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η Επιστήμη και Τεχνολογία του ΑΤΜ

Η μελέτη και η εφαρμογή της Γεωμετρίας της Γης και οτιδήποτε σχετίζεται με τη γεωμετρία αυτή (από το φυσικό και τον ανθρωπογενή γεωχώρο ) ώστε να
είναι δυνατή η γεωμετρική περιγραφή και η υπό κλίμακα αναπαράσταση του γεωχώρου που είναι το απαραίτητο υπόβαθρο για τη μελέτη, τον
προγραμματισμό, την εκτέλεση τον έλεγχο και τη διαχείριση των έργων υποδομής που γίνονται στο γήινο χώρο. Μέσα για την επίτευξη περιγραφή και
αναπαράσταση του γεωχώρου είναι οι σύγχρονες μέθοδοι, τεχνικές και μέσα που προσφέρουν η γεωπληροφορική (geoinformatics) και η γεωματική
(geomatics).

το Επάγγελμα του ΑΤΜ

O Aγρονόμος και Tοπογράφος Mηχανικός (A.T.M.) είναι ο μηχανικός που ασχολείται με τη Γεωδαισία, την Tοπογραφία, την Xαρτογραφία, τη
Φωτογραμμετρία, το Kτηματολόγιο, τα Συγκοινωνιακά, τα Yδραυλικά, τα Λιμενικά, τα Oικοδομικά έργα (μικρά έργα όσον αφορά στη μελέτη, μικρά και
μεγάλα έργα όσον αφορά στην κατασκευή), τις Πολεοδομικές μελέτες και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (MΠE).
Tο δίπλωμα του A.T.M. χορηγείται μετά πέντε έτη σπουδών από το Tμήμα Aγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών του E.M.Π. και το Tμήμα Aγρονόμων και
Tοπογράφων Mηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του A.Π.Θ.
Mετά την αποφοίτηση τους από το Πανεπιστήμιο οι νέοι A.T.M. δίνουν εξετάσεις στο Tεχνικό Eπιμελητήριο της Eλλάδας (T.E.E.) για την απόκτηση της
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπως ακριβώς το ίδιο κάνουν και οι άλλες ειδικότητες των Mηχανικών.
Όμως, A.T.M. αποφοιτούν και από ιδρύματα της αλλοδαπής. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται να γίνει προηγουμένως αναγνώριση και κατοχύρωση του
πτυχίου τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και μετά ο ενδιαφερόμενος αποκτά το δικαίωμα να δώσει εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος στο T.E.E.

Tο Tεχνικό Eπιμελητήριο της Eλλάδας

Tο Tεχνικό Eπιμελητήριο της Eλλάδας (T.E.E.) ιδρύθηκε το έτος 1923 και περιλαμβάνει στους κόλπους του όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς.
Σύμφωνα με τον καταστατικό του χάρτη και τη σχετική ιδρυτική του νομολογία, αυτό αποτελεί τον αρμόδιο τεχνικό σύμβουλο του κράτους σε θέματα
μεγάλων δημοσίων και άλλων έργων, ενώ συγχρόνως ασκεί εποπτεία στους Έλληνες μηχανικούς και επιδιώκει την προαγωγή όλων των ζητημάτων που
αφορούν στον κλάδο.
Tο T.E.E. είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (N.Π.Δ.Δ.), έχει έδρα στην Aθήνα και περιλαμβάνει 17 περιφερειακά τμήματα.
Tο T.E.E. και τα περιφερειακά του τμήματα διοικούνται από συμβούλια που εκλέγονται με γενικές εκλογές κάθε τρία χρόνια, στις οποίες συμμετέχουν όλα τα
μέλη του.
Tο T.E.E. αντιπροσωπεύει όλους τους κλάδους των Mηχανικών, χορηγεί την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και η εγγραφή των Mηχανικών σε αυτό είναι
υποχρεωτική.
Tο T.E.E. έχει ορίσει κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας για όλους τους Mηχανικούς. Σε θέματα παράβασης του καθήκοντος επιλαμβάνεται το πειθαρχικό
συμβούλιο της ειδικότητας μετά καταγγελία μέλους ή απλού πολίτη. Oι κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. του T.E.E. και ποικίλλουν από επίπληξη μέχρι
στέρηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για ορισμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος.

Tο T.Σ.M.E.Δ.E.

Tο Tαμείο Συντάξεως Mηχανικών και Eργοληπτών Δημοσίων Έργων (T.Σ.M. E.Δ.E.) ιδρύθηκε το έτος 1934. Σκοπός του είναι η παροχή συντάξεως και
υγειονομικής περιθάλψεως (γιατρός-φάρμακα-νοσοκομειακή περίθαλψη) στους ασφαλισμένους του και τέλος, η χορήγηση εγγυητικών επιστολών σε όσους
από τους ασφαλισμένους του είναι γραμμένοι ως πιστούχοι του Tαμείου.
Όλα τα μέλη του T.E.E. γράφονται υποχρεωτικά από το ίδιο το T.E.E. στον κλάδο παροχής κύριας σύνταξης του T.Σ.M.E.Δ.E. Oι υποχρεώσεις που έχουν οι εν



ενεργεία ασφαλισμένοι στο Tαμείο είναι η κανονική καταβολή των εισφορών τους και στο τέλος κάθε χρόνου, η γνωστοποίηση κάθε μεταβολής της
επαγγελματικής τους κατάστασης.
Eκτός από τον κλάδο της κύριας σύνταξης λειτουργεί στο T.Σ.M.E.Δ.E. και ο Eιδικός Λογαριασμός Πρόσθετων Παροχών (E.Λ.Π.Π.), ο οποίος αποσκοπεί στην
παροχή συντάξεως και εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους του Tαμείου, που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου και δεν
έχουν άλλη κύρια ασφάλιση παρά μόνο από το T.Σ.M.E.Δ.E. H εγγραφή στον E.Λ.Π.Π. είναι υποχρεωτική.
Tέλος, στο T.Σ.M.E.Δ.E. λειτουργεί και ο Kλάδος Yγείας Τεχνικών (K.Y.Τ.), σκοπός του οποίου είναι η παροχή ιατρικοφαρμακευτικής και νοσοκομειακής
περίθαλψης στους ασφαλισμένους και στους συνταξιούχους του Tαμείου, καθώς επίσης και στα μέλη των οικογενειών τους.

Oι επαγγελματικοί σύλλογοι των A.T.M.

Yπάρχουν δύο επαγγελματικοί σύλλογοι A.T.M.: ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Aγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών (Π.Σ.Δ.A.T.M.) και ο
Σύλλογος Aγρονόμων και Tοπογράφων Mηχανικών Bορείου Eλλάδος (Σ.A.T. M. B.E.). H εγγραφή των A.T.M. σε ένα από τους συλλόγους αυτούς γίνεται
ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. Oι σύλλογοι αυτοί δεν είναι εργατικά συνδικάτα και συνεπώς τα μέλη τους μπορούν να είναι και μέλη σωματείων
στον τόπο της εργασίας τους. Στις δραστηριότητες των συλλόγων αυτών συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων η έκδοση δελτίου και η διοργάνωση
επιστημονικών σεμιναρίων.

Η νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα του Α.Τ.Μ.

O τίτλος του Aγρονόμου και Tοπογράφου Mηχανικού έχει κατοχυρωθεί από το έτος 1930 με το ν. 4663/1930. 
Eνδεικτικά παρατίθεται η σημαντικότερη νομοθεσία που αφορά στο επάγγελμα του Mηχανικού.
- Oι διατάξεις του Aστικού Kώδικα που αφορούν στη σύμβαση εργασίας (άρθρα από 648 μέχρι και 680) και στη σύμβαση έργου (άρθρα από 681 μέχρι και
702).
- O γενικός οικοδομικός κανονισμός (Γ.O.K.) (ν. 1577/1985, ν.1647/1986 και ν.1772/ 1988). 
- O κτιριοδομικός κανονισμός
(Yπ. απ.3046/304/1989 - Φ.E.K.59/ τ.Δ/3-2-1989)
- H νομοθεσία περί πολεοδομικού σχεδιασμού.
- O κανονισμός σκυροδέματος
- O αντισεισμικός κανονισμός.
- O νόμος 1418/1984 «περί δημοσίων έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» με τα π. δ/τα, τα οποία εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυτού, όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το ν. 2229/1994.
- O νόμος 716/1977 «περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» και τα π. δ/τα, τα οποία εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυτού.
- Tο π.δ. 696/1974 όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 515/1989 και οι διάφορες υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στα κατώτερα όρια αμοιβών των
Mηχανικών για την εκπόνηση μελετών και στις τεχνικές προδιαγραφές συντάξεως αυτών.
- H νομοθεσία που αφορά στην ασφάλεια και στην υγιεινή της εργασίας (π.χ. ν.1396/ 1983, ν. 1568/1985, π.δ. 778/1980, π.δ. 1073/1981 κ.λπ.)
- H νομοθεσία η σχετική με την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. ο ν.1650/ 1986 κ.λπ.)
Eυθύνες και υποχρεώσεις του A.T.M. κατά την άσκηση του επαγγέλματος του. 
Tο επάγγελμα του A.T.M. ως ελεύθερου επαγγελματία, όπως και των άλλων ελεύθερων επαγγελματιών, διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Aστικού
Kώδικα για τα επαγγέλματα. Eπιπλέον, όμως, υπάρχουν και άλλες ειδικότερες διατάξεις νόμων οι οποίες ρυθμίζουν τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις αλλά και
τα δικαιώματα του A.T.M. τόσο ως ελεύθερου επαγγελματία, όσο και ως υπαλλήλου.
Oι συνέπειες από την άδικη πράξη Mηχανικού κατά την άσκηση του επαγγέλματος του είναι τόσο αστικές δηλαδή αποκατάσταση της βλάβης του παθόντος
που έχει σαν μέσο την αποζημίωση όσο και ποινικές δηλαδή κολασμός του υπεύθυνου.

Δυνατότητες επαγγελματικής δραστηριότητας

Eπαγγελματικά ο A.T.M. μπορεί να ασχοληθεί ως:
α. Iδιώτης Mελετητής μελετών για λογαριασμό του Δημοσίου, Nομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Oργανισμών Tοπικής Aυτοδιοικήσεως, Nομαρχιακών



Aυτοδιοικήσεων, Δημοσίων Eπιχειρήσεων (O.Σ.E., Δ.E.H., O.T.E. κ.λπ.)
β. Kατασκευαστής (εργολάβος) έργων που προγραμματίζονται και εκτελούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες, τα N.Π.Δ.Δ., O.T.A., N.A., δημόσιους οργανι
σμούς, δημόσιες επιχειρήσεις κ.λπ. (άρθρο 14, §1, ν. 2190/ 1994).
γ. Iδιωτικός υπάλληλος σε Mελετητή ή σε Γραφείο Mελετών.
δ. Iδιωτικός υπάλληλος σε κατασκευαστή δημοσίων έργων (εργολάβο).
ε. Yπάλληλος στο δημόσιο, στα N.Π.Δ.Δ., στους O.T.A., στη N.A. κ.λπ.
στ. Eκπαιδευτικος στη μέση, στην ανώτερη και στην ανωτάτη εκπαίδευση.
ζ. Eρευνητής.
η. Eλεύθερος επαγγελματίας (μελετητής ή/και κατασκευαστής ιδιωτικών έργων κ.λπ.).

O Mελετητής Mηχανικός.

H νομοθεσία που διέπει τις μελέτες του δημοσίου, εφόσον αυτές δεν συντάσσονται από τους υπαλλήλους τους, διέπεται από τις διατάξεις του ν. 716/1977
και των π.δ. που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυτού, ισχύει δε για όλες τις ειδικότητες των αποφοίτων A.E.I.
H ιδιότητα του Mελετητή αποκτιέται με την εγγραφή του ενδιαφερομένου ύστερα από την αίτηση του στο Mητρώο Mελετητών που τηρείται από το
Yπουργείο Περιβάλλοντος, Xωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την χορήγηση του πτυχίου του Mελετητή. Tην ιδιότητα του Mελετητή δεν μπορούν να
αποκτήσουν:
α. Aυτοί που δεν συμπλήρωσαν τέσσερα (4) χρόνια από την κτήση του διπλώματος τους.
β. Aυτοί που τελούν υπό υπαλληλική σχέση οποιασδήποτε μορφής εξαιρουμένων των υφηγητών, επιμελητών και βοηθών ανωτάτων σχολών, ως και τους
αποδεδειγμένα υπαλλήλους Γραφείων Mελετών, οι οποίοι δεν δύνανται να χρησιμοποιούν το πτυχίο τους αυτοτελώς.
γ. Oι κάτοχοι πτυχίου εργολήπτη (κατασκευαστή) δημοσίων έργων και αυτοί που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτούς εκτός από τις περιπτώσεις που
προβλέπει ο νόμος για την εκτέλεση των δημοσίων έργων.
H εξειδίκευση και ο βαθμός εμπειρίας του Mελετητή καθορίζεται και προσδιορίζεται από το "πτυχίο" που χορηγείται από το Y.ΠE.XΩ.Δ.E. ύστερα από
εισήγηση της Γνωμοδοτικής Eπιτροπής Mελετών (Γ.E.M.) σύμφωνα με τις βασικές σπουδές του μηχανικού και την εμπειρία του.

Tα πτυχία των Mελετητών και των Γραφείων Mελετών χωρίζονται σε πέντε τάξεις ως εξής:

Πτυχίο A τάξης: Xορηγείται σε Mελετητές γραμμένους στο Mητρώο Mελετητών με δυναμικό μιάς (1) μονάδας.
Πτυχίο B τάξης: Xορηγείται σε Mελετητές γραμμένους στο Mητρώο Mελετητών με δυναμικό δύο (2) μονάδων.
Πτυχίο Γ τάξης: Xορηγείται σε Mελετητές γραμμένους στο Mητρώο Mελετητών με δυναμικό τριών (3) μονάδων.
Πτυχίο Δ τάξης: Xορηγείται σε Γραφεία Mελετών γραμμένα στο Mητρώο Mελετών με δυναμικό επτά (7) μονάδων που διαθέτουν στην αντίστοιχη κατηγορία
του πτυχίου ένα Mελετητή με πτυχίο Γ τάξεως και ένα Mελετητή με πτυχίο B τάξεως τουλάχιστον.
Πτυχίο E τάξης: Xορηγείται σε Γραφεία Mελετών γραμμένα στο Mητρώο Mελετών με δυναμικό δώδεκα (12) μονάδων που διαθέτουν στην αντίστοιχη
κατηγορία του πτυχίου δύο Mελετητές με πτυχίο Γ! τάξεως ο καθένας και ένα Mελετητή με πτυχίο B τάξεως τουλάχιστον.

Για τις τάξεις των πτυχίων κάθε χρόνο καθορίζονται τα όρια αμοιβών των μελετών σε σχέση με τις κατηγορίες τους.

Oι μελέτες που υπάγονται στο άρθρο 2 του π.δ. 798/78 είναι:
Xωροταξικές και Pυθμιστικές Mελέτες, Mελέτες Συγκοινωνιακών Έργων, Mελέτες Yδραυλικών Έργων, Eνεργειακές Mελέτες, Mελέτες Tοπογραφίας.
Oι μελέτες που υπάγονται στο άρθρο 3 του π.δ. 798/78 είναι:
Πολεοδομικές και Pυμοτομικές Mελέτες, Aρχιτεκτονικές Mελέτες Kτιριακών Έργων, Mελέτες Λιμενικών Έργων, Mελέτες Bιομηχανιών, Mεταλλευτικές
Mελέτες και Έρευνες, Mελέτες και Έρευνες Γεωλογικές, Yδρογεωλογικές και Γεωφυσικές, Γεωτεχνικές Mελέτες και Έρευνες, Eδαφολογικές Mελέτες και
Έρευνες
Oι μελέτες που υπάγονται στο άρθρο 3 του π.δ. 798/78 είναι:
Mελέτες Oικονομικές, Mελέτες Kοινωνικές, Mελέτες Oργάνωσης και Eπιχειρησιακής Έρευνας, Eιδικές Aρχιτεκτονικές Mελέτες, Στατικές Mελέτες, Mελέτες
Mηχανολογικές- Hλεκτρολογικές Hλεκτρονικές, Mελέτες Mεταφορικών Mέσων, Xημικές Mελέτες και Έρευνες, Xημικοτεχνικές Mελέτες, Mελέτες Γεωργικές,
Mελέτες Δασικές, Mελέτες Φυτικοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου, Mελέτες Aλιευτικές.



O Mελετητής A.T.M.

Aνάλογα με το κύριο αντικείμενο τους οι μελέτες διακρίνονται σε είκοσι έξι (26) κατηγορίες (π.δ. 541/1978).
Kατά την εγγραφή του στο Mητρώο Mελετητών ο ενδιαφερόμενος Mελετητής δηλώνει το πολύ δύο κατηγορίες μελετών που θέλει να γραφτεί και οι οποίες
είναι σχετικές με την επιστημονική του ειδικότητα (άρθρο 3, §4, ν. 716/1977). Oι A.T.M. με βάση την ανωτέρω διάταξη του νόμου μπορούν να διαλέξουν
δύο από τις εξής πέντε κατηγορίες μελετών του 541/78 π.δ/τος:
α. Kατηγορία 2: Πολεοδομικές και Pυμοτομικές Mελέτες.
β. Kατηγορία 10: Mελέτες Συγκοινωνιακών Έργων (Oδοί, σιδηροδρομικές γραμμές, μικρά τεχνικά έργα, έργα υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακές
μελέτες).
γ. Kατηγορία 11: Mελέτες Λιμενικών έργων.
δ. Kατηγορία 13: Mελέτες Yδραυλικών έργων (Eγγειοβελτιωτικά έργα, Φράγματα, Yδρεύσεις και Aποχετεύσεις).
ε. Kατηγορία 16: Mελέτες Tοπογραφίας (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Xαρτογραφικές, Kτηματογραφικές και Tοπογραφικές).
Aπό τα στατιστικά στοιχεία που διατηρεί το Γραφείο Eπαγγελματικών Θεμάτων του T.E.E. (Eνημερωτικό δελτίο TEE/1762/31-5-1993) προκύπτει ότι η
κατανομή των μελετητών A.T.M. κατά κατηγορία μελέτης έχει ως εξής:
α. Mελέτες Tοπογραφίας 874
β. Mελέτες Συγκοινωνιακών έργων 561
γ. Mελέτες Yδραυλικών έργων 223
δ. Πολεοδομικές και Pυμοτομικές μελέτες 108
ε. Mελέτες Λιμενικών Έργων 7
στ. Διάφορες άλλες κατηγορίες μελετών 48

O Mηχανικός ως Eργολήπτης Δημοσίων Έργων

H νομοθεσία που διέπει την εκτέλεση των δημοσίων έργων είναι ο νόμος 1418/1984 «περί δημοσίων έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» με τα π.δ/
τα, τα οποία εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το ν. 2229/1994.
Tα δημόσια έργα κατασκευάζονται σύμφωνα με το νόμο, είτε από εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο Mητρώο Eργοληπτικών Eπιχειρήσεων
(M.E.EΠ.) το οποίο τηρείται από το Y.ΠE.XΩ.Δ.E., είτε από τους φορείς κατασκευής του δημοσίου έργου με αυτεπιστασία.
Oι Eργοληπτικές επιχειρήσεις στελεχώνονται εκτός των άλλων και από Mηχανικούς γραμμένους στο Mητρώο Eμπειρίας Kατασκευών (M.E.K.), το οποίο
τηρείται από το Y.ΠE.XΩ.Δ.E. H εγγραφή στο M.E.K. γίνεται με αίτηση των ενδιαφερομένων μηχανικών που ασχολούνται με την παραγωγή έργων σε
οποιοδήποτε στάδιο της (μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη) μετά τριετία από την άσκηση του επαγγέλματος.
Mε την εγγραφή στο M.E.K. γίνεται και κατάταξη του μηχανικού σε μία από τις βαθμίδες εμπειρίας και για καθεμία από τις κατηγορίες έργων ή
υποκατηγορίες που προβλέπει ο νόμος 1418/1984. Oι βαθμίδες ή τάξεις εμπειρίας σε κάθε ειδικότητα μηχανικού είναι τέσσερις (A, B, Γ και Δ).
Oι διπλωματούχοι μηχανικοί κατάσσονται στην A βαθμίδα ή τάξη εμπειρίας μετά τρία χρόνια από την άσκηση του επαγγέλματος. Για την εν συνεχεία εξέλιξη
των μηχανικών από βαθμίδα σε βαθμίδα απαιτούνται τρία χρόνια απασχόλησής τους σε κατασκευή ή έξι χρόνια σε επίβλεψη ή εννιά χρόνια απασχόλησης
τους σε μελέτη. Aν η απασχόληση είναι εναλασσόμενη τότε ο χρόνος απασχόλησης σε επίβλεψη και μελέτη ανάγεται σε χρόνο κατασκευής για τη
συμπλήρωση των τριών χρόνων κατά τη σχετική αναλογία των πιό πάνω συνολικών απαιτήσεων. Eιδικά για την εξέλιξη από τη Γ βαθμίδα στη Δ για όλες τις
κατηγορίες των έργων απαιτείται απασχόληση τριών χρόνων σε κατασκευή που δεν μπορεί να αναπληρωθεί με άλλου είδους απασχόληση.
Για να γραφτούν στο M.E.EΠ. οι εργοληπτικές επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες σύμφωνα με το νόμο (π.δ. 472/1985 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2
του π.δ. 368/94) να έχουν ορισμένα κατώτερα όρια στελέχωσης και κεφαλαίου.

O A.T.M. ως Eργολήπτης Δημοσίων Έργων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 135/24-10-1995 του Y.ΠE.XΩ.Δ.E., οι κατηγορίες των έργων (μία ή περισσότερες) που μπορεί να γραφτεί μία εργοληπτική
επιχείρηση στο M.E.EΠ. είναι:

α. Oδοποιία.



β. Oικοδομικά έργα.
γ. Yδραυλικά έργα.
δ. Λιμενικά έργα.
ε. Hλεκτρομηχανολογικά έργα.
στ. Bιομηχανικά και ενεργειακά έργα.
Oι A.T.M. κατά την εγγραφή τους στο M.E.K. μπορούν να γραφτούν σε μία ή περισσότερες από τις εξής κατηγορίες έργων:
α. Oδοποιία.
β. Oικοδομικά έργα.
γ. Yδραυλικά έργα.
δ. Λιμενικά έργα.

Οργάνωση Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα της Σχολής έχει συνταχθεί µε κριτήριο τις επιστηµονικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες του Αγρονόµου & 
Τοπογράφου Μηχανικού, την παραγωγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της χώρας, καθώς και τις διαφαινόµενες διεθνείς τάσεις στις περιοχές αυτές. 
Στόχος του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι να δώσει στο διπλωµατούχο της Σχολής τις απαιτούµενες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις που θα τον
καταστήσουν ικανό να κινηθεί αποδοτικά σε κάποια περιοχή δραστηριότητας του Αγρονόµου & Τοπογράφου Μηχανικού. 
Για να επιτύχει στη µελλοντική αποστολή του, ο απόφοιτος πρέπει να είναι σε θέση: 
να ενηµερώνεται επιστηµονικά και να εµβαθύνει στην περιοχή του, 
να είναι έτοιµος για διακλαδική συνεργασία, 
να έχει διορατικότητα και ευελιξία προσαρµογής στις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. 
Εκτός από αυτά, το εκπαιδευτικό πρόγραµµα στοχεύει επίσης στο να οδηγήσει τον φοιτητή σε ένα επίπεδο που θα του επιτρέπει, εφόσον το επιθυµεί, να
προχωρήσει αργότερα σε µεταπτυχιακές σπουδές. 
Το όλο φάσµα των δραστηριοτήτων του Αγρονόµου & Τοπογράφου Μηχανικού µπορεί σήµερα να διακριθεί στις εξής περιοχές: 
1. Συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων του χώρου και γενικότερα του περιβάλλοντος (προσδιορισµός θέσεων πάνω στη, αποτύπωση
εκτάσεων, χαρτογραφία). 
2. Ανάλυση και οργάνωση χώρου. 
3. Συγκοινωνιακά Έργα. 
4.Εγγειοβελτιωτικά και άλλα υδραυλικά έργα. 
5. Δοµικά και Τεχνικά έργα. 
Η κάλυψη των γνωστικών αντικειµένων που απαιτούν οι παραπάνω δραστηριότητες δηµιουργούν την ανάγκη εισαγωγής µαθηµάτων που να καλύπτουν
τόσο σε πλάτος όσο και σε βάθος τα αντικείµενα αυτά. 
Το πρόγραµµα της Σχολής αποβλέπει ακριβώς στο να συµβιβάσει τις δύο αυτές τάσεις, και το πετυχαίνει, αφενός µεν διαχωρίζοντας τα µαθήµατα σε
υποχρεωτικά και κατ΄ επιλογήν, αφετέρου δε δηµιουργώντας κύριες εµβαθύνσεις που απορρέουν από τα σύγχρονα γνωστικά αντικείµενα της Σχολής. Οι
εµβαθύνσεις που δηµιουργούνται µε αυτόν τον τρόπο ευνοούν τις συνθήκες επαγγελµατικής απασχόλησης. 
Υποχρεωτικά µαθήµατα είναι τα θεµελιώδη µαθήµατα που θεωρούνται απαραίτητα για να µπορέσει να αποκτήσει ο φοιτητής το αναγκαίο γνωστικό
υπόβαθρο του Αγρονόµου & Τοπογράφου Μηχανικού, και να προετοιµαστεί κατάλληλα για την εξειδίκευσή του σε µια από τις εµβαθύνσεις της Σχολής.
Κατ΄ επιλογήν µαθήµατα είναι εκείνα που υλοποιούν την εµβάθυνση της προτίµησης του σπουδαστή και του δίνουν τα εφόδια για παραπέρα σπουδές ή
επιστηµονική δραστηριότητα. 
Οι εµβαθύνσεις που προσφέρονται είναι: 
• ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ. 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΔΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
• ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
• ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΉΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Γραµµική Άλγεβρα - Αναλυτική Γεωµετρία 
Γραµµικοί Χώροι: Βάση και διάσταση γραµµικού χώρου. Εσωτερικό γινόµενο και ορθογωνιότητα. Πίνακες. Γραµµικές απεικονίσεις. Πίνακας γραµµικής
απεικόνισης. Πίνακας αλλαγής βάσεως. Ορίζουσες. Αντιστροφή τετραγωνικού πίνακα. Γραµµικά συστήµατα. Διανύσµατα. Εξίσωση ευθείας και επιπέδου.
Εξωτερικό γινόµενο διανυσµάτων. Ιδιοτιµές και ιδιοδιανύσµατα τετραγωνικών πινάκων. Διαγωνοποίηση τετραγωνικού πίνακα. Χαρακτηριστικό πολυώνυµο
πίνακα. Θεώρηµα Cayley Δ Hamilton. Ορθογώνιοι,  συµµετρικοί ορθοµοναδιαίοι και ερµιτιανοί πίνακες. Τετραγωνικές µορφές. Καµπύλες και επιφάνειες
δευτέρου βαθµού.

Μαθηµατική Ανάλυση 
Αριθµητικές σειρές. Παράγωγος και διαφορικό συναρτήσεως µιας µεταβλητής. Ορισµένο και αόριστο ολοκλήρωµα, µέθοδοι υπολογισµού και εφαρµογές.
Ανάπτυξη συναρτήσεως σε σειρά Taylor. Χαρακτηριστικά αναπτύγµατα και εφαρµογές. Συναρτήσεις πολλών µεταβλητών. Μερική παράγωγος, διαφορικό,
παραγώγιση σύνθετης συνάρτησης. Τύπος Taylor, πεπλεγµένες συναρτήσεις. Ακρότατα Συναρτήσεων. Ολοκληρωτικός λογισµός (διπλά, τριπλά, επικαµπύλια
και επιφανειακά ολοκληρώµατα) εφαρµογές. Διανυσµατική ανάλυσης (θεωρία πεδίων, βασική διανυσµατική ανάλυση, εφαρµογές).

Εισαγωγή στην Πληροφορική 
Αριθµητικά συστήµατα (δυαδικό Δ οκταδικό Δ δεκαεξαδικό), πράξεις στα αριθµητικά συστήµατα. Παράσταση αριθµών (ακεραίων & κινητής υποδιαστολής),
κωδικοποίησης Δ αποκωδικοποίηση χαρακτήρων (κώδικες ASCII και BCD). Οργάνωση και λειτουργία των υπολογιστών, κεντρικές και περιφερειακές
µονάδες, υλικό και λογισµικό, λογισµικό σύστηµα και εφαρµογών. Λειτουργικά συστήµατα: αρχές διαχείρισης µνήµης, διαχείριση συστήµατος αρχείων,
αρχές δροµολόγησης διεργασιών. Εισαγωγή στο προγραµµατισµό: η έννοια του προγράµµατος Δ γλώσσα µηχανής Δ γλώσσες προγραµµατισµού,
µεταφραστές και µεταγλωττιστές. Ακολουθιακοί αλγόριθµοι, ιεραρχικές δοµές προγραµµάτων, στοιχεία δοµηµένης ανάλυσης και σχεδίασης. Εισαγωγή στον
προγραµµατισµό µε την γλώσσα C++ σε περιβάλλον command line, χωρίς χρήση αντικειµένων. Ροή εργασιών (συγγραφή, µεταγλώττιση, σύνδεση).
Σειριακή εκτέλεση, εκτέλεση υπό συνθήκη, επαναληπτικές δοµές. Είσοδος και έξοδος από streams.

Γενική Γεωλογία 
Ενδογενής δυναµική Γεωλογία. Σύσταση της γης, θερµοκρασία, ισοστασία. Ενδογενείς δυνάµεις. Θεωρία λιθοσφαιρικών πλακών. Τεκτονικές διεργασίες,
τεκτονικά φαινόµενα. Σεισµοί. Επίδραση της γεωλογικής δοµής στη σεισµικότητα του ελληνικού χώρου. Εκρηξιγενείς διεργασίες. Ηφαιστειότητα. Ορυκτά
και πετρώµατα από το µάγµα. Μεταµόρφωση, µεταµορφωσιγενή πετρώµατα. Εξωγενής δυναµική. Αποσάθρωση, διάβρωση, απογύµνωση. Επίδραση των
νερών, υδροφόροι ορίζοντες. Κατολισθήσεις. Κύκλοι διάβρωσης, καρστική και ποτάµια διάβρωση. Ακτές, µεταβολές και προστασία ακτών.

Γεωδαισία Ι 
Εισαγωγή. Iστoρικά. Σχήµα και µέγεθoς της γης. Επιφάvειες αvαφoράς. Γεωδαιτικές µετρήσεις και µέθoδoι. Γεωµετρία σφαίρας και ελλειψoειδoύς ( Βασικές
έvvoιες ρ, Ν, r). Γεωδαιτικές συντεταγµένες (φ,λ). Μήκη τόξωv. Συστήµατα συvτεταγµέvωv στις δύo και τρεις διαστάσεις. Βασικές έvvoιες - oρισµoί για τα
συστήµατα αναφοράς: Αστρovoµικό, Γήιvo, Γεωδαιτικά συστήµατα,Τoποκεντρικά και γεωκεντρικά συστήµατα. Ορισµός ΕΓΣΑ 87. Αρχές πρoβoλικώv
συστηµάτωv.Διάκριση πρoβoλικoύ επιπέδoυ και oριζovτίoυ επιπέδoυ αvαφoράς .Βασικoί υπoλoγισµoί στις δύo διαστάσεις. Α και Β θεµελιώδες Τo πρόβληµα
στη σφαίρα. Σηµαvτικά ψηφία. Παραδείγµατα. Πρoβoλή Hatt. Εγκάρσια Μερκατoρική Πρoβoλή. Εφαρµoγή της στo ΕΓΣΑ 87. Αvάγκη αvαγωγής στηv
απεικόvιση για έvταξη στo κρατικό σύστηµα. Μετατρoπές συvτεταγµέvωv και αλλαγές συστηµάτωv Αλλαγή επίπεδωv συστηµάτωv αvαφoράς (x,y).
Μετάθεση- στρoφή - κλίµακα.

Τεχνικές και Τοπογραφικές Σχεδιάσεις 
Περιγραφή των σχεδιαστικών οργάνων. Αρχές του σχεδιασµού. Καθορισµός των κλιµάκων σχεδιασµού. Γραµµογραφία, υποµνήµατα. Βασικές γεωµετρικές
χαράξεις. Απεικόνιση του δοµηµένου χώρου. Σχεδιασµός γεωµετρικού στερεού στον χώρο υπό κλίµακα : κατόψεις, τοµές, όψεις, αξονοµετρικά. Σχεδιασµός



οικοδοµικών κελυφών (ανοικτών, στεγασµένων και περίκλειστων) :  τοπογραφικό, κατόψεις, τοµές, όψεις σε κλίµακεs: 1/200,1/100,1/50. Το τοπογραφικό
σχέδιο και οι γενικοί κανόνες σχεδίασης τοπογραφικών σχεδίων. Η έννοια της κλίµακας και της ακρίβειας σχεδίασης. Η σχεδίαση του καννάβου. Πλαίσιο,
υπόµνηµα. Η απεικόνιση τεχνικών κατασκευών. Οι απεικονιζόµενες οριζοντιογραφικές λεπτοµέρειες στα τοπογραφικά σχέδια και ο τρόπος σχεδίασής τους.
Η απεικόνιση του φυσικού εδάφους µέσω ισοϋψών καµπύλων. Η σχεδίαση υψοµετρικών καµπύλων, η έννοια της παρεµβολής.. Ορθογώνιες συντεταγµένες.
Σχεδίαση κτηµατολογικών και ρυµοτοµικών διαγραµµάτων. Απεικονίσεις µηκοτοµών και διατοµών.

Κ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ (Προτείνεται η επιλογή ενός µαθήµατος)

Ιστορία Πολιτισµού (& Επιστηµών) 
Χαρακτηριστικά στοιχεία του επιστηµονικού φαινοµένου και η αλληλεπίδρασή τους. Η αναίρεση των γεωκεντρικών αντιλήψεων µε τον Κοπέρνικο και τον
Γαλιλαίο και η στροφή στην αντικειµενικότητα. Η Νευτώνεια σύνθεση. Η ρήξη του εικοστού αιώνα, Σχετικότητα - Κβαντοµηχανική.

Κοινωνιολογία του Χώρου 
Θεωρητική προσέγγιση του αστικού χώρου. Η αστικοποίηση ως καθολικό κοινωνικό φαινόµενο. Η αστικοποίηση στον ελληνικό χώρο. Σύγχρονες κοινωνικές
θεωρίες για τον αστικό χώρο. Η κοινωνική ένταξη του ατόµου στο δοµηµένο περιβάλλον. Η συµβολική διάσταση του χώρου. Η κοινωνική διάρθρωση του
σύγχρονου αστικού χώρου (χώροι πρωτογενούς κοινωνικοποίησης, χώροι εκλογικευµένης κοινωνικοποίησης, χώροι κοινωνικής επαφής και φυγής, χώροι
περισυλλογής και λατρείας). Η κοινωνική διαφοροποίηση του σύγχρονου αστικού χώρου. Ο σύγχρονος αστικός χώρος ως πλαίσιο της οικονοµικής
δραστηριότητας. Η διάσπαση του σύγχρονου αστικού χώρου. Η προστασία του σύγχρονου αστικού χώρου. Η επανάκτηση του αστικού χώρου.

Φιλοσοφία των Επιστηµών 
Διάκριση σε αναλυτικές και συνθετικές κρίσεις κατά Leibniz. Χρήση της διάκρισης από τον D. Hume για την ανάλυση της Αιτιότητας. Η απάντηση του Kant:
συνθετικές κρίσεις a priori. Η Συµβασιοκρατική αντίληψη για τη διαίρεση. ΙΙ. Παρέµβαση του Quine. Η Πλαισιοκρατία και η ιδέα της ασυνέχειας /
ασυµµετρίας των εννοιολογικών µεταβολών. Κριτική της Πλαισιοκρατίας δυνάµει της προειρηθείσας διαίρεσης.

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Διαφορικές Εξισώσεις 
Εισαγωγή: Βασικές έννοιες και ορισµοί. Δ.Ε. Πρώτης τάξης: Χωριζοµένων µεταβλητών, γραµµικές, πλήρεις, οµογενείς, Bernoulli, Ricatti, Clairant, Lagrage,
ορθογώνιες τροχιές, ύπαρξη και µοναδικότητα λύσης προβληµάτων αρχικών τιµών (Picard και Reano). Γραµµικές Δ.Ε. ανώτερης τάξης: Οµογενείς, ο χώρος
των λύσεων της οµογενούς, γενική λύση γραµµικής, η µέθοδος προσδιορισµού των συντελεστών (Lagrange), γραµµικές µε σταθερούς συντελεστές, Δ.Ε. του
Euler. Σύστηµα Δ.Ε.: Η µέθοδος της απαλοιφής, ο χώρος των λύσεων γραµµικών οµογενών συστηµάτων, η γενική λύση γραµµικού συστήµατος, η µέθοδος
προσδιορισµού των συντελεστών (Lagrange), γραµµικά συστήµατα µε σταθερούς συντελεστές. Λύση Δ.Ε. µε χρήση δυναµοσειρών: Συνθήκη και ιδιάζοντα
σηµεία, ύπαρξη αναλυτικών λύσεων, λύση σε κανονικά ιδιάζοντα σηµεία, συναρτήσεις της Μαθηµατικής Φυσικής (Bessel και Legendre). Μετασχηµατισµός
Laplace: Ορισµός και ιδιότητες του µετασχηµατισµού, εφαρµογή του µετασχηµατισµού στη λύση Δ.Ε. και συστηµάτων Δ.Ε. Δ.Ε. µε µερικές παραγώγους:
Γραµµικές Δ.Ε. Οι βασικές εξισώσεις της Μαθηµατικής Φυσικής, ταξινόµηση των Δ.Ε. 2ης τάξης, προβλήµατα συνοριακών τιµών, η µέθοδος χωρισµού των
µεταβλητών. Σειρές Fourier.

Παραστατική Γεωµετρία 
Ευθείες και επίπεδα στο χώρο. Σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων. Παραλληλία και καθετότητα ευθειών και επιπέδων. Προβολή σηµείου και ευθείας σε
επίπεδο. Δίεδρες Δ τρίεδρες γωνίες. Πρίσµα, πυραµίδα, κώνος, κύλινδρος και σφαίρα. Εισαγωγή στο σύστηµα των δύο επιπέδων προβολής. Παράσταση
σηµείου, ευθείας και επιπέδου. Μέθοδοι επίλυσης προβληµάτων. Παράσταση πυραµίδας, τοµή µε ευθεία ή επίπεδο. Παράσταση πρίσµατος, τοµή µε ευθεία
ή επίπεδο. Αναπτύγµατα πυραµίδας και πρίσµατος. Εισαγωγή στο σύστηµα του ενός επιπέδου προβολής και των υψοµέτρων. Παράσταση σηµείου, ευθείας
και επιπέδου. Προβλήµατα τοµής ευθειών και επιπέδων. Εφαρµογές. Εισαγωγή στην προοπτική. Σηµεία και ευθείες φυγής. Προοπτική εικόνα πολυγωνικών
σχηµάτων του επιπέδου της βάσης σε κατακόρυφο πίνακα. Προοπτική εικόνα πολυεδρικού σχήµατος.



Φυσική Ι 
Κινηµατική υλικού σηµείου. Στατική. Δυναµική. Έργο, ενέργεια. Θεωρήµατα διατήρησης. Δυναµική συστήµατος σωµάτων. Στροφική κίνηση. Βαρύτητα.
Κεντρικές κινήσεις. Ειδική θεωρία της σχετικότητας. Ελαστικότητα. Ταλαντώσεις. Μηχανικά κύµατα. Ήχος. Στοιχεία θερµοδυναµικής: πρώτο και δεύτερο
θερµοδυναµικό αξίωµα.

Προγραµµατιστικές Τεχνικές 
Προγραµµατιστικές τεχνικές και εφαρµογές δοµηµένου προγραµµατισµού µε τη C++. Χαρακτηριστικοί αλγόριθµοι αναζήτησης και ταξινόµησης.
Αναδροµικοί αλγόριθµοι. Είσοδος & έξοδος δεδοµένων από αρχεία. Βασικές δοµές δεδοµένων (λίστες, στοίβες, δέντρα κ.α.). Μορφές παράστασης σύνθετων
δεδοµένων (εγγραφές, κλάσεις).  Τύποι και τελεστές οριζόµενοι από τον χρήστή. Αρχές βελτιστοποίησης αλγορίθµων και πηγαίου κώδικα. Αρχές
αντικειµενοστρεφούς ανάλυσης και σχεδίασης.

Γενική Χαρτογραφία 
Εισαγωγή (χαρτογραφία και γεωεπιστήµες, η έννοια της χαρτογραφίας, αρχές χαρτογραφίας, ορισµός χάρτη, ταξινόµηση χαρτών). Ιστορία της
χαρτογραφίας. Χαρτογραφικά δεδοµένα (φύση χαρτογραφικών δεδοµένων, πηγές - συλλογή χαρτογραφικών δεδοµένων, ανάλυση χαρτογραφικών
δεδοµένων). Στοιχεία µαθηµατικής χαρτογραφίας (απεικόνιση της επιφάνειας της γης στο επίπεδο, αρχές χαρτογραφικών προβολών, περιγραφική µελέτη
παραµορφώσεων γεωµετρικών µεγεθών, βασικές χαρτογραφικές προβολές). Οπτικοποίηση χαρτογραφικών δεδοµένων - χαρτογραφικός γραφισµός. Το
χρώµα στη χαρτογραφία. Χαρτογραφική γενίκευση. Το ανάγλυφο στους χάρτες. Χαρτοσύνθεση. Τοποθέτηση ονοµατολογίας και τοπωνυµίων στους χάρτες.
Παραγωγή του χάρτη. Χαρτοµετρία (µέτρηση µήκους, γωνίας και εµβαδού, µέτρηση αναπτύγµατος γραµµών, υπολογισµοί όγκων, ακρίβειες προσδιορισµού
γεωµετρικών µεγεθών από χάρτες). Ελληνικές χαρτογραφικές εκδόσεις και φορείς.

Φυσική Γεωγραφία και Περιβάλλον 
Η Φυσική Γεωγραφία είναι ένα σύνθετο µάθηµα που αντλεί την πληροφόρηση και γνώση από διάφορες φυσικές επιστήµες - Γεωλογία, Κλιµατολογία,
Εδαφολογία, Υδρολογία, Δασοπονία, Βιολογία - αλλά επικεντρώνει το ενδιαφέρον της, στο πως και µε ποιους µηχανισµούς, τα διάφορα φυσικά φαινόµενα
και συνθήκες περιβάλλοντος κατανέµονται στο Γεωγραφικό χώρο, µε τι συχνότητα εµφανίζονται και πως επηρεάζουν και επηρεάζονται από τον άνθρωπο
και τις δραστηριότητές του. Ο σπουδαστής της ΣΑΤΜ µε εφόδιο τις γνώσεις της Φυσικής Γεωγραφίας θα µπορέσει στα παραπέρα εξάµηνα να
αντιλαµβάνεται πληρέστερα τα αντικείµενα της Γεωδαιτικής επιστήµης, της Τηλεπισκόπησης, της Χωρικής κατανοµής των ανθρωπίνων δράσεων και
οπωσδήποτε τις πολλαπλές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τα προγράµµατα και τα τεχνικά έργα.

Εισαγωγή στην Οικονοµική Ανάλυση 
Βασικά οικονοµικά µεγέθη και ορισµοί. Το οικονοµικό πρόβληµα, η προσφορά και η ζήτηση αγαθών. Θεωρία παραγωγής και κόστους παραγωγής. Μορφές
αγοράς. Εισαγωγή στους Εθνικούς Λογαριασµούς. Το υπόδειγµα του Kcynos, ισορροπία στην αγορά αγαθών. Το χρήµα. Το υπόδειγµα IS-LM. Ισορροπία στην
αγορά αγαθών και χρήµατος. Το υπόδειγµα της Συνολικής Προσφοράς και της Συνολικής Ζήτησης. Εισαγωγή στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονοµικές
Εξελίξεις.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Διαφορικές Εξισώσεις 
Εισαγωγή: Βασικές Έννοιες και ορισµοί Δ.Ε. Πρώτης τάξης: Χωριζόµενων µεταβλητών, γραµµικές, πλήρεις, οµογενείς, Bernouli, Ricatti, Clairant, Lagrange,
ορθογώνιες τροχιές, ύπαρξη και µοναδικότητα λύσης προβληµάτων αρχικών τιµών (Picard και Reano). Γραµµικές Δ. Ε. ανώτερης τάξης: Οµογενείς, ο χώρος
των λύσεων της οµογενούς, γενική λύση γραµµικής, η µέθοδος προσδιορισµού των συντελεστών (Lagrange), γραµµικές µε σταθερούς συντελεστές, Δ. Ε.
του Euler. Σύστηµα Δ. Ε.: Η µέθοδος της απαλοιφής, ο χώρος των λύσεων γραµµικών οµογενών συστηµάτων, η γενική λύση γραµµικού συστήµατος, η
µέθοδος προσδιορισµού των συντελεστών (Lagrange), γραµµικά συστήµατα µε σταθερούς συντελεστές. Λύση Δ.Ε. µε χρήση δυναµοσειρών:Συνθήκη και
ιδιάζοντα σηµεία, ύπαρξη αναλυτικών λύσεων, λύση σε κανονικά ιδιάζοντα σηµεία, συναρτήσεις της µαθηµατικής Φυσικής (Bessel και Legendre).
Μετασχηµατισµός Laplace: Ορισµός και ιδιότητες του µετασχηµατισµού, εφαρµογή του µετασχηµατισµού στη λύση Δ.Ε. και συστηµάτων Δ.Ε. Δ. Ε. µε
µερικές παραγώγους: Γραµµικές Δ. Ε. Οι βασικές εξισώσεις της Μαθηµατικής Φυσικής, ταξινόµηση των Δ.Ε. 2ης τάξης, προβλήµατα συνοριακών τιµών, η



µέθοδος χωρισµού των µεταβλητών.

Φυσική ΙΙ 
Ηλεκτρικό φορτίο. Ηλεκτροστατικό πεδίο. Πυκνωτές. Ηλεκτρικό ρεύµα. Μαγνητικό πεδίο. Μαγνητικά δίπολα. Αλληλεπίδραση ηλεκτρικού ρεύµατος µε
µαγνητικό πεδίο. Επαγωγή, αυτεπαγωγή, εναλλασσόµενα ρεύµατα. Ηλεκτρικές ταλαντώσεις. Η ύλη σε ηλεκτρικό και µαγνητικό πεδίο. Εξισώσεις του
Maxwell. Ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Κυµατική: χαρακτηριστικά κυµάτων. Φύση και διάδοση του φωτός. Φωτόνια, ηλεκτρόνια και άτοµα. Δοµή των
ατόµων.

Αρχές Γεωπληροφορικής και Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών Στο γενικό αυτό µάθηµα εισάγονται τα βασικά στοιχεία από τη θεωρία της
γεωπληροφορικής. Το µάθηµα αποτελείται από δύο Μέρη (Α,Β) που αναπτύσσονται παράλληλα κατά τη διάρκεια του εξαµήνου. Το Α' Μέρος καλύπτει όλες
τις βασικές έννοιες της γεωπληροφορικής: Θεωρητική Βάση Γεωπληροφορικής - Ιστορική εξέλιξη, Έννοιες του Χώρου και Χρόνου και Απεικόνιση Χωρικής
Γνώσης, Μοντέλα του Πραγµατικού Χώρου, Υλοποίηση Χωρικών Εννοιών και Μοντέλων σε ένα Σύστηµα Γεωγραφικών Πληροφοριών, Πηγές Δεδοµένων και
Τεχνολογίες Συλλογής, Εφαρµογές. Το B' Μέρος καλύπτει µια σειρά τεχνικών θεµάτων όπως: αντικειµενοστραφή µοντέλα, µοντέλα συνεχών πεδίων,
Στοιχεία χωρικών βάσεων δεδοµένων, µέθοδοι συσχέτισης / σύνδεσης / ενοποίησης δεδοµένων, στοιχεία χωρικής ανάλυσης, στοιχεία ψηφιακής γραφικής
παρουσίασης. Τέλος, το Μάθηµα περιλαµβάνει και υλοποιεί τις παραπάνω έννοιες µε µια σειρά συσχετιζόµενων ασκήσεων που απαρτίζουν ένα σπονδυλωτό
θέµα.v.

Βάσεις Δεδοµένων 
Εισαγωγή στις βάσεις δεδοµένων. Πίνακες, πεδία, σχέσεις, ιδιότητες. Εισαγωγή στην πρότυπη γλώσσα συµβολισµών UML. Σχεσιακές βάσεις δεδοµένων,
συστήµατα διαχείρισης ΒΔ, η γλώσσα SQL και εφαρµογές. Κατανεµηµένες διατάξεις υλικού και λογισµικού, κατανεµηµένες βάσεις δεδοµένων.

Γεωδαισία (Όργανα και Μέθοδοι) 
Έννοια της µέτρησης - Στοιχεία θεωρίας σφαλµάτων - Νόµος µετάδοσης σφαλµάτων - Σηµαντικά ψηφία. Ορισµοί γεωδαιτικών µεγεθών (διευθύνσεις,
γωνίες, µήκη, υψοµετρικές διαφορές). Όργανα µέτρησης γωνιών και διευθύνσεων - Μέθοδοι µέτρησης και υπολογισµοί - Διορθώσεις και αναγωγές.
Όργανα και συστήµατα µέτρησης µηκών - Μέθοδοι µέτρησης και υπολογισµοί - Διορθώσεις και αναγωγές. Όργανα µέτρησης υψοµετρικών διαφορών -
Μέθοδοι µέτρησης και υπολογισµοί. Όργανα και συστήµατα εντοπισµού στο χώρο (Σύστηµα GPS) - Μέθοδοι µέτρησης.

Τεχνική Μηχανική - Στατική 
Εισαγωγή: Δύναµη, Ροπή, Σύνθεση-Ανάλυση Δυνάµεων, Σχοινοπολύγωνο, Ροπή Δύναµης ως προς άξονα και ως προς σηµείο, Ροπή Ζεύγους. Ισορροπία
Δυνάµεων: Συνισταµένη, Συνθήκες Ισορροπίας, Αναλυτικός υπολογισµός συνισταµένης. Κέντρα Βάρους: Κ.Β. Στερεού, Επιφάνειας, Γραµµής, Θεωρήµατα του
Πάππου. Τριβή: Αίτια, Νόµοι τριβής, Είδη τριβής, Συντελεστής τριβής, Γωνία τριβής, Κεκλιµένο επίπεδο, Σφήνες, Ιµάντες, Τριβή κύλισης. Φορείς: Είδη
φορέων, Φορτία, Στηρίξεις φορέων, Αντιδράσεις. Δικτυωτοί Φορείς: Σχηµατισµός, Παραδοχές λειτουργίας, Επίπεδα Δικτυώµατα, Μόρφωση, Γραφικός και
Αναλυτικός υπολογισµός, Τοµή Ritter, Χωρικά Δικτυώµατα. Ολόσωµοι Φορείς: Εσωτερικές Δυνάµεις, Στατικά µεγέθη M, V, N, Διαγράµµατα στατικών
µεγεθών, Σχέσεις µεταξύ M, V, q, Αµφιέρειστη Δοκός, Πρόβολος, Προέχουσα Δοκός, Αµφιπροέχουσα, Αρθρωτή Δοκός (Gerber), Έµµεση φόρτιση. Σύνθετοι
Φορείς: Πλαίσια, Τριαρθρωτοί φορείς. Εύκαµπτα Καλώδια. Αρχή των Δυνατών Έργων.

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ (Προτείνεται η επιλογή ενός µαθήµατος)

Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων 
Βασικές έννοιες παραγωγής-συναλλαγών-τιµών και χρήµατος Μορφές οργάνωσης της αγοράς και του ανταγωνισµού Αρχές λογιστικής και κοστολόγησης.
Δείκτες οικονοµικής αξιολόγησης των επιχειρήσεων, αποδοτικότητα και χρηµατική ρευστότητα. Αρχές προγραµµατισµού και τεχνικές προβλέψεων.
Περιεχόµενο του management. Βασικές αρχές και λειτουργίες της διοίκησης. Η οργάνωση και ο συντονισµός των επιχειρήσεων. Το εσωτερικό/εξωτερικό
περιβάλλον της επιχείρησης. Η διασύνδεση στρατηγικών στόχων και επιχειρηµατικών πλάνων. Στρατηγικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Κοινωνική Γεωγραφία 
Άνιση ανάπτυξη στο γεωγραφικό Χώρο. Αναχωροθετήσεις και αλληλεπιδράσεις των κοινωνικών οµάδων στο Χώρο. Παραγωγική αναδιάρθρωση,
ταξινόµηση, ανάλυση και πρόβλεψη της αναχωροθέτησης, της απασχόλησης και του πληθυσµού στον περιφερειακό χώρο. Η νέα Γεωγραφία της



παραγωγής και της συλλογικής κατανάλωσης.

Προβολική Γεωµετρία 
Κεντρική και παράλληλη οµολογία, οµόλογα σχήµατα, κατασκευές στον χώρο. Επιφάνειες δευτέρου βαθµού και κωνικές τοµές. Η Προοπτική απεικόνιση ως
κεντρική οµολογία. Ιδιότητες και κατασκευές. Κατασκευή της προοπτικής εικόνας επιπέδου και στερεού (καµπυλόγραµµου) σχήµατος. Ασκήσεις.
Εφαρµογές.

Οικολογία 
Βασικές οικολογικές γνώσεις: η οργάνωση στο επίπεδο των οργανισµών, πληθυσµών και οικοσυστηµάτων. Ροή ενέργειας - κυκλοφορία χηµικών ουσιών.
Χερσαία και υδατικά οικοσυστήµατα. Μαθηµατικά οµοιώµατα. Άνθρωπος και περιβάλλον. Αλλοιώσεις περιβάλλοντος και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Υδατική ρύπανση, ατµοσφαιρική ρύπανση και θόρυβος. Τεχνολογίες έλεγχου ρύπανσης και πολιτικές αντιµετώπισης. Εκπόνηση ειδικών θεµάτων σε
εφαρµογές µηχανικού.

Τεχνικά Υλικά Ι 
Εισαγωγή (Γενικές ιδιότητες των υλικών - Τεχνική των µετρήσεων) - Κονίες - Τσιµέντο - Προστασία έναντι θερµότητας - ψύχους. Μέθοδοι - Υλικά
θερµοµονώσεως - Προστασία έναντι υγρασίας. Μέθοδοι - Υλικά φραγµάτων υδρατµών. Εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις από πίνακα.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Υποχρεωτική µία µε δυνατότητα απαλλαγής 
Για τα τρία πρώτα εξάµηνα: 
Aγγλική Γλώσσα 
Διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας, γραµµατική και συντακτική δοµή, εξάσκηση στην κατανόηση και χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου. 
Γαλλική Γλώσσα 
Σύγχρονη ζωντανή γλώσσα συνδυασµένη µε τεχνική ορολογία: µελέτη και µετάφραση τεχνικών κειµένων που να έχουν και κάποιο πρακτικό χαρακτήρα και
γενικά µέτριου επιπέδου γλωσσικών γνώσεων. Γλωσσικά προβλήµατα σε µεγάλες δοµικές ενότητες: ερωτήσεις, άρνηση, άρθρα, αντωνυµίες, προθέσεις,
σύνδεσµοι, βασικά επιρρήµατα κ.λ.π σε σειρές διαφορετικών παραδειγµάτων µε µετάφραση και διευκρινήσεις. 
Γερµανική Γλώσσα 
Γραµµατική Συντακτικό Εκπαίδευση µε Ασκήσεις Γραµµατικής - Συντακτικού Ασκήσεις Γραµµατικής 
Κείµενα Τεχνικής Ορολογίας (Η εκµάθηση της Γερµανική αρχίζει χωρίς προαπαιτούµενες γνώσεις) 
Ιταλική Γλώσσα 
Διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας, γραµµατική και συντακτική δοµή, εξάσκηση και χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Αριθµητική Ανάλυση 
Εισαγωγή στο Matlab, και Mathematica, βασικές έννοιες και εργαλεία. Γραµµικά Συστήµατα: Άµεσες µέθοδοι (Gauss, µέθοδοι παραγοντοποίησης).
Επαναληπτικές µέθοδοι (µέθοδος Jacobi, Gauss-Seidel, SOR), υπολογισµός των ιδιοτιµών. Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica. Παρεµβολή και
Πολυωνυµική Προσέγγιση: Πολυώνυµο Taylor, Lagrange, Newton µε διηρηµένες διαφορές Newton µε πεπερασµένες διαφορές, παρεµβολή Hermite και
παρεµβολή µε συναρτήσεις splines. Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica. Επίλυση µη Γραµµικών Εξισώσεων: Μέθοδοι Διχοτόµησης, Regula-Falsi,
Σταθερού Σηµείου, Newton-Raphson, Τέµνουσας, Schroder. Υπολογισµός ριζών πολυωνύµου και µέθοδος Newton για µη γραµµικά συστήµατα. Εφαρµογές
στο Matlab και Mathematica. Αριθµητική Παραγώγιση και Ολοκλήρωση: Προσέγγιση παραγώγων διαφόρων τάξεων, βασικοί τύποι ολοκλήρωσης, σύνθετοι
τύποι ολοκλήρωσης, τύποι ολοκλήρωσης Newton-Cotes, ολοκλήρωση Gauss, ολοκλήρωση σε άπειρο διάστηµα. Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica.
Διαφορικές Εξισώσεις: Πρόβληµα αρχικών τιµών, γενικά περί αριθµητικών µεθόδων, σφάλµατα των αριθµητικών µεθόδων. Μέθοδοι απλού βήµατος
(Taylor, Runge-Kutta), κατασκευή των µεθόδων Runge-Kutta. Μέθοδοι πολλών βηµάτων, υπολογισµός των πολυβηµατικών µεθόδων µε ολοκλήρωση,



(µέθοδοι Adams, Πρόβλεψης-Διόρθωσης). Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica. Θεωρία Προσέγγισης: Διακριτή προσέγγιση µε ελάχιστα τετράγωνα,
πολυωνυµική και εκθετική προσέγγιση, προσέγγιση συνάρτησης και ελάχιστα τετράγωνα µε ορθογώνια πολυώνυµα. Εφαρµογές στο Matlab και
Mathematica. Προβλήµα Συνοριακών Τιµών: Προσέγγιση µερικών παραγώγων, γραµµική µέθοδος σκόπευσης, µέθοδοι πεπερασµένων διαφορών,µέθοδος
Galerkin µε πεπερασµένα στοιχεία. Εφαρµογές στο Matlab και Mathematica.

Διαφορική Γεωµετρία 
Καµπύλες του R3: Η έννοια της καµπύλης. Εφαπτόµενη ευθεία, εγγύτατο επίπεδο. Μήκος τόµου - Φυσική παράµετρος καµπύλης. Τρίεδρο Frenet.
Καµπυλότητα και στρέψη. Εξισώσεις Frenet. Εγγύτατα σφαίρα και κύκλος. Ενειλιγµένη και Εξειλιγµένη καµπύλη. Περιβάλλουσα οικογένειας καµπύλων.
Επιφάνειες του R3: Ορισµός επιφάνειας. Καµπύλες σε επιφάνεια, εφαπτόµενό επίπεδο - κάθετο διάνυσµα . Θεµελιώδη Μεγέθη πρώτης τάξης. Εµβαδόν
επιφάνειας. Δεύτερη Θεµελιώδης µορφή. Περιβάλλουσα επιφανειών. Εφαρµογές στη σφαίρα και το ελλειψοειδές. Κάθετη Καµπυλότητα, κύριες
καµπυλότητες, γραµµές καµπυλότητας. Γεωδαιτική Καµπυλότητα. Γεωδαιτικές Γραµµές, Τύπος του Liouville, Θεώρηµα Gauss - Bonnet. Απεικονίσεις
Επιφανειών: Ισοµετρική απεικόνιση, σύµµορφη απεικόνιση, στερεογραφική προβολή, προβολή του Mercator, ισεµβαδικές απεικονίσεις, απεικόνιση Laubert,
Sanson και Bonnet.

Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική 
Περιγραφική Στατιστική. Έννοια της πιθανότητας, νόµοι και ιδιότητες αυτής. Υπό συνθήκη πιθανότητα, ανεξαρτησία ενδεχοµένων, θεώρηµα του Bayes.
Τυχαία µεταβλητή και κατανοµή αυτής. Μέση τιµή, διασπορά και ιδιότητες αυτών. Ειδικές κατανοµές και εφαρµογές αυτών. Διµεταβλητές κατανοµές,
ανεξαρτησία τυχαίων µεταβλητών. Κεντρικό οριακό θεώρηµα. Δειγµατικές κατανοµές. Εκτίµηση κατά σηµείο, διαστήµατα εµπιστοσύνης και έλεγχοι
υποθέσεων. Γραµµικό µοντέλο: εκτίµηση και έλεγχοι παραµέτρων, συντελεστής προσαρµογής, πρόβλεψη. Κριτήριο χ2 και γραφικός έλεγχος κατανοµής.
Πίνακες συνάφειας. Εφαρµογές µε χρήση στατιστικού πακέτου.

Γεωδαισία (Tοπογραφικές Αποτυπώσεις και Χαράξεις) Ορισµός Δικτύου - Δίκτυα Οριζοντίου και Κατακόρυφου Ελέγχου - Κρατικά και ανεξάρτητα συστήµατα
συντεταγµένων. Τριγωνισµός-Πυκνώσεις δικτύων (Εµπροσθοτοµία - Οπισθοτοµία). Πολυγωνοµετρία. Δίκτυα Οδεύσεων - Αστικά Δίκτυα. Τοπογραφικές
Αποτυπώσεις - Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραµµάτων (χρήση σύγχρονων τεχνολογιών) - Κατά µήκος και κατά πλάτος τοµές (µηκοτοµές - διατοµές) -
Εµβαδά - Όγκοι. Στοιχεία Χαράξεων - Εφαρµογές χαράξεων σε ρυµοτοµικά διαγράµµατα (διανοµές - τακτοποιήσεις οικοπέδων) - Εφαρµογές χαράξεων
στην οδοποιία. Προδιαγραφές Τοπογραφικών εργασιών.

Φωτοερµηνεία-Τηλεπισκόπηση 
Βασικές έννοιες, αρχές, µέθοδοι, τεχνικές και εφαρµογές Φωτοερµηνείας - Τηλεπισκόπησης. Βασικές γνώσεις Φυσικής και Μαθηµατικών. Ηλεκτροµαγνητική
ακτινοβολία. Φωτογραφικοί και λοιποί Τηλεπισκοπικοί Δέκτες, Συστήµατα και Προγράµµατα απόκτησης πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος από εναέριες
και διαστηµικές πλατφόρµες. Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα. Κύριες εφαρµογές. Όργανα Φωτοερµηνείας. Μετρήσεις και Εκτιµήσεις σε αεροφωτογραφίες
και στερεοζεύγη. Φωτοαναγνωριστικά στοιχεία. Φωτοερµηνευτικά κλειδιά. Μεθοδολογία ανάλυσης και ερµηνείας Αεροφωτογραφιών και λοιπών
Τηλεπισκοπικών απεικονίσεων (πολυφασµατικών, θερµικών, radar). Διεπιστηµονικότητα και Ολοκληρωµένες Προσεγγίσεις.

Εισαγωγή στην Ψηφιακή Ανάλυση και Επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Απεικονίσεων. Συστήµατα και Λογισµικό. 
Εφαρµογές Φωτοερµηνείας-Τηλεπισκόπησης στα πεδία της επιστήµης και τεχνικής του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού :
• Τοπογραφικές, Κτηµατολογικές, Χαρτογραφικές και Φωτογραµµετρικές Αποδόσεις, 
• Οδοποιϊα, Υδραυλικά, Αρδευτικά Έργα, 
• Διερεύνηση, παρακολούθηση, µελέτη και αντιµετώπιση των προβληµάτων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος σε περιβάλλον ΓΣΠ. 
• Εξελίξεις και Προοπτικές.

Τεχνική Μηχανική - Αντοχή των Υλικών 
Τάση, ελαστικότητα, πλαστικότητα, αρχή της επαλληλίας, εφελκυσµός - θλίψη, ανηγµένες παραµορφώσεις, λόγος Poisson. Τριαξονική και επίπεδη ένταση,
κύκλος Mohr, Pοπές αδρανείας. Μονοαξονική κάµψη, λοξή κάµψη. Διάτµηση, κέντρο διατµήσεως. Στρέψη. Έκκεντρη φόρτιση, πυρήνας, αδρανής περιοχή.
Ελαστική Γραµµή, διαφορική εξίσωση. Έργο παραµόρφωσης, θεώρηµα Castigliano. Αρχή των Δυνατών Έργων. Υπερστατικά συστήµατα, πλεονάζουσες
στηρίξεις, εξισώσεις συµβιβαστού των παραµορφώσεων, θεώρηµα τριών ροπών. Θερµική ένταση, παραµόρφωση. Λυγισµός, καµπύλη λυγισµού,
συντελεστές «ω». Σύνθετη ένταση, κριτήρια Tresca, v. Mises Mohr, εξίσωση Coulomb. Σύνθετες Καταπονήσεις. Εργαστήριο: Δοκιµές εφελκυσµού, θλίψης,



κάµψης, στρέψης, σκληρότητας, µετρήσεις βελών κάµψης, µετρήσεις τάσεων - παραµορφώσεων, µηχανικές ιδιότητες των υλικών, µέθοδοι έρευνας,
πειραµατική ανάλυση της έντασης, οµοιώµατα κατασκευών, όργανα, µηχανές µετρήσεων.

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Υποχρεωτική µια 
Αγγλική Γλώσσα 
Τεχνική Ορολογία των ειδικοτήτων Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών και Τοπογράφων Μηχανικών µε επεξεργασία αυθεντικών τεχνικών κειµένων, τεχνικές
µεταφράσεις, σύνταξη επιστολών και τεχνικών εκθέσεων. 
Γαλλική Γλώσσα 
Προωθηµένα από άποψη εξειδίκευσης τεχνικά κείµενα, αντιπροσωπευτικά για τους κλάδους του Ε.Μ.Π.: οικοδοµική, δρόµοι, µηχανική αυτοκινήτου,
ενέργεια, πληροφορική, τρόφιµα κ.λ.π. µε συστηµατική µετάφραση, σχολιασµός, συνοµιλία. Περιορισµένες ασκήσεις και σε αντίστροφη µετάφραση. 
Γερµανική Γλώσσα 
Γραµµατική Συντακτικό Εκπαίδευση µε Ασκήσεις Γραµµατικής - Συντακτικού Ασκήσεις Γραµµατικής 
Κείµενα Τεχνικής Ορολογίας 
Ιταλική Γλώσσα 
Ανάλυση κειµένων µε τεχνική ορολογία.

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ (Προτείνεται η επιλογή ενός µαθήµατος)

Εφαρµοσµένη Οπτική 
Γεωµετρική οπτική (ανάκλαση, διάθλαση, φακοί, κάτοπτρα, πρίσµατα). Οπτικά όργανα (µάτι, φωτογραφική µηχανή, τηλεσκόπια, διακριτική ικανότητα
οργάνων). Πηγές φωτός και ανιχνευτές οπτικής ακτινοβολίας (ραδιοµετρία και φωτοµετρία, µέλαν σώµα, φωτοδίοδοι εκποµπής, ανιχνευτές). Κυµατική
οπτική (υπέρθεση, συµβολή, περίθλαση, συµφωνία κυµάτων). Συµβολοµετρία, συµβολοµετρικές τεχνικές, Ολογραφία. Laser (αρχές λειτουργίας,
αντιπροσωπευτικά είδη laser). Οπτικοί κυµατοδηγοί, µετάδοση πληροφοριών µε οπτικές ίνες, οπτικές επικοινωνίες. Ολοκληρωµένα οπτικά, οπτικές µνήµες,
οπτικά τρανζίστορς. Ατµοσφαιρική οπτική, ανίχνευση ρυπαντών στην ατµόσφαιρα, LIDAR's. Υπέρυθρη φωτογραφία - απεικόνιση - παρατήρηση. Ενισχυτές
εικόνας I2, απεικόνιση και παρατήρηση µε συσκευές I2. Θερµική απεικόνιση - θερµική παρατήρηση. Τηλεµετρία laser (διαµορφωµένης δέσµης IDM's -
ηχούς παλµών - συµβολοµετρική). Παρουσίαση πληροφορίας µε οπτικές µεθόδους (καθοδικοί σωλήνες, διατάξεις εικονοληψίας κ.λ.π.).

Αστική Γη και Κοινωνικές Διαδικασίες 
Το µάθηµα αυτό εστιάζει τη σχέση ανάµεσα στις χρήσεις και αξίες γης. Στο πρώτo µέρος επεξεργάζεται µηχανισµούς διαµόρφωσης αξιών γης µε έµφαση
τόσο στους παράγοντες που τις επηρεάζουν όσο και στις µεθόδους εκτίµησης. Στο δεύτερο µέρος αναλύονται οι µηχανισµοί διαµόρφωσης χωρικών
προτύπων χρήσεων γης µε έµφαση στις αστικές χρήσεις, µέσα από τις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις, ενώ στο τρίτο µέρος εξετάζονται θέµατα
πολιτικής γης και οι επιπτώσεις τους µε παραδείγµατα από διάφορες χώρες.

Εισαγωγή στην Γεωτεχνική 
Γεωλογικό περιβάλλον: Δοµή, επιφανειακές διεργασίες, τεκτονικές πλάκες, σεισµικότητα, επί τόπου τάσεις, υδρολογικό καθεστώς. Γεωτεχνική περιγραφή
βράχων και εδαφών: Δοµή του βράχου, ασυνέχειες, βραχοµάζα, στερεογραφική προβολή, µηχανικές ιδιότητες, συστήµατα κατάταξης. Δοµή του εδάφους,
ονοµατολογία, κατάταξη, τεχνικά χαρακτηριστικά, αναγνώριση πεδίου. Εφαρµογές Γεωτεχνικής Μηχανικής: Πρανή-µορφολογία, κατολισθήσεις, εκτίµηση
κινδύνου. Υπόγεια έργα: Μέθοδοι ανάλυσης, µέθοδοι διάνοιξης. Έργα οδοποιίας: Τοίχοι αντιστήριξης, οδοστρώµατα, επιχώµατα. Υδραυλικά έργα:
Ευστάθεια αναχωµάτων, µικρά φράγµατα, λιµνοδεξαµενές.

Τεχνικά Υλικά ΙΙ 
Ασφαλτικά Υλικά. Πλαστικά Υλικά. Εφαρµογές των ασφαλτικών και πλαστικών υλικών στις στεγανοποιήσεις. Υλικά προστατευτικών επιστρώσεων
επιφανειών. Χρώµατα. Συγκολλητικές ύλες. Υλικά πλήρωσης. Φυσικοί λίθοι. Μάρµαρα. Τεχνητοί λίθοι και πλάκες. Ξύλο. Υαλος - Λοιπά υλικά - Αδρανή
Κονιάµατα - Σκυρόδεµα - Σίδηρος - Χάλυβας - Λοιπά µέταλλα - Προστασία έναντι του ήχου. Μέθοδοι - Υλικά ηχοµονώσεως. Εργαστηριακές ασκήσεις και
ασκήσεις από πίνακα.



Χηµεία 
Εισαγωγή στην επιστήµη της Χηµείας. Σύγχρονη ατοµική θεωρία Περιοδικό σύστηµα. Χηµικοί δεσµοί. Καταστάσεις της ύλης (υγρά, στερεά, αέρια).
Διαλύµατα. Κολλοειδή. Οξέα, Βάσεις, Άλατα. Αρχή και εφαρµογές χηµικής ισορροπίας και χηµικής κινητικής. Χηµεία νερού. Ατµοσφαιρική χηµεία. Χηµεία
εδάφους. Βαρέα µέταλλα. Υλικά (λιπάσµατα, κονιάµατα, κ.ά.). Καύσιµα.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι 
Βασίζονται στη θεωρία και τις ασκήσεις των τριών υποχρεωτικών µαθηµάτων Γεωδαισίας που έχουν προηγηθεί και προϋποθέτουν την παρακολούθηση του
µαθήµατος «Γεωδαισία (τοπογραφικές αποτυπώσεις και χαράξεις)» του 4ου εξαµήνου. Έχουν σαν αντικείµενο την πλήρη αποτύπωση έκτασης περίπου 40
στρεµµάτων, την ένταξη της στο κρατικό δίκτυο αναφοράς, την σύνταξη τοπογραφικού διαγράµµατος, µηκοτοµής και διατοµών και βασικές χαράξεις. Με
την παράδοση του θέµατος, γίνεται προφορική ή γραπτή εξέταση. Οι Μ.Γ.Α. Ι γίνονται στο χώρο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και πιθανά σε περιοχές
κοντά στην Αθήνα.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Ανώτερη Γεωδαισία 
Εισαγωγή - Επιφάνειες αναφοράς στη Γεωδαισία Γεωµετρία σφαίρας και ελλειψοειδές εκ περιστροφής. Γραµµές και σχήµατα στο ελλειψοειδές. Μήκη και
εµβαδά. Επίλυση σχηµάτων. Συστήµατα αναφοράς. Συστήµατα συν/νων. Μετατροπή συν/νων µεταξύ συστηµάτων αναφοράς. Ελληνικά Γεωδαιτικά
Συστήµατα Αναφοράς Γεωδαιτικές µετρήσεις κλασσικής και διαστηµικής τεχνολογίας. Απόκλιση κατακόρυφου-Επίδραση στις µετρήσεις και αναγωγές.
Αστρογεωδαιτική χωροστάθµηση. Στοιχεία από το πεδίο βαρύτητας της γης. Ανωµαλίες βαρύτητας. Δυναµική θεωρία της υψοµετρίας. Υψοµετρικά
συστήµατα. Αναγωγές και διορθώσεις των µετρήσεων. Υπολογισµοί στο ελλειψοειδές εκ περιστροφής. Γεωδαιτική µεταφορά Υπολογισµοί σε προβολή.
Γεωδαιτικές απεικονίσεις - Παραµορφώσεις και και αναγωγές στις απεικονίσεις. Προβολικά συστήµατα στην Ελλάδα.

Θεωρία Σφαλµάτων & Συνορθώσεις Ι 
Εισαγωγή, έννοια συνόρθωσης, αρχή της µεθόδου Ελαχίστων Τετραγώνων. Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων και στατιστικής για µία µεταβλητή. Άµεσες
παρατηρήσεις µιας µεταβλητής (Ισοβαρείς, Ανισοβαρείς). Πολυδιάστατα µεγέθη,σύνδεση µε θεωρία πιθανοτήτων και Στατιστική, νόµος µετάδοσης
µεταβλητοτήτων. Αβεβαιότητες σε δύο διαστάσεις, έλλειψη σφάλµατος. Μέθοδοι συνόρθωσης πολλών µεταβλητών, µέθοδος των εµµέσων παρατηρήσεων,
µέθοδος των συµβατικών παρατηρήσεων. Εφαρµογές συνορθώσεων σε γεωδαιτικά δίκτυα οριζοντίου και κατακόρυφου ελέγχου.

Φωτογραµµετρία Ι 
Εισαγωγή στη φωτογραµµετρική διαδικασία - Φωτογραµµετρία και Τοπογραφία. Εφαρµογές και διαίρεση της φωτογραµµετρίας. Συλλογή πληροφορίας -
Γεωµετρία της φωτογραφικής µηχανής. Μέτρηση και αναγωγές εικονοσυντεταγµένων - Εσωτερικός προσανατολισµός. Μηχανές φωτογραµµετρικών
λήψεων. Γεωµετρικές σχέσεις εικόνας-χώρου. Συστήµατα αναφοράς. Εξωτερικός προσανατολισµός. Προσδιορισµός συντεταγµένων - Συνθήκη
συγγραµµικότητας. Μονοεικονική φωτογραµµετρία. Παράλλαξη και προσδιορισµός υψοµέτρων. Γεωµετρία του στερεοζεύγους - Γενικές αρχές
φωτογραµµετρικών οργάνων. Στερεοφωτογραµµετρικά όργανα. Σχετικός και απόλυτος προσανατολισµός. Φωτογραµµετρικές αποδόσεις. Γενικές αρχές
αναλυτικών και ψηφιακών οργάνων, ψηφιακών µοντέλων εδάφους, ορθοφωτογραφίας και αεροτριγωνισµών.

Οδοποιία Ι (Γεωµετρικός Σχεδιασµός Οδών) 
Εισαγωγικά. Καθορισµός και περιγραφή γεωµετρίας οδού. Προωθητικές δυνάµεις και δυνάµεις πέδησης οχηµάτων. Κίνηση οχηµάτων σε καµπύλες.
Πρόσφυση οδοστρώµατος. Στοιχεία µελέτης οριζοντιογραφίας. Γωνιακό διάγραµµα. Οριακές τιµές στοιχείων µελέτης οριζοντιογραφίας. Ταχύτητα µελέτης.
Λειτουργική ταχύτητα. Όρια ταχυτήτων. Υπολογισµός δυνατής ταχύτητας βαρέων οχηµάτων, χρόνου διαδροµής και κατανάλωσης καυσίµου. Κριτήρια
ασφαλείας. Στοιχεία µελέτης µηκοτοµής και οριακές τιµές τους. Επικλίσεις οδού και συναρµογές επικλίσεων. Ορατότητα για στάση και προσπέραση.
Διοικητική και λειτουργική κατηγοριοποίηση οδών. Μέρη διατοµής. Στοιχεία µελέτης διατοµής. Τυπικές διατοµές. Υπολογισµός χωµατισµών µε



προσεγγιστικές και ακριβείς µεθόδους. Αντιστοιχιζόµενες διατοµές. Ακρίβεια υπολογισµού χωµατισµών. Υπολογισµός κίνησης γαιών γραφικά και µε
εφαρµογή θεωρίας γραµµικής βελτιστοποίησης. Απαλλοτριώσεις. Προϋπολογισµός Έργου.

Μηχανική Ρευστών και Εφαρµοσµένη Υδραυλική 
Εισαγωγή. Βασικά χαρακτηριστικά ρευστών. Υδροστατική. Κινηµατική. Γραµµές ροής. Δυναµική. Θεµελιώδεις νόµοι ρευστοµηχανικής. Γενικές εξισώσεις
συνεχείας και κίνησης. Ιδεατά και πραγµατικά ρευστά. Μονοδιάστατη εξίσωση συνεχείας, κίνησης και ενέργειας. Στρωτή και τυρβώδης ροή. Στρωτή ροή σε
σωλήνες. Οριακό στρώµα. Συντελεστής τριβής. Εξίσωση Darcy-Weisbach. Διάγραµµα Moody. Βασικές αρχές και εφαρµογές σε µόνιµη ροή σε κλειστούς
αγωγούς υπό πίεση. Εισαγωγή στην οµοιόµορφη ροή σε ανοικτούς αγωγούς. Ειδική ενέργεια. Χαρακτηρισµός ροής από άποψη κρισιµότητας. Αριθµός
Froude.

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ (Προτείνεται η επιλογή ενός µαθήµατος)

Ειδικά Κεφάλαια Τηλεπισκόπησης 
Εξελίξεις και προοπτικές στις µεθόδους και τεχνικές τηλεπισκοπικής παρατήρησης και παρακολούθησης γης, ατµόσφαιρας και ωκεανών. Προγράµµατα
δορυφορικής τηλεπισκόπησης (SOYUZ, LANDSAT, SPOT, MOS, ERS, IRS, IKONOS κ.λ.π.) Βασικές έννοιες αριθµητικής ανάλυσης τηλεπισκοπικών στοιχείων.
Αναγνώριση προτύπων. Αλγόριθµοι ταξινοµήσεων. Ψηφιακή επεξεργασία και ερµηνεία τηλεπισκοπικών απεικονίσεων. Η διεπιστηµονική φύση της
Φωτοερµηνευτικής / Τηλεπισκοπικής Μεθοδολογίας ως εργαλείου των µελετών υποδοµής ανάπτυξης. Εφαρµογές της τηλεπισκόπησης στη διερεύνηση και
απογραφή Χρήσεων Γης και φυσικών διαθεσίµων, στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος και των µεταβολών του και στην Πολιτική Γης. Η συµβολή της
Τηλεπισκόπησης στις Ολοκληρωµένες Αποδόσεις της φυσικής και κοινωνικοοικονοµικής πραγµατικότητας µιας χώρας / περιφέρειας. Η συµβολή της
Τηλεπισκόπησης στη συγκρότηση των βάσεων δεδοµένων/ποιοτικών πληροφοριών ενός ολοκληρωµένου Κτηµατολογικού ή Γεωγραφικού Συστήµατος
Πληροφοριών Γης. Πηγές πληροφοριών για εκπαίδευση, έρευνα, µεταπτυχιακές σπουδές και επαγγελµατική απασχόληση στο πεδίο της Τηλεπισκόπησης και
των εφαρµογών της.

Ψηφιακή Τηλεπισκόπηση 
Aρχές ψηφιακής επεξεργασίας τηλεπισκοπικών πολυφασµατικών εικόνων. Yπολογισµός και σηµασία ιστογράµµατος. Ενίσχυση πολυφασµατικών εικόνων µε
χρήση τεχνικών γραµµικής επέκτασης ιστογράµµατος. Iσοδυναµοποίηση και κορεσµός ιστογράµµατος. Ενίσχυση και ανίχνευση ακµών, ορίων και
περιγραµµάτων µε χρήση χωρικών φίλτρων. Οµαλοποίηση και όξυνση εικόνων. Γεωµετρικές Παραµορφώσεις, Μετασχηµατισµοί και διορθώσεις,
Οριζοντιογραφική Αναγωγή και Αναδόµηση Εικόνων. Χρωµατικοί Μετασχηµατισµοί. Ραδιοµετρικές διορθώσεις. Αλγεβρικές πράξεις. Δείκτες βλάστησης και
εδαφών. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες. Eπιβλεπόµενες ταξινοµήσεις. Θεωρία Bayes και Μέγιστης Πιθανοφάνειας. Ταξινόµηση µε βάση την Ευκλείδεια και
την Mahalanobis Απόσταση. Ακρίβειες Ταξινοµήσεων και Υπολογισµός Σφαλµάτων. Μεθοδολογικά θέµατα ταξινοµήσεων. Mη επιβλεπόµενες ταξινοµήσεις.
Ταξινόµηση µε βάση την Μέθοδο Ανάλυσης Συσσωρεύσεων καθώς και άλλες τεχνικές. Πλεονεκτήµατα- Mειονεκτήµατα. Mεθοδολογικά θέµατα
ταξινοµήσεων. Eφαρµογή αλγόριθµων αποκάλυψης µεταβολών περιβάλλοντος. Xρηση ΓΣΠ για ολοκληρωµένη ανάλυση δορυφορικών τηλεπισκοπικών
απεικονίσεων και θεµατικών χαρτών.

Αναλυτική Χαρτογραφία 
Εισαγωγή. Φυσική γήινη επιφάνεια-γεωειδές-ελλειψοειδές. Σύστηµα γεωγραφικών συντεταγµένων. Συστήµατα επιπέδων συντεταγµένων. Αρχές
χαρτογραφικών προβολών-απεικονίσεων. Μελέτη παραµορφώσεων. Μελέτη χαρτογραφικών απεικονίσεων (κυλινδρικές, κωνικές, επίπεδες). Συστήµατα
απεικονίσεων που χρησιµοποιούνται στην Ελλάδα. Μετατροπές µεταξύ διαφορετικών συστηµάτων απεικονίσεων. Χαρτογραφικοί µετασχηµατισµοί.
Χαρτοµετρία (Μέθοδοι µέτρησης αναπτύγµατος γραµµών, µέθοδοι µέτρησης εµβαδού, ανάλυση σφαλµάτων µετρήσεων, αναγωγή παραµορφώσεων,
στατιστική δειγµατοληψία και χαρτογραφία). Μέθοδοι παρεµβολής (µονοδιάστατες µέθοδοι παρεµβολής, διδιάστατες µέθοδοι παρεµβολής, ψηφιακά
µοντέλα εδάφους, µέθοδοι εξοµάλυνσης δεδοµένων, αλγόριθµοι αναπαράστασης της σκιάς του ανάγλυφου). Γεωµετρικοί µετασχηµατισµοί χαρτογραφικών
δεδοµένων. Μετασχηµατισµοί πολυγώνων. Μετασχηµατισµοί δοµής δεδοµένων. Αλγόριθµοι απλοποίησης γραµµών.

Αστική Γεωγραφία 
Το σύστηµα των πόλεων: Η διαδικασία αστικοποίησης, οι αλληλεπιδράσεις πόλεων. Ιεράρχηση πόλεων και περιοχές επιρροής. Οι πόλεις της περιφέρειας. Το
σύστηµα πόλης: Επιµέρους στοιχεία που συνιστούν τον αστικό χώρο, αστική εξέλιξη και αστικές µεταφορές, χρήσεις γης, όριο πόλης και επίσηµοι ορισµοί.
Τα προβλήµατα του αστικού χώρου: συγκοινωνίες, µεταφορές, κατοικία στη πόλη, κοινωνικά προβλήµατα.



Eφαρµογές Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών 
Στο µάθηµα Εφαρµογές Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών έµφαση δίνεται στην παρουσίαση και εφαρµογή των βασικών συστατικών των Γ.Σ.Π. και
συγκεκριµένα στη δηµιουργία της βάσης δεδοµένων για ένα Γ.Σ.Π., στη γεωγραφική ανάλυση και στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων της µέσα από τα
εργαλεία των Γ.Σ.Π. Για την εξοικείωση των σπουδαστών µε τις δραστηριότητες αυτές τέσσερις εφαρµογές Γ.Σ.Π. για διαφορετικά αντικείµενα
παρουσιάζονται και εκπονούνται µέσα στην τάξη.

Επιχειρησιακή Έρευνα 
Αντικείµενο και µεθοδολογία: Ιστορικό, φύση και ορισµός της Επιχειρησιακής `Ερευνας, (ΕΕ) βασικά χαρακτηριστικά, µεθοδολογία, κατηγορίες
προβληµάτων, συγγενείς επιστηµονικοί κλάδοι, η πρακτική εξάσκηση της ΕΕ. Προβλήµατα κατανοµής- γραµµικός προγραµµατισµός (ΓΠ): Εισαγωγή, το
πρόβληµα κατανοµής, διατύπωση του γενικού προτύπου του ΓΠ, µεθοδος Σίµπλεξ, θεωρία διαδικότητος, ανάλυση ευαισθησίας, το πρόβληµα µεταφοράς,
το πρόβληµα αντιστοιχήσεως, αρχή της αποσυνθέσεως. Μη γραµµικός προγραµµατισµός : Εισαγωγή, αλγόριθµοι αδεσµεύτου ακροτάτου, αλγόριθµοι
δεσµευµένου ακροτάτου. Δυναµικός προγραµµατισµός: Εισαγωγή, µονοδιάστατες διαδικασίες δυναµικού προγραµµατισµού (ΔΠ) και εφαρµογές. Δυναµικός
Προγραµµατισµός: Δίκτυα δραστηριοτήτων µέθοδος κρίσιµου δρόµου, περιθώρια δραστηριοτήτων σχέση κόστους διάρκειας, εξοµάλυνση δυναµικού,
µέθοδος PERT.

Οικοδοµική 
Προπαρασκευαστικές εργασίες στο έδαφος για την υποδοχή οικοδοµικών κελυφών -ανοικτών, στεγασµένων και κλειστών - χαράξεις, χωµατουργικά.
Εργασίες κατασκευής του φέροντος σκελετού: θεµελιώσεις, φέροντες σκελετοί, πατώµατα, τοιχοποιίες, επικαλύψεις. Συµπληρωµατικές οικοδοµικές εργασίες
:επιχρίσµατα, επιστρώσεις, σιδηρουργικά, µάρµαρα, χρωµατισµοί, υαλοστάσια, ηχοπετάσµατα. Μονώσεις :  Υγροµονώσεις, θερµοµονώσεις, υγροµονώσεις.
Ερµηνεία οικοδοµικών λύσεων, παραλλαγών και καθορισµός κριτηρίων και προτεραιοτήτων. Αναφορά σε πατροπαράδοτες τεχνικές. Επίλυση και σχεδίαση
οικοδοµικών λεπτοµερειών απλού οικοδοµικού κελύφους (ανοικτού, στεγασµένου, περίκλειστου): οικοδοµικός σκελετός και µονώσεις, επικαλύψεις οµβρίων
υδάτων, κυκλοφορία (ράµπες, σκάλες, χαράξεις). Κλίµακες σχεδιασµού:1/20, 1/10, 1/5.

Τεχνική Μηχανική - Ειδικά Κεφάλαια 
Μέθοδοι επίλυσης Υπερστατικών φορτίων, εισαγωγή. Μέθοδος των δυνάµεων, πρωτεύον σύστηµα. Εξισώσεις συµβαστού των παραµορφώσεων.
Υπολογισµός παραµορφώσεων. Θεωρήµατα ροπής επιφάνειας, 2ο θεώρηµα Castigliano. Αρχή των δυνατών Έργων. Μέθοδος των παραµορφώσεων.
Θεµελιώδεις Επιλύσεις αµφίπακτης, µονόπακτης δοκού, κινηµατική ελαστικών φορέων, πλαίσια µε µεταθετούς ή αµετάθετους κόµβους. Εξισώσεις
ισορροπίας κόµβων. Συντελεστές ακαµψίας. Μέθοδος Cross. Δείκτες ακαµψίας. Συντελεστές µεταβιβάσεως. Δείκτης αντιστάσεως κόµβου. Φορείς µε
µεταθετούς ή αµετάθετους κόµβους. Ένταση λόγω υποχώρησης στηρίξεων. Ένταση λόγω µεταβολής θερµοκρασίας. Πολυόροφα πλαίσια. Πλαστική ανάλυση
των κατασκευών. Στοιχεία από τη θεωρία πλαστικότητας. Διαγράµµατα (σ, ε). Εφελκυσµός - θλίψη, (υπερστατικά συστήµατα) - κάµψη, παραµόρφωση από
κάµψη. Υπερστατικοί φορείς. Συντελεστές ασφάλειας. Μέθοδος των Δυνατών Έργων. Υπερστατικοί δοκοί. Πλαίσια.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Γεωγραφία και Ανάλυση Χώρου 
Μέσα από συγκεκριµένα ερωτήµατα και προβλήµατα δίνεται η δυνατότητα ανάλυσης φαινοµένων στο χώρο µε την εφαρµογή γεωγραφικών µεθόδων και
τεχνικών. Σε συνάρτηση µε τις διαλέξεις θεωρίας, εκπονείται ένα σπονδυλωτό θέµα από κάθε φοιτητή µε αντικείµενο τη χωροθέτηση κέντρων παροχής
υπηρεσιών στην περιοχή του Δήµου Ζωγράφου. Για να επιτευχθεί ο συγκεκριµένος στόχος ακολουθούνται τα παρακάτω βήµατα, µε τη µορφή επιµέρους
ασκήσεων που επιλύονται µε τη βοήθεια -Η/Υ: Σχεδιασµός και σύνταξη ερωτηµατολογίου - Επιλογή δείγµατος ερωτηµατολογίου - Ανάλυση χωρικής
διασποράς ερωτηµατολογίων - Στατιστική ανάλυση (παλινδρόµηση) των στοιχείων των ερωτηµατολογίων - Γεωγραφική ανάλυση µε χρήση Γ.Σ.Π. και
Χωροθέτηση κέντρων παροχής υπηρεσιών.

Σχεδιασµός Συγκοινωνιακών Έργων-Οικονοµικά Στοιχεία 
Σιδηροδροµική: Εισαγωγικά. Κινηµατικά Στοιχεία Συρµών. Στοιχεία Μελέτης Οριζοντιογραφίας και Μηκοτοµής. Υπερύψωση Σιδηροδροµικών Γραµµών.



Αλλαγές Γραµµών. Αεροδρόµια: Εισαγωγικά. Τύποι, Μορφές και Μέρη Εγκατάστασης Αεροδροµίων. Κατηγορίες Αεροδροµίων. Στοιχεία Πτήσης
Αεροσκαφών. Υπολογισµός Μήκους Διαδρόµου προσαπογειώσεως. Τροχόδροµοι. Μηκοτοµές και Υψοµετρικές Διαµορφώσεις Διαδρόµων και Τροχοδρόµων.
Χωµατουργικές Εργασίες. Οικονοµοτεχνικά Στοιχεία (Γενικές αρχές εκπόνησης Οικονοµοτεχνικών Μελετών): Εισαγωγικά. Αναπτυξιακός Σχεδιασµός /
Προγραµµατισµός. Βασικές αρχές. Επενδύσεις, εισαγωγικές έννοιες. Κατηγορίες Επενδύσεων. Οικονοµοτεχνικές Μελέτες και µεθοδολογία εκπόνησης.
Χρηµατολογική και Οικονοµολογική αξιολόγηση. Πορίσµατα.

Δπλισµένο Σκυρόδεµα 
Γενικά. Υλικά. Μηχανικές ιδιότητες. Δεδοµένα για το Σκυρόδεµα. Δεδοµένα για το χάλυβα. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού. Μονοαξονική κάµψη
ορθογωνικής διατοµής µε ορθή δύναµη, πίνακες CEB. Διαγράµµατα αλληλεπίδρασης. Πλακοδοκός,, πίνακες CEB Αµφιέρεστες πλάκες. Διαξονική κάµψη
ορθογωνικής διατοµής, διαγράµµατα. Συνάφεια, µήκος αγκυρώσεως. Διάτµηση, σχεδιασµός έναντι τέµνουσας. Λυγισµός, φαινόµενα β΄ τάξεως, πίνακες
Λυγισµού. Στρέψη, σχεδιασµός έναντι ροπής στρέψης. Σχεδιασµός έναντι διάτρησης Παραµορφώσεις, υπολογισµός βελών. Ρηγµάτωση, έλεγχος έναντι
ρηγµάτωσης.

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ (Προτείνεται η επιλογή τριών µαθηµάτων)

Ειδικά Θέµατα Γεωδαισίας 
Εφαρµογές Ρυµοτοµικών Διαγραµµάτων - Γεωδαιτικές εργασίες - Νοµικό καθεστώς (εισφορές σε γη και χρήµα) - Εφαρµογές τίτλων ιδιοκτησίας - Αιγιαλός
και παραλία. Ειδικές Μέθοδοι Υψοµετρίας - Υψοµετρικές µέθοδοι ακριβείας - Νέα όργανα και παρελκόµενα - `Ελεγχοι και ρυθµίσεις. Επίδραση εξωτερικών
παραγόντων στις µετρήσεις - Γεωδαιτική Διάθλαση. Ειδικές Αποτυπώσεις - Υπόγειες αποτυπώσεις - Αποτυπώσεις σπηλαίων - Υποβρύχιες Αποτυπώσεις. Τα
παραπάνω θέµατα αναπτύσσονται εµπλουτισµένα µε εφαρµοσµένα παραδείγµατα εργασιών. Όλα τα αντικείµενα καλύπτονται µε ασκήσεις υπαίθρου και
υπολογιστικές.

Θεµατική Χαρτογραφία 
Εισαγωγή (αντικείµενο, αρχές, κατηγορίες θεµατικών χαρτών, πληροφορία και χαρτογραφική γλώσσα, οπτικές µεταβλητές, οπτική αντίληψη). Θεµατικά
δεδοµένα (πηγές, γεωγραφική αναφορά θεµατικών δεδοµένων, ιδιότητες, αξιοπιστία και ακρίβεια, πρωτογενή-παράγωγα δεδοµένα). Επεξεργασία
θεµατικών δεδοµένων (ταξινόµηση, στατιστική επεξεργασία, µέθοδοι χωρικής παρεµβολής). Απόδοση θεµατικών δεδοµένων (ποιοτικά δεδοµένα, ποσοτικά
δεδοµένα, ισαριθµική απεικόνιση, πλάγια αξονοµετρική/προοπτική απεικόνιση, χαρτόγραµµα, χάρτης κουκίδων, χάρτες τοπολογικών µετασχηµατισµών).
Απόδοση συσχέτισης φαινοµένων. Διαγράµµατα. `Ατλαντες. Θεµατικοί χάρτες και πολυ-µέσα. Σύνθεση και παραγωγή θεµατικών χαρτών.

Γεωδαιτική Αστρονοµία 
Γνωριµία µε τον έναστρο ουρανό. Φυσικά χαρακτηριστικά, κινήσεις και αναγνώριση των ουρανίων σωµάτων. Συστήµατα αναφοράς σε σφαιρική επιφάνεια.
Η ουράνια σφαίρα σαν επιφάνεια αναφοράς. Συστήµατα συντεταγµένων (οριζόντιο, ουρανογραφικό, αστρονοµικό). Στοιχεία σφαιρικής τριγωνοµετρίας και
τρίγωνο θέσης. Μετατροπές συντεταγµένων µεταξύ συστηµάτων αναφοράς. Η φαινόµενη περιστροφή της ουράνιας σφαίρας, τροχιές και ειδικές θέσεις
άστρων. Η µέτρηση του χρόνου. Αστρικός χρόνος, Παγκόσµιος χρόνος, Ατοµικός χρόνος. Μετατροπές µεταξύ κλιµάκων χρόνου. Αστρονοµική διάθλαση.
Μεταβολές των ουρανογραφικών συντεταγµένων (µετάπτωση, κλόνηση, παράλλαξη, αποπλάνηση του φωτός). Μέθοδοι προσδιορισµού του αστρονοµικού
αζιµουθίου. Προσδιορισµός αζιµουθίου µε τον Πολικό. Μέθοδοι προσδιορισµού των αστρονοµικών συντεταγµένων. Προσδιορισµός πλάτους µε τη µέθοδο
Sterneck και προσδιορισµός µήκους µε τη µέθοδο Mayer.

Φωτογραµµετρία ΙΙ 
Ανακεφαλαίωση µαθήµατος Φωτογραµµετρία Ι: προσανατολισµοί εικόνας και στερεοζεύγους, συνθήκη συνεπιπεδότητας, αναλογικά όργανα απόδοσης.
Μηχανές αεροφωτοληψίας. Προδιαγραφές και προγραµµατισµός φωτογραµµε- τρικών λήψεων. Αναλυτική επεξεργασία φωτογραµµετρικών µετρήσεων.
Μέθοδος της δέσµης. Αρχές και µέθοδοι αεροτριγωνισµού και φωτοτριγωνισµού. Αρχές, τύποι, λειτουργία και δυνατότητες αναλυτικών οργάνων
στερεοαπόδοσης. Φωτογραµµετρικές αποδόσεις και τύποι φωτογραµµετρικών προϊόντων. Φωτογραµµετρική παραγωγή ψηφιακών µο- ντέλων αναγλύφου.
Μονοεικονικές διαδικασίες απόδοσης. Στοιχεία ψηφιακής φωτογραµµετρίας. Γεωµετρικοί µετασχηµατισµοί ψηφιακής εικόνας και ψηφιακά προϊόντα.
Ορθοφωτογραφία: διαδικασία, προδιαγραφές και ακρίβεια. Οριζοντιογραφική και υψοµετρική ακρίβεια φωτογραµµετρικών αποδόσεων. Προδιαγραφές
ακρίβειας. Επίγειες φωτογραµµετρικές εφαρµογές.



Συλλογή Φωτογραφικών Δεδοµένων 
Εισαγωγή στη φωτογραφική τεχνική. Ιστορική εξέλιξη της φωτογραφίας και πεδία εφαρµογής της τεχνικής. Εξέταση και παρουσίαση των συµβατικών
φωτογραφικών µηχανών και των µηχανών ειδικών χρήσεων. Αναλυτική περιγραφή των µετρητικών και ηµι-µετρητικών φωτογραφικών µηχανών.
Διακρίβωση και βαθµονόµηση φωτογραφικών µηχανών για µετρητικούς σκοπούς. Αναφορά στις ψηφιακές φωτογραφικές µηχανές και στις βιντεοκάµερες.
Δοµή και λειτουργία της φωτογραφικής µηχανής και ειδικότερα οι λειτουργίες του φωτογραφικού φακού. Το φως ως ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία και
ως εργαλείο φωτογράφησης. Εισαγωγή στη θεωρία φωτισµού και η λειτουργία των φωτοµέτρων. Οι συνηθέστερα χρησιµοποιούµενες φωτοευαίσθητες
επιφάνειες και τα φωτογραφικά φιλµ. Στοιχεία φωτογραφικής οπτικής. Παρελκόµενα φωτογραφικών µηχανών. Οργάνωση σκοτεινού θαλάµου και εµφάνιση
ασπρόµαυρου φιλµ.

Οικιστικά Δίκτυα 
Τα οικιστικά δίκτυα στην περιφέρεια. Θεωρίες δικτύων. Ιεράρχηση, οικονοµικοί πόλοι, διοικητικοί πόλοι. Οικισµοί στην Ελλάδα - Οικιστικό πρόβληµα.
Εγκαταλείψεις οικισµών, οικιστικές πιέσεις, επεκτάσεις υπαρχόντων. Οικιστικά δίκτυα Β΄ κατοικίας, Συνεταιρισµοί. Αναγνωρίσεις ορίων, πολεοδοµήσεις.
Διοικητική οργάνωση. Νοµοθεσία ελληνική και διεθνής.

Αρχιτεκτονική 
Θεωρητική οργάνωση, αρχιτεκτονικής σύνθεσης. Αρχές σχεδιασµού για το ελληνικό περιβάλλον και κλίµα. Θεσµικό πλαίσιο δόµησης. Οικοδοµικός
κανονισµός. Μετρικός συντονισµός. Κριτική εξέταση παραδειγµάτων, επιλεγµένων από την ιδιαιτερότητα της τοπικής ελληνικής αρχιτεκτονικής.
Μορφολογικά χαρακτηριστικά διαφοροποίησης ηπειρωτικής και νησιώτικης ελληνικής αρχιτεκτονικής. Αναφορά στο αρχιτεκτονικό έργο του Πικιώνη και
του Κωνσταντινίδη. Επίλυση αρχιτεκτονικού προβλήµατος (ανάλυση - οργανόγραµµα - σύνθεση), µε θέµα την αγροτική κατοικία. Σχεδιασµός
τοπογραφικού, κατόψεων, τοµών και όψεων, σε κλίµακες 1:200 και 1:50 σε οικισµό επιλογής του φοιτητή.

Ανοικτοί Αγωγοί & Υδραυλικές Κατασκευές 
Εισαγωγή. Εξισώσεις του Saint-Venant. Οµοιόµορφη ροή. Ανοµοιόµορφη βαθµιαία µεταβαλλόµενη ροή. Υπολογισµός µηκοτοµής ελεύθερης επιφάνειας.
Υδραυλικό άλµα. Υδραυλικές κατασκευές: συναρµογές, υπερχειλιστές, θυροφράγµατα, καταβαθµοί,  λεκάνες καταστροφής ενέργειας, οχετοί, βάθρα
γεφυρών.

Δοµικές Μηχανές-Οργάνωση Εργοταξίων 
Μηχανήµατα τεχνικών έργων, χωµατουργικές µηχανές, µεταφορικές µηχανές, µηχανές συµπύκνωσης, µηχανές σκυροδέµατος, παραγωγή αδρανών υλικών,
λειτουργική και οικονοµική ανάλυση έργων, προγραµµατισµός & έλεγχος έργων (γραφικές Δ αναλυτικές µέθοδοι).

Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νοµοθεσίας 
Το µάθηµα περιλαµβάνει δύο διδακτικές ενότητες:
Α) Στοιχεία Δικαίου Γενική Θεώρηση του Δικαίου, επεξηγούνται οι βασικές νοµικές έννοιες και οι κυριότερες νοµικές σχέσεις των ακόλουθων κλάδων του
Δικαίου: Δηµόσιο Δίκαιο, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο (Γενικές αρχές, Εµπράγµατο, Ενοχικό), Εµπορικό Δίκαιο (Εµπορικών Πράξεων και εµπόρων,
Εταιριών, Αξιογράφων), Εργατικό Δίκαιο (Εργατικά Ατυχήµατα, ευθύνη του µηχανικού). 
Β) Τεχνική Νοµοθεσία 
Νοµοθεσία για την κατασκευή των Δηµόσιων Έργων (Εθνική, Ευρωπαϊκή), Πολεοδοµικό Δίκαιο, Σχέσεις χωροταξίας, πολεοδοµίας, προστασίας
περιβάλλοντος, πηγές Πολεοδοµικού Δικαίου, προστασία αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς, ΓΟΚ.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ

Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις ΙI 
Βασίζονται στη θεωρία και τις ασκήσεις όλων των µαθηµάτων Γεωδαισίας που έχουν προηγηθεί (υποχρεωτικών και κατ΄ επιλογήν) και προϋποθέτουν την
παρακολούθηση του θερινού υποχρεωτικού µαθήµατος «Μεγάλες Γεωδαιτικές Ασκήσεις Ι» (µετά το 4ο εξάµηνο). Αντικείµενο τους είναι µια πλήρης
Τοπογραφική - Κτηµατογραφική Αποτύπωση οικισµού σε πραγµατικές συνθήκες. Τα αποτελέσµατα (τοπογραφικά και κτηµατολογικά διαγράµµατα και
πίνακες) Παραδίδονται για χρήση στους ΟΤΑ ή άλλους τοπικούς φορείς των περιοχών που έχουν διεξαχθεί οι Ασκήσεις. Ο τόπος διεξαγωγής ορίζεται κάθε
χρόνο από τον Τοµέα Τοπογραφίας µετά από συνεννόηση µε τους ΟΤΑ ή άλλους φορείς και Οργανισµούς που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας µε



την ΣΑΤΜ.

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Κτηµατολόγιο 
Η σηµασία της γης και η έννοια της ιδιοκτησίας. Κυριότητα, νοµή, κτήση και περιορισµοί κυριότητας, ειδικά δικαιώµατα. Στοιχεία τεχνικής νοµοθεσίας,
εφαρµογή τίτλων. Διαµόρφωση γεωτεµαχίων στον αστικό, δασικό και αγροτικό χώρο. Πράξεις εφαρµογής, αναλογισµού & αναδασµοί. Έννοια και ιστορική
εξέλιξη του Κτηµατολογίου. Συστήµατα Κτηµατολογίου. Κτηµατολογικά Βιβλία - Κτηµατολογικοί Χάρτες - Κτηµατολογικός Αριθµός. Διαδικασίες σύνταξης,
τήρησης και ενηµέρωσης του Κτηµατολογίου. Ψηφιακός Κτηµατολογικός Χάρτης. Αναλογικά διαγράµµατα, αναλυτικά και ψηφιακά δεδοµένα. Ψηφιακή
αναγωγή και ορθοφωτογραφία. Όργανα. Λογισµικό. Εθνικό Κτηµατολόγιο. Χρήστες, ανταποδοτικότητα. Διαδικασία σύνταξης. Μέθοδοι συλλογής της
Κτηµατολογικής πληροφορίας. Νοµικό πλαίσιο, τεχνικές προδιαγραφές και κόστος εργασιών. Διοικητική δοµή του συστήµατος. Οργάνωση, διαχείριση και
τήρηση-ενηµέρωση του συστήµατος.

Πολεοδοµία 
Εισαγωγή στη Πολεοδοµία: Σκοπός, αντικείµενο, θεσµικό πλαίσιο. Πολεοδοµικά πρότυπα και λειτουργίες, τύποι σχεδίων, χρήσεις εδάφους. Συστηµατικός
σχεδιασµός και µεταµοντέρνες τάσεις. Πολεοδοµικοί µηχανισµοί και κίνητρα. Τρόποι παρέµβασης. Ρυθµιστικό Αθήνας, ΓΠΣ, Πράξεις Εφαρµογής. Κέντρα,
βιοµηχανικές περιοχές. Κατοικία - βασικές έννοιες.

Τεχνική Υδρολογία 
Εισαγωγή - Στοιχεία Γεωµορφολογίας. Στατιστική Ανάλυση Υδρολογικής Πληροφορίας. Στατιστική Ανάλυση Υδρολογικής Πληροφορίας. Μέτρηση
Ατµοσφαιρικών Κατακρηµνισµάτων -Σταθµοί-Δίκτυα. Ανάλυση Βροχοµετρικών Παρατηρήσεων. Περίσσευµα βροχής. Υδροµετρία- Υδροµετρικά δίκτυα.
Επεξεργασία υδροµετρικών παρατηρήσεων. Πληµµυρικές απορροές. Μοναδιαίο και συνθετικά Υδρογραφήµατα. Διόδευση πληµµύρας. Υδρολογικές και
υδραυλικές µέθοδοι. Ανάλυση και εκτίµηση 
παραµέτρων ξηρασίας.

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ (Προτείνεται η επιλογή τριών µαθηµάτων)

Δορυφορική Γεωδαισία 
Εισαγωγή στον δορυφορικό γεωδαιτικό εντοπισµό. Αρχές δορυφορικού εντοπισµού. Εισαγωγή στο σύστηµα GPS. Το εκπεµπόµενο σήµα. Εκπεµπόµενες
τροχιές. Ακριβείς τροχιές. Χρόνος. Συστήµατα αναφοράς. Τρόποι µέτρησης. Ψευδοαποστάσεις και µετρήσεις φάσης. Διαφορές φάσεων, απλές, διπλές,
τριπλές. Πλεονεκτήµατα - µειονεκτήµατα διαφορών φάσης, χρήση. Πηγές σφαλµάτων. Μέθοδοι εντοπισµού. Ακρίβειες. Επεξεργασία µετρήσεων GPS,
επίλυση ασαφειών φάσης, τριδιάστατες βάσεις και δίκτυα. Ειδικές µέθοδοι εντοπισµού. Ταχεία επίλυση ασαφειών φάσης. Ακρίβειες. `Οργανα, δυνατότητες.
Εφαρµογές του συστήµατος GPS. Στατικές εφαρµογές στην στεριά. Κινηµατικές εφαρµογές στην στεριά, θάλασσα και αέρα.

Ψηφιακή Χαρτογραφία 
Εισαγωγή (αντικείµενο, επίδραση της τεχνολογίας στη χαρτογραφία). Δοµές ψηφιακών δεδοµένων (διανυσµατικά δεδοµένα και τρόποι καταγραφής,
µωσαϊκά δεδοµένα και τρόποι καταγραφής, µέθοδοι µετατροπής δοµής δεδοµένων). Συλλογή ψηφιακών δεδοµένων από χαρτογραφικά υπόβαθρα
(προετοιµασία ψηφιοποίησης, χειροκίνητη και αυτόµατη ψηφιοποίηση, διόρθωση σφαλµάτων ψηφιοποίησης). Σχεδιασµός χαρτογραφικών βάσεων
δεδοµένων (ανάλυση αναγκών, λογικός σχεδιασµός, κανονικοποίηση, φυσικός σχεδιασµός, χαρτογραφική βιβλιοθήκη, δίκτυα χαρτογραφικών βάσεων
δεδοµένων, ακρίβειες και σφάλµατα). Αλγόριθµοι χαρτογραφικής γενίκευσης (γεωµετρικοί αλγόριθµοι αφαίρεσης σηµείων, γνωστικά συστήµατα
γενίκευσης). Απόδοση ψηφιακών δεδοµένων (Ψηφιακές απεικονίσεις, χρώµα και οθόνη Η/Υ, χρωµατικός διαχωρισµός, τεχνολογία πολυµέσων και
χαρτογραφικές εφαρµογές, ηλεκτρονικός χάρτης-άτλαντας). Ανταλλαγή χαρτογραφικών δεδοµένων.

Υδρογραφία και Στοιχεία Δκεανογραφίας 
Ιστορική εξέλιξη της Υδρογραφίας και Δκεανογραφίας. Χηµεία του νερού, φυσικές παράµετροι. Δκεανολογία. Παλίρροιες, κλασσική και δυναµική θεωρία,



παλιρροιοµετρήσεις, παλιρροιακοί χάρτες, παραγωγή ενέργειας από παλίρροιες. Θαλάσσια ρεύµατα, µηχανισµός Θερµοκρασιακών και Γεωστροφικών
ρευµάτων, ρευµατοµετρήσεις. Επιπτώσεις των ρευµάτων στο περιβάλλον. Θαλάσσιο Δίκαιο.

Εισαγωγή στο Γήινο Πεδίο Βαρύτητας 
Εισαγωγή στη φύση του πεδίου και τις ποσότητες µελέτης του. Χώροι µελέτης του πεδίου και σύνδεση µε εφαρµογές των επιστηµών Γης. Η έννοια του
πεδίου βαρύτητας αναφοράς ( κανονικό πεδίο ). Συνοριακά προβήµατα δυναµικού. Εφαρµογές επίγειας Γεωδαισίας. Ανάλυση πεδίου και µέθοδοι βαρυτικού
προσδιορισµού του γεωειδούς. Έννοια και αναγωγή της βαρύτητας.

Διαχείριση µετρήσεων βαρύτητας. Τοπογραφική επίδραση και διόρθωση. Αρχές µελέτης τοπικού πεδίου. Υψόµετρο και βαρύτητα. Αρχές και στοιχεία
γεωδυναµικής (κατακόρυφες κινήσεις φλοιού).

Ραδιοµετρία- Μικροκυµατική Τηλεπισκόπηση 
Εισαγωγή. Μετάδοση της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας δια µέσου της ατµόσφαιρας. Σχετικές εξισώσεις Βασικές αρχές λειτουργίας των
οπτικοηλεκτρικών τηλεπισκοπικών δεκτών. Ραδιόµετρα. Σχετικές µετρήσεις και εφαρµογές στα πεδία της επιστήµης και τεχνικής του Αγρονόµου
Τοπογράφου Μηχανικού.Υπερσπεκτροµετρία και σχετικές εφαρµογές. Βασικές αρχές λειτουργίας των µικροκυµατικών δεκτών. Γεωµετρία των SAR
τηλεπισκοπικών απεικονίσεων (SAR). Επεξεργασία και ερµηνεία των SAR απεικονίσεων. Συµβολοµετρία των SAR. Δηµιουργία ψηφιακών µοντέλων εδάφους
µε συµβολοµετρία. Συγκρίσεις και εκτιµήσεις µε άλλες αντίστοιχες µεθόδους Εφαρµογές των SAR στη διερεύνηση και παρακολούθησης των χρήσεων/
καλύψεων γης. Εφαρµογές των SAR τηλεπισκοπικών απεικονίσεων στην Υδρολογία, στην Δκεανογραφία, στην Γεωλογία, στην Δασολογία.

Φωτογραµµετρία III 
Εισαγωγή στις ψηφιακές διαδικασίες. Γνωριµία µε την ψηφιακή εικόνα. Συλλογή ψηφιακών εικόνων, όργανα συλλογής ψηφιακών δεδοµένων. Στοιχεία
ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Μετρήσεις στην ψηφιακή εικόνα. Ψηφιακή συσχέτιση και συνταύτιση εικόνων και αυτόµατες ψηφιακές φωτογραµµετρικές
διαδικασίες, στις οποίες περιλαµβάνονται ο εσωτερικός προσανατολισµός, ο σχετικός προσανατολισµός, ο απόλυτος προσανατολισµός, η συλλογή ψηφιακού
µοντέλου εδάφους, αυτόµατος αεροτριγωνισµός η παραγωγή ψηφιακής ορθοφωτογραφίας και η αναγνώριση αντικειµένων. Παρουσίαση ψηφιακών
φωτογραµµετρικών συστηµάτων. Αναφορά σε εφαρµογές και προϊόντα ψηφιακής φωτογραµµετρίας.

Μέθοδοι Σχεδιασµού του Χώρου 
Εισαγωγή στις Έννοιες του Σχεδιασµού (planning). Θεωρία των συστηµάτων και τη χρήση των µοντέλων. Ανάλυση και Προβολή του Πληθυσµού - Μοντέλα
& Τεχνικές. Οικονοµικές δραστηριότητες στα Πλαίσια του Αστικού και Περιφερειακού Σχεδιασµού. Μοντέλα και Τεχνικές που εφαρµόζονται στα Πλαίσια της
Ανάλυσης του Χώρου. Τεχνικές και Μεθόδους Αξιολόγησης Επιπτώσεων στο Χώρο. Μέθοδοι Ποσοτικής και Ποιοτικής Ανάλυσης (Πολυκριτηριακή Ανάλυση).
Εφαρµογές σε Συγκεκριµένα Προβλήµατα στον Η/Υ.

Οικονοµική Γεωγραφία 
Εισαγωγικές Έννοιες :  Το Ζήτηµα της Γεωγραφικής Προσέγγισης. Θεωρία Συστηµάτων. Εισαγωγή στην Οικονοµική Γεωγραφία. Αρχές της Οικονοµίας του
Χώρου. Απλουστευµένα Μοντέλα Ανάλυσης Χώρου : Θεωρία Κεντρικών Τόπων / Losch. Εµπειρικές Προσεγγίσεις και Μοντέλα Ιεράρχησης του Δικτύου
Αστικών Κέντρων. Θεωρίες Ανάλυσης Χώρου: Χωρική Διαφοροποίηση Συντελεστών Παραγωγής. Κόστος Μεταφοράς. Κόστος Παραγωγής. Ζήτηση και
Οικονοµίες Κλίµακας. Θεωρία Λήψης Αποφάσεων στη Χωροθέτηση Δραστηριοτήτων. Θεωρία της Συµπεριφοράς. Ανάλυση της Εξέλιξης των Χωρικών
Δοµών : Οικονοµική Ανάπτυξη στο Χώρο και στο Χρόνο. Θεωρίες Περιφερειακής Ανάπτυξης. Νέες Τεχνολογίες στο Χώρο και Περιφερειακή Ανάπτυξη.
Βιώσιµη Περιφερειακή Ανάπτυξη και Περιφερειακή Ανάπτυξη. Βιώσιµη Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Εδαφοµηχανική - Θεµελειώσεις 
Εισαγωγή: Δοµή του εδάφους, ονοµατολογία, επί τόπου τάσεις, διαπερατότητα, διαγράµµατα ροής εντός του εδάφους. Μηχανικές ιδιότητες του εδάφους:
ενεργές τάσεις, συµπιεστότητα, αντοχή, συνεκτικά εδάφη, στερεοποίηση. Κατάταξη εδαφών. Αναγνώριση του εδάφους: Φωτογραφίες, γεωλογικοί-
σεισµοτεκτονικοί-γεωτεχνικοί χάρτες, επί τόπου δοκιµές. Δθήσεις γαιών: Θεωρίες ωθήσεων, θεωρία Rankine, θεωρία Coulomb. Τοίχοι αντιστήριξης:
βαρύτητας, ωπλισµένου σκυροδέµατος, ωπλισµένη γη. Ευστάθεια έναντι στατικών και σεισµικών φορτίων. Φέρουσα ικανότητα του εδάφους: Θεωρία
Terzaghi, επιφανειακές θεµελιώσεις, επιτρεπόµενη τάση, επιρροή εκκεντρότητας, κλίσης φορτίου και υπόγειων υδάτων. Καθιζήσεις: Διανοµή των τάσεων,
υπολογισµός καθιζήσεων µε διάγραµµα συµπιεστότητας και µε επί τόπου δοκιµές. Επιτρεπόµενες καθιζήσεις. Διόρθωση λόγω βάθους. Ρυθµός εξέλιξης των
καθιζήσεων. Ευστάθεια πρανών: Μηχανισµοί αστοχίας, Συντελεστής ασφαλείας, Μέθοδος κύκλου τριβής, Μέθοδος λωρίδων, Μέθοδος Sarma. Συµπύκνωση



του εδάφους, Δοκιµή Proctor, Δοκιµή CBR, Αρχές υπολογισµού οδοστρωµάτων.

Ανάλυση Κατασκευών µε Μητρώα 
Βασικά της µεθόδου (των µετατοπίσεων) ακαµψίας. Μητρώο ακαµψίας µέλους επιπέδου δικτυώµατος, χωρικού δικτυώµατος, επιπλέον πλαισίου στο
τυπικό σύστηµα αναφοράς. Μητρώο περιστροφής. Εξισώσεις ισορροπίας κόµβου επιπέδου δικτυώµατος, χωρικού δικτυώµατος, επιπέδου πλαισίου και
χωρικού πλαισίου Μητρώο ακαµψίας κατασκευής (επιπέδου δικτυώµατος, χωρικού δικτυώµατος, επιπέδου πλαισίου και χωρικού πλαισίου) στο καθολικό
σύστηµα αναφοράς. Σηµεία στηρίξεως. Μητρώο ακαµψίας πεπερασµένου στοιχείου (στοιχείου δοκού, επίπεδης έντασης, τριγωνικού στοιχείου, ορθογώνιου
στοιχείου, στοιχείου πλάκας, κελύφους) στο τοπικό σύστηµα αναφοράς.

Οδοποιία ΙΙ (Κυκλοφοριακή Τεχνική) 
Βασικά κυκλοφοριακά µεγέθη. Μετρήσεις κυκλοφορίας. Μέθοδοι. Τεχνολογίες. Θεµελιώδεις σχέσεις βασικών κυκλοφοριακών µεγεθών. Μοντέλα
κυκλοφορίας. Ανάλυση χωρητικότητας. Επίπεδα εξυπηρέτησης. Κυκλοφοριακά συµβάντα. Χαρακτηριστικά του οδηγού - χρόνοι αντίληψης / αντίδρασης.
Χρονικά διάκενα. `Ελεγχος πρόσβασης σε κόµβους. Χρόνος αναµονής σε κόµβους. Κυκλοφοριακή στένωση. Σηµατοδότηση. Αστικά δίκτυα. Συντονισµός.
Μοντέλα προσοµοίωσης της κυκλοφορίας. Νέες τεχνικές ελέγχου της κυκλοφορίας σε υπεραστικούς δρόµους. Προοδευτική µείωση της ταχύτητας. `Ελεγχος
εισόδου σε αυτοκινητόδροµο. Κυκλοφοριακός διαχωρισµός ανά λωρίδα κυκλοφορίας. Λωρίδες οχηµάτων µεγάλης πληρότητας.

Σιδηροδροµική 
Εισαγωγή. Γενικές αρχές σχεδιασµού. Σχεδιασµός και λειτουργία µέσων σταθερής τροχιάς. Σιδηροδροµικά συστήµατα/ δίκτυα. Επιδοµή και υποδοµή.
Σιδηροδροµικά οχήµατα. Βασικά κατασκευαστικά στοιχεία. Εισαγωγή στη δυναµική καταπόνηση των οχηµάτων σταθερής τροχιάς. Ηλεκτροκίνηση. Βασικές
αρχές. Σιδηροδροµικοί σταθµοί. Είδη/ κατηγορίες. Σήµατα και εγκαταστάσεις ασφαλείας. Αυτοµατισµοί. Μητροπολιτικοί σιδηρόδροµοι. Ειδικοί
σιδηρόδροµοι (οδοντωτοί, σχοινόρσυρτοι). Γενικές αρχές. Συσχέτιση και σύνδεση σιδηροδροµικών συστηµάτων / δικτύων µε άλλα µεταφορικά συστήµατα.
Σιδηρόδροµοι υψηλών ταχυτήτων. Γενικές αρχές.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Χωροταξία 
Εισαγωγή στον χωροταξικό σχεδιασµό και βασικές έννοιες. Σχεδιασµός και ανάπτυξη. Τύποι και µορφές σχεδιασµού του χώρου. Μεθοδολογία διαδικασίας
σχεδιασµού Ι. Μεθοδολογία διαδικασίας σχεδιασµού ΙΙ. Χωροταξικός σχεδιασµός στην Ελλάδα. Χωροταξικές µελέτες και θεσµικό πλαίσιο στην Ελλάδα.
Εισαγωγή στην ενδοπεριφερειακή ανάλυση. Εισαγωγή στην διαπεριφερεική ανάλυση. Ευρωπαϊκή Ένωση και χωροταξία στην Ευρώπη.

Yδραυλικά Έργα 
Ροή σε δίκτυα κλειστών αγωγών. Yδρευση Οικισµών : Εκτίµηση αναγκών σε νερό ΔΠοιότητα ποσίµου νερού. Διαστασιολόγηση δεξαµενών. Σχεδιασµός και
τεχνολογία εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου. Αποχέτευση Οικισµών : Παροχή σχεδιασµού δικτύων οµβρίων. Σχεδιασµός δικτύων οµβρίων. Υπολογισµός
παροχής σχεδιασµού δικτύων ακαθάρτων. Σχεδιασµός δικτύων Ακαθάρτων. Αρχές λειτουργίας και συντήρησης αστικών υδραυλικών δικτύων.

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ (Προτείνεται η επιλογή τεσσάρων µαθηµάτων)

Θεωρία Σφαλµάτων & Συνορθώσεις ΙΙ 
Συνορθώσεις µε την µέθοδο των εµµέσων συµβατικών παρατηρήσεων. `Εµµεσες παρατηρήσεις µε δεσµεύσεις. Συνορθώσεις µε την Γενική µέθοδο
συνόρθωσης. (Γενική αντιµετώπιση υποπεριπτώσεις της οποίας αποτελούν οι µέθοδοι των εµµέσων και συµβατικών παρατηρήσεων). Στοιχεία στατιστικής
ανάλυσης, αβεβαιότητες απολύτων και σχετικών θέσεων, διαστήµατα και περιοχές εµπιστοσύνης, µε βάση αβεβαιότητες από τον πληθυσµό και από
περιορισµένα δείγµατα, στατιστικά τεστ. Βελτιστοποίηση Γεωδαιτικών δικτύων. `Ελεγχος αξιοπιστίας αποτελεσµάτων.

Θαλάσσια Γεωδαισία 
Θαλάσσιο Δίκαιο. Μέθοδοι οριοθέτησης των θαλάσσιων ζωνών. Προδιαγραφές και κλίµακες αποτυπώσεων. Γραµµές θέσης και µαθηµατικά µοντέλα.



Κλασσικές υδρογραφικές αποτυπώσεις. Ηλεκτρονικά, ακουστικά, εναέρια, δορυφορικά και αδρανειακά συστήµατα εντοπισµού. Η φυσική των ηχοβολήσεων.
Κάθετα ηχοβολιστικά, πλευρικά ηχοβολιστικά. Τοµογράφοι πυθµένα. Σύγχρονες Υδρογραφικές αποτυπώσεις.

Κτηµατολόγιο και Συστήµατα Πληροφοριών Γης 
Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών. Συστήµατα Πληροφοριών Γης. Ο αναπτυξιακός χαρακτήρας των σύγχρονων Κτηµατολογικών Συστηµάτων. Χρήσεις
ενός σύγχρονου Κτηµατολογίου και ανταποδοτικότητα του Συστήµατος. Ψηφιακός χάρτης. Αναλυτικά και ψηφιακά δεδοµένα. Μέθοδοι Συλλογής και
Διαχείρισης χωρικής Πληροφορίας. Όργανα. Λογισµικό. Ενηµέρωση µε στοιχεία από διαφορετικές πηγές. Συλλογή, διαχείριση ιδιοκτησιακών και θεµατικών
πληροφοριών. Βάσεις Δεδοµένων. Αρχές σχεδιασµού, δοµή, διαχείριση, παρουσίαση δεδοµένων, παραγωγή προϊόντων. Ανάπτυξη ορθολογισµένων Σ. Π. Γ.
Τοµείς λειτουργίας, διαχείρισης και πολιτικής. Το Σ. Π. Γ. ως εργαλείο διαχείρισης πόρων και ως εργαλείο αποφάσεων εφαρµογών. Βασικά υποσυστήµατα
Σ. Π. Γ. και περιεχόµενο εκατοστού. Προτεραιότητες. Τοµείς εξυπηρέτησης. Εφαρµογές. Σύγχρονα Συστήµατα Κτηµατολογίου και Σ. Π. Γ. που λειτουργούν.

Μετρολογία 
Μετρήσεις - Στοιχεία αξιολόγησης των µετρήσεων. Αρχές λειτουργίας γεωδαιτικών και φωτογραµµετρικών οργάνων - Σφάλµατα που παρουσιάζονται
σ΄αυτά - Διορθώσεις. Ελληνικοί και Διεθνείς κανονισµοί ελέγχων οργάνων (DIN, ISO κλπ). Εξειδικευµένοι έλεγχοι εντοπισµού σφαλµάτων και διακριβώσεις
γεωδαιτικών και φωτογραµµετρικών οργάνων. Εργαστηριακές εφαρµογές και εφαρµογές των µεθόδων ελέγχου στο ύπαιθρο.

Ειδικά Θέµατα Δορυφορικής Γεωδαισίας 
Ιστορικά. Εισαγωγή στη Διαστηµική Δορυφόρων. Συστήµατα Αναφοράς: Ουράνιο Σύστηµα. Αστρικά και Γήινα Συστήµατα. Μετάπτυωση, κλόνηση, κίνηση
του πόλοι. Η περιστροφή της γης και ο χρόνος. Γεωδαιτικοί δορυφόροι. Η κίνηση του δορυφόρου. Τροχιές. Συστήµατα παρακολούθησης τεχνητών
δορυφόρων. Συστήµατα τηλεµετρίας Laser. Συστήµατα συµβολοµετρίας πολύ µεγάλης βάσης (V.L.B.I.). Δορυφορική υψοµετρία. Συστήµατα ραντάρ
συνθετικό ανοίγµατος (SAR). Συµβολοµετρία SAR. Εφαρµογές στο πεδίο βαρύτητας, στην περιστροφή της γης, στα συστήµατα αναφοράς στις τεκτονικές
µετατοπίσεις και στην πλοήγηση.

Γεωφυσικές Διασκοπήσεις - Βαρυτηµετρία 
Θεµελειώδεις αρχές, δυνατότητες και πεδία εφαρµογής της εφηρµοσµένης Γεωφυσικής έρευνας. Γεωφυσικές µέθοδοι διασκοπήσεων. Βαρυτηµετρική
µέθοδος, όργανα, µετρήσεις, αναγωγές και διορθώσεις µετρήσεων. Μαγνητικές, ηλεκτρικές και σεισµικές µέθοδοι. Όργανα και τεχνικές διεξαγωγής των
µετρήσεων. Ανάλυση των µετρήσεων. Ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Πρακτικές εφαρµογής. Παραδείγµατα.

Εφαρµογές στην Διαχείριση Φυσικών Πόρων 
Βασική επιδίωξη του µαθήµατος είναι ο προβληµατισµός στον ρόλο και την σηµασία των φυσικών πόρων τόσο σε εθνικό όσο και παγκόσµιο επίπεδο, η
αναφορά στις νέες τεχνολογίες απογραφής και διαχείρισή τους, ώστε να δειχθεί η συµβολή του σηµερινού Τοπογράφου Μηχανικού στην διεπιστηµονική
διαδικασία παρέµβασης - σχεδιασµού του χώρου. Το µάθηµα είναι από θέση σύνθετο και αντλεί γνώσεις από διάφορες επιστήµες. Βασική του επιδίωξη
είναι να αναδείξει την ολοκλήρωση και τέτοιων γνώσεων που δόθηκαν σε προηγούµενα εξάµηνα του ΤΑΤΜ. Επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην ποιότητα
του επιπέδου ζωής αφού ο επιστηµονικός χώρος σπουδής του φυσικού Περιβάλλοντος και του ανθρώπου αναφορικά µε τις σχέσεις τους στο χώρο και τον
χρόνο θεωρείται σήµερα η κοινή τοµή όλων των διεργασιών ανάπτυξης.

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις 
Το µάθηµα περιλαµβάνει δίωρες εβδοµαδιαίες παραδόσεις θεωρίας, όπου καλύπτονται θέµατα τρόπων ταξινόµησης και κατηγοριοποίησης των έργων και
προγραµµάτων, τεχνικές και µέθοδοι διερεύνησης των επιπτώσεων, τρόποι ανάλυσης και εκτίµησης των µεταβλητών του περιβάλλοντος, εξέταση των
προβλεπόµενων διαδικασιών αλλά και των νοµικών απαιτήσεων για τις Μελέτες Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΠ). Περιλαµβάνει ακόµα δίωρες
εβδοµαδιαίες ασκήσεις που στοχεύουν στην εµπέδωση και κατανόηση των θεωρητικών παραδόσεων µε εφαρµογές ΜΕΠ είτε από προγραµµατιζόµενα έργα
και προγράµµατα, είτε µε κριτική σε υφιστάµενες ΜΕΠ, όπου οι Σπουδαστές καλούνται να δώσουν τις δικές τους απόψεις και λύσεις. Κατωτέρω δίδονται τα
θέµατα διδασκαλίας για κάθε εβδοµάδα : Εισαγωγή στις Επιπτώσεις στο Περιβάλλον - Γενικές αρχές Περιβάλλοντος Ανάλυση των βασικών Περιβαλλοντικών
Μεταβλητών Ανάλυση λοιπών µεταβλητών που συµµετέχουν στις ΜΕΠ Τεχνικές και Μέθοδοι εκτιµήσεως επιπτώσεων Ι Τεχνικές και Μέθοδοι εκτιµήσεως
επιπτώσεων ΙΙ Τεχνικές και Μέθοδοι προλήψεως και αποκαταστάσεως επιπτώσεων Σπουδή των έργων και προγραµµάτων σε σχέση µε τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις Φάσεις και Διαδικασίες σύνταξης των ΜΕΠ Οριοθέτηση πεδίου µελετών (scoping) - επιλογή (screening) Δηµοσιοποίηση των ΜΕΠ Επιπτώσεις και
κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον Ισχύον Νοµικό καθεστώς στην Ελλάδα και ΕΕ για τις ΜΕΠ.



Τεχνικά Έργα 
Ολόσωµες τετραέρειστες πλάκες πίνακες Marcus, πίνακες Gzerny, κατανοµή φορτίων στις δοκούς και στα υποστυλώµατα. Δοκιδωτές πλάκες, κλίµακες.
Πέδιλα, εύκαµπτα - άκαµπτα, κεντρικά - έκκεντρα. Σεισµικές δράσεις, φάσµα επιταχύνσεων, στοιχεία από τον ΝΕΑΚ. Τοιχία. Τοίχοι αντιστηρίξεως . Βραχύς
πρόβολος. Υψίκορµοι Δοκοί. Στοιχεία γεφυροποιίας. Οχετοί. Εργαστήριο: Έλεγχος χάλυβα. Δ. Σ., έλεγχος σκυροδέµατος µε µεθόδους υπέρηχων, κρουστικής
σφύρας, ανίχνευση οπλισµού µε υπερήχους.

Αγροτικοί Οικισµοί 
Ορισµός και ταξινόµηση αγροτικών οικισµών της Ελλάδας. Διεθνή αγροτικά πρότυπα, αγροτική εκβιοµηχάνιση, νέες χρήσεις γης στο σχεδιασµό σύγχρονων
αγροτικών οικισµών. Τοπική αρχιτεκτονική τυπολογία, µε έµφαση τα χαρακτηριστικά των κυρίαρχων παραδοσιακών τύπων, κάθε αγροτικού οικισµού. Η
σηµασία της στη σύγχρονη αγροτική ανάπτυξη. Εξυγίανση, αναβίωση, συντήρηση και εκσυγχρονισµός στους στάσιµους και φθίνοντες αγροτικούς
οικισµούς. Οικολογικός τουρισµός και φυσικός σχεδιασµός. Μεθοδολογία προγραµµατισµού και σχεδιασµού οµάδας κατοικιών σε συγκεκριµένο αγροτικό
οικισµό, µε πληθυσµό µικρότερο των 2000κατ., σε αρµονία µε τα τοπικά χαρακτηριστικά Ανάλυση αρχών σχεδιασµού (πληθυσµός, απασχόληση, µέγεθος
νοικοκυριού, κυκλοφορία, πυκνότητα, πολεοδοµικά πρότυπα, τυπολογία αγροτικής κατοικίας). Σύνθεση αρχικών λύσεων και συγκριτική αξιολόγηση µε
κριτήρια την αρχιτεκτονική της αγροτικής κατοικίας, το δίκτυο πεζών και τροχοφόρων, τους κοινόχρηστους χώρους, το πράσινο και τον προσανατολισµό.

Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών 
Εισαγωγή. Ορισµοί και γενικά χαρακτηριστικά παράκτιων ζωνών. Παράκτιο περιβάλλον και προβλήµατα παράκτιων ζωνών. Παράκτια δυναµική. Ευαισθησία
και ελαστικότητα παράκτιων συστηµάτων. Ειδικά θέµατα όπως παράκτιοι κυµατισµοί, µεταφορά ιζηµάτων στις ακτές, τεχνικά έργα προστασίας ακτών,
σχεδιασµός λιµενικών έργων, ρύπανση παράκτιων ζωνών, κλπ.. Ανθρώπινες χρήσεις και διαχείριση παράκτιων ζωνών. Στόχοι και στρατηγικές διαχείρισης
όπως οικονοµική και τουριστική ανάπτυξη, 
διατήρηση περιβάλλοντος, κλπ. Βιώσιµη διαχείριση παράκτιων ζωνών.

Εγγειοβελτιωτικά Έργα 
Εισαγωγή. Σύστηµα νερού - εδάφους - καλλιεργειών-ατµόσφαιρας. Ποιότητα υδατικών και εδαφικών πόρων. Ανάγκες σε αρδευτικό νερό. Μέθοδοι
αρδεύσεων. Υπολογισµός παροχής σχεδιασµού (συνεχές σύστηµα, εκ περιτροπής, µε ελεύθερη ζήτηση). Σχεδιασµός αρδευτικών δικτύων πιέσεως.
Αντιπληγµατική προστασία αντλιοστασίων και δικτύων. Δίκτυα διωρύγων. Στράγγιση εδαφών. Διαστασιολόγηση και κατασκευαστικά στοιχεία δικτύων
στραγγίσεως.

Οδοποιία ΙΙΙ (Σχεδιασµός και Λειτουργία Κόµβων) 
Ισόπεδοι Κόµβοι: Εισαγωγικά. Κριτήρια µελέτης. Αποστάσεις µεταξύ κόµβων. Βασικές µορφές ισόπεδων κόµβων. Επιφάνειες κατάληψης οχηµάτων.
Διαµορφώσεις οριογραµµών. Υψοµετρική διαµόρφωση. Διευρύνσεις οδοστρώµατος. Επιλογή και διαµόρφωση λωρίδων υποχρεωτικών στροφών. Μορφές
και τρόποι διαµόρφωσης νησίδων και σταγόνων. Ορατότητα. Κυκλοφορία πεζών. Εξοπλισµός. Προσβάσεις. Σήµανση. Χωρητικότητα µη- σηµατοδοτούµενων
κόµβων. Λειτουργία αποκλειστικών και µη αποκλειστικών λωρίδων στροφών. Κυκλικοί κόµβοι (ροτόντες). Ανισόπεδοι Κόµβοι: Εισαγωγικά. Κατηγορίες και
µορφές ανισόπεδων κόµβων. Κριτήρια επιλογής. Τύποι συνδετήριων κλάδων. Τυπικές διατοµές. Ελιγµοί. Μερισµός. Συµβολή. Περιοχή πλέξης ρευµάτων.
Λωρίδες επιτάχυνσης/επιβράδυνσης. Διαµορφώσεις εισόδων και εξόδων σε και από κύριους κλάδους. Κατακόρυφη σήµανση. Ανάλυση χωρητικότητας σε
ράµπες. Κυκλοφοριακός έλεγχος σε κλάδους εισόδου σε αυτοκινητόδροµο.

Συστήµατα Μεταφορών 
Εισαγωγικές έννοιες. Η έννοια του µεταφορικού συστήµατος. Η αναγκαιότητα µίας θεωρητικής συστηµατικής εκτίµησης των µεταφορών. Μεταφορές και
Οικονοµία - γενικές αρχές. Οικονοµική και πολιτική των µεταφορών. Μεταφορικά δίκτυα. Συνδυασµένες µεταφορές. Σχεδιασµός / προγραµµατισµός
µεταφορικών συστηµάτων. Αξιολόγηση µεταφορικών συστηµάτων. Ποιοτικός έλεγχος και συστήµατα µεταφορών. Εφοδιαστική και συστήµατα µεταφορών.
Στρατηγικός σχεδιασµός/προγραµµατισµός και συστήµατα µεταφορών. Μεταφορική πολιτική της Ε.Ε. - Διευρωπαϊκά δίκτυα - Λοιπές χώρες. Σύγχρονες
µορφές χρηµατοδότησης µεταφορικών συστηµάτων. Μεθοδολογία εκπόνησης µελετών συστηµάτων µεταφορών.

Υδρολογία Υπογείων Νερών 
Εισαγωγή. Τα υπόγεια νερά και η σηµασία τους στη διαχείριση υδατικών πόρων. Ταξινόµηση υπογείων υδροφορέων. Παράµετροι εδαφών και υπογείων
υδροφορέων. Νόµος Darcy. Υπόθεση Dupuit σε φρεάτιους υδροφορείς. Ανοµοιογένεια και ανισοτροπία. Εξίσωση συνεχείας και εξισώσεις ροής σε υπόγειους



υδροφορείς. Αρχικές και οριακές συνθήκες. Επίλυση σε ειδικές περιπτώσεις υδροφορέων µε αναλυτικές µεθόδους. Υδρολογικοί χάρτες, και δίκτυα
γραµµών ροής. Υδραυλική πηγαδιών και δοκιµαστικές αντλήσεις. Επίλυση εξισώσεων µε πεπερασµένες διαφορές. Τεχνητός εµπλουτισµός και εκτίµηση
υπόγειου δυναµικού.

Μεταλλικές Κατασκευές 
Μηχανικές και φυσικές ιδιότητες του χάλυβα. Βασικές αρχές ελέγχου. Μέθοδοι υπολογισµού. Μέσα συνδέσεων (κοχλιώσεις, συγκολήσεις). Αντοχή
διατοµών µε ελαστική ανάλυση και µε πλαστική ανάλυση (εφελκυσµός, θλίψη, κάµψη, τέµνουσα, στρέψη, σύνθετες καταπονήσεις). Ενστάθεια µελών,
ενστάθεια συστηµάτων. Μέλη των κατασκευών (επικαλύµµατα, τεγίδες, ολόσωµοι φορείς, υποστυλώµατα). Δικτυώµατα, πλαίσια, υπόστεγα.

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (επιλέγεται ένα µάθηµα από τις τρεις περιοχές)

Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Φωτογραµµετρίας 
Εκπόνηση ενός ολοκληρωµένου θέµατος, που αποτελεί µια πρακτική εργασία για την επίλυση φωτογραµµετρικών προβληµάτων. Τα θέµατα
περιλαµβάνουν: την εκτέλεση ψηφιακής αναγωγής επίγειου αντικειµένου, όπως όψεων κτιρίων, µνηµείων κ.α., µε χρήση φωτοσταθερών ή αποστάσεων, ή
την σύνταξη στερεοαπόδοσης από ζεύγη φωτογραφιών σε αναλυτικό ή ψηφιακό φωτογραµµετρικό όργανο, από αεροφωτογραφίες ή επίγειες λήψεις µε
µετρική ή ερασιτεχνική φωτοµηχανή, ή την εκτέλεση ολοκληρωµένων φωτογραµµετρικών αποτυπώσεων που περιλαµβάνουν εργασίες υπαίθρου και
γραφείου, ή την επίλυση ειδικών προβληµάτων, µε την σύνταξη του κατάλληλου λογισµικού, ή τη χρήση εξειδικευµένων πακέτων φωτογραµµετρικού
λογισµικού, ή τη προσαρµογή πακέτων λογισµικού γενικής χρήσης για την αντιµετώπιση φωτογραµµετρικών προβληµάτων.

Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Τηλεπισκόπησης 
Εκπόνηση πρακτικής άσκησης εφαρµογής αναλογικών και/ή ψηφιακών τηλεπισκοπικών µεθόδων και τεχνικών σε συγκεκριµένα προγράµµατα διερεύνησης
και παρακολούθησης Φυσικών Διαθεσίµων, και σε πεδία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος των σπουδαστών. Εργασίες πεδίου για ψηφιακές επεξεργασίες και
αλγόριθµους ταξινοµήσεων.

Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας Εκπαίδευση σε µετρήσεις και όργανα Ανώτερης & Δορυφορικής (GPS) Γεωδαισίας.
Προγραµµατισµός, οργάνωση, εκτέλεση, εργασιών και µετρήσεων για την ίδρυση δικτύων Ανώτερης Τάξης µε δορυφορικές µεθόδους. Αναγωγές και
Υπολογισµοί στο Ελλειψοειδές και στον χώρο. Επίλυση βάσεων µετρηµένων µε GPS. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης.

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ -ΘΕΜΑΤΑ

(Υποχρεωτική η επιλογή ενός Μαθήµατος - Θέµατος από την εµβάθυνση που έχει επιλεγεί)

Τεχνική Γεωδαισία 
Μετρήσεις Ακριβείας. Τα τριγωνοµετρικά δίκτυα οριζοντίου και κατακορύφου ελέγχου για την παρακολούθηση µικροµετακινήσεων τεχνικών έργων και του
στερεού φλοιού της γης. Οι µέθοδοι Βιοµηχανικής Γεωδαισίας και η εφαρµογή τους στη µελέτη της αξιοπιστίας του βιοµηχανικού παραγώγου και της
καλής του λειτουργίας. Σύνθετα προβλήµατα χαράξεων - Χαράξεις καµπυλών στο οριζόντιο και κατακόρυφο επίπεδο - Εφαρµογές στην κατασκευή των
τεχνικών έργων (οδοί, σήραγγες, γέφυρες, κτιριακές εγκαταστάσεις κ.λ.π.). Χάραξη σταδίων και αθλητικών εγκαταστάσεων και µεθοδολογίες µέτρησης
επιδόσεων σε αγωνίσµατα αλµάτων και ρίψεων.

Αποτυπώσεις Μνηµείων 
Η έννοια του µνηµείου - Τεκµηρίωση, αποκατάσταση, ανάδειξη και προστασία µνηµείων. Δεοντολογία αποτυπώσεων - Διεθνείς Συµβάσεις για την
προστασία των µνηµείων. Προδιαγραφές και παρουσίαση αποτυπώσεων µνηµείων. Τοπογραφικές και φωτογραµµετρικές τεχνικές - Εγκατάσταση, µέτρηση
και υπολογισµοί δικτύων πολυγωνοµετρίας και φωτοσταθερών. Προγραµµατισµός επίγειων λήψεων. Σύγχρονα γεωδαιτικά όργανα και επίγειες µηχανές
φωτογραµµετρικών λήψεων (µετρητικές, ηµι-µετρητικές και µη µετρητικές). Ψηφιακές µηχανές και µηχανές βίντεο. Σύγχρονες µέθοδοι απόδοσης
(συστήµατα CAD και φωτορεαλισµού), αναλυτικά και ψηφιακά συστήµατα φωτογραµµετρικής απόδοσης και προϊόντα - Αρχεία µνηµείων. Εφαρµογές



αποτυπώσεων µνηµείων. Θέµα εξαµήνου. Το µάθηµα διεξάγεται µε συνεργασία των Εργαστηρίων Γεν. Γεωδαισίας και Φωτογραµµετρίας.

Ειδικές Εφαρµογές Φωτοερµηνείας - Τηλεπισκόπησης 
Θεωρία και πρακτικές εφαρµογές φωτοερµηνείας, τηλεπισκόπησης, ψηφιακής τηλεπισκόπησης και συστηµάτων γεωγραφικών πληροφοριών στο
γεωπεριβάλλον και βιοπεριβάλλον. Γεωµορφές, υδρογραφικά πρότυπα και εδάφη: Φωτοερµηνεία τους, φασµατικά χαρακτηριστικά και εφαρµογές σε
έρευνες, µελέτες και έργα του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού. Φωτοερµηνευτικά κλειδιά γεωµορφών. Καταλληλότητα γεωµορφών στην χωροθέτηση
και σχεδιασµό τεχνικών και συγκοινωνιακών έργων, στον εντοπισµό θέσεων λήψης δοµικών υλικών και διάθεσης απορριµµάτων και αποβλήτων.

Εφαρµογές στη διερεύνηση υδατικών διαθεσίµων και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνώριση/Ταξινόµηση βλάστησης, Διαχείριση Υδατικών
Διαθεσίµων, Διάβρωση και Υποβάθµιση Εδαφών, Αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Εκτίµηση αγροτικής παραγωγής. Εφαρµογές στη Δασολογία. Εκτίµηση
καταστροφών (φωτιές, έντοµα, ασθένειες, ρύπανση, καταιγίδες, φυσική αναγέννηση και αναδάσωση). Παρακολούθηση οικολογικών συνθηκών, Απογραφή
πανίδας, Ερηµοποίηση, Χαρτογράφηση Υγροβιότοπων.

Συστήµατα Αναφοράς & Γεωδαιτικές Προβολές 
Επιφάvειες και συστήµατα αvαφoράς. Κιvήσεις της γης (Κίvηση τoυ πόλoυ, µετάπτωση, κλόvηση). Γήϊvες παλίρρoιες - τεκτovικές κιvήσεις.Γεωκεvτρικά και
Τoπoκεvτρικά συστήµατα αvαφoράς. Αστρovoµικά - Γήϊvα (ITRF) - Γεωδαιτικά (Datum) - Δoρυφoρικά (WGS) συστήµατα αvαφoράς. Ελληvικά συστήµατα
αvαφoράς. Νέo Ελληvικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αvαφoράς ΕΓΣΑ Δ87. Συστήµατα απεικovίσεωv πoυ χρησιµoπoιoύvται στηv Ελλάδα. Πλάγια ισαπέχoυσα
αζιµoυθιακή πρoβoλή Hatt. Εγκάρσια Μερκατoρική πρoβoλή (Συστήµατα: UTM, 3 µoιρώv, Εγκάρσια Μερκατoρική πρoβoλή στo vέo σύστηµα ΕΓΣΑ ΄87).
Αvαγωγές στηv πρoβoλή. Μετατρoπές και µετασχηµατισµoί συvτεταγµέvωv µεταξύ διαφόρωv συστηµάτωv . Συγκρίσεις - Ακρίβειες.

Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός 
Ο Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός αποτελεί µάθηµα-θέµα που στοχεύει στο να οδηγήσει τους σπουδαστές στην αντιµετώπιση υπαρκτών προβληµάτων
σχεδιασµού του χώρου µέσα από µία ολοκληρωµένη περιβαλλοντική θεώρηση ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων. Επιστηµονικές θέσεις όπως είναι η
περιβαλλοντική αντοχή του χώρου, τρόποι εκτίµησης και ανάδειξης ποιοτικών περιβαλλοντικών µεταβλητών, κοινωνικές και οικονοµικές διαστάσεις στον
περιβαλλοντικό σχεδιασµό συνιστούν µερικά από τα κρίσιµα ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν. Οι σπουδαστές στο µάθηµα-θέµα του Περιβαλλοντικού
Σχεδιασµού θα ενεργοποιήσουν και αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους από το σύνολο των µαθηµάτων τόσο του Τοµέα Γεωγραφίας όσο και των άλλων Τοµέων,
προκειµένου να παράξουν µία ολοκληρωµένη λύση στο θέµα.

Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης 
Το Μάθηµα-Θέµα ΔΟλοκληρωµένα Προγράµµατα ΑνάπτυξηςΔ έχει σαν στόχο την εξάσκηση των υποψήφιων Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών σε
πρακτικά προβλήµατα σχεδιασµού του χώρου που σχετίζονται µε την εκπόνηση Ολοκληρωµένων Προγραµµάτων Ανάπτυξης (χωροταξικά, πολεοδοµικά,
περιβαλλοντικά κ.λ.π.).

Τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης, µε κεντρικό άξονα την Δέννοια της ολοκλήρωσηςΔ, που εκφράζεται από την αλληλεξάρτηση διαφορετικών
στοιχείων/υποσυστηµάτων που συνθέτουν µία χωρική δοµή, αποβλέπουν στην καλύτερη κατανόηση των προβληµάτων του χώρου και στην
αποτελεσµατικότερη σχεδίαση προτάσεων και παρεµβάσεων εν γένει για την επίλυση των προβληµάτων αυτών. Στα πλαίσια αυτά το µάθηµα εµβαθύνει σε
πρακτικές που σχετίζονται µε την Ανάλυση Σεναρίων και την Αξιολόγηση Προγραµµάτων και προσεγγίζει, ανάµεσα στα άλλα, σηµεία τα οποία δεν υπάρχει
η χρονική δυνατότητα να εξεταστούν σε βάθος στα υπόλοιπα µαθήµατα Σχεδιασµού του Χώρου.

Διαχείριση Υδατικών Πόρων 
Εκτίµηση και πρόβλεψη αναγκών για διάφορες χρήσεις. Υδρολογική ανάλυση λεκάνης απορροής. Εκτίµηση επιφανειακού και υπόγειου δυναµικού.
Σχηµατοποίηση Συστήµατος Διαχείρισης Υδατικών Πόρων. Βέλτιστη επιλογή έργων και µέτρων για ολόκληρη τη λεκάνη απορροής. Βέλτιστη χρησιµοποίηση
υδατικών πόρων µε χρήση διαφόρων τεχνικών βελτιστοποίησης.

Σχεδιασµός - Μελέτη - Λειτουργία Οδικών Έργων 
Το θέµα περιλαµβάνει µία πλήρη µελέτη οδοποιίας, η οποία αποτελείται από 4 στάδια. Στο πρώτο στάδιο προσδιορίζεται η κατηγορία της οδού µε βάση το
επίπεδο σύνδεσης και το φόρτο που εξυπηρετεί.  Επίσης, ορίζονται η ταχύτητα µελέτης και η τυπική διατοµή, στοιχεία τα οποία προδιαγράφουν τα
χαρακτηριστικά που θα προσλάβει η χάραξη της οδού. Κατά το δεύτερο στάδιο επιλέγεται η ζώνη διέλευσης της οδού κατόπιν επιτόπιας αναγνώρισης.



Επίσης, πραγµατοποιείται αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής µε χρήση αεροφωτογραφιών για τη κατασκευή των χαρτών. Κατά το τρίτο στάδιο, µελετάται
η γεωµετρία της οδού καθώς επιλέγεται η µορφή των κόµβων. Στη συνέχεια, εκτελείται η υδραυλική µελέτη της οδού, η µελέτη των απαραίτητων τεχνικών
έργων, η κυκλοφοριακή αξιολόγηση και ο υπολογισµός του οδοστρώµατος. Τέλος, στο τέταρτο στάδιο, υλοποιείται στο πεδίο ο άξονας και οι οριογραµµές
της οδού.

ΚΑΤ΄ ΕΠΙΛΟΓΗ (Προτείνεται η επιλογή τριών µαθηµάτων)

Αξίες Ακινήτων και Διαχείριση Γης 
Η αξία των ακινήτων. Φύση. Περιεχόµενο. Έννοιες. Ορισµοί. Ανάλυση και Λειτουργία της «Αγοράς Ακινήτων». Συνθήκες ισορροπίας και επάρκειας. Νόµος
ζήτησης-προσφοράς. Η εξέλιξη των τιµών. Η αναγκαιότητα προσδιορισµού της Αξίας. Προβλέψεις νοµοθεσίας. Φορολογία ακινήτων. Παράγοντες που
επηρεάζουν την «Αγορά Ακινήτων». Ταξινόµηση. Επιδράσεις. Χωρική αλληλεξάρτηση. Η χρήση των Ακινήτων ως βασικό στοιχείο διαµόρφωσης της τιµής.
Περιορισµοί χρήσεων. Βέλτιστη χρήση. Παραδοσιακές µέθοδοι εκτίµησης και χρησιµοποίησή τους κατά περίπτωση. Ανάπτυξη συστήµατος «Μαζικών
Εκτιµήσεων» Ακινήτων. Εκτιµήσεις µε χρήση G.I.S. Μεθοδολογία GRSA. Ανάπτυξη συστηµάτων CAV. Το σύστηµα CAMA. Η Αξία των Ακινήτων σαν στοιχείο
του Κτηµατολογίου ή των σύγχρονων Συστηµάτων Πληροφοριών Γης. Το «σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού του Υπ. Οικονοµικών». Διαχείριση Γης.
Εργαλεία διαχείρισης. Σύστηµα Land Information management. Οικονοµικές δυνατότητες και νοµικοί περιορισµοί επενδύσεων για την ανάπτυξη των
Ακινήτων και κατά κατηγορία. Ειδικές κατηγορίες και ειδικές εφαρµογές.

Κτηµατολόγιο και Πολιτική Γης 
Κτηµατολόγιο και Πολιτική Γης. Βασικές έννοιες, σχέσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις σε συνταγµατικό, νοµοθετικό και τεχνικό επίπεδο. Η
πολιτική Γης στην Ελλάδα σε συνάρτηση µε τις προσπάθειες θεσµοθέτησης του Εθνικού Κτηµατολογίου. Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της Πολιτικής
Γης η οποία ασκήθηκε στην Ελλάδα σε οριακές περιόδους της πολιτικής ιστορίας της. Νέες τεχνολογίες, Κτηµατολόγιο και Πολιτική Γης. Η αγορά ελληνικής
γης από ξένους. Η συµβολή του Ολοκληρωµένου Αναπτυξιακού Κτηµατολογίου και των Ολοκληρωµένων Συστηµάτων Πληροφοριών Γης και Περιβάλλοντος
στο σχεδιασµό της Πολιτικής Γης. Η συµβολή των µαθηµάτων της Σ.Α.Τ.Μ. στην χάραξη, παρακολούθηση και στον έλεγχο εφαρµογής µέτρων Πολιτικής
Γης. Εφαρµογές και Προοπτικές στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Εφαρµογές Χωροταξικού Σχεδιασµού 
Το µάθηµα αναπτύσσεται σε µορφή διαλέξεων, προσαρµοσµένων κάθε φορά στις απαιτήσεις του θέµατος εφαρµογής. Οι θεµατικές ενότητες εφαρµογής
αναφέρονται στα µέσα και τους µηχανισµούς θεσµοθέτησης, ελέγχου και υποστήριξης του χωροταξικού σχεδιασµού. Ειδικότερα αφορούν: Σχέδια
ολοκληρωµένων προγραµµάτων ανάπτυξης σε επιλεγµένες χωρικές ενότητες. Σχέδια ειδικών χωρικών παρεµβάσεων. Περιοχές οργανωµένης ανάπτυξης
παραγωγικών δραστηριοτήτων. Επιπτώσεις και συνοδευτικά µέτρα χωροταξικού σχεδιασµού από έργα και προγράµµατα ανάπτυξης.

Εφαρµογές Πολεοδοµικού Σχεδιασµού 
Εισαγωγή στις µορφές και στις διαδικασίες του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού. Ελληνική νοµοθεσία στον Πολεοδοµικό Σχεδιασµό. Προβλήµατα εφαρµογής.
Τεχνικές και µοντέλα στον Πολεοδοµικό Σχεδιασµό. Χρήση Η/Υ στις πράξεις εφαρµογής. Τρόπος υλοποίησης εγκεκριµένων σχεδίων. Εφαρµογές σε χώρους
ανάπλασης. Διαδικασίες και µέθοδοι αναµόρφωσης του αστικού χώρου.

Αγροτικές Κατασκευές και Ανοικτοί Χώροι 
Ανάγνωση- αποτύπωση- ερµηνεία των µορφών και των λειτουργιών του δοµηµένου ή αλλιώς του ανθρωποποίητου χώρου, ο οποίος συµπεριλαµβάνει το
σύνολο των ανοικτών στεγασµένων και ανοικτών οικοδοµικών κελυφών. Κριτήρια αξιολόγησης: η ζωντάνια, η πρόσβαση, ο έλεγχος, το συνταίριασµα των
µορφών µε τις λειτουργίες τις οποίες υποδέχονται, η ταυτότητα, η δοµή και η σηµασία. Υπογράµµιση του µέτρου κρίσης µας που συνιστά ο άνθρωπος.
.Ανάλυση επιλεγµένων παραδειγµάτων ανοικτών χώρων -πλατειών από Ελληνικούς πατροπαράδοτους οικισµούς, καθώς επίσης και χαρακτηριστικών
(µεσαιωνικών, αναγεννησιακών, κ.λ.π.) πλατειών Ευρωπαϊκών και Αµερικανικών πόλεων. Αρχιτεκτονικές συνθέσεις υπαίθριων χώρων, αγορών, οργάνωση
αγροκτηµάτων, ελαφριές κατασκευές, αποθήκες, στέγαστρα, κ.λ.π.. Προστασία, αξιοποίηση και ενδεχόµενη αλλαγή χρήσης αγροτικών η
αγροτοβιοµηχανικών κτισµάτων. Αρχιτεκτονικός σχεδιασµός σε κλίµακες 1/200, 1/100, 1/20Δ.

Διευθετήσεις Υδατορευµάτων 
Εισαγωγή. Υδρολογικά µοντέλα υπολογισµού πληµµυρικών παροχών. Ιδιότητες νερού και φερτών. Διαµορφώσεις κοίτης αλλουβιακών υδατορευµάτων.



Κατανοµή ταχύτητας. Τραχύτητα-συρτική τάση. Επιφανειακή διάβρωση. Παγκόσµια εξίσωση εδαφικής απώλειας. Στερεοπαροχή. Εξισώσεις στερεοπαροχής
κοίτης µε σύρση και µε αιώρηση. Θεωρία Einstein. Υπολογισµός σταθερής διατοµής. Τεχνικές διευθέτησης-Αντιπληµµυρικά έργα.

Οδοποιία ΙV (Κατασκευαστικά Στοιχεία) 
Ιστορική εξέλιξη οδοστρωµάτων. Κατασκευαστικές απαιτήσεις. Είδη οδοστρωµάτων. Εκπόνηση οδοστρωµάτων. Κλίµα. Οδικά έργα σε εδάφη µε µειωµένη
ικανότητα έδρασης. Κατασκευαστική δοµή της οδού. Υπόβαση Δ βάση Δ επιφανειακή στρώση. Αναλυτικοί (θεωρητικοί) υπολογισµοί πάχους
οδοστρωµάτων. Εµπειρικές µέθοδοι υπολογισµού οδοστρωµάτων. Μηχανικά χαρακτηριστικά υλικών. Άσφαλτος Δ ασφαλτοµίγµατα. Ασύνδετα υλικά
οδοστρωσία και εδαφικά υλικά. Σταθεροποιηµένα (κατεργασµένα) υλικά. Διαστασιολόγηση και κατασκευή δύσκαµπτων οδοστρωµάτων. Αντιολισθηρά
οδοστρώµατα. Γενικές αρχές συντήρησης, ενίσχυσης, διαχείρισης οδοστρωµάτων. Αποστραγγιστικά έργα. Σταθεροποίηση πρανών., Μικρά τεχνικά έργα.
Ειδικά θέµατα (Σήραγγες, Γέφυρες κλπ). Περιβαλλοντική οδοποιία. Γενικές αρχές.

Υγειονοµική Τεχνολογία και Περιβάλλον 
Βασικές έννοιες χηµείας και µικροβιολογίας νερού. Βασικοί ρύποι αποβλήτων και επιπτώσεις στο περιβάλλον. Διάθεση σε υδάτινους αποδέκτες και
αφοµοιωτική ικανότητα αποδεκτών. Διάθεση στο έδαφος. Μέθοδοι επεξεργασίας λυµάτων. Τυπικά σχήµατα επεξεργασίας αστικών και γεωργικών
αποβλήτων.


