαο κέζσ ηεο αλάιεςεο ζπλαθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο
εθπφλεζεο δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ζε πξνπηπρηαθφ θαη
κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Σν εξγαζηήξην είλαη εμνπιηζκέλν κε ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο
ππνδνκέο, θαη ζηεγάδεη, ζε ζπλεξγαζία κε ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο, ζηαζκφ κέηξεζεο ηεο ειηαθήο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο.
Δπγαζηήπιο Δθαπμοζμένηρ Γευμοπθολογίαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Γευλογίαρ
Σν εξγαζηήξην θαιχπηεη ηηο εξεπλεηηθέο θαη δηδαθηηθέο αλάγθεο ηεο γεσκνξθνινγίαο
θαη πεξηβαιινληηθήο γεσινγίαο ζηηο επηζηεκνληθέο πεξηνρέο φπσο ε εθαξκνζκέλε
γεσκνξθνινγία, ε ραξηνγξάθεζε, ε κειέηε ησλ ελεξγψλ γεσδπλακηθψλ θαηλφκελσλ
θαη δηεξγαζηψλ, ε κνξθνηεθηνληθή, ε γεληθή θαη πεξηβαιινληηθή γεσινγία, ε
γεσπνηθηιφηεηα θαη ε γεσδηαηήξεζε. Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη ζηνπο
παξαπάλσ ηνκείο απφ ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ εξγαζηεξίνπ, ζηελ νπνία
ζπκκεηέρνπλ πξνπηπρηαθνί θαη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλνη
επηζηήκνλεο, ελψ παξάιιεια δίλεηαη ζηνπο θνηηεηέο θαη ε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο
δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ. Σν Δξγαζηήξην ζπλεξγάδεηαη επίζεο ζηα πιαίζηα
Δπξσπατθψλ θαη ειιεληθψλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ κε ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο
Απνιηζσκέλνπ Γάζνπο Λέζβνπ, ζηα πιαίζηα ηεο πινπνίεζεο ηεο πξνγξακκαηηθήο
ζχκβαζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Μνπζείνπ.
Δπγαζηήπιο Ανάλςζηρ και σεδιαζμού Σοπίος
Γεληθφο ζηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα θαιχςεη εξεπλεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο ζε πξνπηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν ζην αληηθείκελν ηεο αλάιπζεο θαη
ζρεδηαζκνχ ηνπ ηνπίνπ. Δηδηθφηεξα αζρνιείηαη κε ηνλ εκπινπηηζκφ θαη αλακφξθσζε
ππαξρφλησλ καζεκάησλ θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ καζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην ηνπίν, κε
ηελ παξαγσγή έληππνπ θαη ειεθηξνληθνχ πιηθνχ κε ρξήζε πνιιαπιψλ πεγψλ θαη
κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη πιεξνθφξεζεο, ηε δηεμαγσγή δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη
νξγάλσζε δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ ζπλεδξίσλ/ εκεξίδσλ/ ζεκηλαξίσλ, ηε ζχλαςε
εξεπλεηηθψλ ζπλεξγαζηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν ζην αληηθείκελν ηνπ ηνπίνπ, θαζψο θαη
ηε δεκηνπξγία βάζεσλ δεδνκέλσλ γηα ην Διιεληθφ θαη Μεζνγεηαθφ ηνπίν, γηα
εξεπλεηηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο θαη ραξηνγξαθηθνχο ζθνπνχο.
Δπγαζηήπιο Αζηικήρ Γευγπαθίαρ και Πολεοδομικού σεδιαζμού
Σν εξγαζηήξην αλαπηχζζεη εθπαηδεπηηθή θαη εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηα
γλσζηηθά αληηθείκελα ηεο Ηζηνξία ηεο Πφιεο θαη ηεο Πνιενδνκίαο, ηνπ Αζηηθνχ
ρεδηαζκνχ θαη ηεο Γεσγξαθία ηεο Καηνηθίαο. Ζ εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα
θαιχπηεη αλάγθεο ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ζρεηηθέο κε ηελ εθπφλεζε πηπρηαθψλ
εξγαζηψλ, δηπισκαηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαζψο θαη
δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ. Ζ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα αθνξά ζηελ εθπφλεζε
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ κε έκθαζε ζηνλ Αηγαηαθφ, Μεζνγεηαθφ θαη Δπξσπατθφ
ρψξν.
Δπγαζηήπιο Μεηακινήζευν Πληθςζμών
Γεληθφο ζθνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε αλάιεςε εξεπλψλ ή ε ζπλεξγαζία ζε
εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ.
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Δλδεηθηηθά νη βαζηθέο ζεκαηηθέο ελφηεηεο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ην εξγαζηήξην
είλαη ε δηεζλήο κεηαλάζηεπζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε έκθαζε ζηε Νφηηα Δπξψπε
θαη ζηελ Διιάδα, ε κεηαλάζηεπζε ζηειερψλ, δεηήκαηα πξνζθχγσλ θαη αηηνχλησλ
άζπιν, ε κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή θαη ηα πξφηππα θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, ε
κεηαλαζηεπηηθή έληαμε θαη ην θνηλσληθφ θεθάιαην, ε πφιε ζε ζρέζε κε ηε
κεηαλάζηεπζε, ε αλζξσπνγεσγξαθία ησλ πιεζπζκηαθψλ κεηαθηλήζεσλ, ε
απαζρφιεζε, ε αγνξά εξγαζίαο θαη ε κεηαλάζηεπζε θαζψο θαη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα. Σν εξγαζηήξην είλαη ελεξγφ ζε κηα ζεηξά απφ εξεπλεηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν θαη ηε κειέηε ησλ
κεηνλνηήησλ (ΠΤΘΑΓΟΡΑ, EQUAL θηι.)
Δπγαζηήπιο Οικονομικήρ
Υυποηαξικού σεδιαζμού

Γευγπαθίαρ,

Πεπιθεπειακήρ

Ανάπηςξηρ

και

Γεληθφο ζηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζηηο επηζηεκνληθέο
πεξηνρέο ηεο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο, ηεο ηνπηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη
ηνπ αλαπηπμηαθνχ πεξηθεξεηαθνχ θαη ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαζψο θαη ε δηάρπζε
ηεο έξεπλαο ζηελ πξνπηπρηαθή θαη κεηαπηπρηαθή δηδαζθαιία. Δηδηθφηεξνη ζηφρνη
πεξηιακβάλνπλ: ππνζηήξημε κεηαπηπρηαθήο, δηδαθηνξηθήο θαη κεηα-δηδαθηνξηθήο
έξεπλαο κε ηε δηεμαγσγή ειιεληθψλ θαη δηεζλψλ εξεπλεηηθψλ ζεκηλαξίσλ,
ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, θιπ., πξνζθιήζεηο θαη αληαιιαγέο επηζηεκφλσλ ηεο ρψξαο θαη
ηνπ εμσηεξηθνχ ζηα πιαίζηα ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εξγαζηεξίνπ,
δεκνζίεπζε πξσηφηππσλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη κνλνγξαθηψλ, νξγάλσζε
βάζεσλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ρσξνηαμηθψλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη αμηνπνίεζε ησλ λέσλ
ηερλνινγηψλ ζηελ έξεπλα θαη δηδαζθαιία.
Δπγαζηήπιο Υαπηογπαθίαρ και Γευπληποθοπικήρ
Σν εξγαζηήξην ηδξχζεθε ην 1997 θαη ππνζηεξίδεη ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ έξεπλα ζηα
γλσζηηθά αληηθείκελα: α) Θεκαηηθή Υαξηνγξαθία, β) Απηνκαηνπνηεκέλε
Υαξηνγξαθία κε ηε ρξήζε ΓΠ, γ) Υαξηνγξαθία Γηαδηθηχνπ (web-cartography), δ)
Μνληεινπνίεζε θαη Οπηηθνπνίεζε Υσξηθψλ Φαηλνκέλσλ, θαη ε) Βάζεηο
Γεσγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο Δπξσπατθψλ θαη Διιεληθψλ
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ έρνπλ δηεθπεξαησζεί ή είλαη ζε εμέιημε ζηνπο ηνκείο
εθαξκνγψλ ησλ ΓΠ ζηε Φπζηθή, Αζηηθή, Κνηλσληθή θαη Πεξηβαιινληηθή
Γεσγξαθία, θαζψο θαη εθαξκνγψλ ηεο Σειεπηζθφπεζεο ζηε ραξηνγξάθεζε
πεξηβαιινληηθψλ θαηλνκέλσλ. Παξάιιεια, ην εξγαζηήξην ππνζηεξίδεη ηελ
εθπφλεζε πηπρηαθψλ εξγαζηψλ ζηελ επξχηεξε ζεκαηηθή πεξηνρή ησλ πζηεκάησλ
Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη φισλ ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ πνπ
εθπνλνχληαη ζην Σκήκα θαη πεξηιακβάλνπλ ςεθηαθή ραξηνγξάθεζε, απνηχπσζε
γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ θαη αλάπηπμε βάζεσλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ.
Δπγαζηήπιο Υυπικήρ Ανάλςζηρ, ςζηημάηυν Γευγπαθικών Πληποθοπιών και
Σηλεπιζκόπηζηρ
Σν εξγαζηήξην ππνζηεξίδεη ηελ έξεπλα θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηα αληηθείκελα ηεο
Υσξηθήο
ηαηηζηηθήο,
πζηεκάησλ
Γεσγξαθηθψλ
Πιεξνθνξηψλ
θαη
Σειεπηζθφπεζεο. Σα κέιε ηνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κεζνδνινγηθά ζέκαηα ησλ
παξαπάλσ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη ζε εθαξκνγέο ηνπο ζηε γεσγξαθία (π.ρ. κνληέια
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κεηαθνξψλ, παξαθνινχζεζε θαη κνληεινπνίεζε ησλ αιιαγψλ θαιχςεσλ/ ρξήζεσλ
γεο).
Δπγαζηήπιο Ανάλςζηρ και Οπηικοκοποίηζηρ Υυπο-Υπονικών Γεδομένυν
Σν εξγαζηήξην θαιχπηεη εξεπλεηηθέο θαη δηδαθηηθέο αλάγθεο ζηα αληηθείκελα ηεο
Ηζηνξηθήο Γεσγξαθίαο, ηεο Ηζηνξίαο ηεο Γεσγξαθίαο, ηεο Γηαρείξηζεο
Παξαδνζηαθψλ θαη Ηζηνξηθψλ πλφισλ θαη ηεο Γεσγξαθηθήο Οπηηθνπνίεζεο.
Έκθαζε δίλεηαη ζηελ θαηαγξαθή, ηεθκεξίσζε, αλάιπζε θαη αλάδεημε γεσγξαθηθψλ
πεξηνρψλ κε ηζηνξηθφ ελδηαθέξνλ, παξειζφλ θαη δηαρξνληθή ζπλέρεηα, θαη
παξάιιεια ζηελ Οπηηθνπνίεζε ηνπο κέζσ ηεο Ηζηνξηθήο Υαξηνγξαθίαο, ηεο
Δπηηξαπέδηαο Δηθνληθήο Πξαγκαηηθφηεηαο, ηεο δεκηνπξγίαο Σεθκεξησηηθψλ Βίληεν
θαη ησλ Γηαδηθηπαθψλ Γηαδξαζηηθψλ Δθαξκνγψλ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα φια ηα εξγαζηήξηα ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο
αλαθέξνληαη
ζηε
δηεχζπλζε
ηεο
ηζηνζειίδαο
ηνπ
Σκήκαηνο:
http://www.aegean.gr/geography/.
Σέινο, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ε έξεπλα ζην Σκήκα Γεσγξαθίαο
ππνζηεξίδνληαη ζεκαληηθά απφ ην άξηηα θαη ζχγρξνλα νξγαλσκέλν Παξάξηεκα
Μπηηιήλεο ηεο Βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Ζ θεληξηθή ππεξεζία ηεο
Βηβιηνζήθεο έρεη ηελ έδξα ηεο ζηε Μπηηιήλε θαη ζπληνλίδεη ηα παξαξηήκαηα ηεο
Βηβιηνζήθεο ζηε Μπηηιήλε, ηε άκν, ηε Υίν, ηε χξν θαη ηε Ρφδν. Ζ ζπιινγή ηεο
βηβιηνζήθεο ζηνλ ηνκέα ηεο Γεσγξαθίαο είλαη ζεκαληηθή θαη αλαλεψλεηαη ζπλερψο
κε λένπο μελφγισζζνπο θαη Διιεληθνχο ηίηινπο θαη πιεξνθνξηαθφ πιηθφ.
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Σν δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ
Πξφεδξνο Σκήκαηνο:
Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο:

Νίθνο νπιαθέιιεο , Αλ. Καζεγεηήο
Θεαλψ . Σεξθελιή, Αλ. Καζεγήηξηα

Πξντζηακέλε Γξακκαηείαο:
Τπάιιεινη Γξακκαηείαο:

Διέλε Γνπξλέινπ
νθία Αλσκεξίηνπ, ππ. πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ
Υξηζηίλα Βαξθαξάθε, ππ. κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ

Μέιε ΔΣΔΠ:

Ησάλλεο Γήκνπ, ΔΣΔΠ ΠΔ Πιεξνθνξηθήο
Γαβξηήι Υησηέιιεο, ΔΣΔΠ ΠΔ Μαζεκαηηθψλ

Σν αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ
Κνπξιηνύξνο Ζιίαο, θαζεγεηήο
Ph.D. Γεωγξαθίαο, London School of Economics and Political Science, University of
London, Γηδαθηνξηθό Πνιενδνκίαο-Υωξνηαμίαο, Σκήκα Αξρηηεθηόλωλ, ΔΜΠ,
Γίπιωκα Αξρηηέθηνλα Μεραληθνύ, ΔΜΠ
Γλωζηηθό αληηθείκελν : Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία θαη Υσξνηαμία
Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Κξηηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία, ηελ
πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ. Αλάπηπμε θαη ζρεδηαζκφο
ρψξσλ βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο (βηνκεραληθά,
ηερλνινγηθά θαη επηζηεκνληθά πάξθα, ηερλνπφιεηο, θαηλνηνκηθέο πεξηθέξεηεο).
Πφιεηο, βηνκεραλία θαη πνιηηηθέο αζηηθήο αλαζπγθξφηεζεο. Οηθνλνκηθή θαη
ρσξνηαμηθή αλαδηάξζξσζε θαη νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο ζε ιηγφηεξν
αλεπηπγκέλεο πεξηνρέο. Αζηηθέο επεθηάζεηο, πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε πφιεσλ θαη
αεηθφξνο αλάπηπμε ζηελ Διιάδα θαη ηελ ΔΔ.
Κπξηαθίδεο Φαίδωλ, Καζεγεηήο (ππφ δηνξηζκφ)
Ph.D. ζηηο Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Δπηζηήκεο κε εηδίθεπζε Γεωζηαηηζηηθήο
ζηηο Γεωεπηζηήκεο (Geostatistics in the Earth Sciences), Stanford University, HΠA –
Πηπρίν Γεωινγίαο Σκήκα Γεωινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Γλωζηηθό αληηθείκελν: Υσξηθή Αλάιπζε
Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Γεσζηαηηζηηθή, ρσξηθή ζηαηηζηηθή, ρσξηθή αλάιπζε,
γεσυπνινγηζηηθή, γεσπιεξνθνξηθή.
Μπξηαζνύιε Διέλε, θαζεγήηξηα
Ph.D. Υωξνηαμίαο, University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ, Master's
Πνιενδνκίαο, University of Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ, Γίπιωκα
Αξρηηέθηνλα Μεραληθνύ, ΔΜΠ
Γλωζηηθό αληηθείκελν : Μέζνδνη Πεξηθεξεηαθήο Αλάιπζεο
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Δξεπλεηηθά
ελδηαθέξνληα:
Οινθιεξσκέλνο
νηθνλνκηθφο-πεξηβαιινληηθφο
ζρεδηαζκφο θαη αλάιπζε. Μεηαβνιέο ρξήζεσλ γεο – ζεσξίεο θαη κέζνδνη αλάιπζεο.
Σνπξηζκφο θαη πεξηβάιινλ. Αεηθφξνο αλάπηπμε – δείθηεο, ζρεδηαζκφο. Αμηνιφγεζε.
Λήςε απνθάζεσλ. Μεζνδνινγία έξεπλαο.
Πεηαλίδνπ Θενδώξα, θαζεγήηξηα
Γηδαθηνξηθό ζηελ Οηθνινγία, Σκήκα Βηνινγίαο Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο. Πηπρίν Φαξκαθεπηηθήο, Φαξκαθεπηηθό Σκήκα, Παλεπηζηήκην Αζελώλ.
Πηπρίν Βηνινγίαο, Σκήκα Βηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Γλωζηηθό αληηθείκελν : Πεξηβαιινληηθή Γεσγξαθία
Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Βηνγεσγξαθία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε έκθαζε ζηα
αλζνθφξα θπηά θαη άγξηεο κέιηζζεο. Οηθνινγία ηεο επηθνλίαζεο. Οηθνγεσγξαθία ηεο
Μεζνγείνπ πεξηνρήο. Γνκή, ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε Μεζνγεηαθψλ
νηθνζπζηεκάησλ. Ηζηνξία, Γεσγξαθία θαη Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ. Αιάηη θαη
αιπθέο σο θπζηθνί, νηθνλνκηθνί θαη πνιηηηζκηθνί πφξνη. Αλαβαζκίδεο ηνπ Αηγαίνπ
απφ νηθνινγηθή, θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζκηθή άπνςε. Αεηθφξνο δηαρείξηζε
θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπηθή αλάπηπμε. Πνιηηηζκηθή Οηθνινγία ηεο Μεζνγείνπ.
Ενύξνο Νηθόιανο, αλαπιεξωηήο θαζεγεηήο
Γηδαθηνξηθό Γεωινγίαο, Γεωινγηθό Σκήκα Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ
Θεζζαινλίθεο, Πηπρίν Γεωινγίαο Γεωινγηθό Σκήκα Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ
Θεζζαινλίθεο
Γλωζηηθό αληηθείκελν : Φπζηθή Γεσγξαθία
Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Γεσκνξθνινγία, Γεληθή θαη Σεθηνληθή Γεσινγία,
Υαξηνγξάθεζε,
Δλεξγφο
Σεθηνληθή,
Γεσηεθηνληθή
θαη
Γεσδπλακηθή,
Μνξθνηεθηνληθή, Γεσ-δηαηήξεζε, Γεσπνηθηιφηεηα, Αλάδεημε θαη δηαρείξηζε
θπζηθψλ κλεκείσλ κε έκθαζε ζηνπο γεσηφπνπο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε,
Γεσκνξθνινγηθέο θαη γεσινγηθέο παξάκεηξνη ζηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ
θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ, Γεσηζηνξηθή θαη γεσδπλακηθή εμέιημε ηνπ Διιεληθνχ
θαη ηνπ Μεζνγεηαθνχ ρψξνπ.
Καιακπνθίδεο Κώζηαο, αλαπιεξωηήο θαζεγεηήο
Ph.D. Δπηζηήκε Ππξθαγηώλ / Γεωγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ (ΓΠ), Colorado
State University, HΠA – M.S. Δπηζηήκε Γαζηθώλ Ππξθαγηώλ, University of Montana,
ΗΠA – Πηπρίν Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο
Γλωζηηθό αληηθείκελν: Γεσγξαθία ησλ Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ κε έκθαζε ζηε
ρξήζε ησλ ΓΠ
Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, δηαρείξηζε
θηλδχλσλ, δηαηαξαρέο νηθνζπζηεκάησλ, νηθνινγία θαη δηαρείξηζε ππξθαγηψλ,
δηαρείξηζε δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ, ρσξηθή
αλάιπζε.
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Κνξξέο Γεώξγηνο, αλαπιεξωηήο θαζεγεηήο
Γηδαθηνξηθό Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Παλεπηζηήκην ηνπ Λνλδίλνπ, Μεηαπηπρηαθό
Γίπιωκα Eηδίθεπζεο ζηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, Παλεπηζηήκην ηνπ Έζζεμ,
Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο, Πηπρίν Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ
Γλωζηηθό αληηθείκελν: Οηθνλνκηθή ηνπ Υψξνπ
Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Τπνδείγκαηα Οηθνλνκηθήο Μεγέζπλζεο, Πεξηθεξεηαθά
Οηθνλνκεηξηθά Τπνδείγκαηα, Αλάιπζε Τπνδεηγκάησλ Δηζξνψλ-Δθξνψλ,
Πεξηθεξεηαθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε, Οηθνλνκηθά ηεο Καηλνηνκίαο, Γηαρείξηζε θαη
ρεδηαζκφο ηεο Γλψζεο θαη ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα,
Αληζνθαηαλνκή θαη Φηψρεηα, Οηθνλνκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο, Υσξηθή Αλάιπζε.
νπιαθέιιεο Νίθνο, αλαπιεξωηήο θαζεγεηήο (Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο
Γεωγξαθίαο)
Γηδαθηνξηθό Γεωινγίαο, Γεωινγηθό Σκήκα Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ
Θεζζαινλίθεο, Πηπρίν Γεωινγίαο Γεωινγηθό Σκήκα Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκηνπ
Θεζζαινλίθεο
Γλωζηηθό αληηθείκελν : Θεκαηηθή Υαξηνγξαθία
Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Θεκαηηθή Υαξηνγξαθία, πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ
Πιεξνθνξηψλ (GIS), Σειεπηζθφπεζε κε έκθαζε ζε Γεσγξαθηθέο Δθαξκνγέο.
Σεξθελιή Θεαλώ, αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα (Αλ. Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο
Γεωγξαθίαο)
Ph.D. Γεωγξαθίαο, University of Minnesot--Twin Cities, ΗΠΑ, M.Sc. Αξρηηεθηνληθή
Σνπίνπ, University of Wisconsin--Madison, ΗΠΑ, Πηπρίν Γαζνινγίαο θαη Φπζηθνύ
Πεξηβάιινληνο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Γλωζηηθό αληηθείκελν : Πνιηηηζκηθή Γεσγξαθία κε έκθαζε ζηε Γεσγξαθία ηνπ
Σνπίνπ
Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Οη κεηαβαιιφκελεο ρσξηθφηεηεο ηεο ζχγρξνλεο
θνηλσληθήο δσήο θαη ηδηαίηεξα ησλ πνιηηηζκηθψλ κεηαβιεηψλ ζε παγθφζκηα θαη
ηνπηθή θιίκαθα. (Γεσγξαθίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο.) Οη έλλνηεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ
ηφπνπ, αληίιεςε θαη δεζκνί κε ηνλ ηδηαίηεξν ηφπν, πνιηηηζκηθέο ηαπηφηεηεο. Κξηηηθέο
γεσγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε κειέηε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ.
Νέεο ηερλνινγίεο επηθνηλσλίαο θαη γεσγξαθίεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Πνιηηηζκηθά
ηνπία: αλάιπζε, αληίιεςε θαη ζπκπεξηθνξά. Μεζφγεηνο--Δπξψπε, Αθξηθή, Βφξεηνο
Ακεξηθή.
Βαΐηεο Μηραήι, επίθνπξνο θαζεγεηήο
Γηδαθηνξηθό Γίπιωκα ζηελ Πιεξνθνξηθή, Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ & Πιεξνθνξηθήο,
Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Πηπρίν Παηδαγωγηθώλ πνπδώλ, ΔΛΔΣΔ/ΠΑΣΔ Παηξώλ,
Γίπιωκα Μεραληθνύ Η/Τ & Πιεξνθνξηθήο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ
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Γλωζηηθό αληηθείκελν : Πιεξνθνξηθή κε έκθαζε ζηηο βάζεηο γεσγξαθηθψλ
δεδνκέλσλ
Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Υσξηθέο θαη Υσξν-ρξνληθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Γηαιεηηνπξγηθφηεηα Βάζεσλ Γεδνκέλσλ, Μνληέια θαη πζηήκαηα Τπεξθεηκέλνπ θαη
Γεσγξαθηθψλ Τπεξκέζσλ, Τπνδνκέο Υσξηθψλ Γεδνκέλσλ, Γηαδηθηπαθή
Υαξηνγξαθία, Γεσγξαθηθφο εκαζηνινγηθφο Ηζηφο.
Ηωζεθίδεο Θεόδωξνο, επίθνπξνο θαζεγεηήο
Γηδαθηνξηθό Γεωγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Sussex, Αγγιία. Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα
Δηδίθεπζεο ζηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε, Ιλζηηηνύην Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο,
Πάληεην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Πηπρίν Κνηλωληνινγίαο, Πάληεην Παλεπηζηήκην
Αζελώλ.
Γλωζηηθό Αληηθείκελν: Μέζνδνη ζηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο
Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Μεζνδνινγία Κνηλσληθήο Έξεπλαο (πνηνηηθέο θαη
πνζνηηθέο κέζνδνη θνηλσληθή έξεπλαο), Αλάιπζε Πνηνηηθψλ Γεδνκέλσλ κε Ζ/Τ,
Αλζξσπνγεσγξαθία, Μεηαλάζηεπζε, Αγνξέο Δξγαζίαο, Αζηηθή, Πεξηθεξεηαθή θαη
Σνπηθή Αλάπηπμε.
Κνπθνύιαο ωηήξηνο, επίθνπξνο θαζεγεηήο
Γηδαθηνξηθό .Γ.Π θαη Σειεπηζθόπηζεο, Σκήκα Γεωγξαθίαο, Παλεπηζηήκην Λνλδίλνπ
(King's), Πηπρίν Πεξηβάιινληνο, Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
Γλωζηηθό αληηθείκελν : πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ
Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ, Σειεπηζθφπεζε,
Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο
Πεηξάθνπ Ζιέθηξα, επίθνπξνο θαζεγήηξηα
Ph.D ζηηο Δζλνηηθέο ρέζεηο, University of Warwick, Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα
Δηδίθεπζεο ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε, University of Warwick, Πηπρίν Πνιηηηθήο
Δπηζηήκεο θαη Γηεζλώλ πνπδώλ, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κνηλωληθώλ θαη Πνιηηηθώλ
Δπηζηεκώλ.
Γλωζηηθό αληηθείκελν : Πνιηηηθή Γεσγξαθία
Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Πνιηηηθή γεσγξαθία, χλνξα θαη δηαζπλνξηαθέο ζρέζεηο,
Γηθαηψκαηα θαη ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, Μεηαλάζηεπζε, Άζπιν θαη Γηαζπνξά κε
έκθαζε ζηηο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηελ πνιηηηθή ζε δηεζλέο, πεξηθεξεηαθφ θαη
εζληθφ επίπεδν.
ηδεξόπνπινο Γεώξγηνο, επίθνπξνο θαζεγεηήο
Γηδαθηνξηθό Γεωγξαθίαο (Géographie de l’Aménagement), ζρνιή Γεωγξαθίαο
Université de Paris IV Sorbonne - Conservatoire National des Arts et Métiers, D.E.A.
Γεωγξαθίαο (mention Aménagement, Planification et Urbanisme), ζρνιή
Γεωγξαθίαο, Université de Paris IV Sorbonne - CNAM, Πηπρίν Υωξνηαμίαο -
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Πνιενδνκίαο (Aménagement mention Urbanisme), Université de Paris VIII (Institut
d'Urbanisme de l'Académie de Paris).
Γλωζηηθό αληηθείκελν : Ηζηνξηθή Γεσγξαθία
Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Ηζηνξηθή Γεσγξαθία (κεζνδνινγία θαη πεξηπηψζεηο),
Γεσγξαθία ησλ ηζηνξηθψλ πνιηηηζκψλ, Ζ εμέιημε θαη ε ηζηνξία ησλ πφιεσλ,
Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκία (νηθηζκνί, ζχλνια, κλεκεία), Γεσγξαθία ησλ ηεξψλ ηφπσλ,
Ηζηνξηθή Υαξηνγξαθία, Γεσ-Οπηηθνπνίεζε (θίλεζε, δηάδξαζηηθφηεηα, 3D-Δηθνληθή
αλαπαξάζηαζε), Γξαθηθή εκεηνινγία.
Γαβαιάο, Βαζίιεηνο, Λέθηνξαο (ππφ δηνξηζκφ)
Ph.D. ζηε Γεκνγξαθία, London School of Economics and Political Science,
University of London, Msc ζηε Γεκνγξαθία, London School of Economics and
Political Science, University of London, Πηπρίν Ιζηνξίαο-Δζλνινγίαο, Γεκνθξίηεην
Παλεπηζηήκην Θξάθεο.
Γλωζηηθό αληηθείκελν: Αλζξσπνγεσγξαθία κε έκθαζε ζηελ Πιεζπζκηαθή Αλάιπζε.
Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα: Ηζηνξηθή Γεκνγξαθία κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ
Οηθνγελεηαθήο Αλαζχλζεζεο (Family Reconstitution). Πξνβνιέο Πιεζπζκψλ κε
ρξήζε ησλ πξνγξακκάησλ Popgroup, Housegroup, Labgroup. Δζλνηηθέο κεηνλφηεηεο
θαη αγνξά εξγαζίαο. Πιεζπζκηαθή δπλακηθή θαη κεηαλάζηεπζε.
Κίδνο Αζαλάζηνο, ιέθηνξαο
Γηδαθηνξηθό ζην Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Δηδίθεπζεο ‘Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη
Γηαρείξηζε’, Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ, Πηπρίν Γεωπνλίαο, ρνιή
Γεωηερληθώλ Δπηζηεκώλ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο.
Γλωζηηθό Αληηθείκελν: Γεσγξαθία ηεο Τπαίζξνπ
Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα: Πνιπιεηηνπξγηθφηεηα αγξνηηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ πεξηνρψλ. Όπαηζξνο σο επξχηεξε έλλνηα ηνπ αγξνηηθνχ ρψξνπ. Αγξνηηθφ ηνπίν σο
πνιηηηζκηθφ κφξθσκα, ζπκβνιηθφ αληηθείκελν θαη παξαγσγηθφο πφξνο. Μεηνλεθηηθέο
πεξηνρέο θαη ειθπζηηθφηεηα ηνπο, Σα λεζηά σο εηδηθή θαηεγνξία κεηνλεθηηθψλ
πεξηνρψλ, ε ηνπηθή αλάπηπμε θαη ε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ ζε κεηνλεθηηθέο πεξηνρέο
θαη ζε λεζηά.
Κιωλάξε Αηθαηεξίλε, ιέθηνξαο
Γηδαθηνξηθό Γεωγξαθίαο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη Γηδαθηηθή ηεο Γεωγξαθίαο, Π.Σ.Γ.Δ.
Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Πηπρίν Γεωιόγνπ, Φπζηθνκαζεκαηηθή ρνιή Παλεπηζηήκην
Αζελώλ.
Γλωζηηθό αληηθείκελν: Δθπαίδεπζε θαη Γηδαθηηθή ηεο Γεσγξαθίαο
Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Γεσγξαθία θαη Δθπαίδεπζε, Γηδαζθαιία θαη Μάζεζε ζηε
Γεσγξαθία, Υξήζε Νέσλ Σερλνινγηψλ ζηε Γηδαζθαιία ηεο Γεσγξαθίαο,
Παηδαγσγηθά.
Κωζηνπνύινπ Έθε ιέθηνξαο (ππφ δηνξηζκφ)
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Γηδαθηνξηθό Γίπιωκα (Ph.D) Κιηκαηνινγίαο, Climatic Research Unit,
School of Environmental Studies, University of East Anglia (UEA), Norwich,
UK. Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα (MSc.) Μεηεωξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο, Σκήκα
Γεωινγίαο, Σνκέαο Μεηεωξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ). Πηπρίν (BSc.) Γεωινγίαο, Σκήκα Γεωινγίαο, Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Γλωζηηθό Αληηθείκελν: Φπζηθή Γεσγξαθία − Κιηκαηνινγία.
Δξεπλεηηθά Δλδηαθέξνληα: πλνπηηθή Κιηκαηνινγία κε έκθαζε ζηελ πεξηνρή ηεο
Μεζνγείνπ. ρέζεηο αηκνζθαηξηθήο θπθινθνξίαο θαη επηθαλεηαθνχ θιίκαηνο.
Αλάιπζε δεηθηψλ αθξαίσλ θιηκαηηθψλ θαηλνκέλσλ. Κιηκαηηθέο αιιαγέο. Μειέηε
θιηκαηηθψλ κνληέισλ παξφληνο θαη κειινληηθνχ θιίκαηνο.
Παλαγόπνπινο Γεώξγηνο, ιέθηνξαο
Γηδαθηνξηθό ζηελ Τδξνγεωινγία, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Γεωινγίαο, MΓΔ
ζηελ Δθαξκνζκέλε Γεωινγία & Γεωθπζηθή, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα
Γεωινγίαο, Πηπρίν Γεωινγίαο, Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σκήκα Γεωινγίαο
Γλωζηηθό αληηθείκελν: Γεσγξαθία ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε έκθαζε ζηνπο πδαηηθνχο
πφξνπο
Δξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα: Γηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ, Γεσγξαθία ησλ θπζηθψλ
πφξσλ, Τδξνινγία, Τδξνγεσινγία, Τδξνρεκεία, Πνηφηεηα ππφγεησλ θαη
επηθαλεηαθψλ λεξψλ, Δθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ ζηνπο πδαηηθνχο πφξνπο
(μεξαζία, ιεηςπδξία, πιεκκχξεο), Δθαξκνγέο ησλ Γ..Π. ζηε δηαρείξηζε ησλ
πδαηηθψλ πφξσλ.
πκεωλάθεο Ζιίαο, ιέθηνξαο
Ph.D ζηε Γεωγξαθία, King’s College, University of London. MSc ζηα πζηήκαηα
Γεωγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (.Γ.Π.), University College, University of London.
Πηπρίν Αγξνλόκνπ θαη Σνπνγξάθνπ Μεραληθνύ, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην
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εκεηώζεηο:
(1) ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ ηνπ Σκήκαηνο ζπκβάιινπλ θάζε αθαδεκατθφ
έηνο θαη δηδάζθνληεο κε ζχκβαζε (ΠΓ 407/80). Γηα ην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο,
νη δηδάζθνληεο κε ζχκβαζε παξνπζηάδνληαη ζε έλζεην ζεκείσκα.
(2) Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ησλ κειψλ ηνπ
αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Σκήκαηνο ζην Γηαδίθηπν.
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Οη πνπδέο
ζην Σκήκα Γεσγξαθίαο
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Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ
Φηινζνθία θαη δνκή ηνπ
Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ
Σν Πξφγξακκα Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θηινδνμεί λα απαληήζεη ζηελ πξφθιεζε ηεο ζχγρξνλεο,
δηεπηζηεκνληθήο θαη ζπλζεηηθήο ζεψξεζεο ηεο επηζηήκεο ηεο Γεσγξαθίαο
πξνζθέξνληαο έλα επξχ θάζκα γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Οη πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο
ζην Σκήκα Γεσγξαθίαο επηδηψθνπλ λα επηηχρνπλ ηξεηο θχξηνπο ζηφρνπο.
 Ο πξώηνο ζηόρνο είλαη ν επαγγεικαηηθόο θαη αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε γεσγξάθσλ
νη νπνίνη ζα απαζρνιεζνχλ ζηνλ δεκφζην, ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ζηνλ
θνηλσληθφ ηνκέα ηεο ρψξαο καο ή ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε
εθαξκνγέο γεσγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ραξαθηήξα.
 Ο δεύηεξνο ζηόρνο είλαη ν αθαδεκαϊθόο/εξεπλεηηθόο θαη αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε
γεσγξάθσλ νη νπνίνη ζα θαηεπζπλζνχλ πξνο ηε γεσγξαθηθή έξεπλα – ηε
δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε, δειαδή, ησλ πνηθίιισλ θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ,
πνιηηηζηηθψλ, θαη πεξηβαιινληηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη θαη
δηακνξθψλνπλ ην ρψξν ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη δξαζηεξηφηεηαο.
 Ο ηξίηνο ζηόρνο είλαη ν εθπαηδεπηηθόο θαη αθνξά ζηελ παξαγσγή απνθνίησλ νη
νπνίνη ζα ζηειερψζνπλ ηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη κεηαιπθεηαθή
εθπαίδεπζε γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσγξαθίαο ζηε ζχγρξνλε θαη
επίθαηξε κνξθή ηνπ.
Απηνί νη ηξεηο ζηφρνη απνηεινχλ ηνπο άμνλεο ζπγθξφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ, ην νπνίν αλαζεσξείηαη θάζε ρξφλν κε ζθνπφ ηε ζπλερή
ελεκέξσζε θαη ηειεηνπνίεζε ηνπ ζην πλεχκα ησλ επξχηεξσλ επηζηεκνληθψλ,
ηερλνινγηθψλ θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ.
Οη πξνπηπρηαθέο ζπνπδέο δηαξθνχλ 8 εμάκελα (4 ρξφληα) θαη νδεγνχλ ζε εληαίν
πηπρίν Γεσγξαθίαο. Γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ απαηηείηαη επηηπρήο νινθιήξσζε
ελφο αξηζκνχ καζεκάησλ θαζψο θαη εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο. Σα καζήκαηα
πνπ πξνζθέξνληαη δηαθξίλνληαη ζε ςποσπευηικά, καη’ επιλογήν ςποσπευηικά
(ΚΔΤ) θαη πποαιπεηικά. Σα ςποσπευηικά καζήκαηα πξνζθέξνπλ βαζηθή γλψζε ζηηο
θχξηεο ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηεο Γεσγξαθίαο θαη ζηα βαζηθά κεζνδνινγηθά εξγαιεία
πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαηάξηηζε ελφο γεσγξάθνπ
αλεμαξηήησο εηδηθφηεηαο. Σα καη’ επιλογήν ςποσπευηικά καζήκαηα εκβαζχλνπλ ζε
ηέζζεξηο επηιεγκέλεο νκάδεο γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Γεσγξαθίαο ελψ ηα
πξναηξεηηθά καζήκαηα θαιχπηνπλ εηδηθφηεξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο θαη εμεηδηθεπκέλα
εξγαιεία θαη κεζφδνπο. Έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο καζεκάησλ έρνπλ
ραξαθηεξηζζεί σο Πξναπαηηνχκελα γηα ηελ εγγξαθή ζε καζήκαηα αλσηέξσλ
εμακήλσλ. Σα Πξναπαηηνχκελα καζήκαηα παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Β
(Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο). Σέινο, έρεη θαζηεξσζεί εηήζηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή ε
νπνία είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο.
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ινη νη θνηηεηέο παξαθνινπζνχλ 23 ππνρξεσηηθά καζήκαηα. Απφ ην ηέηαξην
εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη κεηά, ν θνηηεηήο επηιέγεη δχν απφ ηηο ηέζζεξηο
επηιεγκέλεο νκάδεο γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Γεσγξαθίαο πνπ παξνπζηάδνληαη
παξαθάησ γηα λα εζηηάζεη ζε ζέκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε
άιια. Απφ ηηο δχν νκάδεο πνπ επηιέγεη ν θνηηεηήο, ε κία ραξαθηεξίδεηαη σο θχξηα
θαη ε άιιε σο δεπηεξεχνπζα. Ο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα επηιέμεη (θαη λα δειψζεη
γηα λα παξαθνινπζήζεη) 8 ΚΔΤ καζήκαηα απφ ηελ θχξηα θαη 4 ΚΔΤ καζήκαηα απφ
ηε δεπηεξεχνπζα απφ έλα θαηάινγν 10 ΚΔΤ καζεκάησλ πνπ νξίδεηαη αλά νκάδα
(βι. παξαθάησ). πλνιηθά, δειαδή, ν θνηηεηήο παξαθνινπζεί 12 ΚΔΤ καζήκαηα.
Σέινο, ν θνηηεηήο παξαθνινπζεί 11 πξναηξεηηθά καζήκαηα πνπ επηιέγεη είηε απφ ηελ
θαηεγνξία ησλ πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ (βι. παξαθάησ) είηε απφ ηα ΚΔΤ φισλ ησλ
νκάδσλ.
Μία επηπιένλ θαηεγνξία καζεκάησλ, ηα Δηδηθά Θέκαηα Γεσγξαθίαο, πεξηιακβάλεη
ην ππνρξεσηηθφ κάζεκα ―Πηπρηαθή Δξγαζία‖ θαη ηα πξναηξεηηθά καζήκαηα
―Γηάιεμε‖ θαη ―Πξαθηηθή Άζθεζε‖.
Σα ππνρξεσηηθά, ΚΔΤ θαη πξναηξεηηθά καζήκαηα θαζψο θαη νη θσδηθνί αξηζκνί ηνπο
παξνπζηάδνληαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο. Αθνινπζεί ην Δλδεηθηηθφ Πξφγξακκα
Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2009-2010. εκεηψλεηαη φηη ν
αξηζκφο ησλ πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ κεηαβάιιεηαη θαηά θαηξνχο κε ηελ πξνζζήθε
λέσλ καζεκάησλ θαη ηελ αλαζεψξεζε ησλ παιαηψλ. χληνκεο πεξηγξαθέο ησλ
ππνρξεσηηθψλ, ΚΔΤ θαη πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ πεξηέρνληαη ζην Παξάξηεκα Α
απηνχ ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ πεξηέρνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Πξνπηπρηαθψλ
πνπδψλ (Παξάξηεκα Β).
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ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή
Φπζηθή Γεσγξαθία – Γεσκνξθνινγία
χγρξνλε Αλζξσπνγεσγξαθία
Οηθνλνκηθή Η
Πνζνηηθέο Μέζνδνη ζηε Γεσγξαθία
Δηζαγσγή ζηε Υαξηνγξαθία
Φπζηθή Γεσγξαθία – Κιηκαηνινγία
Κνηλσληθή Γεσγξαθία
Πιεζπζκηαθή Γεσγξαθία
Αζηηθή Γεσγξαθία
Δηζαγσγή ζηα ΓΠ
Πεξηβάιινλ θαη Οηθνινγία
Πνιηηηζκηθή Γεσγξαθία
Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία
Πνιηηηθή Γεσγξαθία θαη Γεσπνιηηηθή
Δηζαγσγή ζηνλ Πνιενδνκηθφ ρεδηαζκφ
Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο
Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε θαη Υσξνηαμηθφο
ρεδηαζκφο
Πνηνηηθέο Μέζνδνη ζηε Γεσγξαθία
ρεδηαζκφο Δθαξκνζκέλεο Έξεπλαο ζηε
Γεσγξαθία
Υσξηθή ηαηηζηηθή
Αγγιηθά I
Αγγιηθά IΗ
Γαιιηθά Η
Γαιιηθά ΗΗ
Πηπρηαθή Δξγαζία

ΓΔΧ 100
ΓΔΧ 101
ΓΔΧ 102
ΓΔΧ 103
ΓΔΧ 104
ΓΔΧ 105
ΓΔΧ 106
ΓΔΧ 107
ΓΔΧ 108
ΓΔΧ 109
ΓΔΧ 200
ΓΔΧ 201
ΓΔΧ 202
ΓΔΧ 203
ΓΔΧ 204
ΓΔΧ 205
ΓΔΧ 206
ΓΔΧ 207
ΓΔΧ 208
ΓΔΧ 300
ΓΔΧ 301
ΓΔΧ 150
ΓΔΧ 151
ΓΔΧ 152
ΓΔΧ 153
ΓΔΧ 499

ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
Οκάδα 1: Φπζηθή Γεωγξαθία θαη Πεξηβάιινλ
Δηζαγσγή ζηε Γεσινγία
Γεσγξαθία Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ
Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία
Τδξνγεσγξαθία
Οηθνινγία θαη Γηαρείξηζε Ππξθαγηψλ
Γεσγξαθία θαη Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ
Δθαξκνζκέλε Γεσκνξθνινγία θαη
Υαξηνγξάθεζε
8. Οηθνγεσγξαθία ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Διιάδαο
9. Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ
10. Βηνγεσγξαθία
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΓΔΧ 210
ΓΔΧ 211
ΓΔΧ 212
ΓΔΧ 310
ΓΔΧ 311
ΓΔΧ 312
ΓΔΧ 313
ΓΔΧ 314
ΓΔΧ 410
ΓΔΧ 412
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Οκάδα 2: Αλζξωπνγεωγξαθία
1. Ηζηνξία ηεο Γεσγξαθίαο
2. Γεσγξαθία ηεο Τπαίζξνπ
3. Γεσγξαθία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
4. Γεσγξαθία ηεο Δξγαζίαο θαη ηεο Αλαδηάξζξσζεο
5. Μεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξψπε
6. Αλάιπζε θαη Αληίιεςε ηνπ Σνπίνπ
7. Γεσγξαθίεο ηεο Καζεκεξηλήο Εσήο
8. Οηθνλνκηθή ηνπ Υψξνπ
9. Μέζνδνη Γεκνγξαθηθήο Αλάιπζεο
10. Ηζηνξηθή Γεσγξαθία

ΓΔΧ 220
ΓΔΧ 222
ΓΔΧ 321
ΓΔΧ 322
ΓΔΧ 323
ΓΔΧ 324
ΓΔΧ 325
ΓΔΧ 328
ΓΔΧ 333
ΓΔΧ 420

Οκάδα 3: Αλάπηπμε θαη ρεδηαζκόο ηνπ Υώξνπ
Ηζηνξία ηεο Πφιεο θαη ηεο Πνιενδνκίαο
ΓΔΧ 230
Μέζνδνη Αζηηθήο Αλάιπζεο
ΓΔΧ 231
Οηθηζηηθή Αλάπηπμε θαη Πνιενδνκηθφο
ΓΔΧ 330
ρεδηαζκφο
4. Αλάπηπμε θαη ρεδηαζκφο Υψξσλ Καηλνηνκίαο
ΓΔΧ 331
5. Παγθνζκηνπνίεζε θαη Άληζε Αλάπηπμε
ΓΔΧ 332
6. Μέζνδνη Γεκνγξαθηθήο Αλάιπζεο
ΓΔΧ 333
7. Αλάπηπμε Τπαίζξνπ θαη Πνιηηηθέο
ΓΔΧ 334
8. Σνπξηζκφο θαη Αλάπηπμε
ΓΔΧ 335
9. Μέζνδνη Πεξηθεξεηαθήο Αλάιπζεο
ΓΔΧ 336
10. Διιεληθή Οηθνλνκία: Γνκή θαη Πνιηηηθέο
ΓΔΧ 430

1.
2.
3.

Οκάδα 4: Γεωπιεξνθνξηθή
Πνιπκεηαβιεηή Αλάιπζε
Βάζεηο Γεσγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ
Γεσγξαθηθή Οπηηθνπνίεζε
Θεκαηηθή Υαξηνγξαθία
Δηζαγσγή ζηελ Σειεπηζθφπεζε
Δθαξκνγέο ΓΠ
Δηδηθά Θέκαηα Γεσγξαθηθήο Αλάιπζεο
Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο
Δπηθνηλσλίαο ζηε Γηδαζθαιία ηεο Γεσγξαθίαο
9. Δηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Ζ/Τ
10. Δηδηθά Θέκαηα ζηα ΓΠ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
Γεληθή Μεηεσξνινγία
Παξάθηηα Γεσκνξθνινγία
Κνηλσληνινγία
Πνιηηηθή Γεσγξαθία ηνπ Βαιθαληθνχ θαη ηνπ
Αλαηνιηθν-Μεζνγεηαθνχ Υψξνπ
Γεσγξαθία ηεο Καηνηθίαο
Γεληθή Γηδαθηηθή
Δθπαίδεπζε θαη Γηδαθηηθή ηεο Γεσγξαθίαο
Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Κηλδχλσλ

ΓΔΧ 240
ΓΔΧ 241
ΓΔΧ 340
ΓΔΧ 341
ΓΔΧ 342
ΓΔΧ 343
ΓΔΧ 344
ΓΔΧ 440
ΓΔΧ 441
ΓΔΧ 442
ΓΔΧ 315
ΓΔΧ 316
ΓΔΧ 326
ΓΔΧ 327
ΓΔΧ 337
ΓΔΧ 350
ΓΔΧ 351
ΓΔΧ 411
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1.
2.
3.
4.

ρεδηαζκφο θαη Αμηνπνίεζε Βην-γεσηφπσλ
Οηθνινγία Σνπίνπ
Κιίκα θαη Άλζξσπνο
Δθηίκεζε & Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ
Δηδηθά ζέκαηα Οηθνλνκηθήο Γεσγξαθίαο
Νεζησηηθή Γεσγξαθία
χλνξα θαη Γηαζπλνξηαθέο Εψλεο
Οηθνλνκηθή ΗΗ
Τπνδνκέο θαη Υσξηθή Αλάπηπμε
Αμηνιφγεζε Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ θαη
ρεδίσλ
Δθαξκνγέο Σειεπηζθφπεζεο
Παηδαγσγηθή Φπρνινγία
ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΣΜΖΜΑΣΑ
(ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ 4)
ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΔΩΓΡΑΦΗΑ
Θεξηλφ ρνιείν Πάξνπ
Δηδηθά Θέκαηα Γεσγξαθίαο (Γηάιεμε)
Πξαθηηθή Άζθεζε
Πηπρηαθή Δξγαζία

ΤΝΟΛΟ:

ΓΔΧ 413
ΓΔΧ 414
ΓΔΧ 415
ΓΔΧ 416
ΓΔΧ 421
ΓΔΧ 422
ΓΔΧ 423
ΓΔΧ 424
ΓΔΧ 431
ΓΔΧ 432
ΓΔΧ 443
ΓΔΧ 450

ΓΔΧ 493
ΓΔΧ 495
ΓΔΧ 497
ΓΔΧ 499

23 ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ + ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ια ηα καζήκαηα πξνθέξνπλ 5 δηδαθηηθέο κνλάδεο κε εμαίξεζε:
Πηπρηαθή:
10 κνλάδεο
Πξαθηηθή Άζθεζε (*): 2.5
Θεξηλφ ρνιείν (*):
2.5
Μνλάδεο ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ:
Πηπρηαθή:
ΚΔΤ
Πξναηξεηηθά

115 (23 καζήκαηα ησλ 5 κνλάδσλ)
10
60 (12 καζήκαηα ησλ 5 κνλάδσλ)
55 (11 καζήκαηα ησλ 5 κνλάδσλ)

ΤΝΟΛΟ

240 κνλάδεο

(*) Γηα λα ππνινγηζζνύλ ωο καζήκαηα ε Πξαθηηθή Άζθεζε θαη ην Θεξηλό ρνιείν Πάξνπ,
θαη λα δώζνπλ 2.5 δηδαθηηθέο κνλάδεο, ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη θαη από εγγξαθή ζην
κάζεκα «Δηδηθά Θέκαηα Γεωγξαθίαο» ην νπνίν ζηελ πεξίπηωζε απηή ζα πξνζθέξεη 2.5
δηδαθηηθέο κνλάδεο. πλνιηθά, δειαδή, ν θνηηεηήο ζα παίξλεη 5 δηδαθηηθέο κνλάδεο ωο εμήο:
Πξαθηηθή Άζθεζε
+
Δηδηθά Θέκαηα Γεωγξαθίαο
ΤΝΟΛΟ

2.5
2.5
5.0

Θεξηλό ρνιείν Πάξνπ 2.5
+
Δηδηθά Θέκαηα Γεωγξαθίαο
ΤΝΟΛΟ

2.5
5.0
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Δλδεηθηηθό Πξόγξακκα Πξνπηπρηαθώλ πνπδώλ
γηα ην αθαδεκαϊθό έηνο 2009-10
Α΄ΔΣΟ
Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ

Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Η
ΠΟΟΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖ
ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΤΓΥΡΟΝΖ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΦΤΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ –
ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ
ΑΓΓΛΗΚΑ Η Ή ΓΑΛΛΗΚΑ Η

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΑ
ΑΣΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΦΤΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ—
ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΑ
ΑΓΓΛΗΚΑ ΗΗ Ή ΓΑΛΛΗΚΑ ΗΗ

Β΄ΔΣΟ
Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΑ ΓΠ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟ
ΥΔΓΗΑΜΟ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ
ΓΔΧΠΟΛΗΣΗΚΖ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ

Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ
ΠΟΗΟΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖ
ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ
ΥΧΡΟΣΑΞΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ
ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

2 ΚΔΤ (1)
Γεσγξαθία Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ
Δηζαγσγή ζηε Γεσινγία
Πεξηβαιινληηθή Γεσινγία
Γεσγξαθία ηεο Τπαίζξνπ
Ηζηνξία ηεο Γεσγξαθίαο
Ηζηνξία ηεο Πφιεο θαη ηεο Πνιενδνκίαο
Μέζνδνη Αζηηθήο Αλάιπζεο
Βάζεηο Γεσγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ
Πνιπκεηαβιεηή Αλάιπζε
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Γ΄ΔΣΟ
Δ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ

Σ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ
ΔΡΔΤΝΑ ΣΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΥΧΡΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ
3 ΚΔΤ (1), 1 ΚΔΤ (2)
Τδξνγεσγξαθία
Οηθνινγία θαη Γηαρείξηζε Ππξθαγηψλ
Γεσγξαθία θαη Γηαρείξηζε Φπζηθψλ
Πφξσλ

2 ΚΔΤ (1), 1 ΚΔΤ (2)
Οηθνγεσγξαθία ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο
Διιάδαο
Δθαξκνζκέλε Γεσκνξθνινγία θαη
Υαξηνγξάθεζε

Αλάιπζε θαη Αληίιεςε Σνπίνπ
Μεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξψπε
Γεσγξαθία ηεο ΔΔ
Γεσγξαθία ηεο Δξγαζίαο θαη ηεο
Αλαδηάξζξσζεο
Οηθηζηηθή Αλάπηπμε θαη Πνιενδνκηθφο
ρεδηαζκφο
Αλάπηπμε θαη ζρεδηαζκφο ρψξσλ
θαηλνηνκίαο
Παγθνζκηνπνίεζε & Άληζε Αλάπηπμε
Μέζνδνη Γεκνγξαθ. Αλάιπζεο *
*(Μάζεκα θνηλό ζηηο νκάδεο 2 θαη 3)
Δηζαγσγή ζηε Σειεπηζθφπηζε
Θεκαηηθή Υαξηνγξαθία
Γεσγξαθηθή Οπηηθνπνίεζε

Γεσγξαθίεο ηεο Καζεκεξηλήο Εσήο
Οηθνλνκηθή ηνπ Υψξνπ

1 Δπηινγήο
Γεληθή Γηδαθηηθή
Γελ. Μεηεσξνινγία

3 Δπηινγήο
Παξάθηηα Γεσκνξθνινγία
Κνηλσληνινγία
Δθπαίδεπζε θαη Γηδαθηηθή Γεσγξαθίαο
Γεσγξαθία ηεο Καηνηθίαο
Πνιηηηθή Γεσγξαθία ηνπ Βαιθαληθνχ
θαη ηνπ Αλαηνιηθν-Μεζνγεηαθνχ
Υψξνπ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ
ΣΜΖΜΑΣΑ

Σνπξηζκφο θαη Αλάπηπμε
Μέζνδνη Πεξηθεξεηαθήο Αλάιπζεο
Αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ θαη πνιηηηθέο

Δθαξκνγέο ΓΠ
Δηδηθά Θέκαηα Γεσγξαθηθήο Αλάιπζεο

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ
ΣΜΖΜΑΣΑ
ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ
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Γ΄ΔΣΟ
Ε΄ ΔΞΑΜΖΝΟ

Ζ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ

1 ΚΔΤ (1), 2 ΚΔΤ (2)
Βηνγεσγξαθία
Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ
Ηζηνξηθή Γεσγξαθία
Διιεληθή Οηθνλνκία – Γνκή θαη
Πνιηηηθέο
Δηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Ζ/Τ
ΣΠΔ ζηε δηδαζθαιία ηεο Γεσγξαθίαο
Δηδηθά Θέκαηα ΓΠ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ

3 Δπηινγήο
Δηδηθά Θέκαηα Γεσγξαθίαο (Γηάιεμε)
Κιίκα θαη Άλζξσπνο
ρεδηαζκφο θαη Αμηνπνίεζε Βηνγεσηφπσλ
Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ
Κηλδχλσλ
Δηδηθά ζέκαηα Οηθνλνκ. Γεσγξαθίαο
Νεζησηηθή Γεσγξαθία
Δθαξκνγέο Σειεπηζθφπηζεο

4 Δπηινγήο
Οηθνινγία Σνπίνπ
Δθηίκεζε θαη Μειέηεο
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ
Οηθνλνκηθή ΗΗ
χλνξα θαη Γηαζπλνξηαθέο Εψλεο
Τπνδνκέο θαη Υσξηθή Αλάπηπμε
Αμηνιφγεζε Αλαπηπμηαθψλ
Πξνγξακκάησλ θαη ρεδίσλ
Παηδαγσγηθή Φπρνινγία

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ
ΣΜΖΜΑΣΑ

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ
ΣΜΖΜΑΣΑ
ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ
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Πξαθηηθή Άζθεζε
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπο, νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο
Γεσγξαθίαο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξνγξάκκαηα Πξαθηηθήο
Άζθεζεο (ΠΑ). Απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1998-1999, έηνο έλαξμεο δηεμαγσγήο ΠΑ,
ε δξαζηεξηφηεηα απηή ζπληνλίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πξαθηηθήο Άζθεζεο ηνπ
Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο, ζε ζπλελλφεζε κε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο:
Οξγαληζκνί Γεκφζηνη θαη Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Ηλζηηηνχηα, Δξεπλεηηθά Κέληξα,
Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, Δπηρεηξήζεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα θ.ά..
εκαληηθφ επίηεπγκα ηεο Δπηηξνπήο ΠΑ ήηαλ ε ππνγξαθή ηεο δηυπνπξγηθήο
απφθαζεο (Τπνπξγεία Παηδείαο θαη Άκπλαο) γηα απαζρφιεζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ
Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε Γεσγξαθηθή Τπεξεζία
ηξαηνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο (ΦΔΚ 755/20.6.2000 η.Β΄).
Έσο θαη ην αθαδεκατθφ έηνο 2001-2002, ε ΠΑ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο
ιεηηνχξγεζε κε ηδηαίηεξε επηηπρία θαη αζξφα ζπκκεηνρή θνηηεηψλ, ζε κε ακεηβφκελε
βάζε, ελψ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2002-2003 κέρξη θαη ην έηνο 2007-2008 ε ΠΑ
ηνπ Σκήκαηνο ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ζρεηηθφ ΔΠΔΑΔΚ κε ηίηιν «Πξαθηηθή
Άζθεζε Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο», ζηα πιαίζηα ηνπ 3νπ Κ.Π..
Ζ ΠΑ είλαη πξναηξεηηθή θαη κπνξεί λα αζθείηαη απφ ηνπο θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ζεξηλνχ δηκήλνπ Ηνπιίνπ–Απγνχζηνπ θαζ‘ φια ηα έηε θνίηεζήο ηνπο. Τπφ
νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, ε ΠΑ απνηειεί, επίζεο, πξναηξεηηθφ κάζεκα. πσο
αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Πξαθηηθή Άζθεζε επηιεγεί σο
πξναηξεηηθφ κάζεκα 2.5 δηδαθηηθψλ κνλάδσλ ζα πξέπεη λα επηιεγεί θαη ην κάζεκα
«Δηδηθά Θέκαηα Γεσγξαθίαο» κε 2.5 δηδαθηηθέο κνλάδεο, ψζηε ην ζχλνιν ησλ
κνλάδσλ λα είλαη 5. Ζ θαηνρχξσζε ηεο ΠΑ σο πξναηξεηηθνχ καζήκαηνο κπνξεί λα
γίλεη κία θνξά θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή.
Ζ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ θνηηεηψλ γηα δηεμαγσγή ΠΑ γίλεηαη θαηά ην ηέινο ησλ
καζεκάησλ ηνπ εαξηλνχ εμακήλνπ θαη έρεη σο εμήο:
1. Γξαπηή πξφζθιεζε ηεο Δπηηξνπήο ΠΑ ηνπ Σκήκαηνο πξνο ηνπο
πξναλαθεξζέληεο θνξείο.
2. Γλσζηνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ απφ ηνπο θνξείο ππνδνρήο ησλ
θνηηεηψλ.
3. Τπνβνιή αίηεζεο ησλ θνηηεηψλ γηα επηζπκεηνχο θνξείο ππνδνρήο.
4. Δπηινγή θνηηεηψλ απφ ηελ Δπηηξνπή ΠΑ, ιακβαλνκέλεο ππ‘ φςηλ ηεο
ζπνπδαζηηθήο επίδνζεο ηνπ θνηηεηή.
5. Γηεμαγσγή ΠΑ ζηνλ θνξέα ππνδνρήο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εληεηαικέλν
ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο πξνέιεπζεο.
6. Τπνβνιή, καδί κε ηε ζπκπιεξσκέλε «Φφξκα Αμηνιφγεζεο ηνπ αζθνχκελνπ
θνηηεηή», θαη Σερληθήο Έθζεζεο απφ ηνπο θνηηεηέο ζηελ Δπηηξνπή ΠΑ ηνπ
Σκήκαηνο θαη ζηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή, ζε φ,ηη αθνξά ηα πεπξαγκέλα θαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο ΠΑ.
7. Σειηθή αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ηεο Πξαθηηθήο Άζθεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή
ΠΑ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεχζπλνπο θαζεγεηέο.
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8. Γεκφζηα παξνπζίαζε ζε εκεξίδα ηνπ Σκήκαηνο θαηά ηελ αξρή ηεο επφκελεο
αθαδεκατθήο ρξνληάο.
9. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ ΠΑ αλαγξάθεηαη ζην πηπρίν ηνπ θνηηεηή κφλνλ φηαλ έρεη
θαηνρπξσζεί σο κάζεκα (άπαμ), κεηά απφ δήισζε ηνπ καζήκαηνο ζε εαξηλφ
εμάκελν ηνπ ηξίηνπ ηνπιάρηζηνλ έηνπο ζπνπδψλ.
Γηα θάζε αζθνχκελν θνηηεηή ζηα πιαίζηα ηεο ΠΑ ππάξρνπλ δχν ππεχζπλνη: ν
ππεχζπλνο θαζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο θαη ν ππεχζπλνο ηνπ θνξέα
ππνδνρήο. Ζ εξγαζία ηνπ θνηηεηή γίλεηαη ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε ακθφηεξνπο,
πξάγκα πνπ αθνξά θαη ζηελ ππνβαιιφκελε απφ ηνλ θνηηεηή Σερληθή Έθζεζε, ζην
ηέινο ηεο δίκελεο άζθεζήο ηνπ. ηελ Έθζεζε απηή πεξηέρνληαη:
- Σν ζέκα θαη ε ινγηθή έληαμήο ηνπ ζηε γεληθφηεξε ζεκαηνινγία θαη
ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα
- Ο ζθνπφο θαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε
- Σα απνηειέζκαηα θαη ε ζπδήηεζή ηνπο
- Σα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο
- Ζ ππνζηεξηθηηθή βηβιηνγξαθία.
Δπηδίσμε ηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΑ είλαη φινη νη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο λα
ζπκκεηάζρνπλ, ηνπιάρηζηνλ άπαμ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, ζηελ ΠΑ. Ζ
ζπκκεηνρή απηή ηνπο επηηξέπεη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, λα
ην θαηαλνήζνπλ θαη λα ην εκπινπηίζνπλ κε ηηο ιχζεηο πνπ ε επηζηήκε ηνπο θαη ε
θξεζθάδα ηεο ζθέςεο ηνπο πξνζθέξνπλ. Απφ ηε κεξηά ηνπο, νη θνηηεηέο απνθηνχλ
απηνπεπνίζεζε, γεθπξψλνληαο γηα πξψηε θνξά ηελ απνθηνχκελε επηζηεκνληθή
γλψζε κε ηελ πξαθηηθή επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Σέινο, ε ζπλεξγαζία θαη δηάδξαζε
κεηαμχ Παλεπηζηεκίνπ θαη θνξέσλ απαζρφιεζεο πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο εμέιημεο
κε ακνηβαία νθέιε θαη πξνο ηα δχν κέξε.
Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ ΠΑ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο είλαη δηαζέζηκα ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο :
http://www.aegean.gr/Geography/greek/undergrad_prtrain.htm.
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Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
ζην Σκήκα Γεσγξαθίαο
ηφρνο ηνπ ΠΜ είλαη λα πξνζθέξεη ζεσξεηηθή θαη εθαξκνζκέλε γλψζε ησλ
δεηεκάησλ ηνπ ρψξνπ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ δηαρείξηζεο ηνπο κε ηελ
αμηνπνίεζε κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ηεο Δπηζηήκεο ησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ.
Ζ Γεσπιεξνθνξηθή αλαπηχζζεη θαη αμηνπνηεί ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο γηα ηε
ζπιινγή, δηαρείξηζε, αλάιπζε, κνληεινπνίεζε θαη νπηηθνπνίεζε ρσξηθψλ θαη ρσξνρξνληθψλ δεδνκέλσλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο
αλάιπζεο, ππνζηεξίδεη ηε ζχλζεηε θαη δηεπηζηεκνληθή αλάιπζε πνηθίισλ θπζηθψλ
θαη θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ θαη δεηεκάησλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπο.
Οη εθαξκνγέο ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο αθνξνχλ ζε έλα επξχ θάζκα ζεκαηηθψλ πεδίσλ
έξεπλαο θαη πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ φπσο:
· Πξνζηαζία θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο
· Παγθφζκηα θιηκαηηθή αιιαγή
· Φπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο
· Γηαρείξηζε πεξηβαιινληηθψλ θηλδχλσλ
· Γηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ
· Γηαρείξηζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θαη βηνπνηθηιφηεηαο
· Μεηαβνιέο ρξήζεσλ θαη θάιπςεο γεο
· Υσξν-θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη απνθιεηζκφο, θηψρεηα, κεηαλάζηεπζε,
εγθιεκαηηθφηεηα, κεηνλφηεηεο, πγεία.
· Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε παξαδνζηαθψλ ζπλφισλ θαη πνιηηηζηηθήο
θιεξνλνκηάο
· Μειέηεο ηνπίνπ
· Βηψζηκε αζηηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε
· Πεξηθεξεηαθφο, ρσξνηαμηθφο θαη πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο
· Αζηηθή θαη πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή
· Αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ππαίζξνπ
· Καηλνηνκηθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε
· Σνπξηζηηθή αλάπηπμε
· Υσξνζέηεζε βηνκεραλίαο, εκπνξίνπ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ
· Γίθηπα κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ
· Γεσπνιηηηθέο ζρέζεηο, δηαζπλνξηαθέο εληάζεηο, δηαρείξηζε θξίζεσλ
Σν Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απνλέκεη:
α) Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ) ζηε Γεσγξαθία θαη Δθαξκνζκέλε
Γεσπιεξνθνξηθή, κε θαηεπζχλζεηο:
Δθαξκνζκέλε Γεσπιεξνθνξηθή ζηελ Αλζξσπνγεσγξαθία θαη ην ρεδηαζκφ ηνπ
Υψξνπ, θαη
Δθαξκνζκέλε Γεσπιεξνθνξηθή ζηε Γηαρείξηζε Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη
Κηλδχλσλ
β) Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα (ΓΓ) ζηε Γεσγξαθία
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Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δηδίθεπζεο (ΜΓΔ).
Γηα ηελ απφθηεζε ΜΓΔ γίλνληαη εηεζίσο δεθηνί κέρξη 30 πηπρηνχρνη Σκεκάησλ
Γεσγξαθίαο θαζψο θαη Σκεκάησλ ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή αληίζηνηρσλ αλαγλσξηζκέλσλ
ΑΔΗ ηεο αιινδαπήο. Γίλνληαη επίζεο δεθηνί πηπρηνχρνη αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ ΣΔΗ
θαη απφθνηηνη ησλ παξαγσγηθψλ ηξαηησηηθψλ ρνιψλ.
Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάινπλ αίηεζε γηα ηελ εηζαγσγή ζην ΠΜ πνπ νδεγεί ζηε
ιήςε ΜΓΔ θαηφπηλ Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη
ζηνλ εκεξήζην ηχπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο, ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ –
Μαΐνπ .
Ζ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα
πξνθνξηθήο ζπλέληεπμεο. Αξρηθά αμηνινγνχληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα
ππνβάιινπλ νη ππνςήθηνη, ελψ ζηε ζπλέρεηα θαινχληαη ζε ζπλέληεπμε πξνθεηκέλνπ
λα δηακνξθσζεί κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ επηζηεκνληθνχ ―πξνθίι‖ θάζε
ππνςήθηνπ.
Ζ ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ Μ.Γ.Δ. είλαη ηξία (3) δηδαθηηθά
εμάκελα, ελψ ε κέγηζηε νξίδεηαη ζε έμη (6) εμάκελα, ππνινγηδφκελα απφ ηελ
θαλνληθή εγγξαθή ζην Π.Μ..
Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ ΠΜ, ηηο πξνυπνζέζεηο
θαη ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ ζηελ
Ηζηνζειίδα ηνπ Π.Μ.. ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ζην Γηαδίθηπν, ζηε δηεχζπλζε:
http://www.aegean.gr/geography/pms/
Γηδαθηνξηθό Γίπιωκα (ΓΓ).
Οη θάηνρνη ΜΓΔ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα (θαηφπηλ αίηεζήο
ηνπο θαη έγθξηζεο ηεο απφ ην Σκήκα) λα εγγξάθνληαη γηα εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο
δηαηξηβήο, εθφζνλ ην ζέκα ηεο δηαηξηβήο εληάζζεηαη ζηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα
θάπνηνπ κέινπο ΓΔΠ ηνπ Σκήκαηνο. ηελ πεξίπησζε θαηφρσλ Μ.Γ.Δ. άιινπ ΑΔΗ
ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνπ ΑΔΗ ηεο αιινδαπήο απαηηείηαη ε θαηάζεζε αίηεζεο γηα ηελ
εθπφλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαηφπηλ Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.
H επηινγή ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ΠΜ.
Ζ ειάρηζηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηελ απνλνκή ηνπ Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο (Γ.Γ.)
είλαη έμη (6) εμάκελα απφ ηελ εκεξνκελία επηινγήο ηνπ ππνςήθηνπ δηδάθηνξα γηα
ηελ εθπφλεζε ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη ηνλ νξηζκφ ηνπ ζέκαηφο ηεο, ελψ ε
κέγηζηε νξίδεηαη ζε δψδεθα (12) εμάκελα (6 έηε).
Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ΠΜ «Γεσγξαθία θαη
Δθαξκνζκέλε Γεσπιεξνθνξηθή» πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Οδεγφ πνπδψλ ηνπ ΠΜ,
ν νπνίνο ζπληάζζεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Δηδηθήο χλζεζεο ηνπ
Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο θαη βξίζθεηαη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ ζε
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ειεθηξνληθή
κνξθή
ζηελ
Ηζηνζειίδα
http://www.aegean.gr/geography/pms/

ηνπ

ΠΜ,

ζηε

δηεχζπλζε:

Γξαζηεξηφηεηεο
ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο
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ERASMUS/SOCRATES
Πξόγξακκα δηαπαλεπηζηεκηαθήο ζπλεξγαζίαο
θαη αληαιιαγήο θνηηεηώλ θαη θαζεγεηώλ
Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Σν πξφγξακκα Erasmus- Socrates πξνζθέξεη ζηνπο θνηηεηέο ηηο πξνυπνζέζεηο λα
κεηαθηλνχληαη ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζζέηνληαο ηελ Δπξσπατθή
δηάζηαζε ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε. Σν πξφγξακκα Erasmus - Socrates απνηειεί
έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο δξάζεο πνπ αθνξά ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θνηηεηψλ,
πξνπηπρηαθνχ θαη κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα κεηαβνχλ
ζε παλεπηζηήκηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη ησλ θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ
(Ννξβεγία, Ηζιαλδία, Ληλρελζηάτλ) κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη ην παλεπηζηήκην
Αηγαίνπ, ζηε βάζε δηκεξψλ ζπκθσληψλ. Τπάξρεη επίζεο δπλαηφηεηα κεηάβαζεο ζε
επηιέμηκεο ζπλδεδεκέλεο ρψξεο, δειαδή φπσο ηελ
Βνπιγαξία, Ρνπκαλία,
Γεκνθξαηία ηεο Σζερίαο, Οπγγαξία, Πνισλία, ινβαθία, Δζζνλία, Ληζνπαλία,
Λεηνλία, ινβελία, Μάιηα, θαη Κχπξν. Σν πξφγξακκα Socrates - Erasmus
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέζσ ηνπ ΗΚΤ.
Σν ηκήκα Γεσγξαθίαο πξνο ην παξφλ έρεη ζπλάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο γηα
αληαιιαγή θνηηεηψλ θαη ηνπ αθαδεκατθνχ πξνζσπηθνχ κε Παλεπηζηήκηα ηεο
Αγγιίαο, Γαιιίαο, Ηζπαλίαο, Ηηαιίαο, Γεξκαλίαο, Οιιαλδίαο, Φηλιαλδίαο θαη
Σνπξθίαο.
ύληνκε πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηωλ πξνϋπνζέζεωλ ζπκκεηνρήο.
Οη θνηηεηέο πνπ επηιέγνληαη απφ θάζε ίδξπκα γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζην πξφγξακκα
Erasmus έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαθηλεζνχλ εθφζνλ θαιχπηνπλ ηηο γεληθέο
πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο:
Πξέπεη λα είλαη πνιίηεο ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
H πεξίνδνο ηεο κεηαθίλεζεο δηαξθεί απφ ηξεηο κήλεο κέρξη έλα ρξφλν.
Να έρεη γίλεη ζπκθσλία κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή ηνπ ηδξχκαηνο ψζηε ηα
καζήκαηα πνπ ζα παξαθνινπζήζεη θαη ζα πεξάζεη λα αλαγλσξηζηνχλ κε βάζε ην
ΔCTS (Δπξωπαϊθό ύζηεκα Αλαγλώξηζεο Αθαδεκαϊθώλ Μνλάδωλ).




Οη θνηηεηέο δελ πιεξψλνπλ δίδαθηξα ζην Παλεπηζηήκην πνπ ηνπο θηινμελεί, θαη νη
ππνηξνθίεο θαη άιιεο νηθνλνκηθέο δηεπθνιχλζεηο δελ δηαθφπηνληαη νχηε κεηψλνληαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ θνηηεηή/ηξηαο ζε άιιν Παλεπηζηήκην, αθφκα
θαη αλ ν θνηηεηήο/ηξηα ιακβάλεη ππνηξνθία απφ ην πξφγξακκα Erasmus - Socrates.
Ο θνηηεηήο πνπ ελδηαθέξεηαη λα κεηαβεί ζην εμσηεξηθφ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
Erasmus – Socrates ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηεί απφ ην γξαθείν Erasmus - Socrates, ηε
ιίζηα ηωλ παλεπηζηεκίωλ κε ηα νπνία ζπλεξγάδεηαη ην παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη
λα έρεη ελεκεξσζεί κέζσ δηαδηθηχνπ γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ
ζην νπνίν ζέιεη λα κεηαβεί. ηε ζπλέρεηα ν ελδηαθεξφκελνο θνηηεηήο ζπκπιεξψλεη
ηελ αίηεζε ηνπ ΗΚΤ γηα ρνξήγεζε ππνηξνθίαο (πνπ είλαη δηαζέζηκε θαη ζηνπο
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ζεκαηηθνχο ππεχζπλνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus – Socrates ζην Παλεπηζηήκην
ηνπ Αηγαίνπ). Πποθεζμίερ ςποβολήρ αιηήζευν είναι η 15η Μαΐος για θοίηηζη ζε
Πανεπιζηήμιο Erasmus ηο σειμεπινό εξάμηνο και η 15η Οκηυβπίος για ηο εαπινό
εξάμηνο.
Γηα λα ζεσξείηαη επηηπρήο ε θνίηεζε ηνπ θνηηεηή ζην Παλεπηζηήκην θηινμελίαο ζα
πξέπεη λα εμεηαζηεί επηηπρψο ηνπιάρηζηνλ ζε έλα κάζεκα. Ζ αλαγλψξηζε ησλ
καζεκάησλ γίλεηαη φηαλ ην κάζεκα παξνπζηάδεη νκνηφηεηα ζε πνζνζηφ 80% κε ηελ
χιε καζήκαηνο πνπ δηδάζθεηαη ζε ηκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. ε πεξίπησζε
πνπ ν θνηηεηήο α) δελ αληαπνθξηζεί ζηηο αθαδεκατθέο απαηηήζεηο ηνπ Ηδξχκαηνο
ππνδνρήο β) δελ πξνζθνκίζεη ακέζσο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ηα έγγξαθα πνπ
απαηηνχληαη, είλαη ππνρξεσκέλνο λα επηζηξέςεη ηα ρξήκαηα ηεο ππνηξνθίαο.
ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ελδηαθέξεηαη λα επηζθεθηεί παλεπηζηήκην κε ην νπνίν δελ
ζπλεξγάδεηαη ην ηκήκα κπνξεί κεηά απφ ζπκθσλία κε ηνλ ππεχζπλν θαζεγεηή λα
δεηήζεη απφ ην γξαθείν λα ζπλάςεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο
Πεξηζζόηεξεο Πιεξνθνξίεο
ε φια ηα βήκαηα ηεο πξνζπάζεηάο ηνπ ν θνηηεηήο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ βνήζεηα
θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γξαθείνπ Socrates-Erasmus θαη λα είλαη ζε επαθή κε ην
Γξαθείν γηα φηη ρξεηαζηεί.
Θεκαηηθνί Τπεύζπλνη – Σκήκα Γεωγξαθίαο - Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ
Κνξξέο Γεώξγηνο θαη ωηήξεο Κνπθνύιαο
gkorres@geo.aegean.gr θαη skouk@geo.aegean.gr
Σει.: (22510) – 36429 θαη (22510)- 36424
Φάμ: (22510) -36409
Γξαθείν Socrates-Erasmus Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ
Κηίξην Γηνίθεζεο- Λφθνο Παλεπηζηεκίνπ, Μπηηιήλε 81100
Τπεχζπλεο:
Αξηζηέα Καδαληδή
akaz@aegean.gr

Τηλ.: (22510) – 36165
www.aegean.gr/international
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Δξεπλεηηθέο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο
Σα κέιε ηνπ δηδαθηηθνχ θαη εξεπλεηηθνχ πξνζσπηθνχ (ΓΔΠ) ηνπ Σκήκαηνο
Γεσγξαθίαο έρνπλ ζπκκεηάζρεη θαη ζπκκεηέρνπλ ζε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ
εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ δηεζλείο θαη εζληθνχο
θνξείο, είηε ζαλ επηζηεκνληθνί ππεχζπλνη είηε ζαλ επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο. Ζ
εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Σκήκα Γεσγξαθίαο θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα
ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ ηεο επηζηήκεο ηεο Γεσγξαθίαο θαη ζπλαθψλ πεξηνρψλ, φπσο:














Φπζηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Γεσγξαθία θαη Γηαρείξηζε
Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Καηαζηξνθψλ
Υσξηθή Αλάιπζε θαη Γεσπιεξνθνξηθή
πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Υαξηνγξαθία
Οηθνλνκηθή Γεσγξαθία, ζρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε ρψξσλ θαηλνηνκίαο
Κνηλσληθή Γεσγξαθία θαη Πνιηηηθή
Μεηαλάζηεπζε
Πνιενδνκηθφο θαη Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο, Αλάπηπμε, Γηαθπβέξλεζε,
Πνιηηηθέο
Μεηαβνιέο Υξήζεσλ Γεο
Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε
Πνιηηηζκηθή Γεσγξαθία θαη Αλάιπζε Σνπίνπ
Αλάπηπμε ηεο Τπαίζξνπ
Δθπαίδεπζε θαη Γηδαθηηθή Γεσγξαθίαο

Σν Σκήκα Γεσγξαθίαο δηνξγαλψλεη θαη ζπκκεηέρεη ζηε δηνξγάλσζε επηζηεκνληθψλ
ζπλεδξίσλ θαη ζπλαληήζεσλ, εκεξίδσλ θαη άιισλ επηζηεκνληθψλ εθδειψζεσλ.
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ ηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο (http://www.aegean.gr/geography) θαζψο θαη ηηο
ηζηνζειίδεο ησλ κειψλ ΓΔΠ.
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Δπαγγεικαηηθέο
Πξννπηηθέο ησλ Απνθνίησλ
ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο
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Οη γεσγξάθνη έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο έλα επξχ, ελδηαθέξνλ θαη ειθπζηηθφ πεδίν
επαγγεικαηηθψλ πξννπηηθψλ θαη επηινγψλ ζηαδηνδξνκίαο ζηελ Διιάδα, ζηελ
Δπξψπε θαη ζην δηεζλή ρψξν. Ζ ζθαηξηθφηεηα ηεο γλψζεο πνπ πξνζθέξεη ην
Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ζηνπο απνθνίηνπο ηνπ εγγπάηαη φηη
νη γεσγξάθνη κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ επαγγεικαηηθά κε ηελ αλάιπζε θαη δηαρείξηζε
κηαο κεγάιεο πνηθηιίαο δεηεκάησλ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, λα
ζπκβάιινπλ ζηε δηδαζθαιία καζεκάησλ Γεσγξαθίαο ζηελ πξσηνβάζκηα, ηε
δεπηεξνβάζκηα θαη ηε κεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε θαζψο επίζεο θαη λα αζρνιεζνχλ κε
ηε γεσγξαθηθή έξεπλα.
ηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, νη γεσγξάθνη αζρνινχληαη κε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη
γεληθά κε ηελ αλάιπζε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:














ραξηνγξαθηθέο κειέηεο
αλάπηπμε, δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή γεσγξαθηθψλ βάζεσλ δεδνκέλσλ
κειέηεο αζηηθήο, πεξηθεξεηαθήο θαη αγξνηηθήο αλάιπζεο θαη αλάπηπμεο
ρσξνηαμηθέο θαη πνιενδνκηθέο κειέηεο
ηνπηθά αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα θαη κειέηεο
πεξηβαιινληηθέο, δεκνγξαθηθέο, θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο κειέηεο
κειέηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ
κειέηεο ηνπξηζηηθήο αλάιπζεο θαη αλάπηπμεο
κειέηεο ρσξνζέηεζεο επηρεηξήζεσλ, βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, ηερλνινγηθψλ πάξθσλ, ππεξεζηψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ
θνηλήο σθέιεηαο θαη θνηλσληθήο ππνδνκήο (ζρνιεία, λνζνθνκεία, πάξθα,
θαηνηθίεο)
κειέηεο ζθνπηκφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα
έξεπλεο αγνξάο
δηακφξθσζε πνιηηηθήο ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά,
δηεζλψλ ζρέζεσλ

Ζ δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Γεσγξαθίαο ζηελ πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα
θαη κεηαιπθεηαθή εθπαίδεπζε αθνξά ζηε ζπζηεκαηηθή παξνπζίαζε φινπ ηνπ
θάζκαηνο ηεο γλψζεο πνπ παξέρεη θαζψο θαη ησλ ζεκάησλ κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε
ζχγρξνλε Γεσγξαθία. Σέινο, ε έξεπλα ζηε Γεσγξαθία θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ άκεζα ή έκκεζα ηελ αιιειεπίδξαζε αλζξψπνπ θαη ρψξνπ
κέζα ζην ρξφλν – απφ ηα ηερληθά θαη ηερλνινγηθά δεηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο
αλάιπζεο ηνπ ρψξνπ κέρξη ηα θηινζνθηθά δεηήκαηα ησλ αμηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν αληίιεςεο θαη ρξήζεο ηνπ.
Οη γεσγξάθνη κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ζε ππεξεζίεο ηνπ δεκφζηνπ. ηνπ ηδησηηθνχ
θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηνκέα ζηηο ζεκαηηθέο πεξηνρέο πνπ πξναλαθέξζεζαλ θαη ζε έλα
πνιχ επξχηεξν θάζκα πεξηνρψλ αθφκε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:







Τπνπξγεία θαη φιεο νη ζρεηηθέο ππεξεζίεο
Πεξηθεξεηαθέο δηνηθήζεηο θαη Ννκαξρίεο
Σνπηθή Απηνδηνίθεζε (Γήκνη)
Τπεξεζίεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ
Ηδξχκαηα Γεπηεξνβάζκηαο θαη Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο
Ηδξχκαηα Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
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Δξεπλεηηθά Κέληξα
ηξαηησηηθέο ρνιέο
Βηβιηνζήθεο, Κέληξα ηεθκεξίσζεο θαη Τπεξεζίεο Γηαρείξηζεο Γεδνκέλσλ
ηαηηζηηθέο Τπεξεζίεο
Αλαπηπμηαθέο εηαηξείεο ηνπηθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ ραξαθηήξα
Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο
Ηδησηηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα
Μειεηεηηθά γξαθεία
Με θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο

Γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηνρχξσζε ησλ γεσγξάθσλ, ε Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθήο
Καηνρχξσζεο ηνπ Σκήκαηνο δηακφξθσζε ην ζρέδην ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο ην
νπνίν θαη δεκνζηεχζεθε επίζεκα ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (ΠΓ 147, ΦΔΚ
124, 4/6/2002). χκθσλα κε απηφ ην ΠΓ, ν πηπρηνχρνο γεσγξάθνο κπνξεί λα
απαζρνιεζεί:
α. ε εξγαζηαθνχο ρψξνπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα:
 γηα ηελ εθπφλεζε αλαπηπμηαθψλ, ρσξνηαμηθψλ, πνιενδνκηθψλ, ηνπξηζηηθψλ
θαη ραξηνγξαθηθψλ κειεηψλ
 γηα ηελ νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη εθαξκνγή
κεζφδσλ ηειεπηζθφπηζεο θαη πζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ
 σο ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα ρσξνζέηεζεο θαη κεηεγθαηάζηαζεο
δξαζηεξηνηήησλ, αμηνπνίεζεο θηλήηξσλ πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη
απνθέληξσζεο, εξεπλψλ αγνξάο, αμηνιφγεζεο θηλήηξσλ, ηνπξηζηηθήο
αλάπηπμεο θιπ.
 γηα ηελ παξαγσγή ραξηνγξαθηθψλ, ηνπξηζηηθψλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ
γεσγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ
 γηα ηε δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ θαη εθπφλεζε κειεηψλ πεξηβαιινληηθήο
πξνζηαζίαο θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
 γηα ηελ εθπφλεζε θπζηθνγεσγξαθηθψλ κειεηψλ.
β. ε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηε κειέηε ησλ επηζηεκψλ ηνπ
ρψξνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ.
γ. ε θνξείο ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε
ζέκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο.
δ. ε Γηεζλείο νξγαληζκνχο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο
ε. ηελ εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ζηελ επηκφξθσζε ησλ αζρνινχκελσλ κε ηε
γεσγξαθηθή εθπαίδεπζε.
Ζ πξφζθαηε έληαμε ησλ Γεσγξάθσλ ζηνλ θιάδν ησλ εθπαηδεπηηθψλ (ΠΔ04.05)
θαζηζηά δπλαηή ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ θαη ηελ πξφζιεςή
ηνπο σο κφληκν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.
Δπίζεο, απφ ηελ πεξίνδν 2008-2009 δίλεηαη γηα πξψηε θνξά ε δπλαηφηεηα ζηνπο
απνθνίηνπο ησλ Σκεκάησλ Γεσγξαθίαο λα θάλνπλ αίηεζε γηα έληαμε ζηνπο πίλαθεο
ησλ αλαπιεξσηψλ θαη σξνκηζζίσλ, θαη εληάζζνληαη ζηνλ θιάδν ΠΔ04.05
(θαζεγεηέο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηδηαίηεξα Γεσιφγσλ).
Σν ρέδην Νφκνπ θαη ε Δγθχθιηνο πνπ πεξηγξάθνπλ ηε δηαδηθαζία έληαμεο ησλ
απνθνίησλ ζηελ εθπαίδεπζε βξίζθνληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ Ηζηνζειίδα ηνπ
ηκήκαηνο ζηε δηεχζπλζε: http://www.aegean.gr/geography/greek/news.htm
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Σέινο, ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα ησλ απνθνίησλ γηα αλαδήηεζε είηε
επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ είηε δπλαηνηήησλ ζπλέρηζεο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζε
κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γξαθείνπ Γηαζχλδεζεο είλαη πνηθίιεο
θαη πεξηιακβάλνπλ:
 ελεκέξσζε ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ θνξέσλ ζρεηηθά κε ηηο ζπνπδέο ζην Σκήκα
Γεσγξαθίαο θαη ην πξνθίι ησλ απνθνίησλ γεσγξάθσλ
 παξνρή πιεξνθνξηψλ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν γηα ηηο ζπνπδέο ζην Σκήκα
Γεσγξαθίαο – ηειεθσληθά, κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν θαη κέζσ ηεο
ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο ηνπ ζην Γηαδίθηπν
 θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ηνπ εκεξήζηνπ ηχπνπ φζνλ αθνξά ζέζεηο
εξγαζίαο, κεηαπηπρηαθά, ππνηξνθίεο θαη πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ δεκφζησλ ή
ηδησηηθψλ θνξέσλ
 θαηαγξαθή ησλ απνθνίησλ ησλ ηκεκάησλ ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη ζπρλήο
επαθήο καδί ηνπο κέζσ πεξηνδηθψλ εθδφζεσλ ηνπ Γξαθείνπ
 δηαηήξεζε βάζεο δεδνκέλσλ κε βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα απνθνίησλ θαη
δηαθίλεζεο ηνπο ζε ελδηαθεξφκελνπο εξγνδφηεο
 έθδνζε ζπκβνπιεπηηθψλ θπιιαδίσλ γηα: ζχληαμε βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο,
ζπλέληεπμεο επηινγήο, ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο, ζπζηαηηθήο επηζηνιήο θαη
παξαγσγήο δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ γηα ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη ηα
Σκήκαηά ηνπ
 δηεμαγσγή πηινηηθήο έξεπλαο κε εηαηξείεο θαη αλάπηπμε επαθψλ καδί ηνπο γηα
αλεχξεζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη πξαθηηθήο άζθεζεο
 αλεχξεζε πιεξνθνξηψλ γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο
 ελεκέξσζε ησλ Σκεκάησλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ γηα ηηο ηάζεηο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ην πξνθίι ησλ απνθνίησλ
 δηαηήξεζε θαη θαζεκεξηλή αλαλέσζε ηεο ειεθηξνληθή ηζηνζειίδαο ηνπ
Γξαθείνπ γηα επίθαηξε παξνρή πιεξνθνξηψλ
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Ο χιινγνο Φνηηεηψλ
ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο
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Δηζαγωγηθά
Ο χιινγνο Φνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ
«ΠΗΣΣΑΚΟ» ηδξχζεθε ην Ννέκβξην ηνπ 1994 απφ ηνπο πξψηνπο θνηηεηέο πνπ
εηζήρζεζαλ ζην ηκήκα Γεσγξαθίαο θαηά ην αθαδεκατθφ έηνο 1994-95. Πξφθεηηαη γηα
ην πξσηνβάζκην ζπιινγηθφ φξγαλν ησλ θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο.
Αλψηαην φξγαλν ηνπ είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε. Ζ δηνίθεζε αζθείηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ο χιινγνο Φνηηεηψλ ιεηηνπξγεί θάησ απφ ηνπο φξνπο πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ θαη εθιέγεη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ
ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ.
Οη θνηηεηέο κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη ζην χιινγν κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, φπνπ
ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ
απαζρνινχλ ην Σκήκα Γεσγξαθίαο. Σν εαξηλφ εμάκελν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο
πξαγκαηνπνηνχληαη νη θαζηεξσκέλεο θνηηεηηθέο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ
ελδεθακεινχο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ πιιφγνπ. θνπφο ηνπ Γ.. είλαη
ε εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ζηηο Γεληθέο πλειεχζεηο (Γ..) ηνπ
πιιφγνπ Φνηηεηψλ. Οθηψ εθπξφζσπνη – κέιε ηνπ πιιφγνπ Φνηηεηψλ ζπκκεηέρνπλ σο κέιε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο. Σν
επηέκβξην θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο, ε Γ.. ηνπ πιιφγνπ Φνηηεηψλ εθιέγεη ηνπο
λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηεο ζηηο Δπηηξνπέο ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο.
Γξαζηεξηόηεηεο
Ο χιινγνο Φνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο έρεη εκπιαθεί ζε κία ζεηξά απφ
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζηήκε ηεο Γεσγξαθίαο. Ζ πξψηε απφ
απηέο αθνξά ζηελ δηνξγάλσζε ηεο Πξψηεο Δπηζηεκνληθήο Ζκεξίδαο ηνπ πιιφγνπ
Φνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο κε ζέκα «Γηαζηάζεηο ηεο χγρξνλεο
Γεσγξαθίαο: πνπδέο θαη Δπαγγεικαηηθέο Πξννπηηθέο, Γηεπηζηεκνληθφηεηα θαη
Δθαξκνγέο», ηνλ Ηνχλην ηνπ 1999. ηηο 14 Οθησβξίνπ 2000 πξαγκαηνπνηήζεθε θαη
ε Γεχηεξε Δπηζηεκνληθή Ζκεξίδα κε ζέκα «Διιεληθή Πφιε θαη Γεσγξαθία: Νέα
Παξαδείγκαηα ζηελ Δξκελεία θαη ηνλ ρεδηαζκφ». Ο χιινγνο Φνηηεηψλ
ζπκκεηείρε ζηε δηνξγάλσζε ηνπ δηεζλνχο ζπλεδξίνπ πνπ έγηλε ζηε Υίν ζηηο 23-25
Μαΐνπ 2002 κε ζέκα : «Σα ιηκάληα ηεο Μεζνγείνπ: Πνιηηηθέο αλάπηπμήο ηνπο θαη νη
επηδξάζεηο απηψλ ζε νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ επίπεδν» καδί κε ηα ηκήκαηα
Ναπηηιίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ (Υίνο) θαη Γξαθηθψλ Σερλψλ θαη
ρεδίαζεο πζηεκάησλ (χξνο).
Με ηε κεηαθνξά ηνπ ηκήκαηνο Γεσγξαθίαο ζηα νινθαίλνπξηα θαη ζχγρξνλα θηίξηα
ηνπ Λφθνπ Ξελία ην 2003 ν ζχιινγνο Φνηηεηψλ ζπλέρηζε λα δηνξγαλψλεη κηα ζεηξά
απφ εκεξίδεο βνεζψληαο ηφζν ζηελ πξνβνιή ηνπ Σκήκαηνο φζν θαη ηεο επηζηήκεο
ηεο Γεσγξαθίαο. ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2006 ζηελ αίζνπζα «Αληψλεο Σξίηζεο» ηνπ
Πλεπκαηηθνχ Κέληξνπ ηνπ Γ. Αζελαίσλ δηεμήρζε εκεξίδα κε ζέκα: «πνπδέο ζηε
Γεσγξαθία θαη πξννπηηθέο ζηαδηνδξνκίαο». Σε Γεπηέξα 22 Μαΐνπ 2006 ζην
ακθηζέαηξν ηνπ ηκήκαηνο Γεσγξαθίαο πξαγκαηνπνηήζεθε εκεξίδα κε ζέκα:
‗‗Υξήζεηο θαη πλεηζθνξά ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ ησλ Πιεξνθνξηψλ ζηελ
επηζηήκε‘‘. Ζ 3ε επηζηεκνληθή εκεξίδα έγηλε απφ ην χιινγν Φνηηεηψλ ζηηο 20
Μαξηίνπ 2008 θαη είρε σο ζέκα: ‗‗Ή επηζηήκε ηεο Γεσγξαθίαο ζηελ Διιάδα ηνπ 21νπ
αηψλα‘‘. Σέινο ζπκκεηείρε ζην 8ν Παλειιήλην Γεσγξαθηθφ πλέδξην (4-7
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Οθησβξίνπ 2007) ζην Σκήκα Γεσινγίαο ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ, θαζψο θαη ζηελ νξγάλσζε ηνπ Παγθφζκηνπ πλεδξίνπ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ηκήκα Γεσγξαθίαο (1-6 Ηνπλίνπ 2008) κε ηίηιν: «Studying,
Modeling and Sense-Making of Planet Earth».
Ο χιινγνο Φνηηεηψλ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ζπκκεηέρεη ζηελ νξγάλσζε
εθπαηδεπηηθψλ εθδξνκψλ θαη άιισλ πξνγξακκάησλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο φπσο
είλαη ε ζεξηλή πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ. Δπίζεο ν χιινγνο Φνηηεηψλ
ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο ζπιιφγνπο θνηηεηψλ ησλ ππνινίπσλ ηκεκάησλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ κε ζθνπφ ηε δηνξγάλσζε θνηλψλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ.
Παξάιιεια, ν χιινγνο Φνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο πξνζπαζεί λα
εληζρχζεη νηθνλνκηθά ηηο πνιηηηζηηθέο νκάδεο ησλ θνηηεηψλ πνπ δξνπλ ζηελ
Μπηηιήλε. Σέινο, ν χιινγνο Φνηηεηψλ θηλείηαη ζηα δεηήκαηα Δπαγγεικαηηθήο
Καηνρχξσζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Γεσγξάθσλ θαη ηνλ αληίζηνηρν
Φνηηεηηθφ χιινγν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Υαξνθνπείνπ, ππνζηεξίδνληαο ηα
επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ κειινληηθψλ Γεσγξάθσλ
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Ζ Έλσζε Γεσγξάθσλ
Διιάδαο
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Έλωζε Γεωγξάθωλ (Δ.ΓΔΩ.) Διιάδαο
Ζ Έλσζε Γεσγξάθσλ Διιάδαο απνηειεί ην πξψην επαγγεικαηηθφ θαη επηζηεκνληθφ
κε θεξδνζθνπηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν ησλ γεσγξάθσλ, απνθνίησλ ησλ Σκεκάησλ
Γεσγξαθίαο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ. Ζ δεκηνπξγία ηεο μεθίλεζε κε
πξσηνβνπιία ηνπ πιιφγνπ Φνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ν νπνίνο δηνξγάλσζε θαη ρξεκαηνδφηεζε ην ηδξπηηθφ
ζπλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 2 θαη 3 Μαξηίνπ ηνπ 2002 ζην Υαξoθφπεην
Παλεπηζηήκην. ε απηφ απνθαζίζηεθε ε ζχζηαζε κηαο πξνζσξηλήο δηνηθνχζαο
επηηξνπήο ε νπνία ζε ζπλεξγαζία κε εηδηθφ λνκηθφ ζχκβνπιν πξνρψξεζε ζηελ
ίδξπζε θαη λνκηκνπνίεζε ηεο Έλσζεο Γεσγξάθσλ Διιάδαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2002.
θνπόο ηεο Έλσζεο Γεσγξάθσλ είλαη ε πξνάζπηζε, πξνψζεζε θαη δηαζθάιηζε ησλ
επαγγεικαηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, αζθαιηζηηθψλ θαη ζπλδηθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ ησλ
κειψλ ηεο. εκαληηθφο ζηφρνο ηεο είλαη ε αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ γηα ηε δηάδνζε
θαη πξναγσγή ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο ηεο Γεσγξαθίαο. Παξάιιεια, πξνσζεί ηελ
δηαξθή επηκφξθσζε θαη ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ κειψλ ηεο θαη
αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο γεσγξαθηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ
Διιάδα.
Μέινο ηεο Έλσζεο Γεσγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη φπνηνο είλαη θάηνρνο πξνπηπρηαθνχ,
κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηεο Διιάδαο ή ηνπ
εμσηεξηθνχ.
Γξαζηεξηόηεηεο Έλωζεο
Ζ Έλσζε Γεσγξάθσλ κέρξη ζήκεξα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο
πνπ έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ θαηνρχξσζε ησλ επαγγεικαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ζηελ
πξνβνιή ησλ επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ γεσγξάθσλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο
απφ απηέο είλαη νη εμήο:
 Έληαμε ηνπ πηπρίνπ ηεο Γεσγξαθίαο ζε θιάδν εθπαηδεπηηθψλ ηεο
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ησλ
γεσγξάθσλ ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ θαζψο θαη ζηελ ηδησηηθή
δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε.
 Δλεκέξσζε ππνπξγείσλ, πεξηθεξεηαθψλ δηνηθήζεσλ θαη λνκαξρηαθψλ
απηνδηνηθήζεσλ γηα ηελ εηδηθφηεηα ηνπ γεσγξάθνπ πνπ είρε σο απνηέιεζκα
ηελ έληαμε ηνπ πηπρίνπ ηεο Γεσγξαθίαο ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνθεξχμεηο γηα
λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.
 Απνζηνιή επηζηνιψλ δηακαξηπξίαο ζε θνξείο πνπ δελ είραλ ζπκπεξηιάβεη ην
πηπρίν ηεο Γεσγξαθίαο ζηελ πξνθήξπμε ηνπο.
 Γηεξεχλεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ ησλ
γεσγξάθσλ θαη ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο.
 Γηεμαγσγή έξεπλαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ησλ γεσγξάθσλ
θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ πξνβιεκάησλ, ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζε
εθεκεξίδα επξείαο θπθινθνξίαο.
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Γεκηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα ηελ πξνβνιή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Έλσζεο
Γεσγξάθσλ θαη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ησλ κειψλ ηεο γηα πξνθεξχμεηο
λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.

Αλ θαη ηα παξαπάλσ απνηεινχλ κηα θαιή αξρή, είλαη ζαθέο φηη ππάξρνπλ αθφκα
πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κέζα απφ ζπιινγηθέο δξάζεηο. ηα
κειινληηθά ζρέδηα ηεο Έλσζεο Γεσγξάθσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ
δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζε:
(α) Γξάζεηο γηα ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε θαη ελίζρπζε ηνπ καζήκαηνο ηεο
Γεσγξαθίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζψο θαη ηελ ίζε κεηαρείξηζε ησλ
γεσγξάθσλ ζηνπο δηαγσληζκνχο ηνπ ΑΔΠ.
(β) Γηαξθή ελεκέξσζε φισλ ησλ δεκφζησλ θνξέσλ γηα ηα ζεκαηηθά πεδία δξάζεο
ησλ γεσγξάθσλ θαζψο θαη γηα ηηο δπλαηφηεηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ηνπο.
(γ) πκκεηνρή ζε εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο,
πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεζεί ην επάγγεικα ηνπ γεσγξάθνπ θαη λα εληζρπζεί ν ξφινο
ηνπο ζε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο.
(δ) Σέινο, πεξαηηέξσ δηεθδηθήζεηο (λνκνζεηηθέο, δηθαζηηθέο θ.α.) πνπ ζα ζπκβάιινπλ
ζηελ ελδπλάκσζε ηεο επαγγεικαηηθήο ζέζεο ησλ γεσγξάθσλ ζηνλ δεκφζην θαη ζηνλ
ηδησηηθφ ηνκέα.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Έλσζε Γεσγξάθσλ Διιάδαο κπνξείηε λα βξείηε
ζηελ παξαθάησ ηζηνζειίδα: www.geographers.gr
e-mail: geographers.gr@gmail.com
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ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ
ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-2010
ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
1.

Διζαγυγή ζηην Πληποθοπική ΓΔΧ 100

Ζ Δπηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο, Γπαδηθφ χζηεκα Αξίζκεζεο, Κσδηθνπνίεζε θαη Αλαπαξάζηαζε
Γεδνκέλσλ, Αξρηηεθηνληθή Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ, Τιηθφ θαη Λνγηζκηθφ Τπνινγηζηψλ, Λεηηνπξγηθά
πζηήκαηα, Γίθηπα Δπηθνηλσλίαο Τπνινγηζηψλ, Υξήζε εθαξκνγψλ (απηνκαηηζκνχ γξαθείνπ, πινήγεζεο
ζην δηαδίθηπν, ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ), Αλαπαξάζηαζε Γξαθηθψλ, Αλαπαξάζηαζε Γεσγξαθηθψλ
Γεδνκέλσλ, Αιγφξηζκνη θαη Λνγηθά Γηαγξάκκαηα, Αξρέο Πξνγξακκαηηζκνχ Τπνινγηζηψλ, Δηδηθά ζέκαηα
εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο ζηε Γεσγξαθία.

2. Φςζική Γευγπαθία – Γευμοπθολογία ΓΔΧ 101
πζηήκαηα θαη δηεξγαζίεο ζηνλ πιαλήηε Γε. Ζ δνκή θαη ε ειηθία ηεο γεο - ην εζσηεξηθφ ηεο γεο, ν θινηφο
ηεο γεο θαη ε ζχζηαζε ηεο. Ζπεηξσηηθέο κάδεο θαη σθεάληεο ιεθάλεο. Ζ ζεσξία ησλ ιηζνζθαηξηθψλ
πιαθψλ. Φπζηθά πιηθά. Οξπθηά θαη πεηξψκαηα. Δλδνγελείο θαη εμσγελείο γεσκνξθνινγηθέο δηεξγαζίεο. Ο
γεσκνξθνινγηθφο θχθινο. Ζπεηξνγέλεζε – νξνγέλεζε. Ζθαηζηεηφηεηα, εθαίζηεηα, εθαηζηεηνγελείο
γεσκνξθέο. Παξακφξθσζε ηνπ ζηεξενχ θινηνχ, πηπρέο θαη ξήγκαηα. εηζκνί. Μεραληθή θαη ρεκηθή
απνζάζξσζε θαη δηάβξσζε. Τδξνινγηθφο θχθινο. Καηαλνκή ηνπ λεξνχ ζηε θχζε. Δπηθαλεηαθά θαη
ππφγεηα λεξά. Γεσκνξθνινγηθή δξάζε ηνπ επηθαλεηαθνχ λεξνχ. Πνηάκηα ζπζηήκαηα. Πνηάκηεο απνζέζεηο.
Κνηιάδεο, θαξάγγηα, δέιηα πνηακψλ. Γηάιπζε ησλ πεηξσκάησλ. Δπηθαλεηαθέο θαη ππφγεηεο θαξζηηθέο
δνκέο. Παγεηψλεο. Γεκηνπξγία ησλ παγεηψλσλ. Σχπνη παγεηψλσλ. Γεσκνξθέο παγεηψδνπο δηάβξσζεο θαη
απφζεζεο. Γεσκνξθέο αηνιηθήο πξνέιεπζεο. Αηνιηθή δηάβξσζε, Αηνιηθέο απνζέζεηο. Χθεαλνγξαθία.
Δηζαγσγή ζηνπο σθεαλνχο. Σα πεξηζψξηα ησλ σθεαλψλ. Ο σθεάληνο ππζκέλαο. Παξάθηηεο δηεξγαζίεο θαη
ηνπία. Γεσκνξθέο παξάθηηαο δηάβξσζεο. Παξάθηηεο απνζέζεηο. Σχπνη αθηψλ. Κχκαηα θαη παιίξξνηεο.
Γεψηνπνη. Γεσκνξθνινγηθή θιεξνλνκηά.

3. ύγσπονη Ανθπυπογευγπαθία ΓΔΧ 102
Αληηθείκελν θαη πεξηερφκελν ηεο επηζηήκεο ηεο Αλζξσπνγεσγξαθίαο. ρέζε θαη αιιειεπίδξαζε κε ηελ
Φπζηθή Γεσγξαθία. Σα επηζηεκνληθά ππνπεδία ηεο Αλζξσπνγεσγξαθίαο. χγρξνλε Οηθνλνκηθή
Γεσγξαθία: Παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πφξνη, πιεζπζκφο, θπζηθά δηαζέζηκα, πεξηβάιινλ,
ρσξνζεηήζεηο θαη ξνέο ζηνλ ρψξν. Θεσξεηηθά δεηήκαηα θαη ζρνιέο ζθέςεο ζηελ ζχγρξνλε
αλζξσπνγεσγξαθία. Πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη πνιηηηθή. Αζηηθνπνίεζε,
αζηηθή αλάπηπμε θαη πνιηηηθή.

4. Οικονομική Η ΓΔΧ 103
Βαζηθέο έλλνηεο θαη ζεσξίεο ηεο Μηθξννηθνλνκηθήο. πκπεξηθνξά θαηαλαισηή: απνθάζεηο ησλ αηφκσλ ή
Βαζηθέο έλλνηεο θαη ζεσξίεο ηεο Μηθξννηθνλνκηθήο. πκπεξηθνξά θαηαλαισηή: απνθάζεηο ησλ αηφκσλ ή
ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηαλάισζεο ή
απνηακίεπζεο. πκπεξηθνξά παξαγσγνχ: απνθάζεηο γηα ηα είδε θαη ηηο πνζφηεηεο ησλ αγαζψλ πνπ ζα
παξαρζνχλ θαζψο θαη ησλ ζπλδπαζκψλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Θεσξία
ησλ ηηκψλ: δηακφξθσζε ηηκψλ ησλ αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ αλάινγα κε ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο. Καηαλνκή ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Οηθνλνκηθφ Κχθισκα. Δίδε θαη Μνξθέο Δπηρεηξήζεσλ, Θεσξία ηνπ Κφζηνπο, Θεσξία ηεο Εήηεζεο,
Θεσξία ηεο Πξνζθνξάο, Αληαιιαγή θαη Ηζνξξνπία Αγνξάο, Μνξθέο θαη Δίδε Αγνξψλ: Διεχζεξνο
Αληαγσληζκφο, Οιηγνπψιην, Μνλνπψιην, Μνλνπσιηαθφο Αληαγσληζκφο, Τπνδείγκαηα Stackelberg,
Cournot, Bertrand. Πξνβιήκαηα Μεγηζηνπνίεζεο ησλ Κεξδψλ θαη Διαρηζηνπνίεζεο Κφζηνπο. Πξνβιήκαηα
Μεγηζηνπνίεζεο Υξεζηκφηεηαο. Κακπχιεο Ηζνπαξαγσγήο, Κακπχιεο Αδηαθνξίαο. Βαζηθά
Μαθξννηθνλνκηθά Μεγέζε. Οηθνλνκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο θαη ρεδηαζκφο. Δπελδχζεηο θαη Αμηνιφγεζε
Δπελδχζεσλ. Αλάιπζε Αξηζκνδεηθηψλ θαη Νεθξνχ εκείνπ .

5. Ποζοηικέρ Μέθοδοι ζηη Γευγπαθία ΓΔΧ 104
Πεξηγξαθηθή ηαηηζηηθή. Πιεζπζκφο θαη δείγκα. ηαηηζηηθέο κεηαβιεηέο θαη ηχπνη κεηαβιεηψλ. Πίλαθεο
θαη γξαθηθέο παξαζηάζεηο. Πεξηγξαθηθά κέηξα γηα νλνκαζηηθέο θιίκαθεο. Καηαλνκέο ζπρλνηήησλ.
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Ηζηνγξάκκαηα. Μέηξα θεληξηθήο ζέζεο. Μέηξα δηαζπνξάο. ηνηρεία πλδπαζηηθήο. ηνηρεία Θεσξίαο
Πηζαλνηήησλ. Καηαλνκέο πηζαλνηήησλ. Γεηγκαηνιεςία. Καηαλνκέο δεηγκαηνιεςίαο. Δθηηκεηηθή. Έιεγρνη
ππνζέζεσλ (παξακεηξηθνί). Δηζαγσγή ζηε ρξήζε παθέηνπ ζηαηηζηηθνχ ινγηζκηθνχ.

6. Διζαγυγή ζηη Υαπηογπαθία ΓΔΧ 105
Βαζηθέο αξρέο ραξηνγξαθίαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε: (α) ζηα πξνβνιηθά ζπζηήκαηα θαηαζθεπήο ραξηψλ, (β)
ζηα είδε ραξηψλ, (γ) ζηελ εχξεζε γεσγξαθηθψλ ζπληεηαγκέλσλ θαη (δ) ζηελ πνζνηηθή ραξηνγξαθία
(κέηξεζε απνζηάζεσλ, εκβαδψλ, θιίζεσλ, φγθσλ). Δηζαγσγή ζηελ απηνκαηνπνηεκέλε ραξηνγξαθία.
Δηζαγσγή ζηε ζεκαηηθή ραξηνγξαθία, νπηηθνπνίεζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, νπηηθέο κεηαβιεηέο
ζεκεηαθψλ, γξακκηθψλ θαη επηθαλεηαθψλ ραξηνγξαθηθψλ ζπκβφισλ.

7. Φςζική Γευγπαθία -- Κλιμαηολογία ΓΔΧ 106
Αλάιπζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ (ειηαθή θαη γήηλε αθηηλνβνιία, πίεζε, ζεξκνθξαζία, πεηφο, άλεκνο θ.α.) θαη
ησλ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ (αηκνζθαηξηθή θαη ζαιάζζηα θπθινθνξία) πνπ δηακνξθψλνπλ ηνλ θαηξφ θαη ην
θιίκα κηαο πεξηνρήο. Πεξηγξαθή ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ηνπο πάλσ ζηε γε θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο
ηνπο κε άιια ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο φπσο ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, νη πδαηηθνί πφξνη, νη
σθεαλνί θ.α. Αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ησλ θιηκαηηθψλ ηχπσλ ζε παγθφζκην
επίπεδν. Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ αιιειεπίδξαζε θιίκαηνο θαη αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Δμέηαζε
ζχγρξνλσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ φπσο νη θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη ε ηξχπα ηνπ φδνληνο.
Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ θιηκαηηθψλ ηχπσλ ζε παγθφζκην επίπεδν.

8. Κοινυνική Γευγπαθία ΓΔΧ 107
Ζ ζρέζε ησλ ελλνηνινγηθψλ θαηεγνξηψλ ‗θνηλσλίαο‘ θαη ‗γεσγξαθίαο‘. Κνηλσληθέο ηάμεηο θαη κεραληζκνί
θαηαλνκήο ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ. Αζηηθφηεηα, αζηηθά θνηλσληθά θηλήκαηα θαη ε Μεζνγεηαθή πφιε.
Κνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη θνηλσληθή πνιηηηθή. Φεκηληζηηθέο γεσγξαθίεο: ζπγθξφηεζε θνηλσληθψλ
ηαπηνηήησλ· θχιν θαη θαηαλνκή ηνπ νηθηζηηθνχ ρψξνπ. Έζλνο-Φπιή θαη ρσξηθφο δηαρσξηζκφο.
Πιεζπζκηαθή νκνγελνπνίεζε θαη ην λενειιεληθφ θξάηνο. Μεηαθηλήζεηο θαη κεηαλάζηεπζε. Γεσγξαθία
ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ Διιάδα.

9. Πληθςζμιακή Γευγπαθία ΓΔΧ 108
Αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ ρσξηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ
αλζξψπηλσλ πιεζπζκψλ θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπο ζην ρψξν θαη ην ρξφλν. Γηαθνξνπνίεζε ηεο
Πιεζπζκηαθήο Γεσγξαθίαο -- κε ηελ έκθαζε ηεο ζηε ρσξηθή δηάζηαζε ηνπ πιεζπζκηαθνχ παξάγνληα -απφ ηε Γεκνγξαθία θαη ηηο ζπλαθείο επηζηήκεο. Πξνζδηνξηζκφο θαη εξκελεία ησλ ηάζεσλ πνπ δηαγξάθνπλ
ζηελ Δπξψπε θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε νη βαζηθέο δεκνγξαθηθέο ζπληζηψζεο: γελλεηηθφηεηα,
γνληκφηεηα, ζλεζηκφηεηα θαη κεηαλάζηεπζε.

10. Αζηική Γευγπαθία ΓΔΧ 109
Δηζαγσγή ζηελ Αζηηθή Γεσγξαθία – ελλνηνινγηθφ ππφβαζξν, επηζηεκνληθνί φξνη, θξηηηθή παξνπζίαζε θαη
εμέηαζε βαζηθψλ ζεσξηψλ θαη αλαιπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Βαζηθέο πεγέο θαη ηξφπνη δηακφξθσζεο ηνπ
απαξαίηεηνπ πιεξνθνξηαθνχ ππφβαζξνπ αλαθνξηθά κε ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε, ηα βαζηθά εξγαιεία θαη ηηο
ηερληθέο επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ. Πιεζπζκηαθή θηλεηηθφηεηα, κεηαλάζηεπζε, αζηηθνπνίεζε. H κνξθή θαη
ε δνκή ηεο γεσγξαθηθήο αλάπηπμεο – ζπγθέληξσζε, αληζφηεηα. Δλλνηνινγηθφ θαη εκπεηξηθφ ππφβαζξν γηα
ηελ αλάιπζε ηεο ζρέζεο: πφιε – ελδνρψξα. Kαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ζην ρψξν (δηνηθεηηθά φξηα, φξηα
αξκνδηνηήησλ αθηίλεο επηξξνήο), πεξηθεξεηνπνίεζε. Tν κέγεζνο θαη ε ζεκαζία ηνπ νηθηζκνχ. H αγνξά
εξγαζίαο - θαηαλνκή ηεο απαζρφιεζεο ζην ρψξν. Σν ζχζηεκα ησλ νηθηζκψλ. Απφπεηξεο ηεξάξρεζεο
νηθηζκψλ. H αλαδήηεζε ηεο θεληξηθφηεηαο (εμέιημε ησλ αληηιήςεσλ, παιαηφηεξεο θαη ζχγρξνλεο
πξνζεγγίζεηο). Αλαιπηηθέο πξνεθηάζεηο θαη πξνεθηάζεηο πνιηηηθήο (Διιάδα θαη Δπξψπε).

11. Διζαγυγή ζηα ΓΠ ΓΔΧ 200
Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ησλ πζηεκάησλ Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ). Δθαξκνγέο ΓΠ.
Μνξθέο θαη κεηαηξνπέο δεδνκέλσλ. πιινγή θαη εηζαγσγή ρσξηθψλ θαη πεξηγξαθηθψλ ζηνηρείσλ.
Γηφξζσζε ιαζψλ εηζαγσγήο. Μεηαζρεκαηηζκνί ζπληεηαγκέλσλ. Γεκηνπξγία βαζηθνχ ράξηε.
Μεηαδεδνκέλα. Υσξηθέο παξεκβνιέο (ζεκεηαθέο θαη πεξηνρψλ/πνιπγφλσλ). Δπεμεξγαζία ρσξηθψλ
δεδνκέλσλ δεδνκέλσλ ζε ηξεηο δηαζηάζεηο. Γηαρείξηζε ιαζψλ, βαζηθή εθηίκεζε δηάδνζεο ιαζψλ ζε
ππεξζέζεηο ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο.
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12. Πεπιβάλλον και Οικολογία ΓΔΧ 201
Αξρέο, επηζηήκε, πνιηηηθή – Ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο Οηθνινγίαο σο επηζηήκεο θαη ηεο πνιηηηθήο
Οηθνινγίαο. πκπηψκαηα, αίηηα θαη γεσγξαθηθέο δηαζηάζεηο (νηθνινγηθέο, θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο,
πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο) θαη επηπηψζεηο ηεο Πεξηβαιινληηθήο – Οηθνινγηθήο θξίζεο (ξχπαλζε,
θιηκαηηθή – πιαλεηηθή αιιαγή, ππνβάζκηζε νηθνζπζηεκάησλ, εμάληιεζε θπζηθψλ πφξσλ, βηνινγηθέο
εηζβνιέο, αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο ζην πεξηβάιινλ). Αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ –
Αεηθνξία.
Οξγάλσζε θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο δσήο ζην ρψξν (βηνινγηθφ, νηθνινγηθφ) θαη ηνλ ρξφλν (γεσηζηνξηθφεμειηθηηθφ, νηθνινγηθφ). Αιιειεμαξηήζεηο αβηνηηθήο θαη βηνηηθήο ζπληζηψζαο: Γνκή, ιεηηνπξγία θαη
δπλακηθή νξγαληζκψλ, βηνθνηλνηήησλ, νηθνζπζηεκάησλ, βηφζθαηξαο. Ρνή ελέξγεηαο θαη πιηθψλ ζηα
νηθνζπζηήκαηα – Βηνγεσρεκηθνί θχθινη – Δπηδξάζεηο νηθνινγηθψλ παξαγφλησλ, αβηνηηθψλ (ειηαθή
αθηηλνβνιία, ζεξκνθξαζία, θσο, λεξφ, έδαθνο) θαη βηνηηθψλ (ζρέζεηο κεηαμχ νξγαληζκψλ – εηδψλ).
Πιεζπζκηαθή νηθνινγία.
Πξαθηηθέο αζθήζεηο πεδίνπ: 1.Έξεπλα ζην εξγαζηήξην θαη ζην πεδίν – Οξγάλσζε πεηξάκαηνο, 2.Βαζηθέο
αξρέο δεηγκαηνιεςίαο, 3.Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ – ηαηηζηηθή Αλάιπζε – Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ –
πγγξαθή επηζηεκνληθήο εξγαζίαο, 4.Υσξνδηάηαμε θπηηθψλ εηδψλ, 5.ρέζε κεηαμχ εηδψλ ζην ρψξν,
6.Αθζνλία εηδψλ – βηνπνηθηιφηεηα, 7.Δπίδξαζε αληαγσληζκνχ ζην ξπζκφ αχμεζεο θπηψλ

13. Πολιηιζμική Γευγπαθία ΓΔΧ 202
Τπνθεηκεληθφηεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα. Κνπιηνχξα, πνιηηηζκφο, πνιηηηζκηθφ ζχζηεκα: κία ζπλνπηηθή
ζεσξεηηθή δηεξεχλεζε. Γεσγξαθηθέο κέζνδνη πνιηηηζκηθήο αλάιπζεο. Οπκαληζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη
θαηλνκελνινγία. πζηήκαηα αμηψλ. Ηδενινγία θαη θνπιηνχξα. Παξάδνζε θαη εθζπγρξνληζκφο. Τςειφο θαη
ιατθφο πνιηηηζκφο. Γεσγξαθηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο. Ζ λενειιεληθή θπζηνγλσκία:
ειιεληζκφο, έλλνηα θαη πξαγκαηηθφηεηα. Πνιηηηζκηθή Γεσγξαθία: επηζηεκνληθέο θαηαβνιέο, ηζηνξηθή
πνξεία, θαη πξννπηηθέο. Κεληξηθνί γεσγξαθηθνί πξνβιεκαηηζκνί θαη βαζηθέο γεσγξαθηθέο έλλνηεο κέζα
απφ ηε ζεψξεζε ηνπ πνιηηηζκνχ. Ο παγθφζκηνο ράξηεο ηνπ πνιηηηζκνχ: θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο κεηαβιεηέο
θαη δηαρξνληθή αλαθνξά ζηελ πξνέιεπζε θαη αλάπηπμε πνιηηηζκηθψλ ζπζηεκάησλ. Θεσξίεο δηάδνζεο
πνιηηηζκηθψλ ηδεψλ θαη πξαθηηθψλ ζηε γεσγξαθία.

14. Οικονομική Γευγπαθία ΓΔΧ 203
Σν αληηθείκελν ηεο νηθνλνκηθήο γεσγξαθίαο: oξηζκνί θαη εξσηήκαηα. Μέζνδνο πξνζέγγηζεο θαη ηζηνξηθή
εμέιημε ηεο Οηθνλνκηθήο Γεσγξαθίαο. Ζ δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δθβηνκεράληζε,
καδηθή παξαγσγή θαη ζπληνληζηηθνί ζεζκνί. Σν πξφβιεκα ηεο ρσξνζέηεζεο. Ζ άληζε ρσξηθή αλάπηπμε. Ζ
θξίζε ηεο καδηθήο παξαγσγήο θαη νη ρσξηθέο ηεο επηπηψζεηο. Ζ αλαδηάξζσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε αζηηθή
δπλακηθή ηνπ θαπηηαιηζκνχ. πλάγνληαο ηελ πεξηθέξεηα απφ ηε δηεζλή θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε:
νηθνλνκηθή εμάξηεζε θαη γεσγξαθηθέο αληζφηεηεο. Ζ ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε παξαγσγή ησλ
γεσγξαθηθψλ αληζνηήησλ. Δξγαζία θαη ρσξηθή αλαδηάξζξσζε. Γεσγξαθηθή εθβηνκεράληζε θαη
αλαδηάξζξσζε. Οη γεσγξαθίεο ηεο επέιηθηεο ζπζζψξεπζεο θαη ηα φξηά ηεο. Γίθηπα επηρεηξήζεσλ θαη λέεο
καξζαιηαλέο ζπλνηθίεο. Σερλνινγία θαη ρσξν-νηθνλνκηθή αλαδηάξζξσζε. Ζ λέα νηθνλνκηθή γεσγξαθία ησλ
ππεξεζηψλ.

15. Πολιηική Γευγπαθία και Γευπολιηική ΓΔΧ 204
Ζ πνιηηηθή νξγάλσζε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ: θξάηνο, έζλνο θαη εζληθφ θξάηνο, ηχπνη θξαηψλ. ξηα
θαη ζχλνξα, επηθξάηεηα, δηνηθεηηθή θαηάηκεζε. Αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζπιινγηθνηήησλ
θαη νκάδσλ ζηνλ ρψξν, κε αληηθείκελν ηνλ ρψξν ζε ηνπηθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλή-παγθφζκην
επίπεδν. πκκεηνρή θαη ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ζην εζληθφ θξάηνο, απνδεκία- κεηαλάζηεπζε-δηαζπνξάκεηνλφηεηεο. Υξήζε ηεο εληνπηφηεηαο, ηεο ζξεζθείαο, ηεο γιψζζαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εζλνπνιηηηζκηθήο δηαθνξεηηθφηεηαο ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπ θξάηνπο θαη ησλ νκάδσλ. Δθινγέο θαη ρσξηθή
αλάιπζε. Θεσξίεο Γηεζλψλ ρέζεσλ. Γεσπνιηηηθή θαη νη δηάθνξεο ζρνιέο ηεο. Ηκπεξηαιηζκφο,
Απνηθηνθξαηία θαη Απν-απνηθηνπνίεζε, Φπρξφο Πφιεκνο θαη κεηά δηπνιηθή επνρή. Πνιηηηθή γεσγξαθία
ησλ πδάησλ θαη ηεο ζάιαζζαο. χγρξνλνη δηεζλείο δξψληεο: Κξάηε, ππεξεζληθνί ζηξαηησηηθνί θαη
πνιηηηθνί νξγαληζκνί, Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλσληθά Κηλήκαηα.
Πξνζεγγίζεηο ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο. Πνιηηηθή θαη ζρέζεηο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο.
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16. Διζαγυγή ζηον Πολεοδομικό σεδιαζμό ΓΔΧ 205
Πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πφιε – ε πφιε σο θπζηθφο ρψξνο, νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, θνηλσληθφ ζχζηεκα, ζεζκηθφ
ζχζηεκα. Ζ πνιηηηθή νηθνλνκία ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ – παξαγσγή, θαηαλάισζε, αλαπαξαγσγή, θνηλσληθέο
ζπγθξνχζεηο θαη αζηηθφο ρψξνο. Δζσηεξηθή δνκή νηθηζκψλ θαη πφιεσλ. Θεσξίεο δνκήο ηνπ αζηηθνχ
ρψξνπ. Σν θέληξν ηεο πφιεο, νη πξναζηηθέο/ πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο. Λεηηνπξγίεο/ δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ
αζηηθφ ρψξν. Υξήζεηο γεο – θαηνηθία, βηνκεραλία, ππεξεζίεο, εκπφξην, κεηαθνξηθή ππνδνκή, θνηλσληθή
θαη ηερληθή ππνδνκή, άιιεο ρξήζεηο. H έλλνηα ηνπ πξνηχπνπ. H έληαζε ηεο αλάπηπμεο. H έλλνηα ηεο
ππθλφηεηαο (θαηαζθεπαζηηθέο, πιεζπζκηαθέο ππθλφηεηεο, ππθλφηεηεο δξαζηεξηνηήησλ θ.ά.). ρεδηαζκφο –
νξηζκνί, ηχπνη ζρεδηαζκνχ, επίπεδα ζρεδηαζκνχ, ε έλλνηα ηνπ ζρεδίνπ, ε έλλνηα ηνπ πξνγξάκκαηνο,
πεξηερφκελν, δηαδηθαζίεο εθαξκνγήο θαη θoξείο ζρεδηαζκνχ. Mεγάιεο θακπέο ζηελ πνιενδνκηθή ηζηνξία
ησλ Eπξσπατθψλ πφιεσλ. H παξέκβαζε ζην ρψξν – έιεγρνο ηεο αλάπηπμεο, πνιηηηθή ρξήζεσλ γεο,
πνιηηηθή απαζρφιεζεο, θαηαζθεπή ππνδνκήο. H εκπεηξία ζηε Eιιάδα – ζεζκηθφ πιαίζην, ηχπνη ξπζκίζεσλ
θαη ζρεδίσλ. H εκπεηξία ζηνλ Eπξσπατθφ ρψξν. Γηακφξθσζε πιαηζίνπ παξέκβαζεο – έλλνηα θαη εξγαιεία
πνιηηηθήο.

17. Γευγπαθία ηηρ Δλλάδαρ ΓΔΧ 206
Μάζεκα πνπ θαιχπηεη ηε θπζηθή γεσγξαθία θαη ηελ αλζξσπνγεσγξαθία ηεο Διιάδαο.
A. ΜΔΡΟ. Ζ ελφηεηα ηεο θπζηθήο γεσγξαθίαο εμεηάδεη ηε γεσινγία, γεσκνξθνινγία θαη ην έκβην θπζηθφ
πεξηβάιινλ ηεο Διιάδαο. Γεσκνξθνινγία –Γεσινγία ηεο Διιάδαο (Οξεηλνί φγθνη, γεσινγηθέο δψλεο θαη
γεσηεθηνληθή εμέιημε ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ, ηχπνη πεηξσκάησλ, νξπθηά θαη κεηαιιεχκαηα, εθαίζηεηα –
γεσζεξκηθά πεδία, ξήγκαηα, εζσηεξηθέο ιεθάλεο, πνηάκηα ζπζηήκαηα – θνηιάδεο - θαξάγγηα, ιίκλεο –
δέιηα – ιηκλνζάιαζζεο - πγξφηνπνη, επηθαλεηαθέο θαη ππφγεηεο θαξζηηθέο κνξθέο, πδάηηλνη πφξνη,
λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα,) Καηαλνκή θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ θπξίαξρσλ εηδψλ ρισξίδαο θαη
παλίδαο. (6 Δβδνκάδεο)
Β. ΜΔΡΟ Ζ ελφηεηα ηεο αλζξσπνγεσγξαθίαο εμεηάδεη θνηλσληθννηθνλνκηθνχο κεηαζρεκαηηζκνχο θαη
ζχγρξνλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ, δίλνληαο έκθαζε ηφζν ζηα θαηλφκελα φζν θαη ζηηο
δπλακηθέο. Δμεηάδνληαη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο, κεηαλάζηεπζε θαη γεσγξαθηθή θηλεηηθφηεηα ηνπ
πιεζπζκνχ, νη πφιεηο ηεο Διιάδαο θαη νη ηδηνκνξθίεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθνπνίεζεο κε έκθαζε ζηελ
Αζήλα θαη ζηηο κηθξέ πφιεηο – πφινπο. Παξνπζηάδεηαη ε ηζηνξηθή δηαδξνκή ησλ έγγεησλ ζρέζεσλ (εζληθέο
γαίεο, αγξνηηθφ δήηεκα, κεηαξξχζκηζε, ζχγρξνλεο εμειίμεηο)θαη ε κεηαπνιεκηθή αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο
κε πνιηηηθέο, δείθηεο αλάπηπμεο θαη πεξηθεξεηαθέο θαηαλνκέο – αληζφηεηεο. Σέινο, δίλεηαη ε πνιηηηθή
γεσγξαθία ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ. (6 εβδνκάδεο)
Γ. ΜΔΡΟ Δβδνκαδηαία ππνρξεσηηθή εθπαηδεπηηθή επίζθεςε. ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο
πξαγκαηνπνηείηαη εβδνκαδηαία εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζε πεξηνρέο ηεο Διιάδαο κε κεγάιν
θπζηθνγεσγξαθηθφ θαη αλζξσπνγεσγξαθηθφ ελδηαθέξνλ.

18. Πεπιθεπειακή Ανάπηςξη και Υυποηαξικόρ σεδιαζμόρ ΓΔΧ 207
Βαζηθέο έλλνηεο γηα ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ αλάπηπμε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ρψξνπ: βαζηθέο
(παιηέο θαη λεφηεξεο) ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ο ζρεδηαζκφο ηεο αλάπηπμεο. Ο πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο:
ζθνπνί, κέζα, δηιήκκαηα. Ο πεξηθεξεηαθφο ζρεδηαζκφο «απφ ηα θάησ»: δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνί ηνπηθήο
αλάπηπμεο. Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο: είδε ζρεδηαζκνχ, απνθέληξσζε θαη επίπεδα ρσξηθήο
δηαθπβέξλεζεο, θνξείο ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, αξρέο εηαηξηθφηεηαο θαη επηθνπξηθφηεηαο ζην ζρεδηαζκφ,
κεζνδνινγία ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ πνιηηηθή θηινζνθία ηνπ ζρεδηαζκνχ. Δπξσπατθή Έλσζε θαη
Διιάδα: άληζε αλάπηπμε ηνπ ρψξνπ θαη πνιηηηθέο ζχγθιηζεο (ΚΠ, ΠΔΠ, ΠΑ θιπ). Ζ ρσξνηαμηθή
δηάζηαζε ηεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο: απφ ην «Δπξψπε 2000» θαη 2000 + ζην ΑΚΥ (ρέδην
Αλάπηπμεο ηνπ Κνηλνηηθνχ Υψξνπ –ESDP/Δuropean Spatial Development Perspective) θαη ζηελ Δδαθηθή
Αηδέληα (Territorial Agenda). Σα ζπζηήκαηα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ. Ζ ηζηνξηθή
εμέιημε ηεο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο, ησλ ζεζκψλ θαη ησλ «εξγαιείσλ» ζρεδηαζκνχ ζηελ Διιάδα. Σν ηζρχνλ
ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηνλ ρσξνηαμηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζηε ρψξα καο: αξρέο/ζηφρνη,
φξγαλα θαη κέζα ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, κεραληζκνί εθαξκνγήο, ειέγρνπ θαη ππνζηήξημεο ηνπ
ζρεδηαζκνχ. Γεληθφ πιαίζην ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο: βαζηθέο αξρέο θαη
θαηεπζχλζεηο ρσξνηαμηθήο πνιηηηθήο.

19. Ποιοηικέρ Μέθοδοι ζηη Γευγπαθία ΓΔΧ 208
Ο ζηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη κηα νινθιεξσκέλε εηζαγσγή ζην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν θαη ζηηο ηερληθέο
αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο. Έκθαζε δίδεηαη ζηελ αλάιπζε πνηνηηθψλ
δεδνκέλσλ κε ρξήζε Ζ/Τ θαη εηδηθψλ ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο θαη ζηηο πνιπκεζνδνδνινγηθέο
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πξνζεγγίζεηο. Θεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ πνηνηηθψλ κεζφδσλ θνηλσληθήο έξεπλαο (ζεηηθηζκφο,
κεηαζεηηθηζηηθά ξεχκαηα, εξκελεπηηθέο θαη θξηηηθέο ζεσξήζεηο), κέζνδνη παξαγσγήο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ,
αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ. Οη πνηνηηθέο κέζνδνη θνηλσληθήο έξεπλαο ζηελ αλζξσπνγεσγξαθία.

20. σεδιαζμόρ Δθαπμοζμένηρ Έπεςναρ ζηη Γευγπαθία ΓΔΧ 300
Ζ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη ηα ζηάδηα ηεο. ηξαηεγηθέο έξεπλαο/Δξεπλεηηθά ζρέδηα. Ζ εγθπξφηεηα ηεο
έξεπλαο. Δλλνηνινγηθνί θαη ιεηηνπξγηθνί νξηζκνί κεηαβιεηψλ. Μέηξεζε. Αμηνπηζηία θαη εγθπξφηεηα ησλ
κεηξήζεσλ. Δπηινγή αλαιπηηθψλ ηερληθψλ. πιινγή δεδνκέλσλ. ρεδηαζκφο δεηγκαηνιεπηηθήο έξεπλαο.
Γεηγκαηνιεςία. Δξσηεκαηνιφγηα – ζχληαμε θαη εθηέιεζε. Πεηξακαηηθέο θαη εκη-πεηξακαηηθέο ηερληθέο.
Έξεπλα πεδίνπ. Παξαηήξεζε. πλεληεχμεηο. Μειέηεο πεξηπηψζεσλ. Γεπηεξνγελήο αλάιπζε. Δπεμεξγαζία
θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ – Σερληθέο πεξηγξαθήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ζηαηηζηηθνί έιεγρνη. Δξκελεία
απνηειεζκάησλ έξεπλαο. πκπεξάζκαηα έξεπλαο. Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ έξεπλαο. Θέκαηα
εξεπλεηηθήο δενληνινγίαο.

21. Υυπική ηαηιζηική ΓΔΧ 301
Δηζαγσγή ζηηο ϐαζηθέο έλλνηεο ηεο ρσξηθήο ζηαηηζηηθήο πνπ αθνξνχλ ζηελ αλάιπζε γεσγξαθηθψλ θαη
γεληθφηεξα ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. Δμνηθείσζε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε γξακκηθήο άιγεβξαο θαη ζηαηηζηηθήο
δεηγκαηνιεςίαο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ Matlab γηα ηε θαηαλφεζε βαζηθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο ηεο ρσξηθήο
ζηαηηζηηθήο. Παραδείγκαηα εθαξκνγψλ ηεο ρσξηθήο ζηαηηζηηθήο ζηελ αλάιπζε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηε
φπζηθή γεσγξαθία θαη ηελ αλζξσπνγεσγξαθία.

22. Αγγλικά I ΓΔΧ 150
23. Αγγλικά IΗ ΓΔΧ 151
24. Γαλλικά Η ΓΔΧ 152
25. Γαλλικά ΗΗ ΓΔΧ 153
26. Πηςσιακή Δπγαζία ΓΔΧ 499
ΚΑΣ’ ΔΠΗΛΟΓΖ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
Οκάδα 1: Φπζηθή Γεωγξαθία θαη Πεξηβάιινλ
1. Διζαγυγή ζηη Γευλογία ΓΔΧ 210
Γνκή ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο Γεο. Ληζνζθαηξηθέο πιάθεο. Μεραληζκφο γέλεζεο ζεηζκψλ, ζεηζκηθά θχκαηα.
Μέγεζνο θαη έληαζε ζεηζκψλ. εηζκηθφηεηα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ. Ζθαίζηεηα ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ.
Πεηξψκαηα. Πηπρψζεηο, Ρήγκαηα. Γεσινγηθφο θχθινο. Οξνγελεηηθά ζπζηήκαηα. πλνπηηθή γεσινγηθή
ηζηνξία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξψπεο. Παιαηνθιηκαηνινγία - Παγεηψδεηο πεξίνδνη. Απνιηζψκαηα.
Γεσινγηθνί αηψλεο. Έλλνηα ηνπ θνηηάζκαηνο, εθκεηαιιεχζηκα θνηηάζκαηα. Οξπθηφο πινχηνο ηεο Διιάδαο.
Πεηξέιαην - Άλζξαθαο. Γεσζεξκηθή ελέξγεηα.

2. Γευγπαθία Φςζικών Καηαζηποθών ΓΔΧ 211
Δηζαγσγή ζην πξφβιεκα ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Αλζξσπνινγία ησλ θαηαζηξνθψλ. Αηκνζθαηξηθνί θαη
πδξνινγηθνί θίλδπλνη. Ππξθαγηέο. Γηάβξσζε εδάθνπο. Δξεκνπνίεζε. Καηνιηζζήζεηο. εηζκηθή θαη
εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα. Σερλνινγηθά αηπρήκαηα. Δθηίκεζε θηλδχλνπ θαη δηαρείξηζε θξίζεσλ.
πζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαηαζηξνθψλ. Καηαζηξνθέο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα. Πνιηηηθή
πξνζηαζία θαη επηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο αληηκεηψπηζεο εθηάθησλ αλαγθψλ.

3. Πεπιβαλλονηική Γευλογία ΓΔΧ 212
Πεξηβάιινλ θαη Γεσινγία. Έδαθνο θαη πεξηβάιινλ. ρεκαηηζκφο εδάθνπο, ηχπνη, ηαμηλφκεζε,
ραξηνγξάθεζε εδαθψλ. Δδαθηθή ξχπαλζε, κφιπλζε, δηάβξσζε, εξεκνπνίεζε. Πεξηβαιινληηθνί
εδαθνγεσρεκηθνί ράξηεο. Τδάηηλνη πφξνη θαη πεξηβάιινλ. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζχζηαζε ησλ
θπζηθψλ λεξψλ. Πνηφηεηα θαη ρξήζε ηνπ λεξνχ. Ρχπαλζε θαη κφιπλζε λεξνχ. Κίλδπλνη απφ ππεξάληιεζε.
Πεξηβαιινληηθνί πδξνγεσρεκηθνί ράξηεο. Οξπθηνί πφξνη θαη πεξηβάιινλ. Οξπθηνί πφξνη θαη απνζέκαηα.
Γηαζέζηκνη νξπθηνί πφξνη. Δθκεηάιιεπζε ησλ νξπθηψλ πφξσλ (κεηαιιεία θαη ιαηνκεία). Δπίδξαζε ηεο
εμφξπμεο ζην πεξηβάιινλ. Αλαθχθισζε ησλ νξπθηψλ πφξσλ. Πεξηβαιινληηθνί ιηζνγεσρεκηθνί ράξηεο.
Γεσρεκηθέο δηαζθνπίζεηο, είδε δεηγκαηνιεςίαο, ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη δεκηνπξγία ραξηψλ. Δλέξγεηα
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θαη πεξηβάιινλ. Δλεξγεηαθέο πξψηεο χιεο. Οξπθηά θαχζηκα. Ραδηελεξγά νξπθηά. Αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο. Γεσδηαηήξεζε θαη ρξήζεηο γεο. Γεσπεξηβαιινληηθή ραξηνγξάθεζε.

Τδπογευγπαθία ΓΔΧ 310
Σν λεξφ ζηνλ πιαλήηε. Ο πδξνινγηθφο θχθινο. Ζ ιεθάλε απνξξνήο πνηακνχ σο κνλάδα δηαρείξηζεο.
Γεσκνξθνινγηθή αλάιπζε πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ. Πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλάιπζε πδξνγξαθηθψλ δηθηχσλ.
Τδξνινγία επηθαλεηαθψλ λεξψλ: Αηκνζθαηξηθέο θαηαθξεκλίζεηο. Γπλεηηθή θαη πξαγκαηηθή
εμαηκηζνδηαπλνή. πγθξάηεζε θπηνθφκεο. Καηείζδπζε - Γηήζεζε. Δπηθαλεηαθή απνξξνή. Τδξνινγηθφ
ηζνδχγην. Τδξνινγία ππφγεησλ λεξψλ: Πνξψδεο – Τδξνπεξαηφηεηα – Μεηαβηβαζηηθφηεηα. Σχπνη
πδξνθφξσλ νξηδφλησλ. Ο λφκνο ηνπ Darcy. Ρνή ζε πδξνκαζηεπηηθά έξγα. Γίθηπα ξνήο. Γνθηκαζηηθέο
αληιήζεηο. Κξίζηκε παξνρή άληιεζεο. Αμηνπνίεζε πεγψλ. Ζ έξεπλα γηα ηνλ εληνπηζκφ ππφγεησλ πδάησλ –
Ζ ζπκβνιή ηεο ηειεπηζθφπηζεο θαη ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ. Ηζνδχγην ππφγεησλ
πδάησλ. Τδαηηθή ρεκεία: Ζ ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ λεξνχ. Πξνέιεπζε ησλ θχξησλ ζηνηρείσλ θαη
ηρλνζηνηρείσλ. ηαζεξφηππα λεξνχ χδξεπζεο θαη άξδεπζεο. Τδξνρεκηθνί ράξηεο. Πεγέο ξχπαλζεο ησλ
επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ. Τθαικχξηλζε θαη ληηξνξχπαλζε πδξνθφξσλ νξηδφλησλ. Σερληθέο
απνξξχπαλζεο πδξνθφξσλ νξηδφλησλ. Σξσηφηεηα θαη αλάιπζε θηλδχλνπ ξχπαλζεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ. Ζ
κέζνδνο DRASTIC – Δθαξκνγή ησλ Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ.

4. Οικολογία και Γιασείπιζη Πςπκαγιών ΓΔΧ 311
Δηζαγσγή ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο φπσο ζρεδηαζκφο πξφιεςεο, επηρεηξεζηαθή
νξγάλσζε θαη αληηκεηψπηζε επηπηψζεσλ. Αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο
πξνεθηάζεηο. Οηθνινγία θαη απνηειέζκαηα θσηηάο ζε βηνηηθά θαη αβηνηηθά ζηνηρεία νηθνζπζηεκάησλ.
Υξήζε κνληέισλ ζπκπεξηθνξάο θσηηάο ζε κεζφδνπο πξφιεςεο θαη θαηαπνιέκεζεο ππξθαγηψλ. Δλνπνίεζε
ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ ππξθαγηψλ θαη ηειεπηζθφπεζεο. Δθαξκνγή ηεο επηζηήκεο ησλ ππξθαγηψλ ζην
ζρεδηαζκφ δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ. Δξγαζηήξηα θαη αζθήζεηο πεδίνπ γηα αλάιπζε θαη εκπέδσζε ησλ
ελλνηψλ, ησλ ηερληθψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο.

5. Γευγπαθία και Γιασείπιζη Φςζικών Πόπυν ΓΔΧ 312
Έλλνηα, αληίιεςε θαη πξνβιεκαηηθή ηαμηλφκεζεο θπζηθψλ πφξσλ. Δθηίκεζε απνζεκάησλ – Γείθηεο.
Ηζηνξηθφ δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε απφ ηνλ άλζξσπν. Γηαρξνληθή πξνζέγγηζε πνπ
αθνξά ζηελ θαηαλνκή, δηαζεζηκφηεηα, ρξήζεηο, δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ζρεηηθά πξνβιήκαηα
(θπζηθά, θνηλσληθά, πνιηηηθά): Τδαηηθνί πφξνη, Έδαθνο, Μέηαιια, Σξνθή (θαιιηέξγεηεο, δσηθά πξντφληα,
αιηεία – Κπξίαξρν ή ζπκβαηηθφ θαη ελαιιαθηηθφ γεσξγηθφ κνληέιν γηα παξαγσγή ηξνθήο, ν ξφινο ηεο
βηνηερλνινγίαο θαη ηεο γελεηηθήο κεραληθήο). Ζ άγξηα δσή σο πφξνο. Σν πεξηβάιινλ σο πφξνο (Φπζηθά
νηθνζπζηήκαηα: σθεαλνί, δάζε, πγξφηνπνη,θ.ιπ.). Δλέξγεηα: ζπκβαηηθέο θη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο
(πδξνγνλάλζξαθεο, άλζξαθαο, πδξνγφλν, ππξεληθή ελέξγεηα, ήπηεο ή αλαλεψζηκεο). Αεηθνξία – Παγθφζκηα
ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Οηθνινγία αλζξψπνπ.

6. Δθαπμοζμένη Γευμοπθολογία και Υαπηογπάθηζη ΓΔΧ 313
Δηζαγσγή. Αλαγλψξηζε γεσκνξθνινγηθψλ δνκψλ θαη ηξφπνη απνηχπσζεο ζε γεσκνξθνινγηθνχο ράξηεο.
Πεξηβάιινληα απφζεζεο θαη ηδεκαηνγέλεζε. Πνηάκηα γεσκνξθνινγία - Γεσκνξθέο δηάβξσζεο θαη
απφζεζεο. Καξζηηθή γεσκνξθνινγία - Αλαγλψξηζε θαη ραξηνγξάθεζε επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ
θαξζηηθψλ δνκψλ. Παγεηψδεο θαη πεξηπαγεηψδεο γεσκνξθνινγία. Κηλήζεηο πιηθψλ ιφγσ βαξχηεηαο –
Καηνιηζζήζεηο. Σεθηνληθή γεσκνξθνινγία – Μνξθνηεθηνληθή (Ρήγκαηα - Πηπρέο – Σεθηνληθέο
αλαβαζκίδεο) - Αλαγλψξηζε θαη ραξηνγξάθεζε γεσκνξθψλ ηεθηνληθήο πξνέιεπζεο. Δλεξγέο δηεξγαζίεο θαη
αλάγιπθν. Παιαηνζεηζκνινγία. Πνζνηηθή κνξθνηεθηνληθή αλάιπζε. Ζθαηζηεηνγελείο δηεξγαζίεο θαη
γεσκνξθέο - Σχπνη εθαηζηεηαθψλ ζρεκαηηζκψλ θαη δνκψλ - Αλαγλψξηζε θαη ραξηνγξάθεζε εθαηζηεηαθψλ
δνκψλ. Αηνιηθέο δηεξγαζίεο - Αλαγλψξηζε θαη ηαμηλφκεζε γεσκνξθψλ αηνιηθήο πξνέιεπζεο. Σαμηλφκεζε
θαη ραξηνγξάθεζε ζηλψλ. Παξάθηηεο γεσκνξθέο θαη δηεξγαζίεο.
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8. Οικογευγπαθία ηηρ Μεζογείος και ηηρ Δλλάδαρ ΓΔΧ 314
Σν θπζηθό πεξηβάιινλ. Ζ γεσηζηνξία ηνπ Μεζνγεηαθνχ θαη Διιεληθνχ ρψξνπ: γεσκνξθνινγία, αξρηπειάγε,
φξε. Κιίκα. Μεζνγεηαθφηεηα: Οξηνζέηεζε ηνπ Μεζνγεηαθνχ ρψξνπ (θιηκαηηθή, βηνινγηθή, βηνθιηκαηηθή).
Βηνγεσγξαθία ηεο Μεζνγείνπ: εμέιημε ηεο δσήο ζην Μεζνγεηαθφ ρψξν, Μεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα,
παιαηνβηνγεσγξαθία, ζεκεξηλή βηνπνηθηιφηεηα, πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ. Φπζηθνί Πφξνη: θπζηθά
νηθνζπζηήκαηα, άγξηα δσή, έδαθνο – ην λεξφ σο πεξηνξηζηηθφο παξάγσλ – ε ζάιαζζα σο πφξνο.
ηνηρεηψδεο ζπληήξεζε ηνπ αλζξψπνπ ηεο Μεζνγείνπ: θαιιηέξγεηεο, παξαγσγή ηξνθήο – o θαηαιπηηθφο
ξφινο ησλ ζξεζθεηψλ.
Σν αλζξωπνγελέο πεξηβάιινλ θαη ν Άλζξωπνο. H Μεζφγεηνο-ιίθλν. Oηθνζπζηήκαηα παξαγσγήο (αγξννηθνζπζηήκαηα, βνζθφηνπνη, αλαβαζκίδεο, αιπθέο). Κηελνηξνθία (βφζθεζε, λνκαδηζκφο, εκη-λνκαδηζκφο,
transhumance). Δκπφξην. O πιεζπζκφο ηεο Μεζνγείνπ (απνηθηζκφο, απνδεκία, γήξαλζε). Καηνηθία θαη
πφιεηο ηεο Μεζνγείνπ (ρψξεο, bastions, θάζηξα, αθξνπφιεηο). Μεζνγεηαθφ Σνπίν: θπζηθφ, αλζξσπνγελέο
(αλαβαζκίδεο, dehesas θαη montados).
Πξνβιήκαηα ηεο Μεζνγείνπ. Γηάβξσζε, θσηηέο, αζηηθνπνίεζε, ξχπαλζε, μεληθά είδε θαη βηνινγηθνί
εηζβνιείο, εμαθάληζε εηδψλ, δηαηαξαρέο νηθνζπζηεκάησλ, επηπηψζεηο παγθφζκησλ θαη πιαλεηηθψλ
πξνβιεκάησλ. Σνπξηζκφο θαη επηπηψζεηο. Αεηθνξηθή δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ θαη αλάπηπμε: θπζηθνί θαη
πνιηηηζκηθνί πφξνη θαη ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Μεζνγείνπ.
Πξαθηηθέο αζθήζεηο πεδίνπ: 1.Μειέηε ηνπ θιίκαηνο κε ηε ρξήζε νκβξνζεξκηθψλ δηαγξακκάησλ, 2.Γνκή
πιεζπζκνχ – Ζιηθηαθή δνκή δάζνπο, 3.Καηαλνκή Μεζνγεηαθνχ ηχπνπ βιάζηεζεο ζηελ Διιάδα κέζα απφ
ηε βάζε δεδνκέλσλ NATURA 2000, 4. Γνκή – Μεηαππξηθή δηαδνρή ησλ Μεζνγεηαθψλ νηθνζπζηεκάησλ,
5.Απνηθνδφκεζε ζην Μεζνγεηαθφ πεξηβάιινλ 6.Δπίδξαζε θπζηθνγεσγξαθηθψλ ζπλζεθψλ ζηηο αλαβαζκίδεο
ηεο Λέζβνπ.

9. Γιασείπιζη Τδαηικών Πόπυν ΓΔΧ 410
Ζ έλλνηα ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Ζ Οδεγία 2000/60 ηεο Δ.Δ. θαη ε Δζληθή
Ννκνζεζία γηα ηε δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. Τπνινγηζκφο θαη εθηίκεζε ησλ πδξεπηηθψλ αλαγθψλ ζε
αζηηθέο πεξηνρέο. Μνληέια πξφβιεςεο πδαηηθψλ αλαγθψλ. Αζηηθή αλάπηπμε θαη ζρεδηαζκφο ζε ζρέζε κε
ηνπο πδαηηθνχο πφξνπο. Αξδεπηηθέο αλάγθεο θαη νξζνινγηθή ρξήζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ. Βηνκεραληθή
ρξήζε ηνπ λεξνχ. Τδαηηθή νηθνλνκία. Οηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ λεξνχ. Αλάιπζε θφζηνπο- νθέινπο.
Πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο ηνπ λεξνχ χδξεπζεο θαη άξδεπζεο. Αλάθηεζε θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ πδξνδφηεζεο.
Τδαηηθή ζπλείδεζε. Σνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη πδαηηθνί πφξνη. Ηακαηηθφο ηνπξηζκφο. Δίδνο θαη πξνέιεπζε
ηακαηηθψλ πεγψλ. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ηακαηηθψλ πεγψλ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν.

10. Βιογευγπαθία ΓΔΧ 412
Ζ επηζηήκε ηεο Βηνγεσγξαθίαο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ – Παξάγνληεο θαηαλνκήο νξγαληζκψλ (βηνηηθνί,
αβηνηηθνί, ηζηνξηθνί) – Καηαλνκή εηδψλ θαη βηνθνηλνηήησλ (Μεγαδηαπιάζεηο, γεσγξαθηθέο δψλεο) –
Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο γεο θαη επηδξάζεηο επί ηεο θαηαλνκήο ησλ εηδψλ – Γεσινγηθέο θαη θιηκαηηθέο αιιαγέο
ζην ρξφλν – Παγεηψλεο θαη βηνγεσγξαθηθή δπλακηθή (επηδξάζεηο παγεηψλσλ θαη απνθξίζεηο νξγαληζκψλ) –
Δμέιημε θαη Πξνζαξκνγέο – Δηδνγέλεζε θαη Δμαθάληζε ησλ εηδψλ – Γηαζπνξά (κεραληζκνί κεηαθίλεζεο,
θξάγκαηα, νδνί δηαζπνξάο) – Πξφηππα θαηαλνκήο εηδψλ, πιεζπζκψλ, βηνθνηλνηήησλ θαη νηθνζπζηεκάησλ
(θνζκνπνιηηηζκφο, ελδεκηζκφο, θιηκαηηθά – εμειηθηηθά ππνιείκκαηα) – Νεζησηηθή Βηνγεσγξαθία (πξφηππα
αθζνλίαο, ζπγθξφηεζεο θαη εμέιημεο ησλ λεζηψλ – πξφηππα θαη αίηηα πνηθηιφηεηαο ζε επεηξσηηθά θαη
ζαιάζζηα ελδηαηηήκαηα).

Οκάδα 2: Αλζξωπνγεωγξαθία
1. Ηζηοπία ηηρ Γευγπαθίαρ ΓΔΧ 220
Ζ δηακφξθσζε ηεο επηζηήκεο ηεο γεσγξαθίαο ζηελ δηαρξνλία, κέζα απφ πεξηφδνπο επηβεβαίσζεο, ζηηγκέο
θαζίδεζεο, θιπδσληζκψλ, θξίζεσλ, κεηαβνιψλ θαη θάζεσλ αλαδφκεζεο. Ο Αξραίνο Διιεληθφο θφζκνο, ν
Μεζαίσλαο, ε Αλαγέλλεζε, ε χγρξνλε επνρή. ηελ δηάξθεηα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο, ε γεσγξαθία
δηακνξθψλεηαη σο επηζηήκε, γίλεηαη Πεξηγξαθηθή, πηνζεηεί ηηο αξρέο ηνπ Αλζξσπηζκνχ, αθνινπζεί ηηο
επηβνιέο ησλ Φπζηθψλ επηζηεκψλ ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηεο ζηελ κνληέξλα θαη κεηακνληέξλα επνρή ελ κέζσ
ηάζεσλ θαη ξεπκάησλ πνπ αθνχλ ζην φλνκα ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Νηεηεξκηληζκνχ, ηεο Πεξηθεξεηαθήο
γεσγξαθίαο, ηεο Πνζνηηθήο επαλάζηαζεο, ηεο Κξηηηθήο γεσγξαθίαο.
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2. Γευγπαθία ηηρ Τπαίθπος ΓΔΧ 222
Δηζαγσγή θαη αλάπηπμε κεζφδσλ αλάιπζεο ηεο Αγξνηηθήο Γεσγξαθίαο θαη ηεο Γεσγξαθίαο ηεο Τπαίζξνπ.
Καηαλφεζε ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ ησλ θνηλσληψλ θαη ηνπ ηνπίνπ ηεο ππαίζξνπ, κε θξηηηθή εμέηαζε ηεο
εμέιημεο ηνπο ζηνλ θφζκν θαη έκθαζε ζηηο Δπξσπατθέο θαη Μεζνγεηαθέο ρψξεο. Παξνπζίαζε
ραξαθηεξηζηηθψλ αγξνηηθψλ δηαρεηξηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη κεζφδσλ νξγάλσζεο ηνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ
δηαθφξσλ πεξηνρψλ θαη επνρψλ, κε έκθαζε ζηελ δπλακηθή ηνπο, δειαδή ζε δηαδηθαζίεο θαη αηηίεο
κεηαβνιψλ. Παξνπζίαζε ησλ ζχγρξνλσλ γεσγξαθηψλ ηεο ππαίζξνπ κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζπκβνιηθψλ
γεσγξαθηψλ θαη γεσγξαθηψλ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ Διιεληθφ ρψξν θαη ζηηο
κεηαβνιέο ηνπ ηνπίνπ ηεο ππαίζξνπ.

3. Γευγπαθία ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ ΓΔΧ 321
Πξνζεγγίδνληαο ηελ ΔΔ: ρψξνο θαη θνηλσλία θαη νηθνλνκία. Γηαδηθαζίεο Δπξσπατθήο νινθιήξσζεο: απφ
ηελ πλζήθε ηεο Ρψκεο κέρξη ηηο ηειεπηαίεο δηεπξχλζεηο θαη πλζήθεο. Θεζκηθή θαη πνιηηηθή δηάξζξσζε
ηεο ΔΔ. Παγθνζκηνπνίεζε, Δπξσπατθή νινθιήξσζε θαη άληζε αλάπηπμε ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν.
Δπξσπατθέο πνιηηηθέο ζχγθιηζεο κε έκθαζε ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Διιάδαο: Κνηλσληθή,
Πεξηθεξεηαθή, Υσξνηαμηθή θαη Αγξνηηθή πνιηηηθή. Μεηξνπνιηηηθά θέληξα θαη ν ξφινο ησλ Διιεληθψλ
πφιεσλ ζηo αλαδεηθλπφκελν Δπξσπατθφ αζηηθφ ζχζηεκα.

4. Γευγπαθία ηηρ Δπγαζίαρ και ηηρ Αναδιάπθπυζηρ ΓΔΧ 322
Γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαη ησλ αγνξψλ εξγαζίαο. Θεσξεηηθφ
πιαίζην θαη εκπεηξηθέο έξεπλεο. Υσξνθνηλσληθέο δηαζηάζεηο ησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη ησλ εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ. Σνπηθέο αγνξέο εξγαζίαο θαη άηππε νηθνλνκία ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κε
έκθαζε ζηελ Διιεληθή εκπεηξία. Γηαδηθαζία ηεο παξαγσγηθήο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθήο αλαδηάξζσζεο,
λένο δηεζλήο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο, θνξληηζηηθά θαη κεηαθνξληηζηηθά παξαγσγηθά ηνπία. Γεσγξαθηθέο θαη
εξγαζηαθέο επηπηψζεηο ηεο αλαδηάξζξσζεο. Δπειημία θαη λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο (άηππε εξγαζία, κεξηθή
θαη πξνζσξηθή απαζρφιεζε, θαζφλ, ππεξγνιαβίεο, «αλεμάξηεηε» εξγαζία, ηειε-εξγαζία): ρσξηθέο θαη
νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. Αζηηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο δηαζηάζεηο ηεο παξαγσγηθήο θαη εξγαζηαθήο
αλαδηάξζξσζεο. Γηεζλέο θαη Δπξσπατθφ πιαίζην κε έκθαζε ζηελ Διιεληθή εκπεηξία.

5. Μεηανάζηεςζη ζηην Δςπώπη ΓΔΧ 323
Γηεζλείο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ. Μεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα ζηελ Δπξψπε ηνλ εηθνζηφ αηψλα : αίηηα θαη
γεσγξαθία ησλ αλαρσξήζεσλ θαη ησλ πξννξηζκψλ, θξηηήξηα, νξνινγίεο θαη ηππνινγίεο. Νέεο κνξθέο
κεηαλάζηεπζεο. Σαμηλνκήζεηο θαη δηαρσξηζκνί ηεο κεηαθίλεζεο θαη ηεο εγθαηάζηαζεο. Καζεζηψηα
κεηαλάζηεπζεο θαη έληαμεο. χλνξα θαη κεηαλάζηεπζε. Μεηαλάζηεπζε, έζλνο, δηθαηψκαηα θαη ηδηφηεηα ηνπ
πνιίηε. Δζληθηζκφο, ξαηζηζκφο θαη δηαθξίζεηο. Εεηήκαηα ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ. Πνιηηηθέο γηα ηε
κεηαλάζηεπζε ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Μεηαλάζηεπζε, δίθηπα θαη αλάπηπμε ζηελ ΔΔ. Οη μέλνη
ζηελ πφιε, νη μέλνη ζηελ χπαηζξν. Οξγαλψζεηο ησλ κεηαλαζηψλ θαη ΜΚΟο. Μεηαλάζηεπζε ζηελ Διιάδα.

6. Ανάλςζη και Ανηίλητη ηος Σοπίος ΓΔΧ 324
χγρξνλεο θαη ηζηνξηθέο πξνζεγγίζεηο θαη κεζνδνινγίεο αλάιπζεο θαη εξκελείαο ηνπ ηνπίνπ κέζα απφ
θπζηθνγεσγξαθηθέο, πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθννηθνλνκηθέο, θηινζνθηθέο θαη αηζζεηηθέο πξννπηηθέο θαη
ηερληθέο. Οη νξηζκνί θαη ε πνιπζεκία ηεο έλλνηαο ηνπ ηνπίνπ θαη ε ‗νιφηεηα‘ σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ
ηνπ. Ζ πνιηηηζκηθή αλάγλσζε ηνπ ηνπίνπ. Ζ εκπεηξία ηνπ ηνπίνπ, ζπκβνιηθά ηνπία θαη ηζηνξίεο
πνιηηηζκηθψλ ηνπίσλ. Αληίιεςε, ζπκπεξηθνξά θαη αιιειεπίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην ηνπίν: ζεσξεηηθέο
θαη αλαιπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Σππνινγίεο ηνπίσλ: Ζ γεσινγηθή αλάιπζε, ε νηθνινγηθή αλάιπζε, ε
παξαγσγηθή αλάιπζε, ε νπηηθή αλάιπζε, ε θπζηνγλσκηθή αλάιπζε, ε θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε, ε
αηζζεηηθή αλάιπζε. Πξαθηηθέο θαηαγξαθήο θαη αξρέο ζρεδηαζκνχ κε βάζε δηαθνξεηηθέο αλαιχζεηο.

7. Γευγπαθίερ ηηρ Καθημεπινήρ Ευήρ ΓΔΧ 325
Ζ λέα γεσγξαθία ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη ε ζπγθξφηεζε ηεο ζχγρξνλεο ρσξηθήο ηαπηφηεηαο. Ζ
δηαπξαγκάηεπζε ησλ πξνζσπηθψλ θαη ζπιινγηθψλ γεσγξαθηψλ ζηελ πνιηηηζκηθή, θνηλσληθή θαη ηζηνξηθή
γεσγξαθία. Πξνζσπηθέο γεσγξαθίεο θαη ν θαζεκεξηλφο ρψξνο δσήο (lifeworld). Σν ελεξγφ ππνθείκελν
(human agency) θαη ε θνηλσληθή νκάδα (social structure) σο κνλάδεο αλαθνξάο ζηε γεσγξαθηθή αλάιπζε.
Γηαζηάζεηο ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ζηε γεσγξαθία. Αίζζεζε ηνπ ρψξνπ (sense of place) θαη
ςπρνινγία ηνπ ρψξνπ. Υξνλνγεσγξαθία θαη κπερεβηνξηζηηθέο κεζνδνινγίεο ζηε γεσγξαθία. O ηδησηηθφο θαη
δεκφζηνο ρψξνο δσήο δηαρξνληθά θαη δηαρσξηθά. Ζ έλλνηα ηεο εζηίαο, ηεο αλέζηηαο θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ ηφπνπ
ζην ζχγρξνλν Γπηηθφ θφζκν. Φχιν, νηθνγέλεηα θαη ηαπηφηεηα: ε ειιεληθή πεξίπησζε. Ζ δνκή θαη
ιεηηνπξγία ηεο θνηλφηεηαο ζην Γπηηθφ θφζκν: κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε. Ζ έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο
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ζηε γεσγξαθία. Κνηλσληθέο, εζληθέο θαη εζλνηηθέο νκάδεο θαη ρψξνο: εληνπηφηεηα, ηνπνθηιία, γεσζνθία, ε
ηδέα ηεο παηξίδαο θαη ηνπ παηξησηηζκνχ θαη ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ. Σαπηφηεηα, πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη
ζχγρξνλεο ηάζεηο νκνηνγελνπνίεζεο θαη δηαθνξνπνίεζεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Γεσγξαθηθέο απεηθνλίζεηο
ησλ πξνζσπηθψλ θαη ζπιινγηθψλ γεσγξαθηψλ θαη λνεηηθνί ράξηεο.

8. Οικονομική ηος Υώπος ΓΔΧ 328
Έλλνηα θαη νξηζκνί ηεο Οηθνλνκηθήο ηνπ Υψξνπ. Μηθξννηθνλνκηθή Αλάιπζε ηνπ Σφπνπ Δγθαηάζηαζεο.
Τπνδείγκαηα Δπηινγήο ηνπ Σφπνπ Δγθαηάζηαζεο βαζηδφκελα ζην κεηαθνξηθφ Κφζηνο θαη ζηελ
ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο. Αλάιπζε επηινγήο ηνπνζεζίαο γηα βηνκεραλία θαη \ ππεξεζίεο εκπνξίνπ.
Πεξηνρέο Αγνξάο θαη Πεξηνρέο Πξνζθνξάο. Υσξνηαμηθή Αιιειεμάξηεζε θαη Αλάιπζε Υσξνηαμηθήο
Ηζνξξνπίαο. Ρφινο θαη θνπφο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Πνιηηηθήο. Αλάιπζε ηνπ Σξφπνπ Γηακφξθσζεο ηνπ
πζηήκαηνο ησλ Αζηηθψλ Οηθηζκψλ: Αδπλακίεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Σφπνπ Δγθαηάζηαζεο, Οηθνλνκηθή
Αλάιπζε ηνπ Σξφπνπ Γηακφξθσζεο ηνπ πζηήκαηνο ησλ Αζηηθψλ Οηθηζκψλ: Πξνβιήκαηα ηεο
Πεξηθεξεηαθή Πνιηηηθήο. Πεξηθεξεηαθή θαη Υσξηθή Οηθνλνκεηξηθή αλάιπζε. Πξνγξακκαηηζκφο θαη
Βηνκεραληθή θαη Αζηηθή αλάιπζε. Υσξηθά θαη ελδν-πεξηθεξεηαθά Τπνδείγκαηα. Νέεο Σερληθέο
ελδνπεξηθεξεηαθήο αλάιπζεο: ηαηηζηηθέο, Πνζνηηθέο θαη Οηθνλνκεηξηθέο πξνζεγγίζεηο, Αλάιπζε ΔηζξνψλΔθξνψλ. Θεσξία Πνιιαπιαζηαζηψλ θαη πληειεζηψλ: Δθαξκνγέο θαη Μειέηεο Πεξίπησζεο.

9. Μέθοδοι Γημογπαθικήρ Ανάλςζηρ ΓΔΧ 333
Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο, αλαιπηηθέο κεζφδνπο ηεο δεκνγξαθηθήο αλάιπζεο θαη ηε ρξήζε ηεο
δεκνγξαθηθήο έξεπλαο. Μέζνδνη αλάιπζεο θαη εξκελείαο ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ησλ αλζξψπηλσλ πιεζπζκψλ (κέγεζνο θαη ζχλζεζε) θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπο ζην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν.
Γεκνγξαθηθέο αλαιχζεηο δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ.

10. Ηζηοπική Γευγπαθία ΓΔΧ 420
Ζ ηζηνξηθή γεσγξαθία πξνζπαζεί λα θαηαιάβεη ηηο γεσγξαθίεο ηνπ παξειζφληνο θαη ζπρλά πσο ην παξειζφλ
επεξεάδεη ην παξψλ. Ζ θεληξηθή αλαδήηεζε ηεο ηζηνξηθήο γεσγξαθίαο είλαη πψο έλαο ρψξνο, αιιάδεη κέζα
ζηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Ζ βαζηθή κεζνδνινγία πξνζέγγηζεο δνκείηαη γχξσ απφ ηελ δηαιεθηηθή κεηαμχ
ησλ ελλνηψλ ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ. Ζ ηζηνξηθή γεσγξαθία είλαη ε αλαζχζηαζε, δηα κέζνπ ηεο ηζηνξηθήο
πιεξνθνξίαο, ηεο γεσγξαθηθήο θαηάζηαζεο κηαο δεδνκέλεο ρξνληθήο ζηηγκήο, είλαη ε κειέηεο απφ πεξίνδν
ζε πεξίνδν, ηεο εμέιημεο απηνχ ηνπ γεσγξαθηθνχο «ζηάηνπο». ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο πξνζεγγίδνληαη νη
βαζηθέο κέζνδνη πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ γεσγξάθν, λα αλαζπγθξνηήζεη ηελ εμέιημε, θπξίσο ησλ αλζξψπηλσλ
θαηλνκέλσλ δηαρξνληθά, κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα.

Οκάδα 3: Αλάπηπμε θαη ρεδηαζκόο ηνπ Υώξνπ
1. Ηζηοπία ηηρ Πόληρ και ηηρ Πολεοδομίαρ ΓΔΧ 230
Σν κάζεκα πξαγκαηεχεηαη ηε δηαδηθαζία εμέιημεο ηνπ αζηηθνχ θαηλνκέλνπ θαη ηεο πνιενδνκηθήο ζθέςεο.
Έκθαζε δίλεηαη ζην ζρεκαηηζκφ ησλ πξψηκσλ νηθηζκψλ ηεο Μεζνπνηακίαο, ζην θαηλφκελν ηεο Διιεληθήο
―πφιεο‖, ζηε δνκή ηεο Μεζαησληθήο πφιεο ζηνλ Δπξσπατθφ θαη Αξαβηθφ θφζκν, ζην κνληέιν ηεο
Αλαγελλεζηαθήο πφιεο θαη, ηέινο, ζηε κνξθνπνίεζε ηεο πξψηκεο βηνκεραληθήο πφιεο.

2. Μέθοδοι Αζηικήρ Ανάλςζηρ ΓΔΧ 231
Δηζαγσγή ζε βαζηθέο κεζφδνπο αζηηθήο αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ: ζπλνιηθέο θαη
επηκεξηζκέλεο πξνζεγγίζεηο. Γεκνγξαθηθέο κέζνδνη (εθηηκήζεηο/πξνβιέςεηο πιεζπζκνχ). Οηθνλνκηθέο
κέζνδνη (πνιιαπιαζηαζηέο, ζπληειεζηέο ζπκκεηνρήο, θιπ.). Μνληέια αλάιπζεο ηεο ρσξνζεηηθήο
ζπκπεξηθνξάο ησλ νηθνλνκηθψλ θιάδσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ (θαηνηθία, βηνκεραλία/βηνηερλία, `εκπφξην,
ππεξεζίεο, αλαςπρή, κεηαθνξέο) θαη ρξήζεσλ γεο ζηνλ αζηηθφ ρψξν (ρσξηθήο αιιειεπίδξαζεο,
νηθνλνκεηξηθά, θ.ι.π.). Αλάιπζε αγνξάο. Βαζηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ.
(αλάιπζε θφζηνπο-σθέιεηαο, πνιπθξηηεξηαθέο κέζνδνη).

3. Οικιζηική Ανάπηςξη και Πολεοδομικόρ σεδιαζμόρ ΓΔΧ 330
Σν αζηηθφ θαηλφκελν σο πξντφλ απηφκαηεο δηεξγαζίαο θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ θαη σο
απνηέιεζκα ζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίαο ηελ πξσηνβνπιία νπνίαο έρεη θπξίσο ε πνιηηεία. ―Οηθηζηηθή δηάρπζε‖
– λφκηκνη θαη άηππνη κεραληζκνί θαη νη ζπλέπεηεο ηεο ζε κίθξν θαη κάθξν πνιενδνκηθή θιίκαθα. Ζ ζπκβνιή
ηνπ ―πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ‖ ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ αζηηθνχ ρψξνπ. Ζ ζεψξεζε ηνπ
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καζήκαηνο απνζθνπεί ζηελ εμεχξεζε ηεο εθάζηνηε ηζφξξνπεο θαηάζηαζεο κεηαμχ ησλ δχν ηξφπσλ πνπ
παξάγνληαη νη πφιεηο ππφ ην πξίζκα ησλ δεκηνπξγνχκελσλ πνιενδνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ. Σν φιν δήηεκα πξνζεγγίδεηαη ζηε γεληθφηεηά ηνπ, δειαδή σο δηεζλέο θαηλφκελν, ελψ δίλεηαη
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε.

4. Ανάπηςξη και σεδιαζμόρ Υώπυν Καινοηομίαρ ΓΔΧ 331
Ζ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο: απφ ην γξακκηθφ νπκπεηεξηαλφ κνληέιν θαηλνηνκίαο ζην κνληέιν ησλ
«ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο». Σνπηθή ελζήθεπζε (local embeddedness), θσδηθνπνηεκέλε θαη άξξεηε γλψζε,
αιιειεπηδξαζηηθή κάζεζε, θνηλσληθφ θεθάιαην θαη δηακφξθσζε πεξηθεξεηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ –ή
ζπζηάδσλ – επηρεηξήζεσλ (regional business clusters). Ζ καζεζηαθή νηθνλνκία, ε καζεζηαθή επηρείξεζε θαη
ε καζεζηαθή πεξηθέξεηα. Δζληθά θαη πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκίαο: βαζηθέο αξρέο, ζηφρνη θαη
πξνζαλαηνιηζκνί. Καηλνηνκία θαη πνιηηηθέο γηα ηελ θαηλνηνκία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη άληζεο
γεσγξαθίεο ηεο θαηλνηνκίαο: ζεσξεηηθά πιαίζηα θαη ζρνιέο ζθέςεο. Οη ρψξνη ηεο θαηλνηνκίαο: ηερλνπφιεηο,
επηζηεκνληθά θαη ηερλνινγηθά πάξθα, εθθνιαπηήξηα επηρεηξήζεσλ, θέληξα θαηλνηνκίαο, πεξηθεξεηαθά
ηερλνινγηθά ζρέδηα (RTP), πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκηψλ (RIS), πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα
ππνδνκψλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο (RITTS) θιπ. Βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνχ ρψξσλ
θαηλνηνκίαο. Υψξνη θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα: πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο.

5. Παγκοζμιοποίηζη και Άνιζη Ανάπηςξη ΓΔΧ 332
Οη ‗κχζνη‘ γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Οη ηάζεηο δηεζλνπνίεζεο ησλ αγνξψλ πξηλ ην 1914.
Ζ νηθνλνκηθή ‗επαλάζηαζε‘ ησλ 20 ηειεπηαίσλ εηψλ: εκπφξην, ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξνέο ηεο παξαγσγήο,
ελαξκφληζε νηθνλνκηθψλ ζεζκψλ. Φνξείο παγθνζκηνπνίεζεο: νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο. Δπηθξάηεηα θαη
εδαθηθφηεηα ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία: επηπηψζεηο ζην ξφιν ηνπ θξάηνπο. Οη ζρέζεηο ‗παγθφζκηνπ‘ ‗ηνπηθνχ‘ ζηε δηακφξθσζε ηεο άληζεο ρσξηθήο αλάπηπμεο.
Ζ Διιεληθή νηθνλνκία ηελ επνρή ηεο
παγθνζκηνπνίεζεο.

6. Μέθοδοι Γημογπαθικήρ Ανάλςζηρ ΓΔΧ 333
Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο, αλαιπηηθέο κεζφδνπο ηεο δεκνγξαθηθήο αλάιπζεο θαη ηε ρξήζε ηεο
δεκνγξαθηθήο έξεπλαο. Μέζνδνη αλάιπζεο θαη εξκελείαο ησλ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ
ησλ αλζξψπηλσλ πιεζπζκψλ (κέγεζνο θαη ζχλζεζε) θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπο ζην ρψξν θαη ηνλ ρξφλν.
Γεκνγξαθηθέο αλαιχζεηο δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Διιεληθνχ πιεζπζκνχ.

7. Ανάπηςξη Τπαίθπος και Πολιηικέρ ΓΔΧ 334
Δηζαγσγή ζηελ ζεσξία θαη ζηελ πνιηηηθή πξαθηηθή ηεο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ ζηηο Γπηηθέο θνηλσλίεο, κε
έκθαζε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) θαη ηελ Διιάδα. Οξηζκνί ελλνηψλ ππαίζξνπ, ζχγρξνλεο
εμειίμεηο θαη γεσγξαθίεο ηεο ππαίζξνπ (θαηαλάισζεο, πεξηβαιινληηθέο, ‗λνζηαιγίαο‘, πνιχιεηηνπξγηθφηεηαο θηι.), πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ θαη ηππνινγία ησλ
πξαθηηθώλ ηεο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα (αγξν-πεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο,
ζπληήξεζε ηνπίνπ, πξντφληα πνηφηεηαο, πξντφληα νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, πνιχ-απαζρφιεζε, ηνπξηζκφο
ππαίζξνπ, παξνρή ππεξεζηψλ ζηελ χπαηζξν, απ‘ επζείαο εκπνξία πξντφλησλ, αγξνβηνηερλία, θηι.).
Παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ηεο Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο (ΚΑΠ) θαη ησλ πνιηηηθψλ αλάπηπμεο ηεο
ππαίζξνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηή, πξαθηηθέο εθαξκνγήο θαη αμηνιφγεζεο εθαξκνγήο ηνπο, κε
αλαθνξά ζηελ Διιεληθή θαη Δπξσπατθή εκπεηξία. Δθηίκεζε κειινληηθήο θαηεχζπλζεο πνιηηηθψλ αλάπηπμεο
ηεο ππαίζξνπ θαη ηνπηθψλ αλαπηπμηαθψλ πξσηνβνπιηψλ.

8. Σοςπιζμόρ και Ανάπηςξη ΓΔΧ 335
Σν ηνπξηζηηθφ θαηλφκελν: έλλνηεο, κεγέζε θαη δνκέο. Ζ ζεκαζία ηεο γεσγξαθηθήο κειέηεο ηνπ ηνπξηζκνχ.
―Αλάπηπμε‖: ζεσξία θαη πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ζρέζε ηεο αλάπηπμεο κε ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ γεσγξαθία ηεο
ηνπξηζηηθήο δήηεζεο. Γεσγξαθηθέο ηδηνκνξθίεο, ραξαθηεξηζηηθά θαη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ
ηνπξηζηηθψλ ξνψλ. Δμειίμεηο θαη ηάζεηο ηεο ζχγρξνλεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο ηνπ ηνπξηζκνχ ηφζν σο
πξνο ηηο παξαδνζηαθέο φζν θαη σο πξνο ηηο ζχγρξνλεο κνξθέο ηνπξηζκνχ. Ζ γεσγξαθία ηεο ηνπξηζηηθήο
πξνζθνξάο. χγρξνλεο δνκέο ησλ πεξηνρψλ ππνδνρήο θαη νη ελδηάκεζνη ηνπ ηνπξηζηηθνχ θπθιψκαηνο.
Δζληθέο θαη ηνπηθέο θπβεξλήζεηο: δνκέο νξγάλσζεο, ππνδνκήο θαη πνιηηηθήο ηνπ ηνπξηζκνχ. Οηθνλνκηθά
θφζηε θαη νθέιε ηνπ ηνπξηζκνχ: ν ηνπξηζκφο ζηελ παγθφζκηα θαη εζληθή νηθνλνκία. Οη ρσξηθέο επηπηψζεηο
ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ ―αλάπηπμε‖ ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ. ―Σξίηνο‖ θαη
―Πξψηνο‖ Κφζκνο. Κνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ. Ζ πνιηηηζκηθή επαθή θαη ε
ζεκαζία ησλ γεσγξαθηθψλ ηεο παξακέηξσλ ζην ζχγρξνλν θφζκν. Σνπξηζκφο θαη παγθνζκηνπνίεζε ησλ
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αλζξψπηλσλ επαθψλ.

9. Μέθοδοι Πεπιθεπειακήρ Ανάλςζηρ ΓΔΧ 336
Δηζαγσγή ζε βαζηθέο κεζφδνπο πεξηγξαθηθήο πεξηθεξεηαθήο αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ. Γεκνγξαθηθέο
κέζνδνη (εθηηκήζεηο/πξνβιέςεηο πιεζπζκνχ). Οηθνλνκηθέο κέζνδνη (ζεσξία νηθνλνκηθήο βάζεο θαη
πεξηθεξεηαθνί πνιιαπιαζηαζηέο, ζπληειεζηέο ζπκκεηνρήο, αλάιπζε απφθιηζεο-ζπκκεηνρήο,, κνληέιν
εηζξνψλ-εθξνψλ). Κνηλσληθνί ινγαξηαζκνί. Βαζηθέο κέζνδνη αμηνιφγεζεο (αλάιπζε θφζηνπο-σθέιεηαο,
πνιπθξηηεξηαθέο κέζνδνη).

10. Δλληνική Οικονομία: Γομή και Πολιηικέρ ΓΔΧ 430
Γηάξζξσζε θαη Βαζηθά Μεγέζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. Γεκνζηνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή.
Διιεληθή Βηνκεραλία (Οιιαλδηθή Αζζέλεηα θαη Απνβηνκεραλνπνίεζε). Δπελδχζεηο. Σερλνινγηθή Πνιηηηθή
θαη Αλάπηπμε. Πξαγκαηηθή Οηθνλνκία, Παξανηθνλνκία θαη Γηαλνκή Δηζνδήκαηνο. Σξαπεδηθφο θαη
Υξεκαηηζηεξηαθφο Σνκέαο. Σνπξηζηηθή θαη Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε. Πιεζσξηζκφο θαη Αλεξγία. Ζ Διιεληθή
Οηθνλνκία ζηε Γεθαεηία ηνπ ‘90: ε Πνξεία πξνο ηελ ΟΝΔ. Κνηλσληθφ Κξάηνο θαη Γεκφζηα Γηνίθεζε:
Κνηλσληθή θαη Κξαηηθή Πνιηηηθή. Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή Πιήξνπο Απαζρφιεζεο: ε Αχμεζε ηνπ Πξντφληνο
θαη ε Καηαπνιέκεζε ηεο Αλεξγίαο. Φνξνινγηθή θαη Δθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή. Δπξσπατθή Έλσζε θαη
Διιεληθή Οηθνλνκία. ρεδηαζκφο θαη Πξννπηηθέο ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο.

Οκάδα 4: Γεωπιεξνθνξηθή
1. Πολςμεηαβληηή Ανάλςζη ΓΔΧ 240
Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο θαη κεζφδνπο ηεο πνιπκεηαβιεηήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο. Υξήζε γξακκηθήο
άιγεβξαο θαη ζηαηηζηηθήο δεηγκαηνιεςίαο κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ Matlab γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ ηεο
πνιπκεηαβιεηήο ζηαηηζηηθήο ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ απφ ηε φπζηθή γεσγξαθία θαη ηελ
αλζξσπνγεσγξαθία.
2. Βάζειρ Γευγπαθικών Γεδομένυν ΓΔΧ 241
Δηζαγσγή ζηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Έλλνηεο Γεσγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ, Αξρηηεθηνληθή Βάζεσλ Γεσγξαθηθψλ
Γεδνκέλσλ, Δλλνηνινγηθφ Μνληέιν Οληνηήησλ-πζρεηίζεσλ, ρεζηαθφ Μνληέιν δεδνκέλσλ, ρεζηαθή
Άιγεβξα, Γιψζζα Δξσηεκάησλ SQL, Υσξηθέο επεθηάζεηο ζηελ SQL, Δπξεηήξηα Γεδνκέλσλ,
Αληηθεηκελνζηξαθέο Μνληέιν Γεδνκέλσλ, Γιψζζα Μνληεινπνίεζεο UML, Μνληεινπνίεζε Βάζεσλ
Γεσγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ, Υξήζε πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Βάζεσλ Γεσγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ.
3. Γευγπαθική Οπηικοποίηζη ΓΔΧ 340
Μέζνδνη αληίιεςεο, θαηαγξαθήο θαη απνηχπσζεο ηνπ ρψξνπ. Τπνθεηκεληθή νπηηθνπνίεζε (Ννεηηθνί
ράξηεο: ππνθεηκεληθή, πξσηνγελήο, αληαλαθιαζηηθή θαηαγξαθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο). πκβνιηθή
απεηθφληζε (Ζ ραξηνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε: κεηαζρεκαηηζκφο ρψξνπ θαη δξαζηεξηνηήησλ ππφ θιίκαθα θαη
απνηχπσζε ζηνλ δηζδηάζηαην ρψξν, κε ηελ ρξήζε ηεο γξαθηθήο ζεκεηνινγίαο). Βησκαηηθή απφδνζε ηνπ
ρψξνπ (Φεθηαθή νπηηθνπνίεζε: ν ηξηζδηάζηαηνο ρψξνο, ε εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ε ηξηζδηάζηαηε θαη
δηαδξαζηηθή πινήγεζε).
4. Θεμαηική Υαπηογπαθία ΓΔΧ 341
Δηζαγσγή ζηε Θεκαηηθή Υαξηνγξαθία. Ηζηνξηθή αλαδξνκή θαη δηαρξνληθή εμέιημε. Μέζνδνη ζπιινγήο,
απνζήθεπζεο θαη δηαρείξηζεο ζεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ραξηνγξαθηθή απεηθφληζε. Πεγέο θαη
δηαθνξνπνίεζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Αξηζκεηηθή θαη ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ζεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ
γηα ηελ δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ ραξηψλ. Απφδνζε ζεκαηηθψλ γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ, δηαθνξνπνίεζε
ζεκεηαθψλ, γξακκηθψλ θαη επηθαλεηαθψλ ζπκβφισλ. χλζεζε θαη παξαγσγή ζεκαηηθψλ ραξηψλ, αξρέο
ζχλζεζεο, ζχληαμεο θαη εθηχπσζεο – έθδνζεο.
5. Διζαγυγή ζηην Σηλεπιζκόπηζη ΓΔΧ 342
Δηζαγσγή ζηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο Σειεπηζθφπεζεο. Φπζηθή ηεο ηειεπηζθφπηζεο. Γνξπθνξηθά θαη
αεξνκεηαθεξφκελα ζπζηήκαηα. Δηζαγσγή ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή αλάιπζε αεξνθσηνγξαθηψλ.
Ραδηνκεηξηθή θαη γεσκεηξηθή ελίζρπζε ςεθηαθψλ εηθφλσλ. Άιγεβξα εηθφλσλ. Γείθηεο βιάζηεζεο.
Πνιπθαζκαηηθή ηαμηλφκεζε δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ. Δθηίκεζε αθξίβεηαο ηαμηλνκεκελσλ εηθφλσλ.
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Δπεμεξγαζία δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη εηθφλεο απφ Landsat-5/TM, SPOT, AVHRR θαη
MODIS. Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο (ξαδηνκεηξηθή θαη γεσκεηξηθή ελίζρπζε
ςεθηαθψλ εηθφλσλ, ηαμηλφκεζε δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ).
6. Δθαπμογέρ ΓΠ ΓΔΧ 343
Πξνρσξεκέλα ζέκαηα εθαξκνγψλ ησλ ΓΠ γηα ηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ. Υσξηθέο
παξεκβνιέο κε εθαξκνγέο. Πνιπθξηηεξηαθέο αλαιχζεηο θαη εθαξκνγή ηνπο ζηα ΓΠ. Αλάιπζε ζε ηξεηο
δηαζηάζεηο. Αλάιπζε δηθηχσλ (εχξεζε βέιηηζηεο δηαδξνκήο, ην πξφβιεκα ηνπ ηαμηδεχνληα πσιεηή).
Παγθφζκην χζηεκα Δληνπηζκνχ ζέζεο (GPS), βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη εθαξκνγέο. Πξαθηηθή
εμάζθεζε ζε πξνγξάκκαηα/κειέηεο εθαξκνγψλ ΓΠ ζηα πιαίζηα επηβιεπφκελσλ εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ.
7. Διδικά θέμαηα Γευγπαθικήρ Ανάλςζηρ ΓΔΧ 344
Οη επηζηήµε ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο, πξνζθέξεη ζηνπο Γεσγξάθνπο µηα ζεηξά πνιχηηµσλ εξγαιείσλ γηα ηελ
επεμεξγαζία, ηελ αλάιπζε θαη ηελ νπηηθνπνίεζε γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. θνπφο ηνπ καζήµαηνο απηνχ
είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ µε ην πψο ηα εξγαιεία απηά, θαη ελ πξνθεηµέλσ ηα πζηήµαηα
Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ (ΓΠ), ε δνξπθνξηθή Σειεπηζθφπεζε (ΓΣ) θαη ε Υσξηθή ηαηηζηηθή (Υ),
µπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάιπζε γεσγξαθηθψλ δεδνµέλσλ. ηα πιαίζηα ηνπ
µαζήµαηνο γίλεηαη µία παξνπζίαζε δηαθφξσλ ζρεηηθψλ εθαξµνγψλ ψζηε νη θνηηεηέο λα απνθηήζνπλ ηηο
πξαθηηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ αλάιπζε αλάινγσλ γεσγξαθηθψλ πξνβιεµάησλ.
Σν µάζεµα απνηειείηαη απφ ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ µέξνο. Σν ζεσξεηηθφ µέξνο απνηειείηαη απφ 3
δηδαθηηθέο ελφηεηεο ζρεηηθέο µε ην ξφιν ησλ ΓΠ, ηεο (Σ θαη ηεο Υ ζηελ Γεσγξαθηθή Αλάιπζε. Σν
εξγαζηεξηαθφ µέξνο πεξηιαµβάλεη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζρεηηθέο µε ηελ εξεµνπνίεζε, ηηο αιιαγέο ζηηο
ρξήζεηο Γεο, ηελ απνςίισζε ησλ δαζψλ θαη ζεµάησλ ζρεηηθψλ µε ηελ εμάπισζε επηδεµηψλ.
8.

Σεσνολογίερ ηηρ Πληποθοπίαρ και ηηρ Δπικοινυνίαρ ζηη Γιδαζκαλία ηηρ
Γευγπαθίαρ ΓΔΧ 440

Δθπαηδεπηηθή πνιηηηθή γηα ηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο – Ηζηνξηθφ θαη Κνηλσληθφ
Πιαίζην. Πξφηππα έληαμεο θαη ελζσκάησζεο ησλ Σ.Π.Δ. ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Γηδαθηηθέο θαη
καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο ησλ Σ.Π.Δ. Οη γλψζεηο θαη ν λένο ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε θνηλσλία ηεο
πιεξνθνξίαο.
Δθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ: Δίδε, ηαμηλφκεζε θαη κέζνδνη αμηνιφγεζεο. GIS θαη εθαξκνγέο ηνπο ζηε Β/ζκηα
Δθπαίδεπζε γηα καζήκαηα φπσο Γεσγξαθία, Πεξηβαιινληηθέο Δπηζηήκεο- Δθπαίδεπζε, θ.α.
Γηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ηεο ρξήζεο ησλ Νέσλ ηερλνινγηψλ ζην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο. Παξαγσγή
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ – Γηδαθηηθά ζελάξηα θαη κνληέια δξαζηεξηνηήησλ.
9. Διζαγυγή ζηον Ππογπαμμαηιζμό Ζ/Τ ΓΔΧ 441
Κχθινο Εσήο Λνγηζκηθνχ, ηάδηα Αλάπηπμεο Λνγηζκηθνχ, Βαζηθέο Αξρέο Γισζζψλ Πξνγξακκαηηζκνχ,
Αληηθεηκελνζηξεθήο Πξνγξακκαηηζκφο, Ζ γιψζζα Visual Basic (ιεμηιφγην, νλνκαηνινγία, ηχπνη
δεδνκέλσλ, θιάζεηο θαη αληηθείκελα, γεγνλφηα, ζηνηρεία ειέγρνπ πεξηβάιινληνο ρξήζηε, ππνξνπηίλεο,
ζπλαξηήζεηο, εληνιέο ειέγρνπ ξνήο πξνγξάκκαηνο, δνκέο δεδνκέλσλ), Δηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ
ESRI ArcObjects, Τινπνίεζε Αιγνξίζκσλ θαη Δθαξκνγψλ ζηε Γεσγξαθία.
10. Διδικά Θέμαηα ζηα ΓΠ ΓΔΧ 442
Σν κάζεκα θαιχπηεη ζε ζεσξεηηθφ θαη πξαθηηθφ επίπεδν κηα ζεηξά απφ πξνρσξεκέλα ζέκαηα ζηα
πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαθάησ (ε ιίζηα είλαη ελδεηθηηθή θαη
φρη απνθιεηζηηθή): Υσξηθά πζηήκαηα ηήξημεο Απνθάζεσλ, Έκπεηξα πζηήκαηα ηήξημεο Απνθάζεσλ,
Έιεγρνη πνηφηεηαο θαη δηάδνζεο ιαζψλ, .Γ.Π. θαη Σειεπηζθφπηζε, Δξγαιεία γηα ηελ ζχγθξηζε
επηθαιχςεσλ, Αλάιπζε δηθηχσλ, Σσξηλέο θαη Μειινληηθέο θαηεπζχλζεηο έξεπλαο ζηα .Γ.Π. Παξαδείγκαηα
εηδηθψλ εθαξκνγψλ/αζθήζεσλ: Αλάιπζε Φεθηαθψλ Μνληέισλ Δδάθνπο. ρέζεηο κεηαμχ ησλ κεηαβνιψλ
ρξήζεσλ γεο θαη θπζηνγξαθηθψλ παξακέηξσλ. Δθηίκεζε θνηλσληθννηθνλνκηθήο εππάζεηαο ζε αθξαίεο
ζχειιεο θαη πιεκκχξεο. Γηαρείξηζε παξάθηηαο αιηείαο — Αλάιπζε βηνηφπνπ Γαξίδαο ζε κηα παξάθηηα
πεξηνρή. Αλάιπζε θαηαιιειφηεηαο ελδηαηηήκαηνο. Δχξεζε πεξηνρψλ εμππεξέηεζεο ζε ζέκαηα πγείαο ή
εκπνξίνπ.
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ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
1. Γενική Μεηευπολογία ΓΔΧ 315
Θεξκνθξαζία θαη πγξαζία ζηελ αηκφζθαηξα - ηαηηθή ηεο αηκφζθαηξαο, Αηκνζθαηξηθή πίεζε θαη άλεκνο,
Νέθε-Τεηφο, ξγαλα κέηξεζεο ησλ κεηεσξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, Αηκνζθαηξηθέο δηαηαξάμεηο ζηελ επηθάλεηα
(αέξηεο κάδεο, κέησπα, πθέζεηο, αληηθπθιψλεο), Bαξνκεηξηθά ζπζηήκαηα θαζ΄ χςνο (βαζηθέο ηζνβαξηθέο
επηθάλεηεο, ηζνυςείο θακπχιεο, ράξηεο θαζ΄ χςνο κέζα ζηελ ηξνπφζθαηξα, γεληθή θπθινθνξία θαζ΄ χςνο),
Αλάιπζε θαη πξφγλσζε θαηξνχ, Δξγαζηήξην. (Μεηεσξνινγηθά ζηνηρεία θαη θσδηθνπνίεζή ηνπο ζηνπο ράξηεο
θαηξνχ, ράξαμε ηζνβαξψλ θαη ηζνυςψλ, πξφγλσζε θαηξνχ κε ράξηεο επηθάλεηαο θαη χςνπο).

2. Παπάκηια Γευμοπθολογία ΓΔΧ 316
Δηζαγσγή. Παξάθηηα πζηήκαηα. Αλάπηπγκα θαη κνξθνινγία αθηψλ. Πεηξψκαηα αθηψλ. Παξάγνληεο πνπ
επηδξνχλ ζηελ δηακφξθσζε ησλ αθηψλ. Παξάθηηεο δηεξγαζίεο: Αιιαγέο ηνπ επηπέδνπ ηεο ζάιαζζαο.
Παιίξξνηα. Κχκαηα. Κχκαηα βαξχηεηαο (tsunamis). Θαιάζζηα ξεχκαηα. Παξάθηηεο απνζέζεηο Πεηξψκαηα
αθηψλ. Θαιάζζηα δηάβξσζε. Παξάθηηα κεηαθνξά ηδεκάησλ. Παξάθηηα απφζεζε ηδεκάησλ. εκαζία ηεο
κεηαβνιήο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Τπνβχζηζε αθηψλ. Αλάδπζε αθηψλ. Παξάθηηα ηνπία. Μνξθνινγηθνί
ηχπνη αθηψλ. Μνξθνινγηθνί ηχπνη Διιεληθψλ αθηψλ. Γηαρείξηζε αθηψλ, δηαρείξηζε πδάηηλνπ ηκήκαηνο
αθηήο, δηαρείξηζε ρεξζαίνπ ηκήκαηνο. Γηαρείξηζε Οηθνζπζηεκάησλ. Έξγα Πξνζηαζίαο. Βαζηθέο αξρέο
δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ.
3. Κοινυνιολογία ΓΔΧ 326
Δηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηεο θνηλσληνινγίαο. Κνηλσληθή ζεσξία. Κνηλσληθά ζχλνια, ζρέζεηο θαη δηαδηθαζίεο.
Κνηλσληθνί ζεζκνί. Πνιηηηθνί Θεζκνί θαη πνιηηηθή ζεσξία.
4.

Πολιηική Γευγπαθία ηος Βαλκανικού και ηος Αναηολικο-Μεζογειακού Υώπος
ΓΔΧ 327

Ο πνιηηηθφο θαη νηθνλνκηθφο ρψξνο ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ρψξνπ
ησλ Βαιθαλίσλ. ηεξεφηππα θαη Ηδενινγίεο. Οζσκαληθή θαη κεηα-Οζσκαληθή πεξίνδνο. Πνιηηηθή,
νηθνλνκηθή θαη ηζηνξηθή γεσγξαθία ηεο πεξηνρήο ηνλ 20 ν αηψλα. Δπηπηψζεηο, ζπλέπεηεο θαη επθαηξίεο γηα ηηο
ζρέζεηο ησλ βαιθαληθψλ θξαηψλ. Θεσξεηηθέο απφςεηο θαη εκπεηξηθά δεδνκέλα απφ ηα Βαιθάληα θαη ηηο
ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγεηαθήο Δπξψπεο. Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ.
Εεηήκαηα κεηνλνηήησλ θαη κεηαλάζηεπζεο. Πνιηηηθέο, γεσπνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηεο Διιάδαο κε ηα
θξάηε ηεο πεξηνρήο.
5. Γευγπαθία ηηρ Καηοικίαρ ΓΔΧ 337
Οξηζκνί. Σν ρσξηθφ πιαίζην ηεο θαηνηθίαο. Ζ αγνξά θαηνηθίαο. Σν πιαίζην ηεο πξνζθνξάο θαηνηθίαο. Σν
πιαίζην ηεο δήηεζεο θαηνηθίαο. Γηαδηθαζία παξαγσγήο θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα Μεηαιιαγέο ζην πξφηππν ηεο
θαηνηθίαο θαη πξννπηηθέο. Ο ζεζκφο ηεο Οξγαλσκέλεο Γφκεζεο θαη ε Γ.Δ.ΠΟ..
6. Γενική Γιδακηική ΓΔΧ 350
Έλλνηα θαη αληηθείκελν ηεο Γηδαθηηθήο Δπηζηήκεο. Ζ Γηδαθηηθή Δπηζηήκε αλά ηνπο αηψλεο: ηαζκνί ηεο
δηδαθηηθήο απφ ηελ Διιεληθή αξραηφηεηα κέρξη ηνλ 20 ν αηψλα. Βαζηθέο αξρέο θαη ζεσξίεο ηεο δηδαζθαιίαο
θαη κάζεζεο. θνπνί θαη ηφρνη ζηελ Δθπαίδεπζε. Γηδαθηέα Όιε: επηινγή θαη δηάηαμε ηεο δηδαθηέαο χιεο.
Πξνγξάκκαηα πνπδψλ.
Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Γηδαθηηθήο πξάμεο – χγρξνλα κνληέια δηδαζθαιίαο, ν Πξνγξακκαηηζκφο – ρεδηαζκφο –
Δθηέιεζε θαη Αμηνιφγεζε ηεο Γηδαζθαιίαο. Ζ Αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε. Δπνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο:
είδε επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, επηινγή θαη ρξήζε επνπηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο. Ο ζχγρξνλνο
εθπαηδεπηηθφο: Γηδαθηηθφο ξφινο θαη απνηειεζκαηηθφηεηα
7. Δκπαίδεςζη και Γιδακηική ηηρ Γευγπαθίαρ ΓΔΧ 351
Αληηθείκελν θαη ζηφρνη ηεο Γηδαθηηθήο ηεο Γεσγξαθίαο. Γηδαθηηθή ηεο Γεσγξαθίαο θαη Γεσγξαθηθή
Δπηζηήκε. Γηδαθηηθή ηεο Γεσγξαθίαο θαη Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο. Γηδαθηηθή ηεο Γεσγξαθίαο θαη ρνιηθή
Γεσγξαθία. ηαζκνί ζηελ ηζηνξία ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Γεσγξαθίαο. Σν κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο ζην
ειιεληθφ ζρνιείν. Πξνγξάκκαηα πνπδψλ Γεσγξαθίαο – θνπνί, ζηφρνη, πεξηερφκελν, Μεζνδνινγία ηεο
δηδαζθαιίαο.
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Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, εξγαιεία ησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Τιηθνηερληθή ππνδνκή, εθπαηδεπηηθφ
πιηθφ (Δπηινγή, εθαξκνγή θαη παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ). Παξαδείγκαηα δηδαζθαιηψλ θαη ηεζη
αμηνιφγεζεο.
8. Θέμαηα Γιασείπιζηρ Πεπιβαλλονηικών Κινδύνυν ΓΔΧ 411
Αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ρξήζε, ηελ θαηάρξεζε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ
πεξηβάιινληνο. Φπζηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο. Μείσζε ηνπ θηλδχλνπ θαη εθηίκεζε ηεο ηξσηφηεηαο.
Αιιεινεπηδξάζεηο αλζξψπνπ θαη πεξηβάιινληνο. Φαηλφκελα δηαηαξαρήο θαη ξχπαλζεο. Παγθφζκηα αιιαγή
θαη βηψζηκε αλάπηπμε. Κίλδπλνη πγείαο θαη αζθάιεηα. Γηαηήξεζε ηεο θχζεο θαη αλαλεψζηκε ελέξγεηα.
πζηήκαηα αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ. Γηαρείξηζε εθηάθησλ αλαγθψλ θαη πνιηηηθή πξνζηαζία.
9. σεδιαζμόρ και Αξιοποίηζη Βιο-γευηόπυν ΓΔΧ 413
Γεληθέο έλλνηεο: ην νηθνινγηθφ πξφβιεκα θαη νη επηπηψζεηο ηνπ. Σα γήηλα πεξηβαιινληηθά ζπζηήκαηα.
Πεξηνρέο εηδηθνχ βηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο: Βηφηνπνη -νξηζκφο, ηχπνη, παξαδείγκαηα. Πεξηνρέο εηδηθνχ
γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο. Γεψηνπνη-νξηζκφο, ηχπνη, παξαδείγκαηα. Γεσπάξθα. Πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή:
γηαηί ρξεηαδφκαζηε πξνζηαηεπφκελεο θπζηθέο πεξηνρέο. Ζ έλλνηα ηεο θπζηθήο θιεξνλνκηάο. Δζληθφ θαη
δηεζλέο λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην. Σαμηλφκεζε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ζχκθσλα κε ηνπο δηεζλείο θαη
εζληθνχο θαλνληζκνχο. ρεδηαζκφο έξεπλαο πεξηνρψλ βηνινγηθνχ-γεσινγηθνχ ελδηαθέξνληνο: φξηα θαη
πξννπηηθέο. Οηθνηνπξηζκφο, γεσηνπξηζκφο, εθαξκνγή.
10. Οικολογία Σοπίος ΓΔΧ 414
Βαζηθέο έλλνηεο θαη αξρέο ηεο Οηθνινγίαο Σνπίνπ. Οηθνινγία θαη Γνκή Σνπίνπ (ζπζηάδεο θαη δηάδξνκνη).
Αλάιπζε δνκήο Σνπίνπ. Ζ έλλνηα ηεο θιίκαθαο (απφ ην άηνκν ζηνλ πιεζπζκφ θαη ζην ηνπίν). Γηάθξηζε
Πξνηχπσλ Σνπίνπ. Πνζνηηθνπνίεζε θαη εθηίκεζε Πξνηχπσλ Σνπίνπ. Μεηαβνιέο ησλ πξνηχπσλ ζην ρξφλν.
Φπζηθέο θαη αλζξσπνγελείο δηεξγαζίεο δεκηνπξγίαο Σνπίνπ – Βηνηηθνί, αβηνηηθνί θαη αλζξσπνγελείο
παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπίνπ. Οξγαληζκνί θαη Οηθνινγία Σνπίνπ – Αιιειεπηδξάζεηο ζπζηαηηθψλ ηνπ
Σνπίνπ (δψα, θπηά, πεξηβάιινλ). Μνληέια νηθνινγίαο Σνπίνπ. Γηαηαξαρέο θαη δπλακηθή δηαηαξαρψλ Σνπίνπ.
Δηεξνγέλεηα θαη ηππνινγία Σνπίνπ. Γηαρείξηζε Σνπίνπ θαη εθαξκνγέο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (ρξήζεηο
γεο, εθηίκεζε επηπηψζεσλ). Γλσξηκία κε ηα Σνπία ηεο Διιάδαο. (Ζ γλψζε ΓΠ θαη ηειεπηζθφπηζεο
απνηεινχλ απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ καζήκαηνο) Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη θαη 3-4
εξγαζηήξηα ζρεηηθά κε ηα ηνπία NATURA 2000 ζηελ Διιάδα.
11. Κλίμα και Άνθπυπορ ΓΔΧ 415
Κιηκαηηθνί παξάγνληεο - Κιηκαηηθά ζηνηρεία (νξηζκνί, γεσγξαθηθή θαη επνρηθή θαηαλνκή θαη κέζνδνη
ππνινγηζκνχ). Κιηκαηηθνί δείθηεο (Γείθηεο επεηξσηηθφηεηαο, σθεαληθφηεηαο, εξεκηθφηεηαο-επθνξίαο,
θιηκνγξακκάησλ). Βηνθιηκαηνινγία (Θεξκνθξαζία, πγξαζία, άλεκνο, πίεζε θαη αλζξψπηλε άλεζε, επνρηαθή
ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, βηνθιηκαηηθνί δείθηεο αλζξψπηλεο δπζθνξίαο-επθνξίαο). Μηθξνθιίκαηα (αζηηθφ
κηθξφθιηκα, κηθξφθιηκα δάζνπο, αγξνχ, δελδξψλα, ηνπνθιηκαηνινγία). Δθαξκνζκέλε θιηκαηνινγία (θιίκαγεσξγία, θιίκα-βηνκεραλία θαη εκπφξην, θιίκα-κεηαθνξέο, θιίκα-επηθνηλσλίεο, θιίκα-ελέξγεηα). Κιηκαηηθέο
κεηαβνιέο (παιαηνθιηκαηνινγία, ζχγρξνλεο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο).
12. Δκηίμηζη και Μελέηερ Πεπιβαλλονηικών Δπιπηώζευν ΓΔΧ 416
Βαζηθέο γλψζεηο ζεσξίαο, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ θαζψο θαη εθαξκνγψλ ηνπ ζεζκνχ ηεο Δθηίκεζεο
Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΔΠΔ) θαη ησλ αληίζηνηρσλ Μειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (ΜΠΔ).
Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηε γέλεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ε αλάγθε γηα θξαηηθή παξέκβαζε.
Ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην ζεζκφ ησλ ΜΠΔ. Θεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο ζηελ Δπξσπατθή
Έλσζε, ε Δπξσπατθή Οδεγία γηα ηηο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ. Θεζκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο
πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα. Μεηαγξαθή ηεο Δπξσπατθήο Οδεγίαο γηα ηηο ΜΠΔ. Δθηίκεζε επηπηψζεσλ:
νξηζκνί, θαηεγνξίεο επηπηψζεσλ, κεζνδνινγηθά ζέκαηα, ε βαζηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εθπφλεζε κηαο ΜΠΔ,
επηιεγκέλεο γεληθέο ηερληθέο δηαπίζησζεο επηπηψζεσλ, πεξηγξαθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζρεηηθνί δείθηεο,
πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πεξηγξαθή επηπηψζεσλ θαηά θαηεγνξία, δείθηεο επηπηψζεσλ.
Σερληθέο αμηνιφγεζεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. ΜΠΔ θαη ιήςε απνθάζεσλ πνιηηηθήο θαη ζρεδηαζκνχ.
Δθηίκεζε επηπηψζεσλ ζην αβηνηηθφ πεξηβάιινλ, ζε πδαηηθνχο πφξνπο (επηθαλεηαθά θαη ππφγεηα χδαηα) θαη
νηθνζπζηήκαηα. Δθηίκεζε θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ επηπηψζεσλ. Ζ Διιεληθή εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο
ηνπ ζεζκνχ ησλ ΜΠΔ. Θεζκηθά δεηήκαηα. ηξαηεγηθή Δθηίκεζε Δπηπηψζεσλ.
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13. Διδικά θέμαηα Οικονομικήρ Γευγπαθίαρ ΓΔΧ 421
Ζ θξηηηθή ζπδήηεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη ρσξηθή αλαδηάξζξσζε. Ζ λέα νηθνλνκηθή γεσγξαθία ησλ
ππεξεζηψλ κε έκθαζε ζηηο ππεξεζίεο παξαγσγνχ (producer services). Ζ επέιηθηε ζπζζψξεπζε θαη ε θξηηηθή
ζπδήηεζε γχξσ απ‘ ηα φξηα ηεο επειημίαο. Γίθηπα επηρεηξήζεσλ, «ελζήθεπζε» (embeddedness), θαη ρσξηθή
αλάπηπμε. Δζληθά θαη πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα θαηλνηνκηψλ (NIS/RIS) –θαηλνηνκηθέο θαη «καζεζηαθέο»
νηθνλνκίεο, πεξηθέξεηεο θαη επηρεηξήζεηο. Θεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο λέαο γεσγξαθίαο ησλ θαλνηνκηψλ –
καθξά θχκαηα Kondratiev, θχθινη πξντφληνο θαη θεξδψλ, πιεξνθνξηαθφο θαπηηαιηζκφο θαη ε λέα γεσγξαθία
ησλ «ξνψλ», πξνζέγγηζε «παξαζχξσλ ρσξνζεηηθήο επθαηξίαο». Παγθφζκηεο πηπρέο ηεο αλαδηάξζξσζεο θαη
άληζεο ρσξηθήο αλάπηπμεο. Σν κάζεκα εθηφο απφ δηαιέμεηο πεξηιακβάλεη θαη άζθεζε (ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο
δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ-ζεκηλαξηαθέο παξνπζηάζεηο).
14. Νηζιυηική Γευγπαθία ΓΔΧ 422
Οξηζκνί λεζηψλ, λεζησηηθφηεηαο θαη ειθπζηηθφηεηαο πεξηνρψλ θαη λεζηψλ. Παξνπζίαζε ηεο ζπζηεκηθήο
αλάιπζεο θαη ησλ λεζηψλ σο παξαδείγκαηα ζπζηεκάησλ. Ηζηνξία θαη ‗ιεηηνπξγίεο‘ ησλ λεζηψλ, κε
παξαδείγκαηα θαη έκθαζε ζε Μεζνγεηαθά θαη Δπξσπατθά λεζηά. Παξνπζίαζε ηνπ ‗λεζησηηθνχ πξνβιήκαηνο‘
θαη ησλ αηηηψλ πεξηζσξηνπνίεζεο ησλ λεζηψλ, γηαηί ζήκεξα ζεσξνχληαη σο ιηγφηεξν επλνεκέλεο πεξηνρέο.
Μειινληηθέο πξννπηηθέο ησλ λεζηψλ: πνηφηεηα ελ(αληί) πνζφηεηαο: Ζ ζηξαηεγηθή γηα έλα βηψζηκν κέιινλ
ησλ λεζηψλ.
15. ύνοπα και Γιαζςνοπιακέρ Εώνερ ΓΔΧ 423
ηελ πνιηηηθή γεσγξαθία ηνπ κεηα-ςπρξνπνιεκηθνχ θαη κεηα-απνηθηαθνχ θφζκνπ, ε κειέηε ησλ
δηαζπλνξηαθώλ δωλώλ αλαδεηθλχεηαη ζε δήηεκα αηρκήο, ελψ ηα ζχλνξα αλαθαηαζθεπάδνληαη κεηαμχ άιισλ
θαη ζεζκηθά απνθηψληαο λέν πεξηερφκελν θαη ζεκαζία. Οη δηαζπλνξηαθέο δψλεο, σο λέεο πνιηηηθέο νληφηεηεο
πέξα ή παξάιιεια κε ηα θξάηε, δηεθδηθνχλ ζπκκεηνρή ζηελ επίιπζε δηεζλψλ δεηεκάησλ. Σνπηθά δεηήκαηα,
φπσο ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ή ε κεηαλάζηεπζε απαηηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν δηαζπλνξηαθή
ζπλεξγαζία, ελψ ε εθκεηάιιεπζε ησλ δηαθνξψλ ζηελ λνκνζεζία ησλ φκνξσλ ή κε ρσξψλ απνθηά μερσξηζηφ
ελδηαθέξνλ. ην κάζεκα απηφ εμεηάδνληαη νη πνιηηηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, νηθνλνκηθέο θαη
πεξηβαιινληηθέο ζπληζηψζεο ησλ παξακεζφξησλ, αιιά, θπξίσο, ησλ δηαζπλνξηαθψλ δσλψλ θαζψο θαη ηα
δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο. Σα παξαδείγκαηα πνπ κειεηψληαη αθνξνχλ
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε.
16. Οικονομική ΗΗ ΓΔΧ 424
Σν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα – ζπκπεξηθνξά θαη πξνβιήκαηα. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην επίπεδν ηεο
ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη ην θαηλφκελν ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ζ δηαιεθηηθή αληίιεςε ηεο νηθνλνκηθήο θαη
θνηλσληθήο δπλακηθήο. Δηζαγσγή ζηελ εξγαζηαθή ζεσξία ηεο αμίαο. Δκπνξεπκαηηθή παξαγσγή, αμία θαη
ππεξαμία. Κπθιηθή θίλεζε θαη ζπζζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ ζεσξία ηεο γαηνπξνζφδνπ. πζζψξεπζε,
νηθνλνκηθέο θξίζεηο θαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο. Ζ ρσξνθνηλσληθή δηαιεθηηθή. Αζηηθή γή, αζηηθή γαηνπξφζνδνο
θαη αζηηθέο πνιηηηθέο ζηηο αλαπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο θνηλσλίεο. Ζ αζηηθνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε
παξαγσγή ηνπ ρηηζκέλνπ πεξηβάιινληνο. πιινγηθή θαηαλάισζε θαη ρσξηθέο δνκέο. Δξγαζία, θεθάιαην θαη
ηαμηθφο αγψλαο γχξσ απφ ην ρηηζκέλν πεξηβάιινλ. πζζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη άληζε ρσξηθή αλάπηπμε. Ζ
δηαιεθηηθή δηαθνξνπνίεζεο/εμηζνξξφπεζεο ζηελ ρσξηθή αλάπηπμε ηνπ θεθαιαίνπ. Απφ ηελ πνιηηηθή
νηθνλνκία ηνπ ρψξνπ ζηηο κεηα-κνληέξλεο πξνζεγγίζεηο. Δζληθφ Πξντφλ- Δζληθφ Δηζφδεκα – Δζληθή Γαπάλε,
πλαξηήζεηο Καηαλάισζεο θαη Απνηακίεπζεο, Γεκφζηνο Σνκέαο θαη Πνιιαπιαζηαζηέο, Θεσξία θαη Μνξθέο
ησλ Δπελδχζεσλ, Πξνζδηνξηζκφο ηνπ Δηζνδήκαηνο, Ηζνξξνπία ζηελ Αγνξά Αγαζψλ θαη Ηζνξξνπία ζηελ
Αγνξά Υξήκαηνο θαη ν Πξνζδηνξηζκφο ηνπ Δπηηνθίνπ, Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή, Ννκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη
Δηζνδεκαηηθή Πνιηηηθή, Σν Κιαζηθφ Τπφδεηγκα Σν πιήξεο Κευλζηαλφ θαη Νέν-Κευλζηαλφ Τπφδεηγκα,
Νενθιαζηθή χλζεζε, Αλεξγία, Πιεζσξηζκφο, Οηθνλνκηθή Μεγέζπλζε θαη Θεσξία Αλαπηχμεσο,
Μαθξννηθνλνκηθέο Αλαιχζεηο, Δθαξκνγέο θαη Μειέηεο Πεξίπησζεο απφ ηελ Διιεληθή Οηθνλνκία θαη ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
17.

Τποδομέρ και Υυπική Ανάπηςξη ΓΔΧ 431

…
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18. Αξιολόγηζη Αναπηςξιακών Ππογπαμμάηυν και σεδίυν ΓΔΧ 432
Σν κάζεκα εμεηάδεη ζέκαηα νξγάλσζεο, δηαρείξηζεο θαη αμηνιφγεζεο αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη
ζρεδίσλ κε έκθαζε ζε πεξηθεξεηαθά θαη ρσξνηαμηθά πξνγξάκκαηα. Πην εηδηθά ην κάζεκα εμεηάδεη: Δμέιημε
ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο/ειέγρνπ πξνγξακκάησλ. Βαζηθέο αξρέο νξγάλσζεο, θξηηήξηα δηαρείξηζεο,
εθηέιεζεο θαη παξαθνινχζεζεο πξνγξακκάησλ. Δπίπεδα θαη δείθηεο αμηνιφγεζεο. Μέζνδνη θαη ηερληθέο
αμηνιφγεζεο. ηάδηα αμηνιφγεζεο (ex-ante, on-going,ex-post evaluation). Πξνβιήκαηα ζηε δηαδηθαζία
αμηνιφγεζεο. Σν κάζεκα ζπλδπάδεη ζεσξεηηθή αλάιπζε κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο.
19. Δθαξκνγέο Σειεπηζθόπηζεο ΓΔΧ 443
θνπφο ηνπ µαζήµαηνο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ θνηηεηψλ µε ηελ επηζηήµε θαη ηελ ηερλνινγία ηεο
Σειεπηζθφπεζεο, µε εηδηθφ πξνζαλαηνιηζµφ ηελ δνξπθνξηθή Σειεπηζθφπεζε (ΓΣ). Οη θνηηεηέο απνθηνχλ
ηφζν ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ δηέπεη ηηο εθαξµνγέο ηεο ΓΣ ζηα ηξία βαζηθά πεδία: έδαθνο, αηµφζθαηξα
θαη ζάιαζζα , φζν θαη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ.
Σν µάζεµα απνηειείηαη απφ ζεσξεηηθφ θαη εξγαζηεξηαθφ µέξνο. Σν ζεσξεηηθφ µέξνο απνηειείηαη απφ 9
δηδαθηηθέο ελφηεηεο (αλαθέξνληαη παξαθάησ) πνπ θαιχπηνληαη απφ 9 δηαιέμεηο. Σν εξγαζηεξηαθφ µέξνο
πεξηιαµβάλεη 4 εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο.
20. Παιδαγυγική Φςσολογία ΓΔΧ 450
Φπρνινγία Μάζεζεο θαη Δθπαίδεπζε. Φπρνινγία Μάζεζεο θαη Παηδαγσγηθή Φπρνινγία. Γεληθή ηαμηλφκεζε
ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο. Φπρνινγία ζπκπεξηθνξάο – πκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. Κνηλσληνγλσζηηθφο
πκπεξηθνξηζκφο. Κνηλσληνγλσζηηθή κάζεζε. Γεληθή θξηηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζεσξηψλ θαη ε αμηνπνίεζή
ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε.
Γλσζηηθή Φπρνινγία. Γλσζηηθέο ζεσξίεο κάζεζεο. Γλσζηηθή Φπρνινγία: χζηεκα επεμεξγαζίαο
πιεξνθνξηψλ. Δθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο: Γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο, δεμηφηεηεο
κειέηεο, Μεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηεο, Δπίιπζε πξνβιεκάησλ, αλάπηπμε Κξηηηθήο ζθέςεο, θ.α. χληνκε
αλαθνξά ζηηο ζχγρξνλεο λεν-πηαδεηηθέο ζέζεηο. Γεληθή θξηηηθή θαη αμηνιφγεζε θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε.
21.

1.
2.
3.
4.

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΣΜΖΜΑΣΑ (ΜΔΓΗΣΟ ΑΡΗΘΜΟ 4)

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΓΔΩΓΡΑΦΗΑ
Θεξηλφ ρνιείν Πάξνπ
Δηδηθά Θέκαηα Γεσγξαθίαο (Γηάιεμε)
Πξαθηηθή Άζθεζε
Πηπρηαθή Δξγαζία

ΓΔΧ 493
ΓΔΧ 495
ΓΔΧ 497
ΓΔΧ 499
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β

67

ΔΩΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΔΩΓΡΑΦΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ
Α.
Β.
Γ.
Γ.
Δ.
Σ.
Ε.

ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ
ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ
ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ
ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ
ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
ΠΟΤΓΧΝ
ΚΑΣΑΣΑΚΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β1:
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β2:
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β3:
Α.

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΜΑΘΖΜΑΣΑ
ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ
ΔΡΓΑΗΑ
ΛΗΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΗΑ ΥΑΡΣΔ

ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο
πεξηιακβάλεη ξπζκίζεηο θαη πξνβιέςεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηεμαγσγή ησλ Πξνπηπρηαθψλ
πνπδψλ ζην Σκήκα Γεσγξαθίαο. Δλαξκνλίδεηαη κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2083/92
θαζψο θαη κε απηέο ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. Δμεηδηθεχεη
θαη ζπκπιεξψλεη ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο ζηελ πεξίπησζε ησλ ηδηαίηεξσλ απαηηήζεσλ ηνπ
Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο φπσο δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο.

Β.

ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ

1. Σα πξνζθεξφκελα καζήκαηα δηαθξίλνληαη ζε ππνρξεσηηθά (Τ), θαη‘ επηινγήλ
ππνρξεσηηθά (ΚΔΤ) θαη πξναηξεηηθά (Π) (βι. αληίζηνηρε ελφηεηα ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ).
Κάζε κάζεκα πξνζθέξεη 5 δηδαθηηθέο κνλάδεο. Δμαηξνχληαη ηα καζήκαηα «Αγγιηθά» (ή
«Γαιιηθά»), «Πξαθηηθή Άζθεζε» θαη «Θεξηλφ ρνιείν», ηα νπνία πξνζθέξνπλ 2.5
δηδαθηηθέο κνλάδεο.
2. Ζ ιήςε πηπρίνπ απαηηεί ηελ επηηπρή νινθιήξσζε 23 Τπνρξεσηηθψλ, 12 ΚΔΤ θαη 11
Πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ θαη ηελ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο. Ζ πηπρηαθή εξγαζία
πξνζθέξεη 10 δηδαθηηθέο κνλάδεο.
3. Ο απαηηνχκελνο αξηζκφο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ είλαη 240. Δπεηδή ε
πηπρηαθή εξγαζία πξνζθέξεη 10 δηδαθηηθέο κνλάδεο, ν αξηζκφο δηδαθηηθψλ κνλάδσλ απφ
ηελ επηηπρή νινθιήξσζε καζεκάησλ είλαη 230.
4. Απφ ην ηέηαξην εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη κεηά, ν θνηηεηήο επηιέγεη δχν απφ ηηο
ηέζζεξηο νκάδεο γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο Γεσγξαθίαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ Δλφηεηα
«Φηινζνθία θαη δνκή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ» γηα λα εζηηάζεη
ζε ζέκαηα πνπ ηνλ ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε άιια. Απφ ηηο δχν νκάδεο πνπ
επηιέγεη ν θνηηεηήο, ε κία ραξαθηεξίδεηαη σο θχξηα θαη ε άιιε σο δεπηεξεχνπζα. Ο
θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα επηιέμεη (θαη λα δειψζεη γηα λα παξαθνινπζήζεη θαη λα
πξναρζεί) 8 ΚΔΤ καζήκαηα απφ ηελ θχξηα θαη 4 ΚΔΤ καζήκαηα απφ ηε δεπηεξεχνπζα
απφ έλα θαηάινγν 10 ΚΔΤ καζεκάησλ πνπ νξίδεηαη αλά νκάδα (βι. αληίζηνηρε ελφηεηα
ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ). πλνιηθά, δειαδή, ν θνηηεηήο παξαθνινπζεί 12 ΚΔΤ καζήκαηα.
Σέινο, ν θνηηεηήο παξαθνινπζεί 11 πξναηξεηηθά καζήκαηα πνπ επηιέγεη είηε απφ ηελ
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θαηεγνξία ησλ πξναηξεηηθψλ καζεκάησλ (βι. αληίζηνηρε ελφηεηα ηνπ Οδεγνχ πνπδψλ)
είηε απφ ηα ΚΔΤ φισλ ησλ νκάδσλ.
5. Ο κέγηζηνο αξηζκφο καζεκάησλ ζηα νπνία κπνξεί λα εγγξάθνληαη νη θνηηεηέο ζε θάζε
εμάκελν είλαη 6.
6. Σν Δλδεηθηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ πξνζδηνξίδεη ηα ππνρξεσηηθά, ηα ΚΔΤ θαη ηα
πξναηξεηηθά καζήκαηα ζηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εγγξάθνληαη νη θνηηεηέο ζε
θάζε εμάκελν. Γελ είλαη ππνρξεσηηθφ λα εγγξάθνληαη νη θνηηεηέο ζε φια ηα καζήκαηα
ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ. Αλ, π.ρ., έρνπλ εθθξεκή καζήκαηα απφ ηα πξνεγνχκελα
εμάκελα, ηφηε, ζε έλα δεδνκέλν εμάκελν, κπνξεί λα εγγξαθνχλ ζηα καζήκαηα ησλ
πξνεγνχκελσλ εμακήλσλ κέρξη λα ζπκπιεξψζνπλ ηνλ κέγηζην αξηζκφ ησλ 6.
7. Σα ππνρξεσηηθά καζήκαηα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην Δλδεηθηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ
πξέπεη νπσζδήπνηε λα νινθιεξψλνληαη.
8. Γηα επηιεγκέλα ππνρξεσηηθά θαη ΚΔΤ καζήκαηα, πξνβιέπνληαη πξναπαηηνχκελα
καζήκαηα (βι. Παξάξηεκα Β1 απηνχ ηνπ Καλνληζκνχ). ηελ πεξίπησζε απηή, ν θνηηεηήο
πξέπεη λα παξαθνινπζήζεη θαη λα νινθιεξψζεη κε επηηπρία πξψηα ηα πξναπαηηνχκελα
καζήκαηα γηα λα εγγξαθεί ζηα αληίζηνηρα ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά καζήκαηα.
9. Σν Πξνπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ πξνβιέπεη δχν (2) εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ηεηξαεηνχο πεξηφδνπ ησλ ζπνπδψλ. Ζ πξψηε (εζσηεξηθνχ), ε νπνία
γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηνπ 6νπ εμακήλνπ «Γεσγξαθία ηεο Διιάδνο», είλαη
ππνρξεσηηθή θαη ππφθεηηαη ζε απαηηήζεηο νη νπνίεο πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα κέιε ΓΔΠ ηα
νπνία έρνπλ ηελ επζχλε δηεμαγσγήο ηνπ καζήκαηνο θαη νξγάλσζεο ηεο εθδξνκήο. Ζ
δεχηεξε (εμσηεξηθνχ), ε νπνία πξνγξακκαηίδεηαη γηα ην 8ν εμάκελν, είλαη πξναηξεηηθή.
10. ε πεξίπησζε πνπ έλαο θνηηεηήο δελ νινθιεξψζεη κε επηηπρία έλα ππνρξεσηηθφ κάζεκα
ηνπ εμακήλνπ ηνπ θαη ζηηο εμεηάζεηο επηεκβξίνπ, εγγξάθεηαη μαλά ζην εμάκελν πνπ
πξνζθέξεηαη ην κάζεκα. Σφηε, ηζρχνπλ ε δηδαθηέα χιε ηξέρνληνο εμακήλνπ πνπ
δηδάζθεηαη ην κάζεκα (ηα νπνία κπνξεί λα έρνπλ αιιάμεη ζε ζρέζε κε ην Δλδεηθηηθφ
Πξφγξακκα πνπδψλ εηζαγσγήο ηνπ θνηηεηή).
11. Αλ θάπνηνο θνηηεηήο δελ νινθιεξψζεη κε επηηπρία θαη κε ηηο εμεηάζεηο επηεκβξίνπ έλα
πξναηξεηηθφ κάζεκα ηνπ Δλδεηθηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, κπνξεί λα ην
αληηθαηαζηήζεη κε άιιν πξναηξεηηθφ κάζεκα.
12. Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο επηηξέπεηαη λα επηιέγνπλ ην πνιχ 4 ζπλνιηθά
καζήκαηα απφ ηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ άιισλ Σκεκάησλ γηα λα ζπκπιεξψζνπλ
ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ καζεκάησλ θαη δηδαθηηθψλ κνλάδσλ γηα ηε ιήςε πηπρίνπ. Ο
θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα λα εγγξαθεί ην πνιχ ζε 2 καζήκαηα απφ άιια ηκήκαηα θάζε
εμάκελν. Σα καζήκαηα απηά ζεσξνχληαη γηα ην Σκήκα Γεσγξαθίαο σο πξναηξεηηθά
(άζρεηα αλ γηα ηα άιια Σκήκαηα κπνξεί λα είλαη ππνρξεσηηθά).
13. Οη θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ζην πξφγξακκα
ησλ καζεκάησλ ηνπο ην πνιχ ηέζζεξα (4) καζήκαηα κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο
αληαιιαγήο θνηηεηψλ ERASMUS. Απηά πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα ησλ
καζεκάησλ ηνπο κε ηνλ ηίηιν «Δηδηθά Θέκαηα Γεσγξαθίαο: ΤΠΟΣΗΣΛΟ». Ο ππφηηηινο
είλαη ε Διιεληθή κεηάθξαζε ηνπ καζήκαηνο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη (θαη πεξάζεη
επηηπρψο) ζην παλεπηζηήκην ηνπ εμσηεξηθνχ.
14. Οη δειψζεηο εγγξαθήο ζηα καζήκαηα ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαηά
ηελ πεξίνδν εγγξαθψλ ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηε χγθιεην ηνπ Ηδξχκαηνο.
15. Γελ είλαη δπλαηφ λα πξνζέιζεη ζε εμεηάζεηο έλαο θνηηεηήο ζε κάζεκα γηα ην νπνίν δελ
έρεη ππνβάιεη θαηά ηα αλσηέξσ δήισζε εγγξαθήο ή γηα ην νπνίν δελ έρεη γίλεη απηφκαηε
εγγξαθή ηνπ.

Γ.

ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ

1. Φνηηεηέο αλσηέξσλ εμακήλσλ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζε ΚΔΤ ή Πξναηξεηηθά καζήκαηα
θαησηέξσλ εμακήλσλ. Σν αληίζηξνθν δελ ηζρχεη: δειαδή, θνηηεηέο θαησηέξσλ εμακήλσλ
δελ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζε καζήκαηα (ππνρξεσηηθά, ΚΔΤ ή πξναηξεηηθά) αλσηέξσλ
εμακήλσλ.
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2. Φνηηεηέο ηνπ 9νπ εμακήλνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δψζνπλ εμεηάζεηο ζηελ εμεηαζηηθή
πεξίνδν ηνπ Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ θαη ζε καζήκαηα πνπ νθείινπλ απφ ην 8ν εμάκελν
ζπνπδψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηε δήισζε εγγξαθήο ηνπο ζην 8ν εμάκελν. ε πεξίπηωζε
απνηπρίαο ηνπ ζηηο εμεηάζεηο ηνπ Ιαλνπαξίνπ ζε κάζεκα ηνπ εαξηλνύ εμακήλνπ, ν
ζπνπδαζηήο εγγξάθεηαη θαη παξαθνινπζεί μαλά ην κάζεκα.
3. Φνηηεηέο κνλψλ εμακήλσλ πέξαλ ηνπ 9νπ (11νπ, 13νπ, θιπ.) έρνπλ δηθαίσκα λα δψζνπλ
εμεηάζεηο ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ θαη ζε καζήκαηα πνπ
νθείινπλ απφ ην πξνεγνχκελν εαξηλφ εμάκελν (10ν, 12ν, θιπ.) ησλ ζπνπδψλ ηνπο,
ζχκθσλα κε ηε δήισζε εγγξαθήο ηνπο ζην αληίζηνηρν εαξηλφ εμάκελν.
4. Απφ ην 9ν εμάκελν θαη κεηά, νη θνηηεηέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα εγγξαθνχλ γηα σο 40
δηδαθηηθέο κνλάδεο (αληί 30) ζε θάζε εμάκελν, εθφζνλ ν αξηζκφο Γ.Μ. ησλ καζεκάησλ
πνπ δειψλνληαη γηα πξψηε θνξά (δει. δελ ηα έρνπλ δειψζεη πνηέ ζην παξειζφλ) είλαη ην
πνιχ 30 θαη έρνπλ επηηχρεη ζηα πξναπαηηνχκελα καζήκαηα, φπνπ πξνβιέπνληαη.
5. ε πεξίπησζε πνπ έλαο θνηηεηήο δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνο κε ηελ βαζκνινγία ηνπ ζε έλα
κάζεκα, ηελ πξώηε θνξά πνπ ην παίξλεη, έρεη ην δηθαίσκα λα δψζεη εμεηάζεηο κία αθφκα
θνξά γηα βειηίσζε ηεο βαζκνινγίαο. Ζ δηαδηθαζία έρεη σο εμήο: Σν αξγφηεξν κέζα ζε
δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ αλάξηεζε ηεο βαζκνινγίαο ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, ν
θνηηεηήο ππνβάιιεη αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο γηα βειηίσζε βαζκνινγίαο.
ηελ αίηεζε αλαθέξεηαη ν ηίηινο ηνπ καζήκαηνο, ην εμάκελν ζην νπνίν πξνζθέξζεθε θαη
ν βαζκφο ηνπ θνηηεηή ζην κάζεκα. Ζ εμέηαζε γηα ηε βειηίσζε ηεο βαζκνινγίαο γίλεηαη
ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ.
6. Ο ηειηθφο βαζκφο ηνπ καζήκαηνο ζην νπνίν γίλεηαη βειηίσζε βαζκνινγίαο είλαη απηφο
πνπ παίξλεη ν θνηηεηήο θαηά ηε δεχηεξε εμέηαζε (άζρεηα αλ είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ
αξρηθφ βαζκφ ή θαη θάησ ηνπ πξνβηβάζηκνπ νξίνπ ηνπ 5).
7. Οη θνηηεηέο έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ αίηεζε γηα βειηίσζε βαζκνινγίαο γηα έλα (1)
κφλν κάζεκα αλά εμάκελν. Γειαδή, γηα ηε δηάξθεηα ηεο θαλνληθήο θνίηεζεο ησλ 8
εμακήλσλ, νη θνηηεηέο έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ βειηίσζε βαζκνινγίαο ζε 8
καζήκαηα ζπλνιηθά.
8. Γηα ηα καζήκαηα ηα νπνία εμεηάδνληαη θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ επηεκβξίνπ δελ
ηζρχεη ε πξφβιεςε γηα βειηίσζε βαζκνινγίαο.
9. ην ηέηαξην (4ν) έηνο ησλ ζπνπδψλ ηνπο (7ν θαη 8ν εμάκελν), νη θνηηεηέο έρνπλ επίζεο ηε
δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ θαη λα επαλεμεηαζζνχλ ζε ηέζζεξα (4) ππνρξεσηηθά καζήκαηα
ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηνπο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αξρηθήο βαζκνινγίαο ηνπο
ζηα καζήκαηα απηά.
10. Γηα θνηηεηέο πνπ δηαθφπηνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο επί καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη
επαλέξρνληαη, ηζρχεη ην ηξέρνλ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Μεηά απφ αίηεζε ηνπο ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο, ε Δπηηξνπή Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ εμεηάδεη ηελ ηζνδπλακία
ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο πξψηεο εγγξαθήο ηνπο ηα νπνία έρνπλ
πεξάζεη επηηπρψο κε θαη ηα αληηζηνηρεί ζε καζήκαηα ηνπ ηξέρνληνο πξνγξάκκαηνο.
11. Γηα ην πξναηξεηηθφ κάζεκα « Δηδηθά Θέκαηα Γεσγξαθίαο: Γηάιεμε» («Γηάιεμε» απφ εδψ
θαη ζην εμήο) ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:
 Ο θνηηεηήο εγγξάθεηαη ζην κάζεκα «Γηάιεμε» ζην 7ν εμάκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ. Με
ηελ εγγξαθή ηνπ νξίδεη ζπγρξφλσο ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηεο Γηάιεμεο θαζψο θαη
ην ζέκα ηνπ.
 Σν ζέκα ηεο Γηάιεμεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ απηφ ηεο Πηπρηαθήο
Δξγαζίαο
 Ζ παξνπζίαζε ηεο Γηάιεμεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη δηαθνξεηηθή εκεξνκελία απφ απηήλ
ηεο πηπρηαθήο
 Δπεηδή ε Γηάιεμε είλαη κάζεκα ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ, ε παξνπζίαζε ηεο ζα πξέπεη
λα γίλεηαη κέζα ζηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ. ε πεξίπησζε
απνηπρίαο ή κε εμέηαζεο, ε παξνπζίαζε ζα γίλεηαη θαηά ηελ εμεηαζηηθή πεξίνδν ηνπ
επηεκβξίνπ (φπσο ηζρχεη θαη γηα φια ηα άιια καζήκαηα).
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 Γηα λα απνθεπρζεί ε ππέξκεηξε επηβάξπλζε νξηζκέλσλ κειψλ ΓΔΠ κε θνηηεηέο νη
νπνίνη επηιέγνπλ λα εθπνλήζνπλ Γηάιεμε καδί ηνπο, νη θνηηεηέο πξνηείλνπλ θαηά
ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο. Μεηά ην πέξαο ησλ εγγξαθψλ,
ειέγρεηαη ε ηζνθαηαλνκή ησλ θνηηεηψλ ζε κέιε ΓΔΠ θαη γίλνληαη νη αλαγθαίεο
ηξνπνπνηήζεηο.
 Σν κάζεκα δίλεη 5 δηδαθηηθέο κνλάδεο. ηαλ φκσο ιεθζεί σο ζπκπιεξσκαηηθφ ηεο
Πξαθηηθήο Άζθεζεο (δεινχκελεο σο κάζεκα) ή ηνπ Θεξηλνχ ρνιείνπ Πάξνπ
(δεινχκελνπ σο κάζεκα) δίλεη 2.5 κνλάδεο.

Γ.

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

1. Ζ πηπρηαθή εξγαζία (Π.Δ.) είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απφθηεζε πηπρίνπ
Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ.
2. Ζ Π.Δ. ηππηθά εθπνλείηαη θαηά ην ηειεπηαίν εμάκελν ζπνπδψλ. πληζηάηαη, σζηφζν, ε
νπζηαζηηθή ελαζρφιεζε ηνπ θνηηεηή λα αξρίδεη ηνπιάρηζην έλα αθαδεκατθφ εμάκελν
ελσξίηεξα.1
3. Ζ Π.Δ. εξγαζία εθπνλείηαη θαηά πξνηίκεζε αηνκηθά. ε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, θαη θαηφπηλ
ζπλαίλεζεο ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή, είλαη δπλαηή ε εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο
απν νκάδα 2 ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ. Οη πεξηπηψζεηο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ ζε:
 εθηεηακέλε έξεπλα πεδίνπ
 επεμεξγαζία κεγάινπ φγθνπ ζηαηηζηηθψλ, ραξηνγξαθηθψλ θιπ δεδνκέλσλ ζε ΖΤ
 ηαμίδηα ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο γηα ζπιινγή δεδνκέλσλ
 ζπλδπαζκφ ησλ πην πάλσ.
4. Γηθαίσκα εγγξαθήο ζην κάζεκα ―Πηπρηαθή Δξγαζία‖ ζην 8ν, ή κεηαγελέζηεξα εμάκελα
(9ν, 10ν, θ.ι.π.), εμάκελν έρνπλ θνηηεηέο πνπ νθείινπλ ην πνιχ 5 καζήκαηα. Γηα λα έρεη
φκσο ν θνηηεηήο δηθαίσκα παξνπζίαζεο - εμέηαζεο ηεο Π.Δ. ηνπ, ζα πξέπεη λα έρεη
επηηχρεη ζε φια ηα καζήκαηα πνπ πξνβιέπεη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο ή λα
νθείιεη ην πνιχ έλα (1) κάζεκα. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, πξνυπφζεζε γηα ηελ
παξνπζίαζε/εμέηαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα έρεη πεξάζεη ν ζπνπδαζηήο φια ηα
ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ Δλδεηθηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.
5. Ζ παξνπζίαζε ηεο Π.Δ. πξέπεη λα γίλεηαη ζηα πιαίζηα κηαο απφ ηηο ηξεηο (3) εμεηαζηηθέο
πεξηφδνπο θαη ην αξγφηεξν δχν εβδνκάδεο κεηά ην πέξαο θάζε εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ.
6. Σν ζέκα ηεο Π.Δ. δειψλεηαη κε αίηεζε ηνπ θνηηεηή ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο θαηά
ηελ εγγξαθή ηνπ ζην 8ν (ή κεηαγελέζηεξν) εμάκελν ζπνπδψλ. ηελ αίηεζε
αλαθέξνληαη: (α) To ζέκα ηεο Π.Δ., θαη (β) ην φλνκα ηνπ επηβιέπνληα2 ή ησλ
επηβιεπφλησλ ζε πεξίπησζε πνπ ην ζέκα εληάζζεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο γλσζηηθά
πεδία. ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλάζεζεο Π.Δ. ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο
επηθπξψλεη ηελ θαηαλνκή ζεκάησλ Π.Δ. αλά επηβιέπνληα. Ο θαηάινγνο κε ηα ζέκαηα
ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ αλαξηάηαη ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο.
7. ηαλ ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο, ζε ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ θνηηεηή, ζεσξεί φηη
ε πηπρηαθή εξγαζία έρεη νινθιεξσζεί, ν θνηηεηήο ππνβάιιεη ζηε Γξακκαηεία αίηεζε κε
ηελ νπνία δεηά λα θαζνξηζζεί ε εκεξνκελία παξνπζίαζεο θαη εμέηαζεο ηεο κέζα ζην
επφκελν 15ζήκεξν. Ο θαηάινγνο κε ηηο παξνπζηάζεηο ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ
αλαξηάηαη ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηνπ Σκήκαηνο.
8. Ο επηβιέπσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνηηεηή, θαζνξίδεη ηα άιια δχν κέιε ηεο
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ησλ νπνίσλ ηα δηδαθηηθά ή εξεπλεηηθά ηνπο ελδηαθέξνληα
εληάζζνληαη ζην επξχηεξν γλσζηηθφ πεδίν ηεο Π.Δ. Ζ ζχλζεζε ηεο εμεηαζηηθήο
1

Ο θνηηεηήο δηεπθνιχλεηαη αλ έρεη απφ πξνεγνχκελα εμάκελα εληνπίζεη ην γεληθφηεξν γλσζηηθφ
πεδίν ηνπ ζέκαηνο ηεο Π.Δ. ηνπ, έρεη έξζεη ζε επαθή κε ηνλ αληίζηνηρν δηδάζθνληα θαη έρεη αξρίζεη λα
ζπιιέγεη θαη κειεηά ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.
2
Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί ζρεηηθή ζπλελλφεζε κεηαμχ θνηηεηή θαη
επηβιέπνληα.
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επηηξνπήο νξηζηηθνπνηείηαη απφ ηελ Γ.. ηνπ Σκήκαηνο θαηφπηλ ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηνπ
επηβιέπνληα δχν (2) κήλεο πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Δίλαη δπλαηφλ
ζηελ επηηξνπή λα ζπκκεηέρεη έλαο «εμσηεξηθφο» εμεηαζηήο (δηδάζθνληεο απφ άιια
Σκήκαηα ηνπ Παλεπ. Αηγαίνπ ή θαη άιια ΑΔΗ ηεο ρψξαο) εθ‘ φζνλ θξηζεί ηνχην
αλαγθαίν γηα κηα πην νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ηεο εξγαζίαο.
9. Μία ηνπιάρηζηνλ εβδνκάδα πξηλ ηελ θαζνξηζκέλε εκεξνκελία παξνπζίαζεο, ν θνηηεηήο
πξέπεη λα παξαδψζεη ηζάξηζκα αληίγξαθα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ ζηα κέιε ηεο
εμεηαζηηθήο επηηξνπήο.
10. Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ν θνηηεηήο ελζσκαηψλεη δηνξζψζεηο θαη
ζρφιηα πνπ ηνπ έρνπλ γίλεη πηζαλά απφ ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, θαη κέζα ζε
δηάζηεκα 15 εκεξψλ ππνβάιιεη πέληε (5) αληίγξαθα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ζηε
Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο.
11. Ζ ππνζηήξημε ηεο Π.Δ. είλαη πξνθνξηθή ελψπηνλ ηεο ηξηκεινχο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο
θαη άιισλ πηζαλψο δηδαζθφλησλ-παξαηεξεηψλ. Ο θνηηεηήο ζα πξέπεη λα έρεη εθ ησλ
πξνηέξσλ ζπλελλνεζεί κε ηνλ επηβιέπνληα γηα ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο εξγαζίαο. Ζ
δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο δελ ζα πξέπεη λα μεπεξλά ηα 30 ιεπηά ηεο ψξαο. Ο θνηηεηήο
ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο λα δερζεί δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ή θαη
επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή απφ ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ή θαη απφ άιινπο
παξηζηάκελνπο δηδάζθνληεο ηνπ Σκήκαηνο ή θαη άιισλ Σκεκάησλ. Σε ζπδήηεζε κε
αθνξκή ηελ ππνζηήξημε ηεο Π.Δ. ζπληνλίδεη ν επηβιέπσλ.
12. Καηά ηελ εκέξα ηεο παξνπζίαζεο, ε εμεηαζηηθή επηηξνπή ζπλεδξηάδεη γηα ηε
βαζκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο ε νπνία θαηαηίζεηαη εγγξάθσο ζηε Γξακκαηεία ηνπ
Σκήκαηνο ζε εηδηθφ έληππν αλ πιεξνχληαη φιεο νη πξνεγνχκελεο πξνυπνζέζεηο.
13. Γηα ηε βαζκνιφγεζε ζπλεθηηκνχληαη αθ‘ ελφο κελ ε πνηφηεηα ηεο Π.Δ. θαη αθ‘ εηέξνπ ε
ππνζηήξημή ηεο. Ο βαζκφο ηεο Π.Δ. ππνινγίδεηαη σο ν κέζνο φξνο ησλ βαζκψλ ησλ
ηξηψλ κειψλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο.
14. Ο ειάρηζηνο πξνβηβάζηκνο βαζκφο πνπ κπνξεί λα πάξεη κηα Π.Δ. είλαη ην 6. ε
πεξίπησζε απνηπρίαο, ν θνηηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο εξγαζίαο ηνπ θαη
επαλάιεςεο ηεο κεηά απφ αίηεζή ηνπ. Ζ παξνπζίαζε ηεο βειηησκέλεο Π.Δ. δελ κπνξεί
λα γίλεη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 2 κελψλ. Αλ απνηχρεη θαη δεχηεξε θνξά, ν
θνηηεηήο κε αίηεζή ηνπ ζηε Γξακκαηεία δεηά λέν ζέκα ζηελ ίδηα ή ζε άιιε γλσζηηθή
πεξηνρή, κε ηνλ ίδην ή άιιν επηβιέπνληα, πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί μαλά ζην κάζεκα
―Πηπρηαθή εξγαζία‖ ηελ πεξίνδν εγγξαθήο ζην ηξέρνλ αθαδεκατθφ έηνο.
15. Ο θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα κία (1) κφλν θνξά λα αιιάμεη ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο.
ηελ πεξίπησζε απηή, πξέπεη λα ππνβάιιεη αίηεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κε ην
λέν ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Ζ Γξακκαηεία ελεκεξψλεη ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα
ηελ αιιαγή ηνπ ζέκαηνο ε νπνία θαη ην επηθπξψλεη. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ εθπφλεζε ηεο
πηπρηαθήο κε ην λέν ζέκα είλαη φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ.
16. Ο θνηηεηήο έρεη δηθαίσκα κία (1) κφλν θνξά λα αιιάμεη επηβιέπνληα θαζεγεηή κε
ηαπηόρξνλε, όκωο, αιιαγή ζέκαηνο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Γηα ηελ αιιαγή επηβιέπνληα
θαζεγεηή, ν θνηηεηήο πξέπεη λα ππνβάιιεη ηεθκεξησκέλε αίηεζε ζηελ Γεληθή πλέιεπζε
ηνπ Σκήκαηνο ε νπνία εμεηάδεη θαη εγθξίλεη ή φρη ηελ αιιαγή. Αλ εγθξηζεί ε αιιαγή ηνπ
επηβιέπνληα, ηζρχνπλ φζα πξνβιέπεη ην άξζξν 16 πεξί αιιαγήο ζέκαηνο πηπρηαθήο
εξγαζίαο.
Οδεγίεο γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο δίλνληαη ζην Παξάξηεκα Β2 απηνχ ηνπ
Καλνληζκνχ.

Δ.

ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ

Ο ππνινγηζκφο ηνπ βαζκνχ πηπρίνπ γίλεηαη έρνληαο ππφςε:
Α)
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν.1268/82 (ΦΔΚ 87 Α‘ ) φπσο ζπκπιεξψζεθε κε
ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.1674/86 (ΦΔΚ 203 η.Α‘)
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Β)
Σηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.1268/82 (ΦΔΚ 87 η.Α‘) θαη ηελ
Τ.Α. Β3/2166/87(ΦΔΚ 308/18.06.87, η.Β‘)
κε βάζε ηηο νπνίεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ηνπ πηπρίνπ ησλ θνηηεηψλ πνπ ζα
εηζαρζνχλ ζηα ΑΔΗ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 87-88 θαη κεηά ιακβάλνληαη ππφςε νη βαζκνί
φισλ ησλ καζεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ (άξζξν 25 παξ.12
Ν.1268/820), θαζψο θαη ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, φπνπ απηή πξνβιέπεηαη απφ ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ βαζκνχ ηνπ πηπρίνπ ησλ θνηηεηψλ πνπ εηζάγνληαη ζηα ΑΔΗ απφ ην
αθαδεκατθφ έηνο 87-88 θαη εληεχζελ πνιιαπιαζηάδεηαη ν βαζκφο θάζε καζήκαηνο επί έλα
ζπληειεζηή, ν νπνίνο νλνκάδεηαη ζπληειεζηήο βαξχηεηαο ηνπ καζήκαηνο, θαη ην άζξνηζκα
ησλ επί κέξνπο γηλνκέλσλ δηαηξείηαη κε ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο φισλ ησλ
καζεκάησλ απηψλ.
Οη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο θπκαίλνληαη απφ 1,0 έσο 2,0 θαη ππνινγίδνληαη σο εμήο:
 Μαζήκαηα κε 1 ή 2 δηδαθηηθέο κνλάδεο έρνπλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1,0.
 Μαζήκαηα κε 3 ή 4 δηδαθηηθέο κνλάδεο έρνπλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1,5.
 Μαζήκαηα κε πεξηζζφηεξεο απφ 4 δ.κ. θαζψο θα ε δηπισκαηηθή εξγαζία έρνπλ
ζπληειεζηή βαξχηεηαο 2,0.
Σ.

ΔΗΓΗΚΔ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΓΗΑ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤΓΧΝ

1. Τπνρξεσηηθά ή ΚΔΤ καζήκαηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ ηα νπνία θαηαξγνχληαη ή
κεηαθέξνληαη ζε άιιν εμάκελν, αληηθαζίζηαληαη απφ άιια καζήκαηα ηα νπνία πξνηείλεη
ν/ε δηδάζθσλ/νπζα πνπ ηνλ/ηελ αθνξνχλ θαη ηα νπνία εγθξίλεη ε Γ ηνπ Σκήκαηνο.
2. Γηα ηνπο θνηηεηέο νη νπνίνη έρνπλ απνηχρεη ζε κάζεκα ην νπνίν έρεη θαηαξγεζεί θαη
είλαη ππνρξεσκέλνη λα ην παξαθνινπζήζνπλ μαλά, ηζρχεη ε χιε θαη νη γεληθφηεξεο
απαηηήζεηο ηνπ καζήκαηνο ην νπνίν αληηθαζηζηά απηφ πνπ έρεη θαηαξγεζεί.

Ε.

ΚΑΣΑΣΑΚΣΖΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ

Γηα θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ζην Σκήκα Γεσγξαθίαο ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
Ε1. Καηεγνξίεο πηπρηνχρσλ θαηάηαμεο
Πηςσιούσοι Πανεπιζηημίος και Ανώηεπυν σολών
Σν πνζνζηφ θαηαηάμεσλ πηπρηνχρσλ ηκεκάησλ ΑΔΗ εζσηεξηθνχ θαη ηζφηηκσλ
ηδξπκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαζψο θαη ησλ παξαγσγηθψλ ρνιψλ Αμησκαηηθψλ
θαη σκάησλ Αζθαιείαο, νξίδεηαη ζε 3% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζην
Σκήκα Γεσγξαθίαο.
2. Πηςσιούσοι Σεσνολογικών Δκπαιδεςηικών Ηδπςμάηυν
Σν πνζνζηφ θαηαηάμεσλ πηπρηνχρσλ ΣΔΗ νξίδεηαη ζε 5% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ
εηζαθηέσλ.
3. Πηςσιούσοι Ανώηεπυν σολών ςπεπδιεηούρ κύκλος ζποςδών
Σν πνζνζηφ θαηαηάμεσλ πηπρηνχρσλ αλσηέξσλ ζρνιψλ ππεξδηεηνχο θχθινπ
ζπνπδψλ νξίδεηαη ζε 2% επί ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ .
4. Πηςσιούσοι
Ανώηεπυν
σολών
διεηούρ
κύκλος
ζποςδών
Σν πνζνζηφ θαηαηάμεσλ πηπρηνχρσλ δηεηνχο θχθινπ ζπνπδψλ νξίδεηαη ζε 1% επί ηνπ
αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ .
1.

Ε2. Γηαδηθαζία Καηάηαμεο
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Ζ επηινγή ζα γίλεη κε εμεηάζεηο, νη νπνίεο ζα δηεμαρζνχλ κε βάζε ηα νξηδφκελα απφ ηε
ζρεηηθή ππνπξγηθή απφθαζε, ζηα εμήο καζήκαηα:
- χγρξνλε Αλζξσπνγεσγξαθία
- Πνζνηηθέο Μέζνδνη ζηε Γεσγξαθία
- Φπζηθή Γεσγξαθία
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμεηαζηέα χιε παξέρνληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο.
Ε3. Γηθαηνινγεηηθά Καηάηαμεο
Τπνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο απφ 1-15 Ννεκβξίνπ θάζε έηνπο
απφ ηνλ ίδην ηνλ πηπρηνχρν ή απφ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ ηα εμήο:
1. Αίηεζε ελδηαθεξνκέλνπ
2. Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν πηπρίνπ (πξνθεηκέλνπ γηα πηπρηνχρνπο Α.Δ.Η. εμσηεξηθνχ
ζπλππνβάιιεηαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο, απφ ην
ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α., ελψ γηα πηπρηνχρνπο Σ.Δ.Η. εμσηεξηθνχ ζπλππνβάιιεηαη βεβαίσζε
ηζνηηκίαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ ηνπο απφ ην Η.Σ.Δ.).
Γηα κεηεγγξαθέο από άιια Σκήκαηα ζην Σκήκα Γεωγξαθίαο ηζρύνπλ νη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ
Τπνπξγείνπ Παηδείαο.

74

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β1
ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΚΔΤ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ
ΑΝΑΘΔΩΡΖΜΔΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ
ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ 2009-10
ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΟ ΜΑΘΖΜΑ
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ
ΥΧΡΟΣΑΞΊΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ
ΥΔΓΗΑΜΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ
ΔΡΔΤΝΑ ΣΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΑ ΓΠ
ΥΧΡΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ
ΚΔΤ ΜΑΘΖΜΑ
Πνιπκεηαβιεηή Αλάιπζε
ΓΠ: Δθαξκνγέο
Βάζεηο Γεσγξαθηθψλ Γεδνκέλσλ
Δηζαγσγή ζηνλ Πξνγξακκαηηζκφ Ζ/Τ
Οηθνγεσγξαθία ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο
Διιάδνο
Θεκαηηθή Υαξηνγξαθία
Δθαξκνζκέλε Γεσκνξθνινγία –
Τδξνινγία, Υαξηνγξάθεζε
Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ

ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ
ΤΓΥΡΟΝΖ ΑΝΘΡΧΠΟΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Η
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΠΟΟΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖ
ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΑ
ΠΟΟΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖ
ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΠΡΟΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ
ΠΟΟΣΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ ΣΖ
ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΑ ΓΠ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ
ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΑ
ΦΤΗΚΖ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ II/
ΓΔΧΜΟΡΦΟΛΟΓΊΑ
Τδξνγεσγξαθία
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β2
ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
1. Ζ Π.Δ. δελ κπνξεί λα είλαη κηα κεραληζηηθή «ζπξξαθή» ππαξρνπζψλ κειεηψλ, βηβιίσλ, άξζξσλ,
ζηνηρείσλ θιπ πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δπίζεο δελ κπνξεί λα είλαη πεξηγξαθηθή. Πξέπεη
λα είλαη εξεπλεηηθή (κε ππνζέζεηο εξγαζίαο ή εξσηήκαηα πξνο δηεξεχλεζε, κέζνδν, αλαιπηηθφ
ηκήκα θαη ζπκπεξάζκαηα). Με άιια ιφγηα, πξέπεη λα εκπεξηέρεη έλα ζηνηρείν πξνζσπηθήο
ζπκβνιήο ηνπ θνηηεηή. Γεληθά, θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο Π.Δ. ν θνηηεηήο ελεξγνπνηείηαη πξνο ηηο
αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο:
 Δθαξκφδεη ή επαλαιακβάλεη, γηα θαιχηεξε αθνκνίσζε, πνηθίιεο γλψζεηο θαη κεζφδνπο
πνπ απφθηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ
 πλεζίδεη ζηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο θαη άιισλ πεγψλ πιεξνθνξίαο πνπ αλνίγνπλ
ην δξφκν πξνο ηελ έξεπλα ή πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία
 Δθαξκφδεη ηελ επηζηεκνληθή κέζνδν ζηα πιαίζηα κηαο βαζηθά εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο
2. Ζ Π.Δ. εθπνλείηαη κε επζχλε ηνπ θνηηεηή θαη ζηνρεχεη ζην λα αλαπηπρζνχλ απ‘ απηφλ δφθηκεο
επηζηεκνληθέο πξσηνβνπιίεο. Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε κεραληζηηθή εθαξκνγή νδεγηψλ ηνπ
επηβιέπνληα ρσξίο ηνπιάρηζηνλ θξηηηθή ζεψξεζε/αλάιπζή ηνπο απφ πιεπξάο θνηηεηή.
3. Ο θνηηεηήο ζπλελλνείηαη κε ηνλ επηβιέπνληα γηα ηνλ ηξφπν εξγαζίαο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ
ζέκαηφο ηνπ. Αλακέλεηαη γεληθά απφ ην θνηηεηή ε δηάζεζε ζεκαληηθνχ απν ην ρξφλν ηνπ γηα κηα
ζεηξά ελεξγεηψλ φπσο:
 γηα ηε κειέηε ηεο ζρεηηθήο ειιεληθήο θαη μελφγισζζεο βηβιηνγξαθίαο θαη αξζξνγξαθίαο

γηα ηελ αλεχξεζε θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθνχ θαη άιινπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ ζρεηηθνχ
κε ην ζέκα ηνπ
 γηα δηελέξγεηα επηηφπηαο, πηζαλφηαηα, έξεπλαο (εξγαζία πεδίνπ)
 γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ ηειηθή ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο.
4. πληζηάηαη ν θνηηεηήο λα πξνγξακκαηίδεη έηζη ην ρξφλν ηνπ ψζηε νη δχν ηειεπηαίνη κήλεο πξηλ
ηελ εκεξνκελία παξνπζίαζεο λα αθηεξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ηειηθφ έιεγρν θαη ζπγγξαθή
ηεο εξγαζίαο.
5. Σν κέγεζνο ηεο εξγαζίαο ελαπφθεηηαη ζηελ θξίζε ηνπ θνηηεηή θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο απαηηήζεηο θαη
ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζέκαηνο. πληζηάηαη, γεληθά, λα απνθεχγνληαη νη πνιχ κεγάιεο εξγαζίεο. Έλα
κέγεζνο 100 ην πνιχ ζειίδσλ 1,5 δηαζηήκαηνο γξακκαηνζεηξψλ Ζ/Τ ζα ήηαλ ελδεδεηγκέλν,
ρσξίο απηφ λα απνηειεί πεξηνξηζηηθφ θξηηήξην. ε θάζε πεξίπησζε, αμηνινγείηαη πεξηζζφηεξν ε
επηζηεκνληθή πιεξφηεηα ηεο εξγαζίαο παξά ην κέγεζφο ηεο.
6. Ζ εξγαζία πξέπεη λα παξαδίδεηαη απαξαηηήησο γξακκέλε ζε ΖΤ θαη δεκέλε ζε κέγεζνο DIN A4.
ην εμψθπιιν ζα πξέπεη λα πεξηέρνληαη θαηά ζεηξά (απφ πάλσ πξνο ηα θάησ):
 ν ινγφηππνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο,
 ν ηίηινο ηεο εξγαζίαο,
 ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θνηηεηή
 ην φλνκα ηνπ επηβιέπνληα
 ν ρξφλνο θαηάζεζήο ηεο
7. ε πεξίπησζε πνπ πεξηέρνληαη κεγάινη ράξηεο (κεγαιχηεξνη απφ DIN A3), ζα πξέπεη λα
ππνβάιινληαη ζε μερσξηζηφ ληνζηέ καδί κε ην θπξίσο ηεχρνο ηεο εξγαζίαο.
8. Ζ εξγαζία πξέπεη λα είλαη δηαξζξσκέλε θαηά ηα πξφηππα ησλ επηζηεκνληθψλ κνλνγξαθηψλ θαη
κειεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη:
 Πξφινγνο
 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ
 Καηάινγνο πηλάθσλ, δηαγξακκάησλ, ζρεδίσλ θαη ραξηψλ
 Πεξίιεςε
 Πξναηξεηηθή Πεξίιεςε ζε κηα δηεζλή γιψζζα (αγγιηθά, γαιιηθά, γεξκαληθά, ηηαιηθά)
 Δηζαγσγή
 Κπξίσο θείκελν (Κεθάιαηα – Μέζνδνη, Απνηειέζκαηα, πδήηεζε)
 πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο (εάλ ππάξρνπλ)
 Βηβιηνγξαθία
 Παξαξηήκαηα (εάλ ππάξρνπλ)
9. ηνλ πξφινγν (κεγ. κηα ζειίδα) ν θνηηεηήο αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο
ηνπ. Δπίζεο θαηαγξάθνληαη επραξηζηίεο πξνο φινπο εθείλνπο πνπ κε ηνλ έλα ή άιιν ηξφπν
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10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.

ζπλέβαιιαλ ζηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο (δηδάζθνληεο, ζηειέρε νξγαληζκψλ, ελδερνκέλσο
εξσηψκελνη, θιπ).
ηελ πεξίιεςε δίλεηαη κηα ζαθήο θαη ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο κεζφδνπ θαη
ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο εξγαζίαο ζε κία ην πνιχ ζειίδα.
ηελ εηζαγσγή παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην αληηθείκελν θαη ν ζηφρνο ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ε
ζπκβνιή ηεο είηε ζηελ επίιπζε ζπγθεθξηκέλνπ γεσγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
ή ζηνλ έιεγρν κηαο εξεπλεηηθήο ππφζεζεο, ή ζηε γεληθφηεξε θξηηηθή θαη αλάπηπμε ηεο γλψζεο.
Αλαθέξεηαη επίζεο ν πξνβιεκαηηζκφο πνπ πξνθάιεζε ηελ αλάγθε επεμεξγαζίαο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, ηα ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα (ή ππνζέζεηο) πξνο έιεγρν θαη
δηεξεχλεζε, θαζψο θαη ε κεζνδνινγία πξνζέγγηζήο ηνπο. Καηφπηλ παξαηίζεηαη κηα κηθξή
πεξηγξαθή (3-4 ζεηξέο) ηνπ θάζε θεθαιαίνπ. Σέινο, επηζεκαίλνληαη νη αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο
πνπ ηπρφλ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο θαη αηηηνινγείηαη ε επηζηεκνληθή θαη
θνηλσληθή ζθνπηκφηεηά ηεο.
Σν θπξίσο θείκελν ρσξίδεηαη ζε αξηζκεκέλα θεθάιαηα (θεθ. 1, θεθ. 2, θνθ) θάζε έλα απφ ηα
νπνία αληηζηνηρεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα θαη ηα νπνία έρνπλ κεηαμχ ηνπο κηα ινγηθή
αιιεινπρία ζηελ εμέιημε ηεο εξγαζίαο. Σα θεθάιαηα κπνξνχλ λα ρσξίδνληαη ζε ππνθεθάιαηα
θαη εδάθηα αξηζκεκέλα θαηά ην δεθαδηθφ ζχζηεκα (π.ρ. 3.1, 3.1.1). ηα θεθάιαηα
πεξηιακβάλεηαη ην θπξίσο αλαιπηηθφ ηκήκα ηεο εξγαζίαο. Οη αλαθνξέο ζηε βηβιηνγξαθία πξέπεη
λα γίλνληαη απεπζείαο κέζα ζην θείκελν κε ην ζχζηεκα Harvard, π.ρ. (βι. Massey 1984: 145147), ελψ ε πιήξεο αλαθνξά ζην θάζε βηβιίν γίλεηαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο, ζηε βηβιηνγξαθία.
Γεπηεξεχνληα ή ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία, ζρφιηα θιπ παξαηίζεληαη ζε αξηζκεκέλεο
ππνζεκεηψζεηο ζην ηέινο θάζε ζειίδαο.
ηα ζπκπεξάζκαηα-πξνηάζεηο πεξηιακβάλνληαη ηα θχξηα επξήκαηα ηεο εξγαζίαο,
αηηηνινγεκέλεο απφςεηο θαη πξνηάζεηο (αλ ε εξγαζία έρεη θαη ραξαθηήξα εθαξκνγήο).
ηε βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλνληαη φια ηα έξγα (βηβιία, κειέηεο, άξζξα, εηζεγήζεηο ζε
ζπλέδξηα, ζηαηηζηηθά δειηία, αλαιχζεηο ζηνλ εκεξήζην θαη πεξηνδηθφ ηχπν, ληνθνπκέληα
νξγαληζκψλ, θιπ) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. Ζ παξάζεζε
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-ινηπά πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία.
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β3
ΥΔΓΗΑΜΟ ΥΑΡΣΩΝ – ΛΗΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ
Σίηινο/ππόκλεκα/όξηα
Δίλαη επδηάθξηηνο ν ηίηινο;
Δίλαη απαξαίηεηνο ν ππφηηηινο; Δίλαη απαξαίηεηνο ν ηίηινο ηνπ ππνκλήκαηνο;
Eίλαη ηα ζχκβνια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ράξηε φκνηα κε απηά πνπ παξνπζηάδνληαη ζην
ππφκλεκα;
Κείκελν
Δίλαη ην θείκελν επαλάγλσζην;
H ζέζε ηνπ θεηκέλνπ είλαη ηζνξξνπεκέλε θαη επαλάγλσζηε;
Δίλαη ην θείκελν νξζνγξαθεκέλν;
ρήκαηα – Τπόβαζξν
Αλαγλσξίδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρεκάησλ εχθνια κέζσ νπηηθήο αλάγλσζεο;
Γεληθό πεξίγξακκα, Οπηηθή ηζνξξνπία
Δίλαη ν ράξηεο ζσζηά ζρεδηαζκέλνο;
Τπάξρεη κεγάιν θελφ ζην ράξηε;
Δίλαη ην κέγεζνο, ην ζρήκα θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ράξηε ζσζηφο; (Πξνηεηλφκελν κέγεζνο Α4
ή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο Α3)
πκβνιηζκόο
Δίλαη ηα ζχκβνια ηνπ ράξηε θαζαξά θαη επδηάθξηηα;
Δίλαη ζρεδηαζκέλα ηα ζεκεηαθά, γξακκηθά θαη επηθαλεηαθά ραξαθηεξηζηηθά ζσζηά θαη
ηνπνζεηεκέλα κε ζσζηφ ηξφπν;
Γεληθέο Πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε όινπο ηνπο ράξηεο
Ολνκαηεπψλπκν
Έηνο ζχληαμεο ηνπ ράξηε
Πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ
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