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ΠΡΟΛΟΓΟ  

 

ηελ εηθνζαεηή ηζηνξία ηνπ, ην Σκήκα καο ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε ηεο επηζηεκνληθήο ηαπηφηεηαο 

ηεο Γαζνινγίαο ζηε ρψξα θαη ζπλερίδεη λα ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ησλ απαηηεηηθψλ θξηηεξίσλ γηα 

ηελ έθθξαζε θαη ηελ άζθεζε ηεο επηζηήκεο καο, πξνζθέξνληαο έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, κε ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο. 

Δπηζηέγαζκα φισλ απηψλ ησλ άνθλσλ πξνζπαζεηψλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην Σκήκα καο είλαη 

ζήκεξα ην κνλαδηθφ, κεηαμχ ησλ πέληε Παλεπηζηεκηαθψλ Σκεκάησλ Γαζνινγίαο ζηελ Διιάδα, πνπ 

εθνδηάδεη ηνπο απνθνίηνπο ηνπ κε Παηδαγσγηθή θαη Γηδαθηηθή Δπάξθεηα, γεκίδνληάο καο ππεξεθάλεηα, 

αιιά θαη ηζρπξφ αίζζεκα επζχλεο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ πξνζπαζεηψλ καο. 

Ζ πξνζήισζε ηνπ Σκήκαηνο ζηελ αξηζηεία, ε θνηηεηνθεληξηθή ηνπ θπζηνγλσκία, ηα ππεξζχγρξνλα 

εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα, ε ππνρξεσηηθή εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο απνηεινχλ, κεηαμχ άιισλ, ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ Πξνπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ καο. Ζ πνηφηεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο απνηππψλεηαη ζην πςειφ επίπεδν ησλ πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, ζηηο δεκνζηεχζεηο ησλ 

θνηηεηψλ καο ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, ζηηο πνιπάξηζκεο δηαθξίζεηο ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ κεηαπηπρηαθψλ ηνπο ζπνπδψλ ζε εγλσζκέλνπ θχξνπο Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο 

θαη ζηελ ελ γέλεη επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. 

Ζ ζχλδεζε ηνπ Σκήκαηνο κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ε δπλαηφηεηα εθπφλεζεο πξαθηηθήο άζθεζεο ζε 

εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο, νη επθαηξίεο θηλεηηθφηεηαο κέζσ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, ε 

θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο, ε αλάπηπμε εγεηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ε θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο 

ζπλεξγαζίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο εληζρχνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ απνθνίησλ καο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηε κεηέπεηηα αθαδεκατθή ηνπο εμέιημε. 

Ο νδεγφο ζπνπδψλ πεξηιακβάλεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ηζρχνληα ζην αθαδεκατθφ έηνο 2021-

2022 θαη παξάιιεια ελεκεξψλεη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Σκήκαηνο. 

Δπρφκαζηε ζε φινπο ηνπο θνηηεηέο καο, παιηνχο θαη λένπο, θαιέο ζπνπδέο θαη θαιή πξφνδν, κε ηε 

δηαβεβαίσζε φηη ζα είκαζηε πάληνηε δίπια ηνπο, αξσγνί ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. 

 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο  

Γεψξγηνο Δ. Σζαληφπνπινο 

Καζεγεηήο 
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Θξάθε 

 

Ζ Θξάθε βξίζθεηαη ζην βνξεηαλαηνιηθφ επεηξσηηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο θαη γεηηληάδεη πξνο αλαηνιάο 

κε ηελ Σνπξθία θαη πξνο βνξξά κε ηε Βνπιγαξία, κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη νδηθψο θαη ζηδεξνδξνκηθψο. 

Έρεη έθηαζε 8.578 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα θαη ν πιεζπζκφο ηεο αλέξρεηαη ζήκεξα πεξίπνπ ζε 

350.000 θαηνίθνπο. 

Ζ Θξάθε απνηειεί, καδί κε ηελ Αλ. Μαθεδνλία, ηδηαίηεξε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ ειιεληθνχ  

θξάηνπο κε πξσηεχνπζα ηελ Κνκνηελή. Γηαηξείηαη  ζε ηξεηο λνκνχο: Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη Έβξνπ κε 

πξσηεχνπζεο ηελ Ξάλζε, ηελ Κνκνηελή θαη ηελ Αιεμαλδξνχπνιε, αληίζηνηρα. Σν δίθηπν ησλ αζηηθψλ 

θέληξσλ ηεο πεξηνρήο ζπκπιεξψλνπλ νη πφιεηο ηεο Οξεζηηάδαο, ηνπ Γηδπκνηείρνπ, ηνπ νπθιίνπ, ησλ  

Φεξξψλ, ηνπ Ηάζκνπ θαη ησλ απψλ. Σέινο, ζην λνκφ Έβξνπ αλήθεη δηνηθεηηθά θαη ην λεζί ηεο 

ακνζξάθεο, έλα απφ ηα σξαηφηεξα λεζηά ηνπ ΒΑ Αηγαίνπ. 

Οη θπξηφηεξνη θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο ζηελ πεξηνρή είλαη ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία θαηεβηνηερλία. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Πέξα απ’ απηφ, ε Θξάθε, εμαηηίαο ηεο θαίξηαο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, έρεη κεηαηξαπεί ζε «πχιε» 

ηεο Δπξψπεο πξνο ηελ Σνπξθία  θαη ηελ Αλαηνιή, θαζψο θαη ζε ζεκαληηθφ ζπγθνηλσληαθφ θφκβν απφ 

θαη πξνο ηελ Κεληξηθή Βαιθαληθή. Οη εμειίμεηο απηέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο θαη ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ θαηνίθσλ ηεο.  

ηε Θξάθε βξίζθνληαη ζεκαληηθνί αξραηνινγηθνί ρψξνη φπσο: ηα Άβδεξα, ε Μαξψλεηα, ε 

Μεζεκβξία, ε ακνζξάθε, ε Μηθξή Γνμηπάξα, θαζψο θαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο πγξνβηφηνπνη, φπσο 

ην Γέιηα ησλ πνηακψλ Νέζηνπ θαη Έβξνπ θαη ε ιηκλνζάιαζζα ηεο Βηζησλίδαο, νη νπνίνη 

πξνζηαηεχνληαη απφ δηεζλείο ζπλζήθεο θαη νξγαληζκνχο. 

 

 

 
Ο πνηακφο Άξδαο 
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Νέα Οξεζηηάδα 

 

Ζ Νέα Οξεζηηάδα είλαη ε βνξεηφηεξε πφιε ηεο Διιάδαο θαη πξσηεχνπζα ηνπ νκψλπκνπ Γήκνπ. 

Απέρεη 2 ρηιηφκεηξα ζε επζεία γξακκή απφ ηνλ πνηακφ Έβξν πνπ είλαη ην θπζηθφ φξην Διιάδαο - 

Σνπξθίαο. Απέρεη απφ ηελ Αδξηαλνχπνιε 23 ρηιηφκεηξα θαη απφ ην Σξηεζλέο (ζχλνξα Διιάδαο -

Σνπξθίαο - Βνπιγαξίαο) 50 ρηιηφκεηξα. 

Ο Γήκνο Νέαο Οξεζηηάδαο βξίζθεηαη ζην κεγαιχηεξν ζε έθηαζε θαη πιεζπζκφ λνκφ ηεο Θξάθεο, 

ην λνκφ Έβξνπ. Ο λνκφο έρεη έθηαζε 4.242 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ θαη πιεζπζκφ 153.164 

θαηνίθνπο. Ο Γήκνο Νέαο Οξεζηηάδαο ζπλνξεχεη δπηηθά θαη βφξεηα κε ηε Βνπιγαξία, βφξεηα θαη 

αλαηνιηθά κε ηελ Σνπξθία θαη λφηηα κε ηνλ Γήκν Γηδπκνηείρνπ θαη έρεη έθηαζε 944 ηεηξαγσληθψλ 

ρηιηνκέηξσλ θαη πιεζπζκφ 41.074 θαηνίθνπο. Ζ πφιε ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο έρεη πιεζπζκφ πεξίπνπ 

20.000 θαηνίθνπο ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2011, ελψ νη δηακέλνληεο ζηελ πφιε ηεο Νέαο 

Οξεζηηάδαο αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 25.000 θαηνίθνπο. 

 

 
Ζ πιαηεία ηεο Οξεζηηάδαο 

Ζ πφιε έρεη πςφκεηξν 50 κέηξα θαη απέρεη νδηθά απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ, ηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε 110 ρηιηφκεηξα, απφ ηε Θεζζαινλίθε 410 ρηιηφκεηξα θαη απφ ηελ Αζήλα 910 

ρηιηφκεηξα. 

Ζ πεξηνρή ηεο Νέαο Οξεζηηάδαο είλαη κία απφ ηηο εχθνξεο θαη παξαγσγηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο 

κε χπαηζξν πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ νκνξθηά θαη ηνλ πινχην ηεο. 

 
Ζ πεξηνρή ησλ Καζηαλεώλ θαη ζην βάζνο ε Αλδξηαλνύπνιε 
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ΓΔΝΗΚΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

■  Σν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

■  Γηνίθεζε ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο 

■  Σν Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 

θαη Φπζηθψλ Πφξσλ 
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ΣΟ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ (Γ.Π.Θ.) 
ΗΓΡΤΖ  

Σν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ηδξχζεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1973. Ολνκάζηεθε 

«Γεκνθξίηεην» πξνο ηηκήλ ηνπ αξραίνπ Έιιελα θηινζφθνπ Γεκφθξηηνπ, ν νπνίνο θαηαγφηαλ απφ ηελ 

πφιε ησλ Αβδήξσλ Άβδεξα ηεο Θξάθεο. Ζ δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έρεη σο έδξα ηεο ηελ πφιε 

ηεο Κνκνηελήο, ε νπνία είλαη πξσηεχνπζα ηεο Γηνηθεηηθήο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο. 

 

ΓΗΑΡΘΡΧΖ  

ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα νη εμήο ρνιέο θαη Σκήκαηα: 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ 

 Σκήκα Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ 

 Σκήκα Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ 

 Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο 

 Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο 

 Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ 

ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ 

 Σκήκα Ννκηθήο 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ 

 Σκήκα Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ  (Σ.Δ.Φ.Α.Α.) 

ΥΟΛΖ ΚΛΑΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

 Σκήκα Διιεληθήο Φηινινγίαο 

 Σκήκα Γισζζψλ, Φηινινγίαο θαη Πνιηηηζκνχ Παξεπμείλησλ Υσξψλ 

 Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Δζλνινγίαο 

ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

 Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 

 Σκήκα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο 

 Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο 

 Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ 

 Σκήκα Ηαηξηθήο 

 Σκήκα Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο  

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΑΓΧΓΖ 

 Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

 Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΓΑΟΛΟΓΗΑ 

 Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

 Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ 

ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΡΑΚΖ 
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Σν Παλεπηζηήκην σο Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα, είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ κε πιήξε απηνδηνίθεζε. Δπνπηεχεηαη θαη επηρνξεγείηαη απφ ην Κξάηνο δηα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Αθαδεκατθά θαη δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ είλαη ε χγθιεηνο, ην Πξπηαληθφ 

πκβνχιην θαη ν Πξχηαλεο. 

Σα φξγαλα Γηνίθεζεο θάζε ρνιήο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, ε Κνζκεηεία θαη ν Κνζκήηνξαο, 

ελψ ηνπ Σκήκαηνο είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ν Πξφεδξνο θαη ηνπ Σνκέα, 

ε πλέιεπζε θαη ν Γηεπζπληήο. 

 

ΤΓΚΛΖΣΟ 

Ζ χγθιεηνο απνηειείηαη απφ ηνλ Πξχηαλε, ηνπο Αλαπιεξσηέο Πξπηάλεηο, ηνπο Κνζκήηνξεο 

ησλ ρνιψλ θα ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Γηδαθηηθνχ Δξεπλεηηθνχ 

Πξνζσπηθνχ απφ θάζε Σκήκα, έλαλ εθπξφζσπν ησλ πξνπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, έλαλ εθπξφζσπν ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ, έλαλ εθπξφζσπν ησλ ππνςεθίσλ δηδαθηφξσλ, έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δηδηθνχ 

Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Δ.Π.), έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δηδηθνχ Γηδαθηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

(Δ.ΓΗ.Π.), θαη απφ έλαλ εθπξφζσπν ηνπ Δηδηθνχ Σερληθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ (Δ.Σ.Δ.Π.) 

ηε χγθιεην παξίζηαηαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν Πξντζηάκελνο Γξακκαηείαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. 

 

ΠΡΤΣΑΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 

Οη Πξπηαληθέο Αξρέο ηνπ Γ.Π.Θ. γηα ηελ ηεηξαεηία 2018-2022 απαξηίδνληαη απφ ηνπο εμήο: 

Πξύηαλεο: 

Αιέμαλδξνο Πνιπρξνλίδεο, Καζεγεηήο Υεηξνπξγηθήο, ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ 

Τγείαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 

 

Αλαπιεξσηέο Πξπηάλεηο: 

Φώηηνο Μάξεο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ 

Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 

Εσή Γαβξηειίδνπ, Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Διιεληθήο Φηινινγίαο ηεο ρνιήο Κιαζηθψλ θαη 

Αλζξσπηζηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 

Μαξία Μηραινπνύινπ, Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ηεο ρνιήο 

Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνχ ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 

Ραθαήι αλδαιηδόπνπινο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Γελεηηθήο ηεο ρνιήο 

Δπηζηεκψλ Τγείαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 
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ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΑΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 
 

Ζ επηζηήκε ηεο Γαζνινγίαο μεθίλεζε απφ ηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο σο 

απνηέιεζκα ησλ ζχγρξνλσλ θαη ζπλερψο απμαλφκελσλ αλαγθψλ ζε μχιν, σο πξψηε χιε, αιιά θαη ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ εθηεηακέλε θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ θαη γεληθφηεξα ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Απηέο νη αλεζπρίεο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία Παλεπηζηεκηαθψλ Ηδξπκάησλ ζηε Μεζεπξψπε  

θαη αξγφηεξα ζηελ ππφινηπε ήπεηξν, θπζηθά θαη ζηε ρψξα καο. Έηζη, ζηελ Διιάδα ε πξψηε Αλψηαηε 

Γαζνινγηθή ρνιή ηδξχζεθε θαη ιεηηνχξγεζε ην 1917 ζηελ Αζήλα απ’ φπνπ θαη κεηαθέξζεθε ην 1927 

ζηε Θεζζαινλίθε γηα λα απνηειέζεη κηα απφ ηηο πξψηεο εθπαηδεπηηθέο κνλάδεο ηνπ λενζχζηαηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Σν Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο 

Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γεκνθξηηείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο, κε έδξα ηελ 

Οξεζηηάδα, άξρηζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 1999-2000 κε ηελ εηζαγσγή ησλ πξψησλ 

θνηηεηψλ.  

ύκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Π.Γ. 208/99, ν ζθνπόο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ 

Σκήκαηνο είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη πξναγσγή ηεο Γαζνινγηθήο Δπηζηήκεο, θαη ηεο Δπηζηήκεο 

ηνπ Πεξηβάιινληνο κε ηδηαίηεξε έκθαζε, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ 

θαη ζηελ θαηάξηηζε επηζηεκόλσλ ηθαλώλ λα κειεηνύλ, λα εξεπλνύλ, λα θαηαλννύλ θαη λα 

εθαξκόδνπλ ζύγρξνλεο κεζόδνπο γηα ηελ αλάπηπμε, ηε βειηίσζε, ηελ πξνζηαζία θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ θαη ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 

Ζ Δπηζηήκε ηεο Γαζνινγίαο βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, φπσο ε Φπζηθή, ηα 

Μαζεκαηηθά, ε Βηνινγία, αιιά θαη ησλ ζεσξεηηθψλ θαη εθαξκνζκέλσλ.επηζηεκψλ.  

Σν Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ επειπηζηεί φηη κε 

ηελ εθπαίδεπζε, ηελ έξεπλα, ηα ζπγγξάκκαηα θαη άιια δεκνζηεχκαηα θαζψο θαη ηελ γεληθφηεξε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ απνθνίησλ ηνπ λα ζπληειέζεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

Γαζνινγηθήο Δπηζηήκεο, ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ δαζψλ θαη 

γεληθφηεξα ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο.  

Δηδηθφηεξα ε παξνπζία ηνπ Γ.Π.Θ., ζηνλ αθξηηηθφ λνκφ Έβξνπ θαη ζηελ πφιε ηεο Οξεζηηάδαο 

ηνπ δίλεη κία επηπξφζζεηα ζνβαξή απνζηνιή πνπ είλαη λα απνηειέζεη ηνλ Πνιηηηζηηθφ Φάξν ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο κε ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο θίλεζεο. 
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ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

■ Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή δνκή ηνπ Σκήκαηνο 

■ Σνκείο θαη Δξγαζηήξηα 

■ Σν πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο 

■ Λεηηνπξγηθνί ρψξνη 

■ Καλφλεο Δηζαγσγήο Φνηηεηψλ 
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ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 
 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ  

Οη δηνηθεηηθέο αξρέο ηνπ Σκήκαηνο γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-2021 απαξηίδνληαη απφ ηνπο εμήο: 

 

ΠΡΟΔΓΡΟ:  

Σζαληόπνπινο Γεώξγηνο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 

θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΠΡΟΔΓΡΟ:  

Παζραιίδνπ Αλαζηαζία, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

 

ΤΝΔΛΔΤΖ ηνπ Σκήκαηνο κε ηα εμήο ηαθηηθά κέιε: 

Σζαληόπνπινο Γεώξγηνο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 

θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Γαιαηζίδαο ππξίδσλ,  Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 

θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Ραδόγινπ Καιιηόπε, Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη 

Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Γξόζνο Βαζίιεηνο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη 

Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Αξακπαηδήο Γαξύθαιινο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 

θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Μήιηνο Ζιίαο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη 

Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Μαλσιάο Δπάγγεινο, Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο  Πεξηβάιινληνο θαη 

Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Κπξηαδόπνπινο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήοηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Κηηηθίδνπ Κπξηαθή, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Καξαληθόια Παξαζθεπή, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Οξθαλνπδάθεο Μηραήι, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Παζραιίδνπ Αλαζηαζία, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Γήκνπ Βαζηιηθή, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Σζαηήξεο Μηραήι, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Κνξάθεο Γεώξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Παπαθώζηα Μαιακαηή, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Καληαξηδήο Απόζηνινο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Αλδξεά Βεξόληθα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 
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Καηζαξνύ Δηξήλε, Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ (Ε.Ε.Π) ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη 

Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο θαη Γαζνινγίαο 

ηνπ Γ.Π.Θ. 

Υαηδειαδάξνπ Γεώξγηνο, Δξγαζηεξηαθφ Γηδαθηηθφ Πξνζσπηθφ (Δ.ΓΗ.Π) ηνπ Σκήκαηνο 

Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο 

θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

Γθνπγθνπξέιαο Ησάλλεο, Δξγαζηεξηαθφ Σερληθφ Πξνζσπηθφ (Δ.Σ.Δ.Π)  ηνπ Σκήκαηνο 

Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηεο ρνιήο Δπηζηεκψλ Γεσπνλίαο 

θαη Γαζνινγίαο ηνπ Γ.Π.Θ. 

 

 

 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  

Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο: Υξήζηνο Βαξζακαθίδεο 

Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ: Ησάλλα Μπάηδηνπ 

Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ: Αλησλία Σειηνχδε 

Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ: Βαζηιηθή Παπαδνπνχινπ 

Γηνηθεηηθφ Πξνζσπηθφ: Δπγελία Οηέκπεξε 

 

Ζ ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηνπ Σκήκαηνο είλαη: 

ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΓΑΟΛΟΓΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΓΑΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

ΑΘ. ΠΑΝΣΑΕΗΓΟΤ 193 

68200 ΟΡΔΣΗΑΓΑ 

Σειέθσλα Γξακκαηείαο: (25520) 41171-2-3-4 

Fax Γξακκαηείαο: (25520) 41192 

 

 
 Δζσηεξηθόο Υώξνο γηα ηηο Γξαζηεξηόηεηεο ησλ Φνηηεηώλ
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ΣΟΜΔΗ ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 

 
A .   Σ ν κ έ α ο  Ο η θ ν ι ν γ ί α ο ,  Π ξ ν ζ η α ζί α ο  Π ε ξ η β ά ι ι ν λ η ν ο  θ α η  Γ α ζη θ ή ο  

Π α ξ α γ σ γ ή ο  

 

 

Καιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γεληθήο θαη Γαζηθήο Οηθνινγίαο, ηεο Γαζνθνκίαο, ηεο 

Γαζηθήο Δδαθνινγίαο, ηεο Γαζηθήο Γελεηηθήο θαη Βειηίσζεο Γαζηθψλ Φπηψλ, ηεο Τισξηθήο 

(Πξνζηαζίαο ηνπ δάζνπο), ηεο Γαζηθήο Βνηαληθήο θαη Γεσβνηαληθήο, ηεο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο θαη 

ηεο Γηακφξθσζεο ηνπ Φπζηθνχ Σνπίνπ. 

 

1. Δξγαζηήξην Γαζνθνκίαο 

Δμππεξεηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζρέζεο 

δψλησλ νξγαληζκψλ θαη παξαγφλησλ πεξηβάιινληνο, αλάιπζεο, δνκήο, δπλακηθήο αλαγέλλεζεο θαη 

θαιιηέξγεηαο δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, πξνζηαζίαο θχζεο θαη δηακφξθσζεο δαζηθνχ ηνπίνπ. 

 

2. Δξγαζηήξην Γαζηθήο Γελεηηθήο θαη Βειηίσζεο Γαζνπνληθώλ Δηδώλ 

Δμππεξεηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

πιεζπζκηαθήο, πνζνηηθήο θαη εμειηθηηθήο γελεηηθήο θαη γελσκηθήο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο ζε 

πιεζπζκνχο θαη είδε δαζηθψλ θαη γεληθφηεξα άγξησλ θπηψλ, κε ηε ρξήζε κνξηαθψλ δεηθηψλ θαη 

πξνζαξκνζηηθψλ ραξαθηήξσλ, κνξθνκεηξίαο θαη αλαηνκίαο θπηψλ, καζεκαηηθψλ κνληέισλ, 

ζηαηηζηηθήο θαη βηνπιεξνθνξηθήο, κε ζθνπφ ηε κειέηε ηεο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο ζε πιεζπζκνχο 

άγξησλ θπηηθψλ εηδψλ, ηελ πεξηγξαθή ηεο εμειηθηηθήο ηνπο πνξείαο, ην ζρεδηαζκφ κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηελ πξνζηαζία ησλ γελεηηθψλ πφξσλ θαη ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο γεληθφηεξα θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δαζηθήο παξαγσγήο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε ηε βειηίσζε δαζηθψλ θαη ιηβαδηθψλ θπηψλ. 

 

3. Δξγαζηήξην Γαζηθήο Βνηαληθήο 

Δμππεξεηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζπζηεκαηηθήο 

ησλ ζπεξκαηνθχησλ (γλσξίζκαηα, πεξηγξαθή taxa ησλ ζπεξκαηνθχησλ, ησλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ, 

κνξθνινγηθά γλσξίζκαηα, βηνινγηθέο απαηηήζεηο θαη γεσγξαθηθή εμάπισζε). 

 

4. Δξγαζηήξην Τισξηθήο θαη Ρύπαλζεο Πεξηβάιινληνο 

Δμππεξεηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δαζηθήο 

παζνινγίαο, ηεο δαζηθήο εληνκνινγίαο, ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαη ηεο ελ γέλεη πξνζηαζίαο ηνπ 

δάζνπο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηελ επίδξαζε ηεο ξχπαλζεο ζην πεξηβάιινλ 

γεληθφηεξα. Δηδηθφηεξα πξνσζείηαη ε κειέηε ησλ βιαβψλ πνπ πξνθαινχληαη ζηα δέληξα θαη ηνπο 

ζάκλνπο, ζηα δάζε θαη ην αζηηθφ πεξηβάιινλ απφ βηνηηθνχο (έληνκα, κχθεηεο, βαθηήξηα θ.ιπ.) θαη 

αβηνηηθνχο (θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ππξθαγηέο, αθαηάιιειν έδαθνο, ξχπαλζε θ.ιπ.) παξάγνληεο θαη ηνλ 

άλζξσπν. Πξνάγεη ηελ Πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ αλζξψπσλ θάζε ειηθίαο, κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ απφ ηηο δαζηθέο ππξθαγηέο, ηνπο βαλδαιηζκνχο, ηηο 

απζαίξεηεο θαηαπαηήζεηο θ.ιπ. Δμεηάδνληαη παξάιιεια νη επηδξάζεηο ηεο ξχπαλζεο ζηα δαζηθά 

νηθνζπζηήκαηα. Αληηθείκελν ηνπ εξγαζηεξίνπ απνηειεί επίζεο ε ρεκηθή θαη βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε 

ησλ ζεκαληηθφηεξσλ βηνηηθψλ παξαγφλησλ πνπ πξνθαινχλ βιάβεο ζηα δέλδξα θαη ηνπο ζάκλνπο, ηφζν 

ζηα δάζε φζν θαη ζηηο πφιεηο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα κέηξα πξφιεςεο ησλ δεκηψλ απηψλ.   
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5. Δξγαζηήξην Γαζηθήο Δδαθνινγίαο 

Καιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ κεηξηθνχ πεηξψκαηνο, εδάθνπο θαη 

δαζνζπζηάδσλ, βηνινγίαο ηνπ δαζηθνχ εδάθνπο, ρνχκνπ θαη δαζηθψλ εδαθψλ, εμέιημεο δαζηθψλ 

εδαθψλ, θπζηθνρεκηθψλ ηδηνηήησλ δαζηθψλ εδαθψλ, ζρέζεσλ κεηαμχ δαζηθνχ εδάθνπο θαη δαζηθήο 

βιάζηεζεο, εδάθνπο θαη δαζηθψλ θπησξίσλ, ζρέζεσλ κεηαμχ εδάθνπο θαη ηερλεηψο 

ηδξπφκελσλζπζηάδσλ, κεζφδσλ βειηίσζεο κε παξαγσγηθψλ δαζηθψλ εδαθψλ, εδάθνπο θαη κεζφδσλ 

ζπγθνκηδήο θαη ηαμηλφκεζεο δαζηθψλ εδαθψλ. 

 

B.  Σ ν κ έ α ο  Λ η β α δ ν π ν λ ί α ο  θ α η  Θ ε ξ α κ α η ν π ν λ ί α ο  

Καιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Γαζηθψλ Βνζθνηφπσλ, ηεο 

Θεξακαηνπνλίαο θαη Ηρζπνθνκίαο ησλ Οξεηλψλ Τδάησλ. 

 

1. Δξγαζηήξην Γαζηθώλ Βνζθνηόπσλ 

Δμππεξεηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζηo γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ιηβαδηθήο 

νηθνινγίαο, θαη ηεο δηαρείξηζεο θαη βειηίσζεο ιηβαδηψλ. 

 

2. Δξγαζηήξην Θεξακαηνπνλίαο & Ηρζπνπνλίαο Οξεηλώλ Τδάησλ 

Δμππεξεηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο 

ζεξακαηνπνλίαο θαη ηεο ηρζπνθνκίαο ησλ νξεηλψλ πδάησλ θαη εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα φπσο: νηθνινγία 

θαη δηαρείξηζε άγξηαο παλίδαο, βηνινγία ησλ ηρζχσλ ησλ γιπθέσλ πδάησλ θαζψο θαη ηελ 

ηρζπνθαιιηέξγεηα. 

 

Γ. Σ ν κ έ α ο  Γ η α ρ ε ί ξ η ζε ο  θ α η  Α λ ά π η π μ ε ο  Φ π ζη θ ώ λ  Π ό ξ σ λ  

Καιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γαζηθήο Βηνκεηξίαο, ηεο Γαζηθήο Γηαρεηξηζηηθήο, ηεο 

Γαζηθήο Αεξνθσηνγξαθίαο θαη Σειεπηζθφπηζεο, ηεο Γαζηθήο Πνιηηηθήο, ηεο Γαζηθήο Οηθνλνκηθήο, 

ηεο Γαζηθήο Πιεξνθνξηθήο, ηεο Γαζηθήο Δθηηκεηηθήο θαη Λνγηζηηθήο, ηνπ Γαζηθνχ Γηθαίνπ θαη ησλ 

Γαζηθψλ Δθαξκνγψλ. 

 

1. Δξγαζηήξην Γαζηθήο Βηνκεηξίαο - Βηνζηαηηζηηθήο 

Δμππεξεηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν α) ησλ κεζφδσλ 

δαζηθήο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, ησλ κεζφδσλ δεηγκαηνιεςίαο, ηεο κέηξεζεο ηνπ θαηαθείκελνπ μχινπ 

θαη ησλ ππνινίπσλ δαζηθψλ πξντφλησλ, ηεο κέηξεζεο ησλ ηζηάκελσλ δέληξσλ θαη ηεο εθηίκεζεο ησλ 

παξακέηξσλ ζπζηάδαο ζηαηηθά (Γελδξνκεηξία) θαη δπλακηθά (Απμεηηθή) θαη β) ησλ κεζφδσλ 

ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, δεηγκαηνιεςίαο, κέηξεζεο θαη εθηίκεζεο ησλ βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ νηθνινγηθά δεδνκέλα (ζρεηηθά κε ην θιίκα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ηε 

βηνπνηθηιφηεηα, ην έδαθνο), επηδεκηνινγηθά - ηαηξηθά θαη γελεηηθά δεδνκέλα.  

 

2. Δξγαζηήξην Γαζηθήο Γηαρεηξηζηηθήο 

Δμππεξεηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ βάζεσλ, 

πεδίνπ δξάζεο θαη πξνβιεκάησλ, εηδψλ δαζνθηεκφλσλ, δηαρεηξηζηηθψλ επηδηψμεσλ θαη αλαγθψλ 

απηψλ, εηδψλ θαξπψζεσλ, ζθνπψλ θαη αξρψλ δαζνπνλίαο, δαζηθψλ απνηακηεχζεσλ, ιεκκάησλ, 

νξγάλσζεο δαζνπνλίαο, ζπληειεζηψλ δαζνπνλίαο, νξγάλσζεο θαη αλάιπζεο απηψλ, μπιψδνπο 

θεθαιαίνπ (πξαγκαηηθφ, θαλνληθφ, σξηκφηεηα, θαηά ρψξν-ηάμε), αλσκαιηψλ παξαηεξνχκελσλ ζην 

πξαγκαηηθφ δάζνο, αλαγσγήο πξαγκαηηθνχ δάζνπο ζε θαλνληθφ, εθηαηηθήο θαη εληαηηθήο δαζηθήο 

εθκεηάιιεπζεο, γεληθά γηα ηελ θαηά ρξφλν ηάμε ηνπ μπιψδνπο θεθαιαίνπ, κεζφδσλ δηαρεηξίζεσο 
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δαζψλ, δηαθφξσλ άιισλ κνξθψλ θεθαιαίνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δαζνπνλία, εξγαζίαο, γεληθά 

γηα ην ζθνπφ, κνξθήο, ζχληαμεο ελεκέξσζεο θαη αλαζεψξεζεο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

3. Δξγαζηήξην Γαζηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο, Δθπαίδεπζεο & Δπηθνηλσλίαο 

Δμππεξεηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γαζηθήο θαη 

Πεξηβαιινληηθήο Πνιηηηθήο θαη εηδηθφηεξα ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο αξρέο, ζηηο κεζφδνπο θαη ζηα 

κέζα νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκίαο ησλ δαζηθψλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ. Δπίζεο ζηελ νηθνλνκηθή 

αμηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ηεο ζεκαζίαο ηνπ δάζνπο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο σο πεγήο πξψησλ πιψλ, 

ελέξγεηαο, αλαςπρήο, νηθνηνπξηζκνχ θαη εηζνδήκαηνο, θαη σο παξάγνληα πξνζηαζίαο ησλ 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηνπ πδαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. Πξνσζείηαη επίζεο ε 

ζπνπδή ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ ζηε Γαζηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 

Αγσγή, Δπηθνηλσλία θαη Γηεξκελεία κε ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε, ζχγθξηζε, αληηπαξαβνιή θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο ηαπηφηεηαο (πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεζία, γλψζε, ζηάζε, ζπκπεξηθνξά, δξάζε, ζπκκεηνρή) ησλ πνιηηψλ θαη ηε βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ ηνπο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Γηαπξαγκαηεχεηαη επίζεο ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο δαζνπνλίαο ηεο ρψξαο, ηε δαζηθή ζπλεηαηξηζηηθή θαη πηζησηηθή πνιηηηθή, ηηο 

πξνβιέςεηο ηάζεσο εμέιημεο ηεο δαζηθήο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, ηελ επηινγή ζηφρσλ θαη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ ηεο εζληθήο δαζνπνλίαο, ηηο αξρέο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο δαζνπνληθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηε Γαζηθή Γηνηθεηηθή, ηηο Γαζηθέο Δθαξκνγέο, ηε 

Γαζηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία θαη ζηε ζπγθξηηηθή Γαζηθή Ννκνζεζία, ηηο Πνιηηηθέο 

Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, ηηο δηεζλείο θαη δεκφζηεο ζρέζεηο θαη ηα δηεζλή θαη 

επξσπατθά δαζνπνιηηηθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.  

 

4. Δξγαζηήξην Γαζηθήο Οηθνλνκηθήο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Δμππεξεηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ βαζηθψλ 

αξρψλ ηεο δαζηθήο νηθνλνκηθήο. ζηελ νηθνλνκηθή ησλ ζπληειεζηψλ ηεο δαζηθήο παξαγσγήο, ηελ 

πξνζθνξά θαη δήηεζε δαζηθψλ πξντφλησλ, ηηο ηηκέο δαζηθψλ πξντφλησλ, ηνλ θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ 

ζρεδηαζκφ ζηηο δαζηθέο εθκεηαιιεχζεηο, ην ζρεδηαζκφ θαη δηαρείξηζε δαζηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

ηε  κηθξννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ δαζηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ δαζηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηε 

καθξννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ δαζηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ δαζηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηνπο 

αγξνηηθνχο δαζηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο ηελ αμηνιφγεζε επελδχζεσλ, έξγσλ θαη πξνγξακκάησλ, θαζψο 

θαη ηηο γεληθέο έλλνηεο θαη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο δαζηθήο βηνκεραλίαο ζηελ Διιάδα, ηνπο ηχπνπο 

δαζηθψλ βηνκεραληψλ, ηα νηθνλνκηθά θξηηήξηα ρσξνηαμίαο δαζηθψλ βηνκεραληψλ, ην ζρεδηαζκφ θαη 

έιεγρν πξψησλ πιψλ, παξαγσγήο θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ηελ θνζηνιφγεζε παξαγσγήο, ηελ 

αλάιπζε νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη κέηξα βειηίσζεο θαη αξηζηνπνίεζεο, ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ησλ δαζηθψλ βηνκεραληψλ  θαη ηηο νηθνλνκνηερληθέο 

κειέηεο, ηελ  αγνξά ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο, ηε κειέηε θαη αλάιπζε ηεο 

αγνξάο ησλ πξσηνγελψλ θαη κεηαπνηεηηθψλ δαζηθψλ πξντφλησλ ηηο βαζηθέο αξρέο marketing θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή ηελ  ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, ηελ  έξεπλα αγνξάο ηελ  έξεπλα 

marketing, ηελ Διιεληθή θαη δηεζλή αγνξά δαζηθψλ πξντφλησλ, ηα πξάζηλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ην 

πξάζηλν marketing θαη ην marketing πξάζηλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηηο βαζηθέο έλλνηεο, ηε 

γέλλεζε θαη εμέιημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηελ ίδξπζε θαη νξγάλσζε επηρείξεζεο, ηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο επηρείξεζεο ηελ  επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ηνλ ξφιν ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, ηε δηεχξπλζε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ηηο 

πνιηηηθέο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα  θαη ηνπο θνξείο ππνζηήξημεο, ηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη δηαδνρή ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπζηάδεο θαη ηα δίθηπα, ηηο 

δηαζπλδέζεηο κεηαμχ θνξέσλ, ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηε ρξεκαηνδφηεζε, 
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ηηκνιφγεζε, θνζηνιφγεζε θαη αλάπηπμε ηδεψλ γηα λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηελ αμηνιφγεζε ηδεψλ, 

ηε δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ νλνκάησλ (brand, names, trademarks), ηε δηαθήκηζε. Σελ Πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, ηε κειέηε θαη αλάιπζε επηιεγκέλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ (case studies). 

 

5. Δξγαζηήξην Γαζηθήο - Πεξηβαιινληηθήο Πιεξνθνξηθήο & Τπνινγηζηηθήο Ννεκνζύλεο 

Δμππεξεηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ εηζαγσγηθψλ 

ελλνηψλ Ζ/Τ, δνκήο θαη αξρηηεθηνληθήο Ζ/Τ, πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ρεηξηζκνχ Ζ/Τ θαη 

δηδαζθαιίαο ησλ θπξηνηέξσλ ζχγρξνλσλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζηεκάησλ, εθαξκνγψλ ζχγρξνλνπ 

ινγηζκηθνχ ζηε δαζηθή έξεπλα θαη πξάμε, εηζαγσγή ζηα γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ θαη 

ρξήζεηο ηνπο, ρξήζεο παθέησλ ινγηζηηθψλ θχιισλ, ρξήζεο ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο θεηκέλνπ θαη 

ρξήζεο ινγηζκηθνχ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, βάζεσλ δεδνκέλσλ, ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, ρξήζεο ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ ζηε δαζνπνλία, δηδαζθαιίαο γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ, 

εηζαγσγήο ζηηο βαζηθέο δνκέο δεδνκέλσλ, δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνχ, αληηθεηκελνζηξαθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχ, νπηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ζχληαμεο πξνγξακκάησλ Ζ/Τ κε ζηφρν ηελ πξνζέγγηζε 

πξνβιεκάησλ ηεο δαζηθήο πξάμεο, δηθηχσλ Ζ/Τ θαη δηνίθεζεο έξγσλ, βαζηθψλ αξρψλ ηεο ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο, ζεσξεηηθήο πεξηγξαθήο ησλ έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ, ρξήζεο ησλ θειπθψλ αλάπηπμεο 

έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ, έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ αζαθνχο ινγηθήο, εθαξκνγψλ δηθηχσλ, δηνίθεζεο 

έξγσλ θαη έκπεηξσλ ζπζηεκάησλ ζηε Γαζνπνλία. 

 

6. Δξγαζηήξην Γαζηθήο Σειεπηζθόπεζεο θαη Γεσρσξηθήο Αλάιπζεο 

Δμππεξεηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο δαζηθήο 

ηειεπηζθφπεζεο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο κεζφδνπο επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ 

ηειεπηζθφπηζεο γηα ηελ εμαγσγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη  ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο γεσρσξηθήο αλάιπζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε 

ζπιινγή, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία, αλάιπζε, δηαρείξηζε, θαη παξνπζίαζε γεσγξαθηθψλ (ρσξηθψλ) 

δεδνκέλσλ, γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο δπλακηθήο ησλ ρσξηθψλ αιιαγψλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηελ θαηλνηφκν εθαξκνγή γεσρσξηθψλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ φπσο ηα 

γεσγξαθηθά ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ. 

 

Γ. Σ ν κ έ α ο  Γ α ζν η ε ρ λ η θ ώ λ &  Τ δ ξ ν λ ν κ η θ ώ λ  Έ ξ γ σ λ  

Καιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Γηεπζέηεζεο Οξεηλψλ Τδάησλ θαη Τδξνινγηθνχ Υεηξηζκνχ 

Λεθαλψλ Απνξξνήο, ησλ Γαζηθψλ Καηαζθεπψλ, ηεο Γαζηθήο Οδνπνηίαο θαη Γαζηθψλ Μεηαθνξψλ, 

ηεο Σνπνγξαθίαο θαη ηνπ Γαζηθνχ Κηεκαηνινγίνπ. 

 

1. Δξγαζηήξην Γηεπζεηήζεσο Οξεηλώλ Τδάησλ θαη Γηαρείξηζεο Κηλδύλνπ 

Δμππεξεηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ λφκσλ πνπ 

δηέπνπλ ηελ θίλεζε νξεηλψλ πδάησλ, ηεο δηάβξσζεο νξεηλψλ εδαθψλ θαη ηεο απνηξνπήο ηνπο, ηεο 

θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ γηα ηε δηεπζέηεζε αλψκαιεο ξνήο νξεηλψλ πδάησλ, ηεο δηεπζέηεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ιεθαλψλ απνξξνήο θαη ρεηξηζκνχ βιάζηεζεο ησλ ιεθαλψλ απνξξνήο πξνο ξχζκηζε ηεο 

πδαηηθήο νηθνλνκίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ απφ πιεκκχξεο, γεσνιηζζήζεηο, γεσθαηαθξεκλίζεηο 

θαη μεξαζία. 

 

2. Δξγαζηήξην Μεραληθώλ Δπηζηεκώλ θαη Σνπνγξαθίαο 

Δμππεξεηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ δαζηθψλ 

θαηαζθεπψλ, ηεο δαζηθήο νδνπνηίαο θαη δαζηθψλ κεηαθνξψλ, ηεο ηνπνγξαθίαο θαη ηνπ δαζηθνχ 

θηεκαηνινγίνπ. 
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3. ρεδηαζηήξην 

 

Δ.  Σ ν κ έ α ο  π γ θ ν κ η δ ή ο  &  Σ ε ρ λ ν ι ν γ ί α ο  Γ α ζη θ ώ λ  Π ξ ν τ ό λ η σ λ  

Καιχπηεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πγθνκηδήο ησλ Γαζηθψλ Πξντφλησλ, ησλ Ηδηνηήησλ ηνπ 

Ξχινπ, ηεο Υεκηθήο θαη Μεραληθήο Καηεξγαζίαο ηνπ Ξχινπ θαη ησλ Πξντφλησλ ηνπ θαη ηεο 

Λεηηνπξγίαο Βηνκεραληψλ Ξχινπ. 

 

1. Δξγαζηήξην Γαζηθήο Σερλνινγίαο 

Δμππεξεηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζπγθνκηδήο 

δαζηθψλ πξντφλησλ, ησλ δαζηθψλ εξγαζηψλ θαη ηεο δνκήο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ μχινπ. 

 

2. Δξγαζηήξην Σερλνινγίαο Ξύινπ & Βηνελέξγεηαο 

Δμππεξεηεί ηηο εθπαηδεπηηθέο θαη εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ρεκείαο, ησλ 

ρεκηθψλ πξντφλησλ ηνπ μχινπ, ηεο ηερλνινγίαο ηνπ μχινπ, ησλ πξντφλησλ ηνπ, ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

δαζηθψλ βηνκεραληψλ θαη ηεο δαζηθήο ελέξγεηαο. 

 

 

 
Δμσηεξηθόο Υώξνο ηεο ρνιήο 
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ΣΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ 
 

ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Σν Γηδαθηηθφ Δξεπλεηηθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο απνηειείηαη απφ 7 Καζεγεηέο, 6 

Αλαπιεξσηέο Καζεγεηέο θαη 6 Δπίθνπξνπο Καζεγεηέο. Παξάιιεια ην Σκήκα θαιχπηεη θάπνηεο απφ 

ηηο δηδαθηηθέο ηνπ αλάγθεο κε Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ πνπ πξνζιακβάλεηαη κε ην Π.Γ. 407/80 θαη 

κε «Απφθηεζε Αθαδεκατθήο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ζε Νένπο Δπηζηήκνλεο Καηφρνπο Γηδαθηνξηθνχ». 

πγθεθξηκέλα ην Δπηζηεκνληθφ Πξνζσπηθφ ηνπ Σκήκαηνο απνηειείηαη απφ: 

 

 ΚΑΘΖΓΖΣΔ 

 

Ραδόγινπ Καιιηόπε, Καζεγήηξηα, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Γαζηθή Οηθνθπζηνινγία. 

Γξόζνο Βαζίιεηνο, Καζεγεηήο, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Γαζηθφ Κηεκαηνιφγην, Γαζηθέο 

Καηαζθεπέο θαη Γηάλνημε Γάζνπο. 

Αξακπαηδήο Γαξύθαιινο, Καζεγεηήο, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Δπελδχζεηο θαη Πεξηθεξεηαθή - 

Γαζηθή Αλάπηπμε. 

Μήιηνο Ζιίαο, Καζεγεηήο, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Γαζνθνκία. 

Σζαληόπνπινο Γεώξγηνο, Καζεγεηήο, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Γαζηθέο Δθαξκνγέο. 

Μαλσιάο Δπάγγεινο, Καζεγεηήο, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Κνηλσληνινγία θαη Γαζηθή-

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. 

Γαιαηζίδαο ππξίδσλ,  Καζεγεηήο, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Γαζηθή Γηαρεηξηζηηθή - Γηαρείξηζε 

ησλ κε Ξπινπαξαγσγηθψλ Λεηηνπξγηψλ ηνπ Γάζνπο. 

Κπξηαδόπνπινο Απόζηνινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Γηαρείξηζε θαη 

Βειηίσζε Ληβαδηψλ - Γαζνιηβαδηθά πζηήκαηα. 

Κηηηθίδνπ Κπξηαθή, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Γαζηθή Βηνκεηξία. 

Καξαληθόια Παξαζθεπή, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Τισξηθή. 

Οξθαλνπδάθεο Μηραήι, Αλαπιεξσηήο  Καζεγεηήο, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Γαζηθή Δδαθνινγία. 

Παζραιίδνπ Αλαζηαζία, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Μεηεσξνινγία - 

Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε. 

Γήκνπ Βαζηιηθή, Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: πγθνκηδή Γαζηθψλ 

Πξντφλησλ θαη Γαζηθή Δξγαζηνινγία. 

Σζαηήξεο Μηραήι, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Γαζηθή Δλέξγεηα - Μνληέια θαη 

Πξννπηηθέο Γαζηθψλ Πφξσλ. 

Κνξάθεο Γεώξγηνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Γαζηθή Βνηαληθή. 

Παπαθώζηα Μαιακαηή, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Οηθνινγία θαη Γηαρείξηζε 

Άγξηαο Παλίδαο. 

Καληαξηδήο Απόζηνινο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο,  Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Γαζνηερληθά Έξγα- 

Γαζηθή Οδνπνηία. 

Αλδξεά Βεξόληθα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα,  Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Γαζηθή Πνιηηηθή. 

 

ΟΜΟΣIΜΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ 

Σζαραιίδεο Δπζηάζηνο, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Οηθνινγία θαη Γηαρείξηζε Θεξακάησλ. 

νύηζαο Κσλζηαληίλνο, Γλσζηηθφ αληηθείκελν: Πεξηθεξεηαθή - Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή: 

Γαζηθνί Πφξνη θαη Πνζνηηθέο Μέζνδνη. 

 

ΔΗΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ (Δ.Δ.Π) 

Καηζαξνύ Δηξήλε, Αγγιηθήο Φηινινγίαο , PhD 
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ΔΗΓΗΚΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΓΗΓΑΚΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ (Δ.ΓΗ.Π) 

Υαηδειαδάξνπ Γεώξγηνο, Γαζνιφγνο - Πεξηβαιινληνιφγνο, M.Sc 

Ραληδνύδε Διέλε, Γαζνιφγνο - Πεξηβαιινληνιφγνο, M.Sc 

 

 

ΔΗΓΗΚΟ  ΣΔΥΝΗΚΟ  ΚΑΗ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ (Δ.Σ.Δ.Π.) 

Γθνπγθνπξέιαο Ησάλλεο, Γαζνιφγνο - Πεξηβαιινληνιφγνο, M.Sc 

πκεσλίδεο Άγγεινο, Γαζνιφγνο - Πεξηβαιινληνιφγνο, M.Sc 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ  

Γειεγηάλλε Πεξκαλζνύια, Πνιηηηθφο Μεραληθφο, M.Sc 

 

 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ 

Βαξζακαθίδεο Υξήζηνο 

Μπάηδηνπ Ησάλλα 

Σειηνύδε Αλησλία 

Παπαδνπνύινπ Βαζηιηθή 

Οηέκπεξε Δπγελία 

 

 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 

Εειίδνπ Διέλε 
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ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ 

 

Σα δχν Σκήκαηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Οξεζηηάδα, ην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ Πφξσλ θαη ην Σκήκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζηεγάδνληαη ζε ηξία θηίξηα 

πνπ έρνπλ ζπλνιηθφ εκβαδφλ εγθαηαζηάζεσλ 5.486 ηεηξαγσληθά κέηξα. Αλαιπηηθφηεξα, ην Κεληξηθφ 

θηίξην κε εκβαδφλ 2.826 ηεηξαγσληθά κέηξα, ην θηίξην ησλ ακθηζεάηξσλ κε 791 ηεηξαγσληθά κέηξα, ην 

θηίξην ησλ Δξγαζηεξίσλ κε 1.800 ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ην θπιηθείν κε 69 ηεηξαγσληθά κέηξα. Ζ 

ηνπνζεζία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ πφιε ηεο Οξεζηηάδαο.  

 

 
Δζεινληηθή Αηκνδνζία ζην Ακθηζέαηξν ηεο ρνιήο 

 

ηελ θηηξηαθή ππνδνκή πεξηιακβάλνληαη κία Αίζνπζα Σειεηψλ 200 ζέζεσλ, ηέζζεξεηο 

Αίζνπζεο Γηδαζθαιίαο 50 ζέζεσλ ε θάζε κία θαη δχν Ακθηζέαηξα 150 ζέζεσλ ην θάζε έλα. Ζ 

Δξγαζηεξηαθή ππνδνκή πεξηιακβάλεη ηξεηο Δξγαζηεξηαθέο Αίζνπζεο θαη έλα ρεδηαζηήξην κε 

ζχγρξνλε πιηθνηερληθή ππνδνκή. Σα εξγαζηήξηα έρνπλ νξγαλσζεί ζε πνιπεξγαζηήξηα φπνπ 

ζπζηεγάδνληαη ζπγγελή γλσζηηθά αληηθείκελα. επίζεο, ιεηηνπξγεί ζχγρξνλν εξγαζηήξην Ζιεθηξνληθψλ 

Τπνινγηζηψλ. ηελ ππνδνκή απηή εληάρζεθε ην 2003 ην θηίξην ησλ εξγαζηεξίσλ πνπ πεξηιακβάλεη 9 

εξγαζηήξηα κε βνεζεηηθνχο ρψξνπο θαη 25 γξαθεία. Αθφκε, ιεηηνπξγεί πιήξσο έλα Αλαγλσζηήξην θαη 

κία Αίζνπζα Ζιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κειέηεο ησλ θνηηεηψλ, θαζψο 

επίζεο θαη κία ζχγρξνλε Βηβιηνζήθε πνπ αξηζκεί 8.500 βηβιία θαη ζπλερψο εκπινπηίδεηαη. 

 
Θεαηξηθή Παξάζηαζε ζηελ Αίζνπζα Σειεηώλ 

Σέινο ιεηηνπξγεί Φνηηεηηθή Δζηία θαη Φνηηεηηθή Λέζρε πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ 

θνηηεηψλ. Δλψ νξγαλψλεηαη ην Παλεπηζηεκηαθφ θπηψξην θαη ππαίζξηνη ρψξνη δηδαζθαιίαο. 
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Φνηηεηηθή Δζηία 

 

 
Φνηηεηηθή Λέζρε 
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ΚΑΝΟΝΔ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΦΟΗΣΖΣΧΝ 

 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ - ΔΓΓΡΑΦΔ 

 

Ζ εηζαγσγή ησλ θνηηεηψλ ζην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη 

Φπζηθψλ Πφξσλ γίλεηαη:  

 κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ. 

 κε βάζε εηδηθέο δηαηάμεηο (Λφγνη Τγείαο, Αζιεηέο, Έιιελεο Δμσηεξηθνχ, Αιινγελείο - 

Αιινδαπνί). 

Οη εηζαγφκελνη θνηηεηέο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ θαινχληαη γηα 

εγγξαθή κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία, χζηεξα απφ ππνπξγηθή απφθαζε, πνπ αλαθνηλψλεηαη ζηνλ 

εκεξήζην ηχπν. Γηα φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ε εγγξαθή γίλεηαη κε βάζε ηελ θαηά πεξίπησζε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. ε πεξίπησζε πνπ ε εγγξαθή δελ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζηηο λφκηκεο 

πξνζεζκίεο, ράλεηαη ην δηθαίσκα εγγξαθήο. 

Γηα ηελ εγγξαθή ηνπ, ν εηζαγφκελνο ή ην λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, θαηαζέηεη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Καηά 

ηελ εγγξαθή ηνπ ν εηζαγφκελνο επηδεηθλχεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ην δειηίνπ αζηπλνκηθήο 

ηνπ ηαπηφηεηαο ή νπνηνδήπνηε άιιν έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηαπηνπξνζσπία. 

 

ΜΔΣΔΓΓΡΑΦΔ 

 

Γηθαίσκα κεηεγγξαθήο έρνπλ νη θνηηεηέο ζε Παλεπηζηήκην ηνπ εζσηεξηθνχ νη νπνίνη εκπίπηνπλ 

ζηηο θαηεγνξίεο ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

Οη κεηεγγξαθέο επηηξέπνληαη κφλν γηα ρνιέο ή Σκήκαηα αληίζηνηρα ησλ ρνιψλ ή Σκεκάησλ 

εηζαγσγήο, απφ Παλεπηζηήκην ζε Παλεπηζηήκην, εθφζνλ ην Ίδξπκα ππνδνρήο εδξεχεη ζε άιιε 

πεξηθέξεηα. ε θάζε πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε κεηεγγξαθή θνηηεηή ζε αληίζηνηρν Σκήκα ηνπ ίδηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. 

Οη αηηήζεηο ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, ζε πξνζεζκίεο πνπ θαζνξίδνληαη απφ 

ην Τπνπξγείν Παηδείαο,, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κφλν γηα αληίζηνηρν Σκήκα, απφ ηνλ ίδην ηνλ 

θνηηεηή. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ ππνςεθίσλ ππνβάιινληαη ζην αληίζηνηρν Σκήκα, απφ ηνλ ίδην ηνλ 

θνηηεηή ή ηνλ λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπφ ηνπ. 

Οη κεηεγγξαθέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε ηεο πγθιήηνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κεηά απφ 

έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

ΚΑΣΑΣΑΞΔΗ ΠΣΤΥΗΟΤΥΧΝ Α.Δ.Η., Σ.Δ.Η. ΚΑΗ ΑΝΧΣΔΡΧΝ ΥΟΛΧΝ ΤΠΔΡΓΗΔΣΟΤ 

ΚΑΗ ΓΗΔΣΟΤ ΚΤΚΛΟΤ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Οη θαηαηάμεηο ησλ πηπρηνχρσλ Α.Δ.Η., Σ.Δ.Η θαη Αλσηέξσλ ρνιψλΤπεξδηεηνχο θαη Γηεηνχο 

Κχθινπ πνπδψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε εμεηάζεηο ζε πνζνζηφ 12% ηνπ αξηζκνχ εηζαθηέσλ ζην 

Σκήκα. Ζ αίηεζε γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ Πηπρηνχρσλ ζην Σκήκα ππνβάιιεηαη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο απφ 1 έσο 15 Ννεκβξίνπ. 

Οη εμεηάζεηο δηεμάγνληαη ζε ηξία καζήκαηα ην πξψην εηθνζαήκεξν ηνπ Γεθεκβξίνπ. Γηα λα 

εηζαρζεί έλαο ππνςήθηνο ζην Σκήκα πξέπεη λα γξάςεη πάλσ απφ ηε βάζε θαη ζηα ηξία καζήκαηα. Ζ 

θαηάηαμε γίλεηαη θαηά θζίλνπζα ζεηξά. 
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ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

 

■ Γεληθέο Αξρέο 

■ Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

■ Μαζήκαηα επηινγήο αλά θαηεχζπλζε 

■ Καηεγνξίεο Μαζεκάησλ 

■ Πξφγξακκα πνπδψλ 
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ΓΔΝΗΚΔ ΑΡΥΔ 

 

Θέκαηα Οξγάλσζεο ησλ πνπδώλ, Γήισζε θαη Παξαθνινύζεζε ησλ καζεκάησλ 

1. Όια ηα «Τπνρξεσηηθά» καζήκαηα δηδάζθνληαη επί ηξεηο κέρξη έμη ψξεο θαη φια ηα «Δπηινγήο» επί 

ηξεηο ψξεο ηελ εβδνκάδα. Μφλν ην κάζεκα ηεο Ξέλεο Γιψζζαο δηδάζθεηαη επί δχν ψξεο ηελ 

εβδνκάδα.  

2. Ο θνηηεηήο ππνρξενχηαη λα έρεη παξαθνινπζήζεη επηηπρψο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ 

ηνπ ελλέα (9) θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθά καζήκαηα, απφ ηα νπνία έμη (6) ζα είλαη απφ ηελ 

θαηεχζπλζε ηελ νπνία έρεη δειψζεη θαη ηξία (3) απφ ηελ ίδηα ή άιιε θαηεχζπλζε. 

3. ην 3
ν
, 4

ν
, 5

ν
, 6

ν
 θαη 9

ν
 εμάκελν ζπνπδψλ ν θνηηεηήο ζα επηιέγεη απφ έλα θαη’ επηινγήλ 

ππνρξεσηηθφ κάζεκα ελψ ζην 7
ν
 θαη 8

ν
 εμάκελν ζπνπδψλ ζα επηιέγεη απφ δχν θαη’ επηινγήλ 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ελφο θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθνχ 

καζήκαηνο κέρξη θαη έλα έηνο κεηά ηε δήισζε ηνπ. 

4. Ο βαζκφο ησλ παξαπάλσ θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ζα ππνινγίδεηαη ζην βαζκφ ηνπ 

πηπρίνπ. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα επηιέμνπλ πέξα ησλ ελλέα θαη’ επηινγήλ 

ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κέρξη έλα επηπιένλ θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθφ κάζεκα ζε θάζε εμάκελν 

ζπνπδψλ, σο κάζεκα ειεχζεξεο επηινγήο, ν βαζκφο ηνπ νπνίνπ δελ ζα ππνινγίδεηαη ζηνλ βαζκφ 

ηνπ πηπρίνπ. 

5. Οη θνηηεηέο παιαηνηέξσλ εμακήλσλ πνπ δελ έρνπλ δειψζεη θαλέλα θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθφ 

κάζεκα ή έρνπλ δειψζεη κηθξφηεξν αξηζκφ θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ ηεο 

θαηεχζπλζεο πνπ έρνπλ επηιέμεη απφ ηνλ ελδεδεηγκέλν αξηζκφ γηα ην εμάκελν ζπνπδψλ πνπ 

θνηηνχλ, έρνπλ ην δηθαίσκα λα δειψζνπλ ηνλ ελδεδεηγκέλν αξηζκφ θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ ηνπ αληίζηνηρνπ εμακήλνπ ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, έηζη ψζηε λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηνλ απαηηνχκελν αξηζκφ ησλ ελλέα (9) θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ κε 

ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. 

6. Ο ειάρηζηνο αξηζκφο θνηηεηψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ είλαη πέληε (5) θνηηεηέο θαηά κάζεκα. 

7. Ζ επηινγή ηεο θαηεχζπλζεο γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζην 3
ν
 εμάκελν ζπνπδψλ θαη νη θνηηεηέο ζα 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ θαηεχζπλζε κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 6
νπ

 εμακήλνπ θνίηεζήο ηνπο θαη κφλν κηα 

θνξά.  

Ζ ηζρχο ησλ παξαπάλσ αξρίδεη απφ ην Αθαδεκατθφ Έηνο 2021-2022 θαη ζα εθαξκνζηεί γηα ηνπο 

θνηηεηέο πνπ εηζάγνληαη απφ ην αλσηέξσ Αθαδεκατθφ Έηνο. Γηα ηνπο ήδε εγγεγξακκέλνπο θνηηεηέο 

ηζρχνπλ ηα πξνεγνχκελα εγθεθξηκέλα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο ησλ 

πλειεχζεσλ ηνπ Σκήκαηνο.  

 

 

ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ ν Πηπρηνχρνο ηνπ Σκήκαηνο απνθηά ηηο απαξαίηεηεο 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο γηα λα αζθήζεη ην επάγγεικα ηνπ Γαζνιφγνπ θαη είλαη ηθαλφο λα: 

 θαηαλνεί θαη εμεγεί ηηο θπζηθέο θαη βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλζέηνπλ ην δαζηθφ νηθνζχζηεκα 

θαη αμηνινγεί ηηο επηπηψζεηο ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζ’ απηφ. 

 θαηαλνεί θαη εμεγεί ην νηθνλνκηθφ πιαίζην αλαιχζεσλ πνπ εθαξκφδεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ην εθαξκφδεη ζε δεδνκέλεο πεξηπηψζεηο 
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 θαηαλνεί θαη εμεγεί ηνπο θνηλσληθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

θαη αμηνινγεί ηε ζρεηηθή ζεκαζία απηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο 

 αληηιακβάλεηαη θαη εξκελεχεη ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ, ηφζν ρξνληθά φζν θαη ρσξηθά, ζην 

θπζηθφ νηθνζχζηεκα αιιά θαη ζην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πεδίν θαη αλαδεηά ηελ νξζνινγηθή 

ηζνξξνπία γηα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

 εθαξκφδεη ζχγρξνλεο κεζφδνπο, ιακβάλνληαο νξζνινγηθέο απνθάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε, βειηίσζε, 

πξνζηαζία θαη αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ, ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

 

 

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΝΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ  

 

1
ε
 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ - ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΓΑΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

 

1. Μηθξνβηνινγία Δδάθνπο 

2. Γεηγκαηνιεςία - Πεηξακαηηθνί ρεδηαζκνί 

3. Γαζηθή Φπηνθνηλσληνινγία θαη Φπηνγεσγξαθία 

4. Γαζηθή Αχμεζε θαη Παξαγσγή 

5. Γνληκφηεηα Γαζηθψλ Δδαθψλ 

6. Δλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ 

7. Δρζξνί ησλ Γέλδξσλ θαη ησλ Θάκλσλ ζην Αζηηθφ Πεξηβάιινλ 

8. Γαζηθή Πιεξνθνξηθή 

9. Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

10. Καιισπηζηηθά Γέλδξα θαη Θάκλνη 

11. Μνξηαθνί Γείθηεο θαη Γελεηηθή Φπηψλ 

12. Τδξνπιεξνθνξηθή 

13. Πεξηβαιινληηθή Σειεπηζθφπεζε - Φεθηαθή Δπεμεξγαζία Δηθφλσλ 

14. Δμειηθηηθή Βηνινγία θαη Βηνπνηθηιφηεηα 

15. Φπζηθή Πεξηβάιινληνο – Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε 

16. Γαζνθνκία Πφιεσλ 

17. Υεκηθή θαη Βηνινγηθή Καηαπνιέκεζε Αζζελεηψλ θαη Δληφκσλ 

18. Φεθηαθή Γεσρσξηθή Αλάιπζε θαη Υαξηνγξάθεζε Φπζηθψλ Πφξσλ 

19. Αξρέο Αμηνπνίεζεο Δδψδηκσλ Μπθήησλ 

20. ελάξηα Κιηκαηηθήο Αιιαγήο - Πξνζαξκνγή θαη Δππάζεηα 

21. Σερληθά Έξγα θαη Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

 

2
ε
 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

ΛΗΒΑΓΟΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΖΡΑΜΑΣΟΠΟΝΗΑ 

 

1. Ληβαδηθά Φπηά 

2. Γαζηθή Φπηνθνηλσληνινγία θαη Φπηνγεσγξαθία 

3. Βηνινγία Άγξηαο Παλίδαο 

4. Καιισπηζηηθά Γέλδξα θαη Θάκλνη 

5. Ηρζπνθαιιηέξγεηα 

6. Γηαρείξηζε ησλ κε Ξπινπαξαγσγηθψλ Λεηηνπξγηψλ ηνπ Γάζνπο 

7. Γηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία Τγξνηφπσλ 



Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρεηξίζεο Πεξηβαιιόληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΓΑΟΛΟΓΗΑ - ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ 

 

25 
 

 

 

8. πζηήκαηα Αλάπηπμεο Ληβαδηψλ 

9. Αγξνδαζνπνλία 

 

3
ε
 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

 

1. Γαζηθή Αλαςπρή 

2. Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία  

3. Γεηγκαηνιεςία - Πεηξακαηηθνί ρεδηαζκνί 

4. Γεκφζηεο ρέζεηο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Κξίζεσλ 

5. Γαζηθή Αχμεζε θαη Παξαγσγή 

6. Γηδαθηηθή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπηζηήκεο 

7. Δλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ 

8. Γηεζλείο Πεξηβαιινληηθέο ρέζεηο 

9. Γαζηθή Πιεξνθνξηθή 

10. Γαζηθέο Δθαξκνγέο 

11. Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

12. Πεξηβαιινληηθή Σειεπηζθφπεζε - Φεθηαθή Δπεμεξγαζία Δηθφλσλ 

13. Γηαρείξηζε ησλ κε Ξπινπαξαγσγηθψλ Λεηηνπξγηψλ ηνπ Γάζνπο 

14. Υσξνηαμία θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 

15. Γηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία Τγξνηφπσλ 

16. Γηαρείξηζε θαη Αλαθχθισζε Απνξξηκκάησλ 

17. Φεθηαθή Γεσρσξηθή Αλάιπζε θαη Υαξηνγξάθεζε Φπζηθψλ Πφξσλ 

18. Γαζηθή Δθηηκεηηθή θαη Λνγηζηηθή 

19. Δθαξκνζκέλε Γαζηθή Γηαρεηξηζηηθή 

20. Πνιηηηθέο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ 

21. ελάξηα Κιηκαηηθήο Αιιαγήο - Πξνζαξκνγή θαη Δππάζεηα 

 

4
ε
 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

ΓΑΟΣΔΥΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΟΝΟΜΗΚΧΝ ΈΡΓΧΝ 

 

1. Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 

2. Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ 

3. Οηθνδνκηθή θαη Γνκηθά Τιηθά 

4. Δδαθνκεραληθή - Δθαξκνγέο Μεραλεκάησλ ζηα Γαζνηερληθά Έξγα 

5. Σνπνγξαθηθά Όξγαλα θαη Απνηππψζεηο Γαζηθψλ Πεξηνρψλ 

6. Τδξνπιεξνθνξηθή 

7. Γηαρείξηζε Τδξνκεηεσξνινγηθψλ Καηαζηξνθψλ 

8. Φεθηαθή Γεσρσξηθή Αλάιπζε θαη Υαξηνγξάθεζε Φπζηθψλ Πφξσλ 

9. Σερληθά Έξγα θαη Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

 

5
ε
 ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

ΤΓΚΟΜΗΓΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΑΗΚΧΝ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

 

1. Γαζηθή Δξγαζηνινγία  

2. Δλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ  

3. Γαζηθή Πιεξνθνξηθή  

4. Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο  

5. Μέηξεζε θαη Σαμηλφκεζε Αθαηέξγαζηεο Ξπιείαο  
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6. Γαζηθέο Βηνκεραλίεο  

7. Σερληθά Έξγα θαη Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ  

 

 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ  

 

Μαζήκαηα Γεληθνύ Τπνβάζξνπ: Πξφθεηηαη γηα ηα καζήκαηα εθείλα πνπ, αλ θαη δελ αλαθέξνληαη 

άκεζα ζηελ επηζηήκε πνπ ζεξαπεχεη ην Πξφγξακκα πνπδψλ, σζηφζν απνηεινχλ αλαγθαία 

πξνυπάξρνπζα επηζηεκνληθή γλψζε γηα λα κπνξέζεη θάπνηνο λα αληηιεθζεί ζέκαηα άκεζα 

εληαζζφκελα ζ' απηήλ.  

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα παξαθάησ καζήκαηα: 

1. Γεληθή Βνηαληθή - Μνξθνινγία 

2.Σερληθφ ρέδην - Γεσπιεξνθνξηθή 

3. Δδαθνινγία 

4. Πεξηβαιινληηθή Δπηθνηλσλία – Πεξηβαιινληηθή Δπαηζζεηνπνίεζε 

5. Κνηλσληνινγία 

6. Γεληθή Βνηαληθή - Φπζηνινγία  

7. Πιεξνθνξηθή  

8. Ξέλε Γιψζζα Η  

9. Ξέλε Γιψζζα ΗΗ 

 

Μαζήκαηα Δπηζηεκνληθήο Πεξηνρήο (Δηδηθνύ Τπνβάζξνπ): Πξφθεηηαη γηα ηα καζήκαηα εθείλα πνπ 

αλαθέξνληαη ζε γλσζηηθά πεδία πνπ εληάζζνληαη άκεζα ζην επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ.  

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη ηα καζήκαηα πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο ππφινηπεο θαηεγνξίεο. 

 

Μαζήκαηα Πηζηνπνίεζεο Γλώζεο Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηώλ  

1. Σερληθφ ρέδην – Γεσπιεξνθνξηθή, ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνπ 1
νπ

 εμακήλνπ ζπνπδψλ. 

2. Πιεξνθνξηθή, ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνπ 2νπ εμακήλνπ ζπνπδψλ. 

3. Φεθηαθή ρεδίαζε Γαζηθήο Οδνπνηίαο – Γηάλνημε Γάζνπο ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνπ 4
νπ

 εμακήλνπ 

ζπνπδψλ.  

4. Γαζηθή Πιεξνθνξηθή θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνπ 5
νπ

 εμακήλνπ ζπνπδψλ. 

5. ηνηρεία Σνπνγξαθίαο – Γαζηθφ Κηεκαηνιφγην ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνπ 6νπ εμακήλνπ ζπνπδψλ. 

6. Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ Πεξηβάιινληνο ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνπ 7νπ εμακήλνπ 

ζπνπδψλ. 

7. Τδξνπιεξνθνξηθή θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθφ κάζεκα ηνπ 7νπ εμακήλνπ ζπνπδψλ. 

8. Πεξηβαιινληηθή Σειεπηζθφπεζε - Φεθηαθή Δπεμεξγαζία Δηθφλσλ θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθφ 

κάζεκα ηνπ 7νπ εμακήλνπ ζπνπδψλ. 

9. Φεθηαθή Γεσρσξηθή Αλάιπζε θαη Υαξηνγξάθεζε Φπζηθψλ Πφξσλ θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθφ 

κάζεκα ηνπ 7νπ εμακήλνπ ζπνπδψλ. 
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ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ  

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΓΑΟΛΟΓΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΓΑΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ 

(Απφθαζε ηεο αξηζ.10/18-12-2020 πλέιεπζεο) 

Μαζήκαηα, εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε θαη πηζησηηθέο κνλάδεο 

 

 

1
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ 

Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 

Σίηινο καζήκαηνο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο 

Θ Α/Δ Π.Μ. 

1 Κνηλσληνινγία 2 1 2 

2 Γεληθή Βνηαληθή - Μνξθνινγία 2 2 4 

3 Πιεξνθνξηθή 3 2 4 

4 Σερληθφ ρέδην - Γεσπιεξνθνξηθή 2 2 4 

5 Οηθνινγία 3 - 2 

6 Δδαθνινγία  3 2 5 

7 
Πεξηβαιινληηθή Δπηθνηλσλία – Πεξηβαιινληηθή 

Δπαηζζεηνπνίεζε 
2 2 5 

8 Ξέλε Γιψζζα Η 4 - 4 

χλνιν 30 

 

χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ: 30 

 

 

 

 

2
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ 

Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 

Σίηινο καζήκαηνο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο 

Θ Α/Δ Π.Μ. 

1 Γεληθή Βνηαληθή - Φπζηνινγία 3 2 5 

2 Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 3 2 5 

3 Γαζηθή Δδαθνινγία 3 2 5 

4 Βηνζηαηηζηηθή 3 2 7 

5 Γαζηθή Σειεπηζθφπεζε - Αεξνθσηνγξαθία 3 2 4 

6 Ξέλε Γιψζζα ΗΗ 4 - 4 

χλνιν 30 

 

χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ: 30 
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3
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ 

Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 

Σίηινο καζήκαηνο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο 

Θ Α/Δ Π.Μ. 

1 Γαζηθέο Καηαζθεπέο - Σερληθή Μεραληθή 4 1 5 

2 Γαζηθή Βνηαληθή Η 3 2 6 

3 Γαζηθή Βηνκεηξία 4 2 7 

4 Μεηεσξνινγία 3 2 5 

5 Γαζηθή Παζνινγία 3 1 5 

χλνιν 28 

Μαζήκαηα Δπηινγήο (επηιέγνπλ 1 κάζεκα επηινγήο) 

1 Ληβαδηθά Φπηά 2 1 2 

2 Μηθξνβηνινγία Δδάθνπο 2 1 2 

3 Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2 1 2 

4 Γαζηθή Αλαςπρή 2 1 2 

5 Γεηγκαηνιεςία - Πεηξακαηηθνί ρεδηαζκνί 2 1 2 

 

χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ: 30 

 

 

4
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ 

Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 

Σίηινο καζήκαηνο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο 

Θ Α/Δ Π.Μ. 

1 Γαζηθή Βνηαληθή ΗΗ 3 2 6 

2 Φεθηαθή ρεδίαζε Γαζηθήο Οδνπνηίαο – Γηάλνημε Γάζνπο   3 2 6 

3 Γαζηθή Δληνκνινγία θαη Εσνινγία 3 1 4 

4 ηνηρεία Σνπνγξαθίαο – Γαζηθφ Κηεκαηνιφγην 3 2 6 

5 Τδξνινγία - Τδξαπιηθή Οξεηλψλ Λεθαλψλ 3 2 6 

χλνιν 28 

Μαζήκαηα Δπηινγήο (επηιέγνπλ 1 κάζεκα επηινγήο) 
Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο κέρξη έλα επηπιένλ θαη’ επηινγήλ ππνρξεσηηθφ κάζεκα, σο κάζεκα 

ειεχζεξεο επηινγήο, ν βαζκφο ηνπ νπνίνπ δελ ζα ππνινγίδεηαη ζηνλ βαζκφ ηνπ πηπρίνπ. 

 

1 Γηδαθηηθή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπηζηήκεο 2 1 2 

2 Γνληκφηεηα Γαζηθψλ Δδαθψλ 2 1 2 

3 Γαζηθή Φπηνθνηλσληνινγία θαη Φπηνγεσγξαθία 2 1 2 

4 
Γεκφζηεο ρέζεηο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβαιινληηθψλ 

Κξίζεσλ  2 1 2 

5 Γαζηθή Αχμεζε θαη Παξαγσγή 2 1 2 

6 Βηνινγία Άγξηαο Παλίδαο 2 1 2 

7 Γαζηθή Δξγαζηνινγία 2 1 2 

 

χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ: 30 
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5
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ 

Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 

Σίηινο καζήκαηνο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο 

Θ Α/Δ Π.Μ. 

1 Ληβαδηθή Οηθνινγία 3 2 5 

2 Γεληθή Γαζνθνκία - Γαζηθή Οηθνινγία 4 1 5 

3 Γαζηθή Γελεηηθή θαη Πξνζηαζία Γαζνγελεηηθψλ Πφξσλ  3 2 5 

4 Γνκή θαη Ηδηφηεηεο ηνπ Ξχινπ 3 2 5 

5 Γαζηθή Οηθνθπζηνινγία 3 2 4 

6 Ηρζπνπνλία Γιπθέσλ Τδάησλ 3 2 4 

χλνιν 28 

Μαζήκαηα Δπηινγήο (επηιέγνπλ 1 κάζεκα επηινγήο) 

1 Δλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ 2 1 2 

2 Γηαρείξηζε Τδαηηθψλ Πφξσλ 2 1 2 

3 Γηεζλείο Πεξηβαιινληηθέο ρέζεηο 2 1 2 

4 

Δρζξνί ησλ Γέλδξσλ θαη ησλ Θάκλσλ ζην Αζηηθφ 

Πεξηβάιινλ 2 1 2 

5 Οηθνδνκηθή θαη Γνκηθά Τιηθά 2 1 2 

6 Γαζηθή Πιεξνθνξηθή 2 1 2 
 

χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ: 30 
 

 

 

6
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ 

Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 

Σίηινο καζήκαηνο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο 

Θ Α/Δ Π.Μ. 

1 Δθαξκνζκέλε Γαζνθνκία 5 1 7 

2 Γηαρείξηζε θαη Βειηίσζε Ληβαδηψλ 3 2 6 

3 Οηθνινγία θαη Γηαρείξηζε Άγξηαο Παλίδαο 3 2 6 

4 Υεκεία θαη Υεκηθά Πξντφληα Ξχινπ 3 1 6 

5 Πξαθηηθή Άζθεζε ζην Γαζηθφ Υσξηφ Διαηηά Γξάκαο - - 3 

χλνιν 28 

Μαζήκαηα Δπηινγήο (επηιέγνπλ 1 κάζεκα επηινγήο) 

1 Γαζηθέο Δθαξκνγέο 2 1 2 

2 Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 2 1 2 

3 

Δδαθνκεραληθή - Δθαξκνγέο Μεραλεκάησλ ζηα Γαζνηερληθά 

Έξγα 2 1 2 

4 Καιισπηζηηθά Γέλδξα θαη Θάκλνη 2 1 2 

5 Μνξηαθνί Γείθηεο θαη Γελεηηθή Φπηψλ 2 1 2 
 

χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ: 30 
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7
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ 

Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 

Σίηινο καζήκαηνο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο 

Θ Α/Δ Π.Μ. 

1 Γηεπζεηήζεηο Οξεηλψλ Τδάησλ 3 2 5 

2 Γαζηθή Γηαρεηξηζηηθή I 3 2 6 

3 πγθνκηδή Γαζηθψλ Πξντφλησλ 3 1 5 

4 Γαζηθή Οηθνλνκηθή 3 2 5 

5 Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ Πεξηβάιινληνο 3 2 5 

χλνιν 26 

Μαζήκαηα Δπηινγήο (επηιέγνπλ 2 κάζεκα επηινγήο) 

1 
Σνπνγξαθηθά Όξγαλα θαη Απνηππψζεηο Γαζηθψλ 

Πεξηνρψλ 
2 1 2 

2 Τδξνπιεξνθνξηθή 2 1 2 

3 Ηρζπνθαιιηέξγεηα 2 1 2 

4 
Πεξηβαιινληηθή Σειεπηζθφπεζε - Φεθηαθή 

Δπεμεξγαζία Δηθφλσλ 
2 1 2 

5 
Γηαρείξηζε ησλ κε Ξπινπαξαγσγηθψλ Λεηηνπξγηψλ ηνπ 

Γάζνπο 
2 1 2 

6 Μέηξεζε θαη Σαμηλφκεζε Αθαηέξγαζηεο Ξπιείαο 2 1 2 

7 Υσξνηαμία θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 2 1 2 

8 Γηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία Τγξνηφπσλ 2 1 2 

9 Δμειηθηηθή Βηνινγία θαη Βηνπνηθηιφηεηα 2 1 2 

 

χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ: 30 
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8
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ 

Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 

Σίηινο καζήκαηνο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο 

Θ Α/Δ Π.Μ. 

1 Πξνζηαζία θαη Αξρηηεθηνληθή Γηακφξθσζε Φπζηθνχ Σνπίνπ 3 1 3 

2 Δπελδχζεηο θαη Αλάπηπμε Γαζηθψλ Πφξσλ 2 2 4 

3 Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαδηθαζίεο Λήςεο Απνθάζεσλ  3 1 4 

4 Γαζηθή Γηαρεηξηζηηθή II 3 2 4 

5 Σερλνινγία Ξχινπ 3 1 3  

6 Κιηκαηηθή Αιιαγή 3 1 3 

7 Πξαθηηθή Άζθεζε ζην Γαζηθφ Υσξηφ Διαηηά Γξάκαο - - 3 

8 Πξαθηηθή Άζθεζε ζε Γαζηθνχο Φνξείο - - 2 

χλνιν 26 

Μαζήκαηα Δπηινγήο (επηιέγνπλ 2 κάζεκα επηινγήο)  

1 Γαζνθνκία Πφιεσλ 2 1 2 

2 πζηήκαηα Αλάπηπμεο Ληβαδηψλ 2 1 2 

3 Γηαρείξηζε θαη Αλαθχθισζε Απνξξηκκάησλ 2 1 2 

4 Υεκηθή θαη Βηνινγηθή Καηαπνιέκεζε Αζζελεηψλ θαη Δληφκσλ 2 1 2 

5 Γαζηθέο Βηνκεραλίεο 2 1 2 

6 

Φεθηαθή Γεσρσξηθή Αλάιπζε θαη Υαξηνγξάθεζε Φπζηθψλ 

Πφξσλ 
2 1 2 

7 Φπζηθή Πεξηβάιινληνο – Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε 2 1 2 

8 Γηαρείξηζε Τδξνκεηεσξνινγηθψλ Καηαζηξνθψλ 2 1 2 

9 Γαζηθή Δθηηκεηηθή θαη Λνγηζηηθή 2 1 2 

10 Δθαξκνζκέλε Γαζηθή Γηαρεηξηζηηθή 2 1 2 

11 Αξρέο Αμηνπνίεζεο Δδψδηκσλ Μπθήησλ  2 1 2 

 

χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ: 30 

 



Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρεηξίζεο Πεξηβαιιόληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΓΑΟΛΟΓΗΑ - ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ 

 

32 
 

 

 

 

9
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ 

Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 

Σίηινο καζήκαηνο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο 

Θ Α/Δ Π.Μ. 

1 Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη Γαζηθά Οηθνζπζηήκαηα 3 1 4 

2 Φπηψξηα - Αλαδαζψζεηο 3 1 5 

3 Γαζηθή Δλέξγεηα 3 2 5 

4 Γαζηθή Πνιηηηθή 3 2 6 

5 Γαζηθφ Γίθαην 3 - 4 

6 Γαζηθέο Ππξθαγηέο 2 1 4 

χλνιν 28 

Μαζήκαηα Δπηινγήο (επηιέγνπλ 1 κάζεκα επηινγήο) 

1 Αγξνδαζνπνλία 2 1 2 

2 Σερληθά Έξγα θαη Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 2 1 2 

3 Πνιηηηθέο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ 2 1 2 

4 ελάξηα Κιηκαηηθήο Αιιαγήο - Πξνζαξκνγή θαη Δππάζεηα 2 1 2 

 

χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ: 30 

 

 

10
ν
 ΔΞΑΜΖΝΟ 

Μαζήκαηα Τπνρξεσηηθά 

Σίηινο καζήκαηνο 

Ώξεο δηδαζθαιίαο 

Θ Α/Δ Π.Μ. 

1 Πηπρηαθή Eξγαζία - - 30 

 

χλνιν Πηζησηηθψλ Μνλάδσλ: 30 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΓΑΚΟΜΔΝΧΝ 

ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 

 

■ Πεξηερφκελα Τπνρξεσηηθψλ Μαζεκάησλ 

■ Πεξηερφκελα Δπηιεγνκέλσλ Μαζεκάησλ 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 
 

1
Ο

 ΔΞΑΜΖΝΟ 

Κνηλσληνινγία 

Βαζηθέο έλλνηεο θαη ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο Κνηλσληνινγίαο. Οηθνγέλεηα. Γηαδχγην. 

Κνηλσληθνπνίεζε. Θξεζθεία. Δθπαίδεπζε. Πνιηηηθή Κνηλσληνινγία: Ηζρχο, Δμνπζία θαη Κξάηνο. 

Φπιεηηθέο ρέζεηο Απνθιίλνπζα πκπεξηθνξά. Πιεζπζκφο. Φπζηθφ Πεξηβάιινλ. Οηθνινγηθά Υσξηά 

 

Γεληθή Βνηαληθή - Μνξθνινγία 

Γνκή ηνπ θπηηθνχ θπηηάξνπ, θπηηαξηθέο κεκβξάλεο, ππξήλαο θαη θχξηα θπηηαξηθά νξγαλίδηα. 

Πξσηνγελέο θαη δεπηεξνγελέο θπηηαξηθφ ηνίρσκα. Φπηηθνί ηζηνί. Μεξηζηψκαηα, αχμεζε θαη αλάπηπμε 

ηνπ θπηνχ. Δπηδεξκηθφο ηζηφο, παξεγρπκαηηθφο ηζηφο, ζηεξηθηηθφο ηζηφο, αγσγφο ηζηφο, εθθξηηηθφο 

ηζηφο, πεξίδεξκα. Βιαζηφο κνλνθφηπισλ θαη βιαζηφο δηθφηπισλ θπηψλ. Βιαζηφο πνιπεηψλ μπισδψλ 

θπηψλ. Μεηακνξθψζεηο ηνπ βιαζηνχ. Φχιιν θαη κεηακνξθψζεηο ηνπ θχιινπ. Ρίδα θαη 

κεηακνξθψζεηο ηεο ξίδαο.  

 

Πιεξνθνξηθή 

Δηζαγσγή ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Γνκή ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηαρείξηζε θεληξηθήο 

κνλάδαο επεμεξγαζίαο. Γηαρείξηζε κλήκεο. Καηάινγνη αξρείσλ θαη αξρεία πξνγξακκάησλ θαη 

δεδνκέλσλ. Πεξηγξαθή ησλ θπξηνηέξσλ εληνιψλ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο UNIX. Αξρέο θαη 

ζηφρνη πξνγξακκαηηζκνχ. Γνκεκέλνο πξνγξακκαηηζκφο. Γηαγξάκκαηα ξνήο θαη αιγφξηζκνη. Γνκέο 

δεδνκέλσλ, αξρεία θαη είδε αξρείσλ. Αιπζίδεο, δαθηχιηνη, δέλδξα. Σερληθέο εληνπηζκνχ εγγξαθψλ. 

Οπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο κε Visual Basic. 

 

Σερληθό ρέδην - Γεσπιεξνθνξηθή 

Μέζνδνη θαη δηαδηθαζίεο ζρεδίαζεο. Υξήζε  ζρεδηαζηηθψλ νξγάλσλ. Γεληθνί  θαλφλεο  ζρεδίαζεο  

ηνπνγξαθηθνχ  ζρεδίνπ - ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο. 

Δηζαγσγή ζηελ ειεθηξνληθή ζρεδίαζε – παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο AutoCAD. Μέζνδνη θαη 

θαλφλεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ζρεδίνπ  ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 

Κιίκαθεο ηερληθνχ ζρεδίνπ, θαζνξηζκφο θιηκάθσλ ζρεδηαζκνχ. Γηαζηαζηνιφγεζε - Γηαζηάζεηο θαη 

θαλφλεο ηνπνζέηεζήο ηνπο, κέζνδνη αλαγξαθήο δηαζηάζεσλ. Πξνβνιέο - Όςεηο – Σνκέο. Κάλλαβνο, 

πιαίζην, ππφκλεκα δαζνπνληθνχ ζρεδίνπ θαη ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο. Γαζνπνληθφο ράξηεο, 

ςεθηαθή ραξηνγξάθεζε, θαηεγνξίεο ραξηψλ,  πξνβνιηθά ζπζηήκαηα. Παξνπζίαζε θαη εθηχπσζε 

ζρεδίσλ. 

Γεσαλαθνξά αξρείσλ ςεθηδσηήο κνξθήο, δνκή γεσγξαθηθψλ δεδνκέλσλ. Μεηαηξνπή ςεθηδσηψλ 

κνληέισλ ζε δηαλπζκαηηθά.  

 

Οηθνινγία 

Βαζηθέο  αξρέο  νηθνινγίαο.  Απηννηθνινγία.  ρέζεηο  αλάκεζα  ζηα  έκβηα  φληα. Οηθνινγία 

πιεζπζκψλ, ζπλνηθνινγία, νξηζκφο νηθνζπζηεκάησλ. Αλάιπζε δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο 

νηθνζπζηεκάησλ,  παξάγνληεο  πνπ  επεξεάδνπλ  ηε  ζηαζεξφηεηα  ησλ  νηθνζπζηεκάησλ.  Βηνρεκηθφο  

θχθινο. Υαξαθηεξηζηηθά  ησλ  δηαηαξάμεσλ  θαη  επίδξαζε  ηνπο  ζηα  δαζηθά  νηθνζπζηήκαηα.    

Αλάπηπμε  θαη εμέιημε ησλ Οηθνζπζηεκάησλ. 
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Δδαθνινγία   

Δηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ηεο εδαθνινγίαο. Πεξηγξαθή νξπθηψλ θαη πεηξσκάησλ. Παξάγνληεο 

εδαθνγέλλεζεο. Πεξηγξαθή ησλ θχξησλ δηαδηθαζηψλ εδαθνγέλλεζεο. Φπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ εδαθψλ. 

Οξγαληθά θαη αλφξγαλα θνιινεηδή ηνπ εδάθνπο, ελαιιαθηηθή ηθαλφηεηα ησλ εδαθψλ. Υεκηθέο 

ηδηφηεηεο, αληίδξαζε ηνπ εδάθνπο.  

 

Πεξηβαιινληηθή Δπηθνηλσλία - Πεξηβαιινληηθή Δπαηζζεηνπνίεζε  

Ζ δηαδηθαζία ηεο Δπηθνηλσλίαο. Οξηζκνί ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπηθνηλσλίαο. πζρέηηζε 

Πεξηβαιινληηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Δθπαίδεπζεο. Μνληέια γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Δθπαίδεπζεο. Πεξηβαιινληηθή Γηεξκελεία. 

ρεδηαζκφο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηεξκελείαο. Σερληθέο δεκηνπξγίαο κελπκάησλ θαη 

ζχληνκσλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Γηεξκελείαο. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ΜΜΔ. ΜΜΔ θαη 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. ΜΜΔ σο πεξηβαιινληηθνί εθπαηδεπηέο. ΜΜΔ θαη Πεξηβαιινληηθή 

Δπαηζζεηνπνίεζε. ΜΜΔ θαη Πεξηβαιινληηθή πιεξνθφξεζε. Πεξηβαιινληηθή δεκνζηνγξαθία. Ο 

ξφινο ησλ δεκνζηνγξάθσλ ζηελ θάιπςε πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο. 

Δθζηξαηείεο ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο. πκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο 

απνθάζεσλ. Πεξηβαιινληηθή επηθηλδπλφηεηα. Δπηθνηλσλία ηεο επηθηλδπλφηεηαο. Μειέηεο πεξίπησζεο. 

Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα Δλέξγεηαο – Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, αμηνπνίεζεο ησλ 

Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, θαη δεηεκάησλ Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.  

 

Ξέλε Γιώζζα Η 

Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Αγγιηθά 1 θαιχπηεη βαζηθά ζεκεία ηεο γξακκαηηθήο ηεο γιψζζαο πνπ 

απνηειεί θαη ηελ βαζηθή δνκή ηεο θαη βνεζά ζηελ θαηαλφεζε θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο 

ζε αληίζηνηρα επηθνηλσληαθά πεξηβάιινληα πνπ απαηηνχληαη είηε νξζή παξαγσγή είηε αθξηβή 

θαηαλφεζε γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ αληίζηνηρα. 
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 ΔΞΑΜΖΝΟ 

Γεληθή Βνηαληθή – Φπζηνινγία 

Αξρηηεθηνληθή Φπηψλ θαη Κπηηάξνπ. Κπηηαξηθά ηνηρψκαηα δνκή. Αχμεζε θαη αλάπηπμε ζηα αλψηεξα 

θπηά.  ήκαηα απφ ην ειηαθφ θσο. Φσηνζχλζεζε Φσηεηλέο αληηδξάζεηο. Φσηνζχλζεζε, νη αληηδξάζεηο 

ηνπ άλζξαθα.Φσηνζχλζεζε Φπζηνινγηθή θαη νηθνινγηθή δηεξεχλεζε. Αλαπλνή θαη κεηαβνιηζκφο 

ιηπηδίσλ. Νεξφ θαη θπηηθά θχηηαξα. Πξφζιεςε θαη κεηαθνξά λεξνχ. Σν Τδαηηθφ Ηζνδχγην ησλ θπηψλ. 

Ρχζκηζε ηεο αχμεζεο ησλ θπηψλ, εμσηεξηθνί παξάγνληεο εζσηεξηθνί παξάγνληεο θπηηθέο νξκφλεο. 

Αθνκνίσζε αλφξγαλσλ ζξεπηηθψλ. Λήζαξγνο θαη Φχηξσζε ζπεξκάησλ. 

 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο/Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε. 

Γηεζλείο δηαθεξχμεηο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε / Δθπαίδεπζε γηα ηελ Βηψζηκε Αλάπηπμε. Ζ 

έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Δθπαηδεπηηθέο ηδενινγίεο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. 

Παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ/ΔΑΑ (π.ρ. δηεπηζηεκνληθφηεηα, θξηηηθή ζθέςε, δηαζαθήληζε 

αμηψλ. Σξφπνη έληαμεο δξαζηεξηνηήησλ ΠΔ/ΔΑΑ ζην ζρνιείν (π.ρ. κνληέιν εκβνιηαζκνχ, 

δηεπηζηεκνληθφ κνληέιν). Δληνπηζκφο πεγψλ θαη αμηνπνίεζε πιηθνχ γηα ζρεδηαζκφ καζεζηαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Γαζηθή Δδαθνινγία 

Πεξηγξαθή δαζηθψλ εδαθψλ. Οξγαληθή νπζία ηνπ εδάθνπο, πεξηγξαθή, πξνέιεπζε θαη ν ξφινο ησλ 

νξγαληθψλ ελψζεσλ ηνπ εδάθνπο. Θξεπηηθά ζηνηρεία, πεξηγξαθή δηαζεζηκφηεηα. Οξγαληζκνί ηνπ 

εδάθνπο, κηθξννξγαληζκνί κχθεηεο, κεγαιχηεξνη νξγαληζκνί, νηθνινγία ηνπο θαη ν ξφινο ζην δαζηθφ 
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έδαθνο. Δδαθηθφ λεξφ. Καηαλνκή ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ ζην νηθνζχζηεκα εδαθνο δαζνο. Πξφζιεςε 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, ζπλζήθεο θαη κεραληζκνί. Σαμηλφκεζε εδαθψλ.  

 

Βηνζηαηηζηηθή 

Πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή: πιινγή - παξνπζίαζε - επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ βηνινγηθψλ δεδνκέλσλ. 

Μέηξα ζέζεο - δηαζπνξάο - κνξθήο. ηνηρεία πηζαλνηήησλ. Θεσξεηηθέο θαηαλνκέο (Bernoulli, 

δησλπκηθή, Poisson, ππεξγεσκεηξηθή, θαλνληθή, ηππηθή θαλνληθή, ρ
2
, t, F). Δθαξκνζκέλε ζηαηηζηηθή: 

Δθηίκεζε παξακέηξσλ (ζεκεηαθή εθηίκεζε, εθηίκεζε δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο). Έιεγρνη 

ππνζέζεσλ (έιεγρνη ηζφηεηαο κέζσλ φξσλ, ηζφηεηαο δηαθπκάλζεσλ, θαιήο πξνζαξκνγήο, 

αλεμαξηεζίαο ρ
2
, ζπζρέηηζεο, ηπραηφηεηαο, νκνηνγέλεηαο). Αλάιπζε δηαθχκαλζεο. Παιηλδξφκεζε. 

 

Γαζηθή Σειεπηζθόπεζε – Αεξνθσηνγξαθία 

Δηζαγσγή- Ηζηνξηθή εμέιημε. Βαζηθέο έλλνηεο ηειεπηζθφπεζεο-Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

δνξπθνξηθήο ηερλνινγίαο. Ζιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, Φαζκαηηθή ζπκπεξηθνξά αληηθεηκέλσλ. 

Παζεηηθά, Δλεξγεηηθά πζηήκαηα θαη Τπεξθαζκαηηθά ζπζηήκαηα. Γνξπθφξνη. Γεδνκέλα απφ 

ελαέξηεο πιαηθφξκεο ηειεπηζθφπεζεο. Αεξνθσηνγξαθίεο θαη κε επαλδξσκέλα ελαέξηα ζπζηήκαηα 

ηειεπηζθφπεζεο (UAVs). ρεδηαζκφο αεξνθσηνγξάθηζεο. Γεσκεηξία ηεο αεξνθσηνγξαθίαο. 

Παξακνξθψζεηο. ηεξενζθνπηθή παξαηήξεζε. Σχπνη ζηεξενζθνπίσλ. Οδηθφο ράξηεο γηα ηελ 

επεμεξγαζία εηθφλσλ ςεθηαθψλ εηθφλσλ ηειεπηζθφπεζεο θαη ηελ εμαγσγή πιεξνθνξίαο. Αξρέο 

νπηηθήο εξκελείαο -Φσηνεξκελεία Γαζηθψλ πεξηνρψλ. Αλαγλψξηζε δαζηθψλ παξακέηξσλ-Μεηξήζεηο 

δηαθφξσλ παξακέηξσλ ηνπ δέλδξνπ θαη ηεο ζπζηάδαο. Υαξηνγξάθεζε απφ αεξνθσηνγξαθίεο. 

Οξζνθσηνγξαθίεο. Οξζνθσηνράξηεο. Δηδηθέο εθαξκνγέο ηεο ηειεπηζθφπεζεο θαη ηεο δαζηθήο 

αεξνθσηνγξαθίαο ζηελ παξαθνινχζεζε, δηαρείξηζε, πξνζηαζία θαη αλάπηπμε ησλ δαζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

Ξέλε Γιώζζα ΗΗ 

Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο Αγγιηθά ΗΗ θαιχπηεη κηα ζεηξά απφ ζέκαηα ηεο επηζηήκεο ηεο 

Γαζνινγίαο πνπ πξνέξρνληαη είηε απφ ζρεηηθά αγγιφθσλα βηβιία ηνπ ρψξνπ ή/θαη απφ επηζηεκνληθά 

πεξηνδηθά θαη κειέηεο απφ πξαθηηθά ζπλεδξίσλ. Σα θείκελα απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ νιφπιεπξε 

αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαηαλφεζεο πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ελψ ε ελδειερήο αλάιπζε ηεο 

γισζζηθήο ηνπο δνκήο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο 

καζαίλνληαο ηε ζρεηηθή νξνινγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπο ζηα Αγγιηθά.   
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 ΔΞΑΜΖΝΟ 

Γαζηθέο Καηαζθεπέο - Σερληθή Μεραληθή  

Γεληθέο αξρέο θαη κέζνδνη θαηαζθεπήο ζηνηρείσλ θαη έξγσλ απφ μχιν, ηνηρνπνηία, νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα θαη ιίζηλσλ. Γηαζηαζηνιφγεζε έξγσλ δαζηθήο νδνπνηίαο, φπσο κηθξά ηερληθά (ηάθξνη, 

απιάθηα, πεξάζκαηα, νρεηνί), ηνίρνη αληηζηήξημεο, γέθπξεο (νδνπνηίαο θαη ρψξσλ αλαςπρήο) θαη 

αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Γηαζηαζηνιφγεζε μχιηλσλ νηθνδνκηθψλ δαζηθψλ 

θαηαζθεπψλ (ζηέγεο, πξνθαηαζθεπαζκέλα νηθήκαηα, θαηαζθεπέο ρψξσλ αλαςπρήο). Μειέηε θαη 

θαηαζθεπή κηθξψλ γεθπξψλ, ζηαηηθνί ππνινγηζκνί δαζνηερληθψλ έξγσλ θαη έιεγρνο επζηάζεηάο ηνπο. 

Αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Βαζηθέο έλλνηεο θαη 

αμηψκαηα Μεραληθήο. πζηήκαηα δπλάκεσλ. χλζεζε θαη ηζνξξνπία ησλ δπλάκεσλ. ηαηηθέο ξνπέο 

γξακκψλ, επηθαλεηψλ θαη ζσκάησλ. Ηζνζηαηηθνί γξακκηθνί θνξείο. Φνξηία δηαηνκψλ θαη επίπεδα 

δηθηπψκαηα. Βαζηθέο αξρέο ηεο αληνρήο ησλ πιηθψλ, ξνπέο αδξάλεηαο θαη ξνπή αληίζηαζεο. 

Τπνινγηζκφο ησλ νξζψλ ηάζεσλ. Τπνινγηζκφο ησλ δηαηκεηηθψλ ηάζεσλ θακπηφκελεο δνθνχ 

νξζνγψληαο δηαηνκήο. 
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Γαζηθή Βνηαληθή Η 

Δηζαγσγή ζηε ζπζηεκαηηθή θαη ηαμηλφκεζε. Καηάηαμε, νλνκαηνινγία, θπινγέλεζε. Μνξθνινγία θαη 

αλαπαξαγσγή ησλ ζπεξκαηνθχησλ. Γπκλφζπεξκα - αγγεηφζπεξκα. Αλαπαξαγσγή ησλ αγγεηνζπέξκσλ. 

Άλζνο, θαξπφο θαη ζπέξκα ησλ αγγεηνζπέξκσλ. Κιάζεηο ησλ αγγεηνζπέξκσλ. Γηθνηπιήδνλα - 

Μνλνθνηπιήδνλα. Αλαγλψξηζε, πεξηγξαθή θαη ηαμηλφκεζε ησλ θπξηνηέξσλ νηθνγελεηψλ ησλ 

αγγεηνζπέξκσλ. 

 

Γαζηθή Βηνκεηξία 

Μέηξεζε θαηαθείκελσλ δέλδξσλ, δαζηθψλ πξντφλησλ, ηζηάκελσλ δέλδξσλ θαη εθηίκεζε παξακέηξσλ 

ζπζηάδαο ζηαηηθά (Γελδξνκεηξία) θαη δπλακηθά (Απμεηηθή). 

 

Μεηεσξνινγία 

Δηζαγσγή ζηηο αηκνζθαηξηθέο επηζηήκεο, ζχζηαζε ηεο αηκφζθαηξαο, δνκή ηεο αηκφζθαηξαο, ειηαθή 

θαη γήηλε αθηηλνβνιία, ζεξκνθξαζία, αηκνζθαηξηθή πίεζε, άλεκνο, ην λεξφ ζηελ αηκφζθαηξα 

(πγξνκεηξηθέο παξάκεηξνη, εμάηκηζε, δηαπλνή, λέθσζε, ζπκππθλψζεηο κηθξήο θιίκαθαο, πεηφο), 

αηκνζθαηξηθέο δηαηαξάμεηο (αέξηεο κάδεο, κέησπα, πθέζεηο, αληηθπθιψλεο, ηξνπηθνί θπθιψλεο, 

θαηαηγίδεο, ζίθσλεο μεξάο θαη ζαιάζζεο. 

 

Γαζηθή Παζνινγία 

Γεληθέο έλλνηεο θπηνπαζνινγίαο. Ηζηνξία θαη ζεκαζία ηεο θπηνπαζνινγίαο. πκπησκαηνινγία. 

Δπίδξαζε ηεο ξχπαλζεο ζηα δαζηθά δέληξα θαη βιάβεο ζηα δάζε ηεο Δπξψπεο. Βιάβεο ησλ δαζηθψλ 

δέληξσλ απφ δπζκελέο θαηξηθέο ζπλζήθεο (πςειέο ζεξκνθξαζίεο, μεξαζία, παγεηνχο θ.ιπ.) θαη 

αθαηάιιειν έδαθνο (ρισξψζεηο, ηξνθνπελίεο θ.ιπ.). Πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θπηηθψλ 

παξαζίησλ (Viscum album, Loranthus europeus, βξχα, ιεηρήλεο, κπθφξηδα θ.ιπ. Μνξθνινγία, 

βηνινγία θαη ηαμηλφκεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαζίησλ (κχθεηεο, βαθηήξηα, ηνχο, θ.ιπ.). Αζζέλεηεο 

θπησξίσλ – ηήμε αξηηθχηξσλ θαη ηξφπνη θαηαπνιέκεζεο. Αζζέλεηεο ησλ ξηδψλ: Almillaria mellea, 

Fomitopsis (Fomes) annosus (πεξηγξαθή – ζπκπηψκαηα – θαηαπνιέκεζε). Αζζέλεηεο ηεο ειάηεο θαη 

ηεο εξπζξειάηεο. Αζζέλεηεο ηεο πεχθεο. Αζζέλεηεο ηνπ θππαξηζζηνχ θαη ηνπ άξθεπζνπ. Αζζέλεηεο ηεο 

δξπφο θαη ηεο νμηάο. Αζζέλεηεο ηεο θαζηαληάο θαη ηεο θηειηάο. Παξαρξψζεηο – Τγξφ μχιν δσληαλψλ 

δέληξσλ. Οη ζήςεηο θαη ε θαηαπνιέκεζήο ηνπο ζην δάζνο. ήςεηο δσληαλψλ θσλνθφξσλ θαη 

πιαηχθπιισλ δέληξσλ. ήςεηο λεθξψλ δέληξσλ, μχισλ θαη μπιείαο ζε ρξήζε, νηθνδνκψλ θαη 

θαηαζθεπψλ.  
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Γαζηθή Βνηαληθή ΗΗ 

Γεληθή επηζθφπεζε ηεο δελδξψδνπο ρισξίδαο ησλ ειιεληθψλ δαζψλ. Σαμηλφκεζε ηεο δαζηθήο 

βιάζηεζεο ζε δψλεο. Απηνθπή γέλε θαη είδε θσλνθφξσλ θαη πιαηχθπιισλ δέλδξσλ θαη ζάκλσλ. 

Ολνκαηνινγία, κνξθνινγηθνί ραξαθηήξεο, βηνινγηθέο απαηηήζεηο, γεσγξαθηθή εμάπισζε, ρξήζεηο. 

Καζεζηψο αθζνλίαο, δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ εηδψλ. 

 

Φεθηαθή ρεδίαζε Γαζηθήο Οδνπνηίαο – Γηάλνημε Γάζνπο 

ρεδίαζε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ δηάλνημεο αλάινγα κε ηηο νηθνλνκηθνηερληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο κηαο πεξηνρήο,  αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε  ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ηεο δηάλνημεο. 

Θεκειηψδεηο αξρέο, θαη θαλνληζκνί γηα ηελ ράξαμε ελφο δαζηθνχ δξφκνπ, ζρεδηαζκφο, νξγάλσζε θαη 

δηαρείξηζε δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ. Πξνζηαζία ησλ δαζηθψλ δξφκσλ θαη  κείσζε ηεο εππάζεηαο  ηνπο 

απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. Υαξηνγξάθεζε,  απνηχπσζε θαη ρσξνηαμηθή ζρεδίαζε ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο δαζηθψλ δξφκσλ. Πξνυπνινγηζκφο θαη θνζηνιφγεζε δαζηθνχ δξφκνπ. 

ρεδηαζκφο  θαη  εθαξκνγέο ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, θνζηνιφγεζε ηεο ζπληήξεζεο, ηερληθέο  
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βειηίσζεο πθηζηάκελνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ πιήξσο ελαξκνληζκέλνπ κε ηηο πεξηβαιινληηθέο 

αξρέο.  Υσξνζέηεζε κηθξψλ δαζνηερληθψλ έξγσλ ζηα πιαίζηα θαηαζθεπαζηηθψλ επηινγψλ ζε έλα 

νινθιεξσκέλν δαζηθφ νδηθφ δίθηπν. Δθαξκνγέο θαη ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο κηθξψλ 

δαζνηερληθψλ έξγσλ. 

 

Γαζηθή Δληνκνινγία θαη Εσνινγία 

Βαζηθνί νξηζκνί, ηζηνξία θαη ζεκαζία ηεο εληνκνινγίαο. πκπησκαηνινγία – Βιάβεο απφ δαζηθά 

έληνκα. Οηθνινγία ησλ δαζηθψλ εληφκσλ. Πιεζπζκνί εληφκσλ θαη αίηηα ππεξαχμεζήο ηνπο. Ρχπαλζε 

ηεο αηκφζθαηξαο θαη πξνζβνιέο δαζηθψλ δέληξσλ. Φπηνπαζνινγηθέο πξνζβνιέο θαη πξνζβνιέο ησλ 

δαζηθψλ εληφκσλ. Αληίζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Πξνζβνιή, Δππάζεηα, Πξνζειθπζηηθφηεηα, αληνρή 

ησλ δαζηθψλ δέληξσλ. πζηεκαηηθή ησλ εληφκσλ. Μνξθνινγία θαη εμσηεξηθή αλαηνκία ησλ εληφκσλ. 

Δζσηεξηθή κνξθνινγία ησλ εληνκψλ. Αλάπηπμε θαη κεηακφξθσζε. Έληνκα θπησξίσλ, εδάθνπο θαη 

ξηδψλ. Έληνκα πνπ πξνζβάινπλ ηελ Διάηε. Έληνκα πνπ πξνζβάινπλ ηελ Πεχθε θαη ην Κππαξίζζη. 

Έληνκα πνπ πξνζβάινπλ ηε Γξπ θαη ηελ Ομηά. Έληνκα πνπ πξνζβάινπλ ηελ Λεχθε. Έληνκα πνπ 

πξνζβάινπλ ηελ ηηηά, ηελ θαζηαληά θαη ηε θνπληνπθηά. Έληνκα πνπ πξνζβάινπλ μπιεία ζε ρξήζε. 

Άιια δψα (πνπιηά-ηξσθηηθά-ζειαζηηθά)πνπ πξνθαινχλ δεκηέο ζηα δαζηθά δέλδξα.  

 

ηνηρεία Σνπνγξαθίαο – Γαζηθό Κηεκαηνιόγην  

Αληηθείκελν ηεο Σνπνγξαθίαο, Γεσδαηηηθφ ζχζηεκα, Γεληθέο αξρέο ζεσξίαο ζθαικάησλ. Αληηθείκελν 

ηνπ Γαζηθνχ Κηεκαηνινγίνπ, νξηζκφο θαη γεληθέο αξρέο. Δίδε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ 

θηεκαηνινγίνπ θαη βαζηθέο αξρέο απηψλ. Μέζνδνη θαη φξγαλα γηα ηε κέηξεζε - ράξαμε γσληψλ. 

Όξγαλα ράξαμεο γσληψλ ζηαζεξνχ κεγέζνπο, Γσληφκεηξν, Ππμίδεο, Κιηζίκεηξα. Οπηηθνκεραληθφο ή 

Φεθηαθφο Υσξνβάηεο κε νξηδφληην θχθιν. Θενδφιηρνο. Μέηξεζε απνζηάζεσλ (Μεραληθή, Οπηηθή, 

Ζιεθηξνκαγλεηηθή). Μέηξεζε νξηδνληίσλ θαη θαηαθφξπθσλ γσληψλ κε ην Σαρχκεηξν (Μέηξεζε ζε 

δχν ζέζεηο ηειεζθνπίνπ, επαλαιεπηηθή κέζνδνο, κέζνδνο ησλ δηεπζχλζεσλ). Μνηξνγλσκφλην. 

Μέζνδνη θαη φξγαλα γηα ηε κέηξεζε-ράξαμε κεθψλ. Μνλάδεο κέηξεζεο κεθψλ (απνζηάζεσλ). Με 

θαηεπζείαλ (άκεζεο) κεηξήζεηο. Με έκκεζεο κεηξήζεηο. Τπνινγηζκφο νξηδφληησλ ζπληεηαγκέλσλ Ν, Δ 

(Δθαξκνγέο). Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ρξήζηκσλ ζηηο ελδηάκεζεο ππνινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο. Θεκειηψδε 

πξνβιήκαηα Σνπνγξαθίαο. Δπίιπζε πνιπγσληθψλ νδεχζεσλ αλεμάξηεησλ, εμαξηεκέλσλ, θιεηζηψλ θαη 

κέζνδνο δηφξζσζεο ηνπ ζθάικαηνο. Τςνκεηξία. ήκαλζε – επηζήκαλζε. Μέζνδνη θαη φξγαλα γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ πςνκεηξηθψλ δηαθνξψλ. Γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε. Σξηγσλνκεηξηθή. Σαρπκεηξηθή. 

Ζιεθηξνπηηθή. Ζιεθηξνθσηνγξακκεηξηθή. Γνξπθνξηθή. Βαξνκεηξηθή πςνκέηξεζε (Βαξφκεηξα-

αιηίκεηξα). Απφ ηηο ηζνυςείο θακπχιεο ηνπ ράξηε. Μέζνδνη απνηχπσζεο (Οπηηθνκεραληθέο, 

Ζκηειεθηξνληθή, Ζιεθηξνληθή ή Μεηθηή κέζνδνο). Δκβαδνκεηξία (αλαιπηηθέο θαη γξαθηθέο κέζνδνη). 

Δκβαδφλ πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο. Σνπνγξαθηθφ ρέδην. Μεραληθή ζρεδίαζε. Φεθηαθή ζρεδίαζε. 

Πξννπηηθή ζρεδίαζε. Υαξάμεηο. Υάξαμε επζείαο κε θιίζε. Υάξαμε γσλίαο. Υάξαμε ηφμνπ θχθινπ. 

Υάξαμε θαηά κήθνο θαη θαηά πιάηνο ηνκψλ νδνπνηίαο. Υάξαμε ηερληθνχ. Κηεκαηηθά γξαθεία. 

Οξγαλσηηθή δνκή, βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πιεξνθνξηψλ. Γνκή, 

νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ηξάπεδαο ρσξηθψλ θαη κε ρσξηθψλ δεδνκέλσλ. ηνηρεία εθαξκνγψλ ησλ 

Γ..Π. ζε ζέκαηα θηεκαηνινγίνπ. Ννκνζεζία Κηεκαηνινγίνπ. Κηεκαηνιφγην θαη εθηηκήζεηο αμηψλ 

γεο. χγρξνλεο ηάζεηο θαη κέζνδνη ζην Κηεκαηνιφγην. Γνκή-εμέιημε θαη αλάπηπμε-ξχζκηζε ηνπ 

δαζηθνχ ρψξνπ. Οξγάλσζε θαη Υσξνζέηεζε ησλ «ρξήζεσλ γεο» θαη ησλ κεηαβνιψλ ρξήζεσλ γεο ζε 

δαζηθέο πεξηνρέο θαη αληηκεηψπηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ. Αιιειεπίδξαζε λνκηθψλ, ηερληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηαζηάζεσλ Κηεκαηνινγίνπ – 

Δθαξκνγέο. 
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Τδξνινγία - Τδξαπιηθή Οξεηλώλ Λεθαλώλ. 

Δηζαγσγηθέο έλλνηεο. Καηαθξεκλίζκαηα. Δμάηκηζε θαη δηαπλνή. Τδξνινγηθέο απψιεηεο ζην έδαθνο. 

Απνξξνή. Τδξνινγία ππνγείσλ λεξψλ. Γηφδεπζε πιεκκπξψλ. Δηζαγσγή ζηελ πδξαπιηθή αλνηθηψλ 

αγσγψλ. Δίδε ξνήο εληφο αλνηθηψλ αγσγψλ. Δμηζψζεηο ζπλέρεηαο ηεο κάδαο θαη ελεξγεηαθή εμίζσζε 

ηνπ Bernouli ζε αλνηθηνχο αγσγνχο. ηαζεξά νκνηφκνξθεο ξνήο. Σν νξηαθφ ζηξψκα ζηνπο αλνηθηνχο 

αγσγνχο. Γηαηνκή πνπ επηθέξεη ηε κέγηζηε παξνρή ή ηελ ειάρηζηε αληίζηαζε ξνήο. Κξίζηκε 

δηαηκεηηθή ηάζε. Ρνή εληφο θιεηζηψλ αγσγψλ ππν κεξηθή πιήξσζε. Δηδηθή ελέξγεηα, θξίζηκε ξνή, 

εθρεηιηζηέο. 

 

5
Ο

 ΔΞΑΜΖΝΟ 

Ληβαδηθή Οηθνινγία  

Γεληθέο αξρέο θαη νξηζκνί. ρέζεηο ιηβαδηψλ κε δάζε θαη γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο. Σαμηλφκεζε 

ιηβαδηψλ θαη βνζθφηνπνη. ηνηρεία βιάζηεζεο θαη ρισξίδαο ιηβαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Οξγάλσζε 

θαη δνκή ηνπ ιηβαδηθνχ νηθνζπζηήκαηνο. Φσηνζπλζεηηθή ιεηηνπξγία ησλ ιηβαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ 

(δείθηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο, ιηβαδνπνληθή ζεκαζία C3 θαη C4 θπηψλ). Κιηκαηηθνί θαη άιινη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιηβαδηθή παξαγσγή. Γπλακηθή ηεο ιηβαδηθήο βιάζηεζεο θαη 

αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ θπηψλ. Δπηπηψζεηο ηεο βφζθεζεο ζε κνξθνινγηθά θαη απμεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζε θπζηνινγηθέο παξακέηξνπο ζηα ιηβαδηθά θπηηθά είδε. Δπίδξαζε ηεο βφζθεζεο 

ζηε δνκή, ιεηηνπξγία θαη παξαγσγή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

 

Γεληθή Γαζνθνκία -Γαζηθή Οηθνινγία 

Οξηζκφο δάζνπο, Σχπνη Γαζψλ θαη Δμάπισζε ηνπο. Γαζηθή Απηννηθνινγία, Γάζνο θαη Βηνηηθνί θαη 

Αβηνηηθνί Παξάγνληεο ηνπ Πεξηβάιινληνο (θσο, λεξφ, έδαθνο, θπζηνγξαθηθνί παξάγνληεο, βηνηηθνί 

παξάγνληεο, θσηηά θ.ι.π.). Οηθνινγία ηεο Αχμεζεο ησλ Γέλδξσλ (δαζνθνκηθνβηνινγηθέο ηδηφηεηεο 

ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ, άλζεζε, θαξπνθνξία θαη θχηξσζε ησλ ζπφξσλ, δηακφξθσζε θαη αχμεζε 

ππφγεηνπ θαη ππέξγεηνπ ηκήκαηνο ησλ δαζηθψλ δέληξσλ θ.ι.π.). Αγελήο ή Βιαζηεηηθφο 

Πνιιαπιαζηαζκφο. Γαζηθή πλνηθνινγία, Γνκή Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ, Γέζκεπζε  Δλέξγεηαο,  

Παξαγσγή  θαη πζζψξεπζε Βηνκάδαο. ηαζεξφηεηα, Ηζνξξνπία θαη Απηνξξχζκηζε ησλ Γαζηθψλ 

Οηθνζπζηεκάησλ, ηξαηεγηθέο Δπηβίσζεο θαη Αιιεινεπηδξάζεηο,  Δλδνπιεζπζκηαθέο θαη 

Γηαπιεζπζκηαθέο ρέζεηο. Γπλακηθή ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, Ζ Αιιειεπίδξαζε Αληαγσληζκνχ 

-πλαγσληζκνχ θαη  Δπλφεζεο ζηα Γαζηθά Οηθνζπζηήκαηα. 

 

Γαζηθή Γελεηηθή θαη Πξνζηαζία Γαζνγελεηηθώλ Πόξσλ 

Δηζαγσγή ζηε γελεηηθή, Μελδειηθή γελεηηθή, γελεηηθή πιεζπζκψλ, ζπρλφηεηεο γνληδίσλ, ηζνξξνπία, 

γελεηηθή πνηθηιφηεηα, εμέιημε, πξνζαξκνγή, εθηξνπή, νκνκεημία, ξνή γνληδίσλ, πνζνηηθή γελεηηθή, 

αζξνηζηηθφ κνληέιν, θπξηαξρία θαη επίζηαζε, ζπληειεζηήο θιεξνλνκηθφηεηαο, γελεηηθή πνηθηιφηεηα 

ζηα δάζε, πξνέιεπζε, δνθηκέο πξνειεχζεσλ, δαζηθή γνληδησκαηηθή, αιιεινπρίεο DNA δαζηθψλ 

εηδψλ, βάζεηο δεδνκέλσλ, γελεηηθφο πεηξακαηηζκφο, πεηξάκαηα απνγφλσλ, ζπλδπαζηηθή ηθαλφηεηα, 

βειηίσζε δαζνπνληθψλ εηδψλ, καδηθή επηινγή, ζπνξνπαξαγσγνί θήπνη θαη ζπζηάδεο, πβξηδηζκφο, 

δηαρείξηζε γελεηηθψλ πφξσλ ζε παξαγσγηθά δάζε, δαζηθέο θπηείεο, γελεηηθή πνηθηιφηεηα ζε θπζηθέο 

δηαρεηξηδφκελεο ζπζηάδεο, βηνηερλνινγία δαζηθψλ εηδψλ, πξνζηαζία γελεηηθψλ πφξσλ ζηα δάζε, in 

situ, ex situ, ηξάπεδεο γνληδίσλ, πξνζαξκνγή ησλ δαζψλ ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 

Γνκή θαη Ηδηόηεηεο Ξύινπ 

Φπζηθή ηνπ μχινπ.  Μηθξνδνκή ηνπ μχινπ. Μαθξνζθνπηθά θαη κηθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

μχινπ. Μεραληζκφο παξαγσγήο  μχινπ.  θάικαηα δνκήο ηνπ μχινπ θαη επίδξαζε ηνπο ζηελ εκθάληζε 

θαη ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ μχινπ. Ηδηφηεηεο μχινπ, ππθλφηεηα, πγξνζθνπηθφηεηα, ξίθλσζε θαη δηφγθσζε 

ηνπ μχινπ. Μεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ μχινπ.  Μεραληζκνί αιινίσζεο ηνπ μχινπ κε ηελ επίδξαζε 
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βηνηηθψλ θαη αβηνηηθψλ παξαγφλησλ. Μηθξνζθνπηθή θαη καθξνζθνπηθή αλαγλψξηζε μχινπ ησλ 

θπξηφηεξσλ θσλνθφξσλ  θαη πιαηχθπιισλ ηεο Διιάδαο 

 

Γαζηθή Οηθνθπζηνινγία 

Ο ξφινο θαη ζεκαζία ηεο Γαζηθήο Οηθνθπζηνινγίαο. Θεκειηψδεηο έλλνηεο: πξνζαξκνγή – 

πξνζαξκνζηηθφηεηα, ζηξαηεγηθή – ηαθηηθή, πξνζαξκνζηηθνί κεραληζκνί, θπζηθή επηινγή. Σν αβηνηηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ.  Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία, πνηφηεηα θσηφο, έληαζε 

θσηνπεξίνδνο, ζπγθέληξσζε CΟ2, πδαηηθφ έιιεηκα, πςειέο θαη ρακειέο  ζεξκνθξαζίεο). Ζ 

νηθνθπζηνινγία ηεο θσηνζχλζεζεο. Σν βηνρεκηθφ, θπζηνινγηθφ θαη νηθνινγηθφ πιαίζην ησλ 

θσηνζπλζεηηθψλ ηχπσλ C3, C4 θαη CAM. Πξνζαξκνζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θάζε 

ηχπνπ ζε δηάθνξνπο νηθφηνπνπο. Αληηδξάζεηο ησλ δέλδξσλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

Οηθνθπζηνινγία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Καηαπφλεζεο. Κίλεζε ηνπ λεξνχ ζηα δέλδξα. Απψιεηα θαη 

απνζήθεπζε λεξνχ. Τδαηνδηαζεζηκφηεηα θαη παξαγσγηθφηεηα. Τδαηηθφ έιιεηκκα (μεξαζία). 

Πιεκκχξεο Αιαηφηεηα. Τςειή ζεξκνθξαζία. Υακειή ζεξκνθξαζία. Κνηλνί κεραληζκνί απάληεζεο 

ησλ θπηψλ ζηελ πεξηβαιινληηθή θαηαπφλεζε. Οηθνθπζηνινγία ησλ πεξκάησλ θαη ηεο Φχηξσζεο   Ζ 

Οηθνθπζηνινγία ζηελ δαζηθή πξάμε. 

 

Ηρζπνπνλία Γιπθέσλ Τδάησλ  

Δηζαγσγή ζηελ νηθνινγία ησλ εζσηεξηθψλ πδάησλ. Γεσγξαθηθή θαηαλνκή θαη κεηαλάζηεπζε ησλ 

ηρζχσλ. Σξνθηθέο ζπλήζεηεο. Μέζνδνη εθηίκεζεο αθζνλίαο πιεζπζκνχ. Δμσηεξηθά κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηρζχσλ. πζηεκαηηθή θαηάηαμε ησλ ηρζχσλ. Πεξηγξαθή θαη βηνινγία ησλ 

ζεκαληηθφηεξσλ ηρζχσλ πνπ απαληψληαη ζηα εζσηεξηθά χδαηα ηεο ρψξα καο. Αξρέο δηαρείξηζεο ησλ 

εζσηεξηθψλ πδάησλ. 
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Δθαξκνζκέλε Γαζνθνκία  

πζηαδνγλσζία, Γηαρεηξηζηηθέο θαη Γαζνπνληθέο Μνξθέο Γάζνπο. Σερληθέο Ίδξπζεο πζηάδσλ, 

Σερληθή ηεο Φπζηθήο Αλαγέλλεζεο. Καιιηέξγεηα Γάζνπο (βαζηθέο αξρέο, θαιιηεξγεηηθά κέηξα, 

θαιιηέξγεηα λενθπηεηψλ, ππθλνθπηεηψλ, θνξκηδίσλ θαη θνξκψλ, θεπεπηνχ δάζνπο, δεπηεξεχνπζαο 

ζπζηάδαο, θιαδεχζεηο). Αλαγσγή ησλ Πξεκλνθπψλ δαζψλ. Υεηξηζκνί Γνκήο πζηάδσλ, Δηδηθνί 

Γαζνθνκηθνί Υεηξηζκνί. 

 

Γηαρείξηζε θαη Βειηίσζε Ληβαδηώλ  

θνπνί θαη κέζνδνη απνγξαθήο ησλ ιηβαδηψλ. εκαζία θαη δείθηεο θαλνληθήο ρξήζεο ησλ ιηβαδηψλ. 

Μέζνδνη πξνζδηνξηζκνχ ηεο γεπζηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγήο. πληειεζηήο βνζθεζηκφηεηαο θαη 

κέηξεζε ηνπ πνζνζηνχ ρξεζηκνπνίεζεο. Πξνζδηνξηζκφο βνζθντθαλφηεηαο θαη βνζθνθφξησζεο. 

Αμηνιφγεζε ιηβαδηθήο θαηάζηαζεο. Λφγνη ππνβάζκηζεο ιηβαδηψλ. Πξνζαξκνγή ιηβαδηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζηηο θιηκαηηθέο κεηαβνιέο. Απνθαηάζηαζε ιηβαδηψλ. ρεδηαζκέλα ζπζηήκαηα 

βφζθεζεο. Καηαπνιέκεζε αλεπηζχκεησλ θπηψλ. πνξά ιηβαδηθψλ εηδψλ. Γελεηηθή βειηίσζε 

ιηβαδηθψλ θπηψλ γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο θιηκαηηθέο 

κεηαβνιέο. Λίπαλζε ιηβαδηψλ. Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη δηαηξνθήο ησλ δψσλ κέζα ζηα 

ιηβάδηα. Μειέηεο δηαρείξηζεο θαη βειηίσζεο ιηβαδηψλ. 

 

Οηθνινγία θαη Γηαρείξηζε Άγξηαο Παλίδαο 

Βαζηθέο έλλνηεο-νξηζκνί νηθνινγίαο ηεο άγξηαο παλίδαο. Δηζαγσγή ζηε δηαρείξηζε ηεο άγξηαο παλίδαο. 

Δθηίκεζε αθζνλίαο πιεζπζκνχ. Ρπζκφο αχμεζεο πιεζπζκνχ. Μέζνδνη εθηίκεζεο ηξνθηθψλ 

ζπλεζεηψλ. Δπίδξαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ άγξηα παλίδα. Πξνζηαζία απεηινχκελσλ εηδψλ. 

Γηαρείξηζε μεληθψλ εηζβιεηηθψλ εηδψλ. Γηαρείξηζε ζεξακαηηθψλ εηδψλ. Κάξπσζε ζεξακαηηθψλ εηδψλ. 

ρεδηαζκφο θαη ιεηηνπξγία εθηξνθείνπ ζεξακάησλ. Έιεγρνο αλεπηζχκεησλ εηδψλ. Αλζξσπνγελείο 
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επηδξάζεηο ζηελ άγξηα παλίδα. Αλαγλψξηζε ησλ θπξηφηεξσλ ζειαζηηθψλ, πηελψλ, εξπεηψλ θαη 

ακθίβησλ ηεο Διιάδαο. 

 

Υεκεία θαη Υεκηθά Πξντόληα Ξύινπ 

Υεκηθή ζχζηαζε θαη αλάιπζε ηνπ μχινπ. Υαξαθηεξηζηηθά, ηδηφηεηεο θαη ρεκηθέο αληηδξάζεηο ηεο 

θπηηαξίλεο, ησλ εκηθπηηαξηλψλ , ηεο ιηγλίλεο θαη ησλ εθρπιηζκάησλ. Υεκηθέο ηδηφηεηεο θαη 

αμηνπνίεζε ηνπ μχινπ (ρεκηθά πξντφληα, μπινπνιηφο, ραξηί, πνιπκεξή πξντφληα θπηηαξίλεο, πξνίφληα 

πδξφιπζεο, ιηγλίλεο, εθρπιηζκάησλ θαη ελέξγεηαο).  

 

Πξαθηηθή Άζθεζε ζην Γαζηθό Υσξηό Διαηηά Γξάκαο 
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Γηεπζεηήζεηο Οξεηλώλ Τδάησλ 

Βαζηθέο έλλνηεο-εηζαγσγή. Υεηκαξξηθά ξεχκαηα. Σν λεξφ ζην ρψξν ησλ ξεπκάησλ. Παξαγσγή θεξηψλ 

πιηθψλ. Γεληθή δηάβξσζε, ππνβάζκηζε - δηαθίλεζε θεξηψλ πιψλ, δηαθίλεζε. Ζ κνξθνινγηθή εμέιημε 

ησλ ρεηκαξξηθψλ ξεπκάησλ. Οη αξρέο ηεο πδξνγεσλνκηθήο δηεπζέηεζεο. Πξνζηαηεπηηθή δηεπζέηεζε. 

Τδξνινγηθή δηεπζέηεζε. Τδξνλνκηθά έξγα. Φξάγκα βάξνπο. Κακππιφ θξάγκα. Άιινη ηχπνη 

θξαγκάησλ.  

Γαζηθή Γηαρεηξηζηηθή I 

Σν αληηθείκελν ηεο Γαζηθήο Γηαρεηξηζηηθήο θαη ε ζέζε ηεο ζηε δαζνπνλία. Ηζηνξηθή εμέιημε, αξρέο θαη 

ιεηηνπξγίεο ηνπ κάλαηδκελη. Βνεζήκαηα ζρεδηαζκνχ θαη αλάιπζεο. Γηαδηθαζία επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο. Γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο. Υξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο. Αξρέο (αεηθνξία – βηψζηκε 

αλάπηπμε) θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δαζνπνλίαο. Βαζηθέο έλλνηεο δαζηθήο δηαρεηξηζηηθήο. Γηαδηθαζία 

αχμεζεο νκειίθσλ ζπζηάδσλ. Σν πξφηππν ηνπ θαλνληθνχ νκήιηθνπ δάζνπο. Χξηκφηεηεο ζπζηάδσλ 

θαη πεξίηξνπνο ρξφλνο. Σν πξφηππν ηνπ θεπεπηνχ δάζνπο. Καηά ρψξν ηάμε θαη δηαίξεζε δάζνπο. 

 

πγθνκηδή Γαζηθώλ Πξντόλησλ  

Δίδε θαη κέζα εξγαζηψλ, δηακφξθσζε, ηαμηλφκεζε θαη δηαθίλεζε δαζηθψλ πξντφλησλ πζηήκαηα  

ζπγθνκηδήο μχινπ. Φνξείο ζπγθνκηδήο μχινπ ζηελ Διιάδα. Μεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπγθνκηδή, ηελ δηαθίλεζε  θαη ηελ πξσηνγελή ζην δάζνο επεμεξγαζία ηνπ 

μχινπ ζηελ Διιάδα θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία κεραλψλ ζπγθνκηδήο. Σερληθέο 

θαη νηθνλνκηθέο παξάκεηξνη κεραλψλ. Δχξνο ηερληθήο ρξήζεο θαη ηερληθά φξηα θ.ιπ. Οηθνινγηθά 

θξηηήξηα εθηίκεζεο κεζφδσλ εξγαζίαο θαη εμνπιηζκνχ.  Κξηηήξηα επηινγήο νξηζκέλσλ ηχπσλ 

εμνπιηζκνχ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ηελ ηζρχ, ηε κέζε σξηαία παξαγσγηθφηεηα. Δξγαζηαθέο κειέηεο 

ρξφλνπ.  

 

Γαζηθή Οηθνλνκηθή 

Βαζηθέο αξρέο ηεο δαζηθήο νηθνλνκηθήο. Οηθνλνκηθή ησλ ζπληειεζηψλ ηεο δαζηθήο παξαγσγήο. 

Πξνζθνξά θαη δήηεζε δαζηθψλ πξντφλησλ. Σα νηθνλνκηθά καζεκαηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε. 

Κνζηνιφγεζε ηεο δαζηθήο παξαγσγήο. Σηκέο δαζηθψλ πξντφλησλ. Κνηλσληθφο θαη νηθνλνκηθφο 

ζρεδηαζκφο ζηηο δαζηθέο εθκεηαιιεχζεηο. ρεδηαζκφο θαη δηαρείξηζε δαζηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Μηθξννηθνλνκηθή θαη καθξννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ δαζηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ θαη ησλ δαζηθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Κνηλσληθή νηθνλνκία. Marketing δαζηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Οηθνλνκηθή ησλ 

δαζηθψλ βηνκεραληψλ. 
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Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ Πεξηβάιινληνο.  

Δηζαγσγή. Ηζηνξηθή εμέιημε.  Βαζηθέο έλλνηεο γεσγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ (Γ..Π.). 

Αλάιπζε ρψξνπ. Οθέιε θαη εθαξκνγέο απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ Γ..Π. Όξγαλα θαη ινγηζκηθά 

Γ..Π. Καηεγνξίεο δεδνκέλσλ ζε έλα Γ..Π. Δηζαγσγή δεδνκέλσλ. Πξνβνιηθά ζπζηήκαηα. 

Μεηαζρεκαηηζκνί ζπληεηαγκέλσλ. Γνκή, νξγάλσζε θαη δηαρείξηζε ρσξηθψλ θαη κε ρσξηθψλ 

δεδνκέλσλ-Σνπνινγία. πζρεηίζεηο ζεκαηηθψλ επηπέδσλ. Γεσγξαθηθή Αλάιπζε-κέξνο I. Γεσγξαθηθή 

Αλάιπζε-κέξνο II. Αξρέο ραξηνγξάθεζεο. Σα Γ..Π. ζηε ιήςε απνθάζεσλ δηαρείξηζεο, πξνζηαζίαο 

θαη αλάπηπμεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
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Πξνζηαζία θαη Αξρηηεθηνληθή Γηακόξθσζε Φπζηθνύ Σνπίνπ  

Βαζηθέο αξρέο θαη ζχγρξνλεο ηάζεο έξεπλαο. Πξνζηαηεπφκελεο θπζηθέο πεξηνρέο, πξνζηαηεπφκελα 

είδε  ρισξίδαο  θαη  παλίδαο.  Πξνζηαζία  ηεο  βηνπνηθηιφηεηαο. Αξρηηεθηνληθή  δηακφξθσζε  θπζηθνχ 

ηνπίνπ,  αλζξψπηλεο  δξαζηεξηφηεηεο  θαη  νη  επηπηψζεηο  ηνπο  ζην  θπζηθφ  ηνπίν.  Γηαρείξηζε  θαη 

απνθαηάζηαζε θπζηθνχ ηνπίνπ. Βιάζηεζε θαη ρεηξηζκφο ηεο γηα ηελ αηζζεηηθή βειηίσζε ηνπ ηνπίνπ. 

 

Δπελδύζεηο θαη Αλάπηπμε Γαζηθώλ Πόξσλ 

Βαζηθέο έλλνηεο, αξρέο θαη κέζα ρξεκαηνδφηεζεο. Γεκφζηεο δαπάλεο θαη δαζηθνί πφξνη. 

Υξεκαηνδνηήζεηο, επελδχζεηο ζηε Γαζνπνλία θαη ζην πεξηβάιινλ. Δπελδπηηθά θαη αλαπηπμηαθά 

ζρέδηα θαη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ηνπο. Υξεκαηνδνηηθά κέζα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σερληθέο 

αμηνιφγεζεο θαη ζπκβνιή ησλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, θαλνληζκψλ θαη πξσηνβνπιηψλ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ δαζηθψλ πφξσλ, ηεο δαζνπνλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο απφ ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ θαη δαζηθψλ πφξσλ. Υσξνηαμία θαη αλάπηπμε ησλ δαζηθψλ 

πφξσλ. Γαζηθνί πφξνη θαη δαζηθή αλάπηπμε. ρεδηαζκφο, αλάιπζε, δηαρείξηζε θαη αμηνιφγεζε 

αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, έξγσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο. 

Δπελδχζεηο, δαζηθνί πφξνη θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο 

κεηνλεθηηθέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο. ηξαηεγηθέο αλάπηπμεο θπζηθψλ θαη δαζηθψλ πφξσλ. 

Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαδηθαζίεο Λήςεο Απνθάζεσλ 

Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν ράξαμεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο πνπ έρεη 

σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Απηά ζπλδένληαη θπξίσο 

κε ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηα αηπρήκαηα θαη ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο. Αλαιχνληαη ε πεγέο ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη νη πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο κέζα απφ δηαδηθαζίεο ιήςεο 

πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ. Σνλίδνληαη επίζεο ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο δηθαηνζχλεο, εζηθήο θαη 

εθπαίδεπζεο, ελψ παξνπζηάδνληαη θαη κειινληηθέο πξνθιήζεηο γηα ην πεξηβάιινλ πνπ είλαη ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ. 

Γαζηθή Γηαρεηξηζηηθή II 

ρεδηαζκφο ζηε Γαζνπνλία - Δηζαγσγή ζηηο κεζφδνπο δηαρείξηζεο. Μέζνδνο Δηήζησλ πινηνκίσλ. 

Μέζνδνο Πεξηνδηθψλ μπισδψλ ιεκκάησλ. Μέζνδνο Πεξηνδηθψλ πινηνκίσλ. πλδπαζκέλε κέζνδνο. 

Μέζνδνη θιάζεσλ ειηθίαο. Μέζνδνη θαλνληθνχ μπιαπνζέκαηνο θαη αχμεζεο ή καζεκαηηθψλ ηχπσλ. 

Μέζνδνη ειέγρνπ. χγρξνλεο Μέζνδνη Γηαρείξηζεο – Πνιιαπιή Υξήζε. Παλεπξσπατθά Κξηηήξηα θαη 

Γείθηεο Αεηθνξηθήο Γηαρείξηζεο ησλ Γαζψλ. Pan-European Operational Level Guidelines for SFM. 

Improved Pan-European Indicators for Sustainable Forest Management. Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία ζην 

δηαρεηξηζηηθφ ζρέδην. Σν πεξηερφκελν ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ. 

 

 

Σερλνινγία Ξύινπ 
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Σερλνινγία παξαγσγήο (πξψηεο χιεο, κεραλήκαηα, ζηάδηα παξαγσγήο, ηερλνινγηθέο ζπλζήθεο) θαη 

κεηαπνίεζεο πξνηφλησλ μχινπ (πξηζηή μπιεία, παξθέηα, μπιφθπιια, αληηθνιιεηά, επηθνιιεηά, 

κνξηνζαλίδεο, ηλνζαλίδεο, ραξηί θαη άιια ζχλζεηα πξνηφληα). Ηδηφηεηεο θαη ρξήζεηο ησλ πξνηφλησλ. 

Παξαγσγή ελέξγεηαο απφ μχιν.  

 

Κιηκαηηθή Αιιαγή 

Δηζαγσγή ζηελ αηκφζθαηξα θαη ηελ αθηηλνβνιία, θπζηθνί κεραληζκνί κεηαβνιήο ηνπ θιίκαηνο, 

παιαηνθιηκαηηθέο κεηαβνιέο, αλζξσπνγελήο παξέκβαζε ζην θιίκα, θιηκαηηθή αιιαγή ζηελ 

Αλζξσπφθαηλν Δπνρή: έθζεζε, πξνζαξκνγή θαη εππάζεηα, παγθφζκηεο θιηκαηηθέο ηάζεηο, ζελάξηα 

θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ, θιηκαηηθή αιιαγή θαη δεκφζηα πγεία, θιηκαηηθή 

αιιαγή θαη επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, θιηκαηηθή αιιαγή θαη επηπηψζεηο ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα, 

πνιηηηθέο γηα ην θιίκα θαη κεηξηαζκφο θιηκαηηθήο αιιαγήο, εθαξκνγή: παξάδεηγκα θιηκαηηθήο 

επηδεκηνινγηθήο κειέηεο. 

 

Πξαθηηθή Άζθεζε ζην Γαζηθό Υσξηό Διαηηά Γξάκαο 

 

Πξαθηηθή Άζθεζε ζε Γαζηθνύο Φνξείο 

χλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο κε ην επαγγεικαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο, εμάζθεζε ζε 

επαγγεικαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη  εμνηθείσζε  κε ηα πξαγκαηηθά θνηλσληθά θαη δαζηθά-

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Δλίζρπζε ηεο εκπεηξίαο ζπλεξγαζίαο θαη δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο  

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ. 
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Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη Γαζηθά Οηθνζπζηήκαηα 

Δπίδξαζε ηεο Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ζηα Γαζηθά Οηθνζπζηήκαηα. Αλακελφκελεο θαηλνινγηθέο αιιαγέο 

(Έθπηπμε ησλ θχιισλ, Αλζνθνξία, Γηαζπνξά ηεο γχξεο, Δκθάληζε ησλ αλζέσλ, Χξίκαλζε ησλ 

θαξπψλ, Κηηξίληζκα θαη Πηψζε ησλ θχιισλ). Αιιαγέο ζηε Φπζηνινγία θαη ζην Μεηαβνιηζκφ 

(Μεηαβνιέο ζην ξπζκφ θσηνζχλζεζεο, δηαπλνήο θαη αλαπλνή). Δπίδξαζε ζηελ αχμεζε (Μείσζε ηεο 

αχμεζεο ησλ δαζηθψλ δέλδξσλ, ηεο δέζκεπζεο άλζξαθα θαη ηεο ππέξγεηαο βηνκάδαο, Γηαθνξνπνίεζε 

αλά  δαζνπνληθφ  είδνο).  Πξνζαξκνζηηθή  Ηθαλφηεηα  ησλ  Γαζηθψλ  εηδψλ (Γηαθνξεηηθή  αλά  είδνο-

Πιαζηηθφηεηα  ηεο  θσηνζπλζεηηθήο  ιεηηνπξγίαο,  Πξνζαξκνγή  ησλ  ιεηηνπξγηψλ,  Αληνρή  ζηελ 

μεξαζία). Γαζνθνκηθνί Υεηξηζκνί θαη Κιηκαηηθή Αιιαγή. Ζ επίδξαζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ θιίκαηνο 

ζηε βηνπνηθηιφηεηα ησλ δαζψλ - ρεηξηζκνί γηα ηελ πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο.  Ζ παξαβιάζηεζε 

σο αληίδξαζε ησλ δαζνπνληθψλ εηδψλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ κεηά απφ δηαηαξάμεηο –ε πεξίπησζε 

ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη  ηεο ρξήζεο ηεο παξαβιαζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ εηδψλ απφ ηελ δαζηθή 

πξάμε. Ζ δηαδηθαζία ηεο επλφεζεο σο εξγαιείν αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη 

ζηα νηθνζπζηήκαηα σο ζπλέπεηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

 

Φπηώξηα -Αλαδαζώζεηο 

θνπφο αλαδαζψζεσλ. Βαζηθέο αξρέο ηεξνχκελεο θαηά ηηο αλαδαζψζεηο. Δθινγή θαη έιεγρνο ηνπ 

πιηθνχ  ζπνξάο.  Μέζνδνη  ηερλεηήο  ίδξπζεο  ζπζηάδσλ.  Σερλεηή  ίδξπζε  ζπζηάδσλ  δηα  ζπνξάο. 

Σερλεηή ίδξπζε ζπζηάδσλ δηα θπηεχζεσο. Αλαδαζψζεηο θαη βηνπνηθηιφηεηα. ρέδην αλαδαζψζεσλ. 

Δθινγή ζέζεο ηδξχζεσο δαζηθνχ θπησξίνπ. ρέδην δαζηθνχ θπησξίνπ. Γαζηθά θπηψξηα θαη παξαγσγή 

θπηαξίσλ. Παξαγσγή γπκλφξηδσλ θπηαξίσλ.  Άξδεπζε  δαζηθψλ  θπησξίσλ.  Πεξηπνίεζε  θαη  

πξνζηαζία  ησλ  θπηαξίσλ. Δμαγσγή, ζπζθεπαζία θαη κεηαθνξά ησλ θπηαξίσλ. Γηαθχιαμε θπηαξίσλ. 

Παξαγσγή θπηαξίσλ κεηά ξηδνρψκαηνο.  Παξαγσγή  θπηαξίσλ  θαη  δελδξπιιίσλ  αγελψο.  Λίπαλζε 

ησλ  θπησξίσλ.   

 

Γαζηθή Δλέξγεηα 
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Αξρέο, κέζνδνη θαη κέζα αμηνιφγεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο δαζηθήο ελέξγεηαο. Ζ δαζηθή βηνκάδα σο 

πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. Ηθαλφηεηα ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο. Τθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη πιεζπζκηαθέο αλάγθεο ελέξγεηαο, πξνβιήκαηα θαη 

πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ηεο δαζηθήο ελέξγεηαο. ρεδηαζκφο θαη κνληέια δαζηθήο ελέξγεηαο. 

Παξαγσγή μπινθαπζίκσλ θαη δαζηθψλ ππνιεηκκάησλ (ζπγθνκηδήο θαη θαηεξγαζίαο μχινπ). 

Πξνβιήκαηα θαη πξννπηηθέο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο μπινθαπζίκσλ. Σξφπνη επίηεπμεο 

επάξθεηαο δαζηθήο ελέξγεηαο.  

 

Γαζηθή Πνιηηηθή 

Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο αζρνιείηαη κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο κηα ζχγρξνλεο Γαζηθήο 

Πνιηηηθήο, φπνπ κέζα απφ ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ δαζψλ ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο. Παξνπζηάδνληαη νη ζρέζεηο κεηαμχ δάζνπο θαη ηνπ θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ 

θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη νη πξνθιήζεηο ηεο εζληθήο δαζνπνλίαο, ηδηαίηεξα ζε έλα 

κεηαβαιιφκελν θιίκα. Αλαιχνληαη ηα θξηηήξηα θαη κέζα δαζηθήο πνιηηηθήο ζηε ιήςε δαζνπνιηηηθψλ 

απνθάζεσλ, γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα απνηειεζκαηηθή δαζηθή δηνίθεζε θαη πεξηβαιινληηθή 

δηαθπβέξλεζε, ππφ ην πξίζκα ησλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ δεζκεχζεσλ ηεο ρψξαο. Ζ ελίζρπζε ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ε αχμεζε ηεο δαζηθήο παξαγσγήο, ε αλάπηπμε ησλ δαζηθψλ 

ζπλεηαηξηζκψλ, ε ελζσκάησζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, απνηεινχλ ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο γηα 

ηελ εζληθή δαζηθή πνιηηηθή.  

 

Γαζηθό Γίθαην 

Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο αζρνιείηαη κε βαζηθέο έλλνηεο δαζηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

δαζνιφγνπ ηεο πξάμεο. Ζ πνιππινθφηεηα ηεο Γαζηθήο Ννκνζεζίαο ζπληζηά απαξαίηεηε ηελ 

εκπέδσζε βαζηθψλ ζεσξεηηθψλ ελλνηψλ Γηθαίνπ θαη αξρψλ Αζηηθνχ Γηθαίνπ. 

 

Γαζηθέο Ππξθαγηέο 

Δηζαγσγή ζην θαηλφκελν ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Αλαθνξά ζηηο δαζηθέο ππξθαγηέο ζηνλ θφζκν θαη 

ζηηο κεγαιχηεξεο δαζηθέο ππξθαγηέο ηεο ρψξαο καο. πρλφηεηα ησλ Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ ζηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο θαη θαηαλνκή ηνπο θαηά γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα. Οη δαζηθέο ππξθαγηέο ζηελ Διιάδα 

(ζηαηηζηηθά ζηνηρεία). Αξηζκφο θαη θαηγφκελε έθηαζε. πρλφηεηα ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. πρλφηεηα ππξθαγηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο. Έλαξμε ππξθαγηψλ ζηε 

δηάξθεηα ηνπ 24/ψξνπ. Αλάιπζε ησλ αηηηψλ ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Κνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, 

πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη δαζηθέο ππξθαγηέο. Υξφλνο απφ ηελ έλαξμε ηεο ππξθαγηάο έσο ην ρξφλν 

έλαξμεο ηεο θαηάζβεζεο ηεο ππξθαγηάο. Απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ θαη κεραλψλ ζηελ θαηάζβεζε ησλ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Δπίδξαζε ησλ ππξθαγηψλ θαη βιάβεο ζε αλζξψπνπο, ζπίηηα θαη πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. Μέηξα πξνθχιαμεο ζπηηηψλ απφ ηηο ππξθαγηέο. Δπίδξαζε θαη βιάβεο ησλ δαζηθψλ 

ππξθαγηψλ ζηε θπηνθνηλσληθή έλσζε (Climax). Δπίδξαζε ζηε κηθξνρισξίδα θαη κηθξνπαλίδα. 

Χθέιηκεο επηδξάζεηο ησλ ππξθαγηψλ. Απνγξαθή, Μέηξεζε, θαη ραξηνγξάθεζε ηεο θαχζηκεο δαζηθήο 

χιεο. Δίδε Γαζηθψλ Ππξθαγηψλ. Οηθνινγία θαη Ππξθαγηέο Γαζηθψλ Δηδψλ θαη Φπηνδηαπιάζεσλ ζηελ 

Διιάδα. πκπεξηθνξά θαη ηδηφηεηεο ηεο θσηηάο. Έληαζε ηεο θσηηάο. Τγξαζία ηεο θαχζηκεο χιεο. 

Δθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ ππξθαγηάο. Μεηξεηέο θηλδχλνπ Ππξθαγηάο. Μεηεσξνινγηθνί παξάγνληεο θαη 

δαζηθέο ππξθαγηέο. Γηαρείξηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ - Πξφιεςε δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Αηηίεο έλαξμεο 

ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ.  Δμππεξέηεζε θαη θηιία κε πεξηνίθνπο, 

εξγαδνκέλνπο, επηζθέπηεο, θ.ιπ.. Σηκσξία ησλ ελφρσλ.. Αλίρλεπζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ. 

Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη εζεινληηζκφο. Γηαρείξηζε δαζηθψλ ππξθαγηψλ - Διάηησζε 

θηλδχλνπ. Γξφκνη θαη αληηππξηθέο δψλεο. Αληηππξηθέο δψλεο (ισξίδεο) ή γπκλέο απφ βιάζηεζε δψλεο. 

Αληηππξηθή γξακκή. Τπνιείκκαηα πινηνκηψλ. Γηαρείξηζε θαη δηεπζέηεζε ηεο θαχζηκεο δαζηθήο χιεο. 

Πξνδηαγξακκέλν (ειεγρφκελν) θάςηκν. Δίδνο δάζνπο ή θαηγφκελεο βιάζηεζεο θαη θαηάζβεζε 
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ππξθαγηψλ. Οπζίεο θαη θαηάζβεζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Δξγαιεία, κεραλήκαηα θαη πξνζσπηθφ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηάζβεζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Πξνζσπηθφ, κεραλέο θαη κέζα 

θαηάζβεζεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ Διιάδα. Καηάζβεζε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ ζηελ πξάμε. 

Οξγάλσζε δαζνππξνζβεζηψλ. Μέζνδνη θαηάζβεζεο ππξθαγηψλ. Αξρέο πξψηεο πξνζβνιήο. Σξφπνη 

θαηάζβεζεο ησλ ππξθαγηψλ κηθξψλ θαη κεγάισλ. Σα αεξνπιάλα θαη ηα ειηθφπηεξα ζηελ θαηάζβεζε 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ. Υξεζηκνπνίεζε Γαζνππξνζβεζηψλ.  
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Πηπρηαθή Γηαηξηβή 
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Ληβαδηθά Φπηά  

Βνηαληθά, νηθνινγηθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαη ησλ πεξηζζφηεξν 

εμαπισκέλσλ ιηβαδηθψλ εηδψλ ζηελ Διιάδα. πκβνιή ησλ ιηβαδηθψλ θπηψλ ζηελ παξαγσγή 

βνζθήζηκεο χιεο γηα αγξνηηθά θαη άγξηα θπηνθάγα δψα. Υξήζε ιηβαδηθψλ θπηψλ ζε ριννηάπεηεο θαη 

ζε απνθαηαζηάζεηο δηαηαξαγκέλσλ εθηάζεσλ. Δλαιιαθηηθέο ρξήζεηο ιηβαδηθψλ θπηψλ. 

Βηνπνηθηιφηεηα ζηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα. 

 

Μηθξνβηνινγία Δδάθνπο   

Πεξηγξαθή ηνπ εδαθηθνχ πεξηβάιινληνο. πκβνιή ησλ κηθξννξγαληζκψλ ζηελ εδαθνγέλλεζε. 

Καηεγνξίεο κηθξννξγαληζκψλ ηνπ εδάθνπο, θαη κεραληζκνί ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην εδαθηθφ πεξηβάιινλ. 

Ο ξφινο ησλ κηθξννξγαληζκψλ ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. πκβνιή ησλ κηθξννξγαληζκψλ ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ θνηηνθνηλσηήησλ. πκβνιή ησλ κηθξννξγαληζκψλ ζηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ 

ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ. Βηνινγηθή αδσηνδέζκεπζε, κπθνξξηδηαθή ζπκβίσζε. Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ 

κπθνξξηδηαθψλ κπθήησλ θαη θπηψλ ζε αηνκηθφ, θαη νηθνινγηθφ επίπεδν.  

 

Πξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία 

Βαζηθέο έλλνηεο, γέλλεζε θαη εμέιημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ίδξπζε θαη νξγάλσζε επηρείξεζεο, 

ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία. Δλλνηνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

δηάθξηζε ηεο θαηλνηνκίαο, αμηνιφγεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Ο ξφινο ησλ 

Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ. Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, δηεξεχλεζε επηρεηξεκαηηθψλ 

επθαηξηψλ, πνιηηηθέο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θνξείο ππνζηήξημεο, δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη δηαδνρή. Δπηρεηξεκαηηθέο ζπζηάδεο θαη δίθηπα, δηαζπλδέζεηο 

κεηαμχ θνξέσλ, αλάπηπμε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Υξεκαηνδφηεζε, ηηκνιφγεζε, θνζηνιφγεζε, 

αλάπηπμε ηδεψλ γηα λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, αμηνιφγεζε ηδεψλ, δηαρείξηζε επηρεηξεκαηηθψλ 

νλνκάησλ (brandnames, trademarks), δηαθήκηζε. Υξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε. Πξάζηλε νηθνλνκία. 

Πξάζηλε αλάπηπμε. Πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα. Πξάζηλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Πεξηβαιινληηθή 

επίδνζε επηρεηξήζεσλ. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε. Μειέηε θαη αλάιπζε επηιεγκέλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ (case studies). 

 

Γαζηθή Αλαςπρή 
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Δηζαγσγηθέο έλλνηεο. Αλαςπρή-πνηφηεηα δσήο. Κνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη ρσξνηαμηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο Γαζηθήο Αλαςπρήο. Πξνζθνξά θαη δήηεζε πεξηνρψλ Γαζηθήο Αλαςπρήο. 

Γξαζηεξηφηεηεο Γαζηθήο Αλαςπρήο. ρεδηαζκφο πεξηνρψλ αλαςπρήο. Γηνίθεζε πεξηνρψλ αλαςπρήο. 

ρέζεηο ηεο Γαζηθήο Αλαςπρήο πξνο άιιεο ρξήζεηο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Πξννπηηθέο αλαςπρήο. 

Δπηκφξθσζε θνξέσλ ζε ζέκαηα ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο. Αλαςπρή ζε αζηηθά πάξθα θαη 

πξνζηαηεπφκελεο θπζηθέο πεξηνρέο.  

 

Γεηγκαηνιεςία - Πεηξακαηηθνί ρεδηαζκνί 

Απιή ηπραία δεηγκαηνιεςία, ζηξσκαησκέλε ηπραία δεηγκαηνιεςία, ζπζηεκαηηθή δεηγκαηνιεςία, 

δεηγκαηνιεςία άληζσλ πηζαλνηήησλ, πνιπζηαδηαθή δεηγκαηνιεςία, πνιπθαζηθή δεηγκαηνιεςία, 

δεηγκαηνιεςία ζε δηαδνρηθέο πεξηπηψζεηο, άιιεο δεηγκαηνιεπηηθέο κέζνδνη. Πξν-πεηξακαηηθνί, 

ςεπδείο, αιεζείο πεηξακαηηθνί ζρεδηαζκνί. 
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Γηδαθηηθή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπηζηήκεο 

Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ δηδαθηηθή σο επηζηήκε. Ζ πξνβιεκαηηθή ηεο ζεσξίαο ηεο 

δηδαζθαιίαο. Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. Έλλνηα θαη πεξηερφκελν αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

Αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Οη ζθνπνί ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ έλλνηα ηνπ 

ζθνπνχ δηδαζθαιίαο. Δπίπεδα εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ. Πεξηερφκελν εθπαηδεπηηθψλ ζθνπψλ. 

Σαμηλνκήζεηο δηδαθηηθψλ ζηφρσλ. Σα κέζα δηδαζθαιίαο. Ζ έλλνηα ησλ κέζσλ δηδαζθαιίαο. Δίδε 

κέζσλ δηδαζθαιίαο. Οη κνξθέο δηδαζθαιίαο. Ζ έλλνηα ησλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο. Άκεζεο θαη 

ζπλεξγαηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο. Γηδαθηηθά κνληέια. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ. Γεληθέο 

αξρέο αμηνιφγεζεο. Σξφπνη θαη ηερληθέο αμηνιφγεζεο. 

Γνληκόηεηα Γαζηθώλ εδαθώλ    

Γνληκφηεηα εδαθψλ. Θξεπηηθά ζηνηρεία, πξνέιεπζε θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηηο θπζηθέο θαη ρεκηθέο 

ηδηφηεηεο. Μαθξν θαη κηθξνζξεπηηθά ζηνηρεία, αλαιπηηθή πεξηγξαθή, κεραληζκνί πξφζιεςεο, 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ζξεπηηθψλ ζε επίπεδν θπηνχ θαη ζπζηάδαο. πκπηψκαηα έιιεηςεο ζξεπηηθψλ. 

Δθηίκεζε γνληκφηεηαο. Ληπάλζεηο, κνξθέο ιηπαζκάησλ θαη εδαθνβειηησηηθψλ. Δθαξκνγέο 

εδαθνβειηησηηθψλ.  

 

Γαζηθή Φπηνθνηλσληνινγία θαη Φπηνγεσγξαθία 

Δμέιημε θαη γλσζηηθφ πεδίν ηεο Φπηνθνηλσληνινγίαο. Μνλάδεο βιάζηεζεο κε θπζηνγλσκηθά θξηηήξηα, 

δηάπιαζε. Βηνηηθέο κνξθέο, βηνηηθά θάζκαηα. Έξεπλα θπηνζπζηάδσλ - Γηελέξγεηα θπηνιεςίαο. 

Μνλάδεο βιάζηεζεο θαηά Braun-Blaquet, ηαμηλφκεζε κνλάδσλ βιάζηεζεο, ραξαθηεξηζηηθά θαη 

δηαθνξηζηηθά είδε. Γπλακηθή ηεο βιάζηεζεο. Φπηνθνηλσλία θιίκαμ. Καηάηαμε ηεο δαζηθήο βιάζηεζεο 

ηεο Διιάδαο. Σχπνη ελδηαηηεκάησλ-νηθνηφπσλ. Σχπνη νηθνηφπσλ θαη πξνζηαζία ηεο θχζεο ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Υσξνινγία ησλ θπηψλ, θπηνγεσγξαθία. Πεξηνρέο εμάπισζεο - 

θέληξα εμέιημεο. Κνζκνπνιηηηζκφο θαη ελδεκηζκφο,  θαηαθχγηα θπηψλ. Υισξηδηθά βαζίιεηα, 

ρισξηδηθέο πεξηνρέο.  Ηζηνξία ηεο ρισξίδαο θαη ηεο βιάζηεζεο, απνιηζψκαηα, παιπλνινγία. 

 

Γεκόζηεο ρέζεηο θαη Γηαρείξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Κξίζεσλ 

Έλλνηα θαη πεξηερφκελν δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Αξρέο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Απνζηνιή θαη πξνυπνζέζεηο 

εθαξκνγήο δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Σα κέζα ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ. Σερληθέο επηθνηλσλίαο. ρεδηαζκφο 

δεκνζίσλ ζρέζεσλ θαη αλάδεημε θπζηθψλ πφξσλ. Πξνγξάκκαηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ ζηελ πξνζηαζία 

θαη βηψζηκε αλάπηπμε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Γεκφζηεο ρέζεηο κε 

θεξδνζθνπηθψλ Οξγαληζκψλ - Με θεξδνζθνπηθψλ Πεξηβαιινληηθψλ Οξγαλψζεσλ. Γεκφζηεο ρέζεηο 

Δπηρεηξεκαηηθψλ πιιφγσλ. Ζ έλλνηα ηεο θξίζεο. Υαξαθηεξηζηηθά θξίζεσλ. Πεξηβαιινληηθέο θξίζεηο 

(Τπνβάζκηζε θαη θαηαζηξνθή πεξηβάιινληνο, Κιηκαηηθή αιιαγή, Τπνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο, 
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αμηνπνίεζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο, εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο). Βαζηθά ζηνηρεία ηεο 

δηαρείξηζεο θξίζεσλ (Πξφιεςε, Αλάιπζε Κηλδχλσλ, Απφθξηζε, εηνηκφηεηα, Δλεκέξσζε- 

Πιεξνθφξεζε- Δθπαίδεπζε, Δπηθνηλσλία, Απνθαηάζηαζε).  

 

Γαζηθή Αύμεζε θαη Παξαγσγή 

Πξνζδηνξηζκφο ειηθίαο, αχμεζε δέλδξνπ θαη ζπζηάδαο, πνηφηεηα ηφπνπ θαη πίλαθεο παξαγσγήο. 

 

Βηνινγία Άγξηαο Παλίδαο 

Δηζαγσγή ζηε βηνινγία ηεο άγξηαο παλίδαο. ηνηρεία γεληθήο νηθνινγίαο. Δλδηαίηεκα άγξηαο παλίδαο. 

Μεηαθηλήζεηο, αλαπαξαγσγή θαη ζλεζηκφηεηα ησλ εηδψλ. Βηνινγία ησλ θπξηφηεξσλ ζπνλδπισηψλ ηεο 

Διιάδαο (ζειαζηηθά, πηελά, εξπεηά, ακθίβηα).  

 

Γαζηθή Δξγαζηνινγία 

Ννκηθφ πιαίζην γηα ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο. Βιαπηηθνί παξάγνληεο (θπζηθνί, ρεκηθνί 

θαη βηνινγηθή) π.ρ. ζφξπβνο, ζεξκηθφ πεξηβάιινλ, αεξηζκφο ξχπνη.  Άλζξσπνο - εξγαζία - 

εξγαζηνινγία, εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, πεξηνρέο εξγαζηνινγίαο, ζηνηρεία θπζηνινγίαο εξγαζίαο, 

παξάγνληεο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο, ζρεδηαζκφο θαη δηακφξθσζε ζπζηεκάησλ εξγαζίαο, εξγαζηαθέο 

κειέηεο (ρξφλνπ). Δξγνλνκηθνί θαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο, αζθάιεηα εθηέιεζεο θαη πξφιεςε 

αηπρεκάησλ. Πξσηφθνιια δεηγκαηνιεςηψλ. 
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Δλέξγεηα θαη Πεξηβάιινλ 

Βαζηθέο έλλνηεο. Δλέξγεηα, θπζηθνί πφξνη θαη πεξηβάιινλ. Δλεξγεηαθή εμέιημε θαη πξννπηηθέο ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαη ζηελ Διιάδα. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθφξσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Γπλαηφηεηεο 

αμηνπνίεζεο πεγψλ ελέξγεηαο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπο. Μέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ηε ρξήζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ.   

 

Γηαρείξηζε Τδαηηθώλ Πόξσλ 

Δηζαγσγή - Γηαρείξηζεο Τδαηηθψλ Πφξσλ – Οξηζκνί. Οινθιεξσκέλε & Βηψζηκε Γηαρείξηζε 

Τδαηηθψλ Πφξσλ. Θεζκηθφ Πιαίζην Πξνζηαζίαο - α΄ κέξνο. Θεζκηθφ Πιαίζην Πξνζηαζίαο - β΄ κέξνο. 

Εήηεζε Νεξνχ. Νεξφ ζηελ γεσξγία - α' κέξνο. Νεξφ ζηελ γεσξγία - β' κέξνο. Δπηθαλεηαθφ Τδαηηθφ 

Γπλακηθφ - α' κέξνο. Δπηθαλεηαθφ Τδαηηθφ Γπλακηθφ - β' κέξνο. Γηαρεηξηζηηθφ Μνληέιν - α' κέξνο. 

Γηαρεηξηζηηθφ Μνληέιν - β' κέξνο. Σερληθέο Γηαρείξηζεο - α' κέξνο. 

 

Γηεζλείο Πεξηβαιινληηθέο ρέζεηο 

Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ Γηεζλψλ Πεξηβαιινληηθψλ ρέζεσλ. Θεσξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ζηηο 

Γηεζλείο Πεξηβαιινληηθέο ρέζεηο. Κνηλφθηεηνη πφξνη. Δπηζηήκε θαη αβεβαηφηεηα. Γηεζλή ζπζηήκαηα 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Πεξηβάιινλ θαη δηεζλείο θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί. Πεξηβάιινλ 

θαη δηεζλείο κε θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί. Αλάπηπμε θαη πεξηβάιινλ. Τπεξπιεζπζκφο. Κιηκαηηθή 

αιιαγή. Όμηλε βξνρή. Τπεξαιίεπζε. Απνδάζσζε. 

 

Δρζξνί ησλ Γέλδξσλ θαη ησλ Θάκλσλ ζην Αζηηθό Πεξηβάιινλ 

Με ηελ ελδεδεηγκέλε θαηά πεξίπησζε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ θαη ηελ 

επηινγή θαηαιιήισλ θπηψλ θαη ζσζηψλ πξαθηηθψλ  επηηπγράλεηαη ε πξνζηαζία ηνπο απφ βηνηηθνχο 

θαη αβηνηηθνχο βιαπηηθνχο παξάγνληεο. Οδεγίεο γηα ζσζηέο πξαθηηθέο (π.ρ. ζσζηφ θιάδεκα), ρξήζε 

Δληνκνθηφλσλ θαη Μπθεηνθηφλσλ ζην Αζηηθφ Πξάζηλν. Σα ζεκαληηθφηεξα εληνκνινγηθά 

πξνβιήκαηα ζην αζηηθφ θαη πεξηαζηηθφ πξάζηλν ζηε ρψξα καο: Πεπθνθάκπηα. Αθίδεο. Έληνκα 

εδάθνπο - ξηδψλ. Νεκαηψδεηο. Δίδε ηεο νηθνγελείαο Curculionidae πνπ πξνζβάιινπλ ηα θσλνθφξα. 



Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρεηξίζεο Πεξηβαιιόληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΓΑΟΛΟΓΗΑ - ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ 

 

48 
 

 

 

Έληνκα ησλ θνηληθνεηδψλ. Marchalina hellenica. Blastophagus piniperda- Lymantria dispar (βηνινγία-

ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ησλ εηδψλ απηψλ). Έληνκα ηεο ιεχθεο θαη ησλ ζπνπδαηφηεξσλ θαιισπηζηηθψλ 

ζάκλσλ ζην αζηηθφ πξάζηλν. 

Οηθνδνκηθή  θαη Γνκηθά Τιηθά 

Βαζηθέο αξρέο  θαη ραξαθηεξηζηηθά δνκηθψλ έξγσλ, δηάθνξα δνκηθά πιηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ηνπο, 

θαηεγνξίεο δνκηθψλ πιηθψλ. Τιηθά δαζηθψλ νδψλ - νδνζηξψκαηα. Υξεζηκνπνίεζή ηνπο κε βάζε ηελ 

νηθνλνκηθφηεηα θαη ηελ θηιηθφηεηα ζην πεξηβάιινλ. Φπζηθά θαη ηερλεηά αδξαλή πιηθά . Σν μχιν σο 

δνκηθφ πιηθφ, πξντφληα μχινπ. Σνηρνδνκέο, κνλψζεηο, πιηθά θαη ππνινγηζκφο νηθνδνκηθψλ 

θαηαζθεπψλ. Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο.  

 

Γαζηθή Πιεξνθνξηθή 

Δηζαγσγηθέο έλλνηεο. Γνκή θαη αξρηηεθηνληθή Ζ/Τ. Θεσξία, αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ. Αξρέο ηερληθψλ ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηξάπεδεο δεδνκέλσλ. Μεζνδνινγία θαη 

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. Δηζαγσγή ζηα δίθηπα ππνινγηζηψλ θαη δηνίθεζε έξγσλ. Ζ ζπκβνιή ηεο 

πιεξνθνξηθήο ζην δαζνπνληθφ ηνκέα. 
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Γαζηθέο Δθαξκνγέο 

Δηζαγσγηθέο έλλνηεο. Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο δαζνπνλίαο. Γαζηθέο Δθαξκνγέο θαη πξνγξάκκαηα 

αλάπηπμεο. χλδεζε ησλ Γαζηθψλ Δθαξκνγψλ κε ηελ έξεπλα. Μνληέια αλάπηπμεο ησλ Γαζηθψλ 

Δθαξκνγψλ. Πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρία ησλ Γαζηθψλ Δθαξκνγψλ. Μέζνδνη θαη κέζα 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Γηάδνζε θαη εθαξκνγή δαζηθψλ βειηηψζεσλ. πλδηθαιηζκφο θαη 

ζπλεξγαηηζκφο. Αλάπηπμε πξνγξάκκαηνο Γαζηθψλ εθαξκνγψλ. Δξγαιεία ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηηο 

Γαζηθέο Δθαξκνγέο. Γαζηθέο Δθαξκνγέο ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη αλάπηπμε. 

 

Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

Βαζηθέο έλλνηεο, θαηεγνξίεο θαη ραξαθηεξηζηηθά αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Παξνχζα θαηάζηαζε 

θαη πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο παγθφζκηα θαη ζηελ Διιάδα. Σερλνινγίεο 

αμηνπνίεζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. Ννκνζεηηθφ πιαίζην θαη κέηξα επξχηεξεο δηάδνζεο ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα. 

 

Δδαθνκεραληθή - Δθαξκνγέο Μεραλεκάησλ ζηα Γαζνηερληθά Έξγα 

Υαξαθηεξηζηηθά δνκηθψλ πιηθψλ βαζηθέο έλλνηεο. Ηδηφηεηεο πεηξσκάησλ. Γνκηθνί ιίζνη -Φπζηθνί 

δνκηθνί ιίζνη, Σερλεηνί δνκηθνί ιίζνη- Λαηνκεία. Φπζηθά θαη ηερλεηά αδξαλή πιηθά. Καηεγνξίεο 

δνκηθψλ πιηθψλ, θνλίεο, θνληάκαηα. ηδεξνπαγέο ζθπξφδεκα, (πιηθά, θαηεξγαζία), ραιχβδηλα 

ηκήκαηα, ζηδεξέο θαηαζθεπέο. Σζηκέλην: Γεληθή πεξηγξαθή – Παξαγσγή, πζηαηηθά ηζηκέληνπ, 

Βαζηθνί ηχπνη ηζηκέληνπ, Ηδηφηεηεο ηζηκέληνπ. Σνηρνδνκέο, κνλψζεηο, ζηνηρεία, πιηθά θαη ππνινγηζκφο 

νηθνδνκηθψλ θαηαζθεπψλ. Μνλψζεηο θαηά ηεο πγξαζίαο, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ ήρνπ. Σν Ξχιν σο 

Γνκηθφ Τιηθφ, πξντφληα μχινπ-Ξχιηλα πξνθαηαζθεπαζκέλα νηθήκαηα. Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο. 

Τιηθά γηα νδνζηξψκαηα.  

 

Καιισπηζηηθά Γέλδξα θαη Θάκλνη 

πζηεκαηηθή θαηάηαμε, αλαγλψξηζε θαη πεξηγξαθή κνξθνινγηθψλ ραξαθηήξσλ ησλ θπξηφηεξσλ 

μεληθψλ (εμσηηθψλ) θαιισπηζηηθψλ εηδψλ. Γεσγξαθηθή πξνέιεπζε, βηνινγηθέο απαηηήζεηο θαη 

αλζεθηηθφηεηα. Φπιινβφια θαη αεηζαιή θαιισπηζηηθά. Ξεληθά θαιισπηζηηθά είδε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη: α) ζε αλνηρηνχο ρψξνπο θαη δελδξνζηνηρίεο, β) ζε ςεινχο θπηνθξάρηεο, γ) ζε 

ρακεινχο θπηνθξάρηεο θαη κπνξληνχξεο, δ) ζε πξαλή θαη ιαηνκεία, ε) ζε παξφρζηεο θαη παξαιίκληεο 
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δψλεο, ζη) ζε παξαζαιάζζηεο δψλεο, δ) ζε ακκνζίλεο. Δίδε ζεξκφθηια θαη ππνηξνπηθά - Φνίληθεο. 

Αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά είδε.  

Μνξηαθνί Γείθηεο θαη Γελεηηθή Φπηώλ 

Δηζαγσγηθέο έλλνηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο, DNA, RNA, αληηγξαθή, κεηαγξαθή, κεηάθξαζε, νξγάλσζε 

ηνπ DNA, εηζαγσγή ζηε Γνληδησκαηηθή, αιιεινπρίεο DNA θαη RNA, βάζεηο δεδνκέλσλ, ζηνίρηζε 

αιιεινπρηψλ, blast, θπινγελεηηθά δέληξα, γελεηηθνί δείθηεο ζε δαζηθά θπηά, ηχπνη δεηθηψλ, 

εθαξκνγέο, βαζηθέο αξρέο εξγαζηεξηαθήο ιεηηνπξγίαο, αζθάιεηα, πξσηφθνιιν, ρεηξηζκφο 

αληηδξαζηεξίσλ, πξνζηαζία θαη ρεηξηζκφο θπηηθνχ πιηθνχ, εθρχιηζε DNA απφ ηζηνχο δαζηθψλ 

δέληξσλ, PCR, ειεθηξνθφξεζε, επεμεξγαζία γελεηηθψλ δεδνκέλσλ απφ αλαιχζεηο εξγαζηεξίνπ ζε 

δαζηθά είδε, εηδηθφ ινγηζκηθφ, ππνινγηζκφο γελεηηθήο πνηθηιφηεηαο θαη δηαθνξνπνίεζεο ζε δαζηθνχο 

πιεζπζκνχο, θπινγελεηηθέο ζρέζεηο θαη γελεηηθέο απνζηάζεηο κεηαμχ εηδψλ θαη πιεζπζκψλ δαζηθψλ 

δέληξσλ, γελεηηθή βηνηερλνινγία, εξγαζηεξηαθέο κέζνδνη, δηαγνληδηαθά θπηά, εθαξκνγέο ζηε 

δαζνπνλία, πξνβιεκαηηζκνί, πξννπηηθέο. 

 

7
Ο

 ΔΞΑΜΖΝΟ 

Σνπνγξαθηθά Όξγαλα θαη Απνηππώζεηο Γαζηθώλ Πεξηνρώλ  

Γεληθέο αξρέο ηνπνγξαθίαο. Ο δαζηθφο ηνπνγξαθηθφο ρψξνο θαη ε απεηθφληζή ηνπ. Δμειίμεηο ζηελ 

ηερλνινγία ησλ νξγάλσλ θαη ησλ κεηξήζεσλ γηα νξηδνληηνγξαθηθή θαη πςνκεηξηθή απεηθφληζε 

δαζηθψλ εθηάζεσλ. Πξνζδηνξηζκνί ηνπνγξαθηθψλ ζεκείσλ κε θιαζηθά ηνπνγξαθηθά φξγαλα. 

Πξφβιεκα εκπξνζζνηνκίαο. Πξφβιεκα νπηζζνηνκίαο. Πξφβιεκα Hansen. Πιαγηνηνκίεο. Λήςε 

παξάγσγσλ ζηνηρείσλ απφ ηα πξσηνγελή ζηνηρεία (γσλίεο θαη απνζηάζεηο). Κξνθί θαη ηνπνγξαθηθνί 

ζπκβνιηζκνί. Σνπνγξαθηθά δηαγξάκκαηα. Κηεκαηνινγηθέο, πδξνγξαθηθέο θαη εδαθνινγηθέο 

απνηππψζεηο. Αμηνπνίεζε ηνπ ηνπνγξαθηθνχ δηαγξάκκαηνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ εκβαδψλ, γηα 

δηαρεηξηζηηθνχο ζθνπνχο, γηα αλαςπρή θ.ά. 

 

Τδξνπιεξνθνξηθή 

Δηζαγσγηθέο έλλνηεο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ. Λνγηζκηθφ γηα ηε δηαρείξηζε πδαηηθψλ πφξσλ, 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ. Γεσρσξηθά δεδνκέλα γηα ηελ Τδξνινγία, ρσξηθή 

ιεπηνκέξεηα θαη θιίκαθα ραξηψλ, ζπζηήκαηα αλαθνξάο (datum) ζπληεηαγκέλσλ, αλαπαξάζηαζε 

δεδνκέλσλ, κεηαδεδνκέλα, ςεθηαθή αλαπαξάζηαζε αλαγιχθνπ. Μνξθνπνίεζε δεδνκέλσλ, έιεγρνο 

νκνηνγέλεηαο, ζπκπιήξσζε θαη επέθηαζε ρξνλνζεηξψλ δεδνκέλσλ, παξάδεηγκα εθαξκνγήο ειέγρνπ 

νκνηνγέλεηαο. Γεκηνπξγία επηθαλεηψλ, παξαγσγή γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ απφ ζεκεηαθέο κεηξήζεηο, 

κέζνδνη δεκηνπξγίαο επηθαλεηψλ. Υσξηθή κεηαβιεηφηεηα. Μνληεινπνίεζε ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο. 

Μεζνδνινγία, εθαξκνγή ινγηζκηθνχ γηα ηελ κνληεινπνίεζε ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο. Μνληεινπνίεζε 

ηεο δηήζεζεο. Γηαδηθαζία, ππνινγηζκφο κε ρξήζε δηαθφξσλ κνληέισλ. Τδξαπιηθή ηξαρχηεηα. 

πδξαπιηθή ηεο επηθαλεηαθήο απνξξνήο. Φεθηαθφ Μνληέιν Δδάθνπο. Μνληεινπνίεζε πδξνινγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ κε ρξήζε ηνπ ArcHydro. Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ ινγηζκηθνχ. Γεσαλαθνξά 

ηνπνγξαθηθψλ ραξηψλ, ςεθηνπνίεζε θαη ππνινγηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πδξνγξαθηθνχ 

δηθηχνπ, εμαγσγή ςεθηαθνχ κνληέινπ εδάθνπο, αλάιπζε επηθαλεηψλ, παξαγσγή ραξηψλ. 

 

Ηρζπνθαιιηέξγεηα  

Βαζηθέο έλλνηεο ηεο ηρζπνθαιιηέξγεηαο. ρεδηαζκφο, νξγάλσζε, δηαρείξηζε ηρζπνθαιιηεξγεηψλ θαη 

βειηηζηνπνίεζε αιιειεπηδξάζεσλ κε ην πεξηβάιινλ. ηνηρεία εθηξνθήο ηρζχσλ εζσηεξηθψλ πδάησλ. 

Δθηξνθή Πέζηξνθαο, Κππξίλνπ, Υειηνχ.  

 

Πεξηβαιινληηθή Σειεπηζθόπεζε - Φεθηαθή Δπεμεξγαζία Δηθόλσλ 

Αξρέο ςεθηαθήο επεμεξγαζίαο ηειεπηζθνπηθψλ πνιπθαζκαηηθψλ εηθφλσλ. Γεδνκέλα παξαηήξεζεο 

γεο. Λνγηζκηθά ηειεπηζθφπεζεο. Ραδηνκεηξηθέο δηνξζψζεηο. Γεσκεηξηθέο Παξακνξθψζεηο. 
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Φαζκαηηθή βειηίσζε εηθφλσλ. Γείθηεο βιάζηεζεο. Αλάιπζε θπξίσλ ζπληζησζψλ. Υσξηθή βειηίσζε 

δεδνκέλσλ ηειεπηζθφπηζεο. Μέζνδνη ςεθηαθήο ηαμηλφκεζεο εηθφλσλ. Μεζνδνινγηθά ζέκαηα 

ηαμηλνκήζεσλ Δπηβιεπφκελεο θαη κε επηβιεπφκελεο ηαμηλνκήζεηο. Παξακεηξηθέο θαη κε-παξακεηξηθέο 

κέζνδνη ηαμηλφκεζεο. Μεραληθνί αιγφξηζκνη εθκάζεζεο ζηελ ηειεπηζθφπεζε. Πιενλεθηήκαηα - 

Μεηνλεθηήκαηα. Αληηθεηκελνζηξαθήο Σαμηλφκεζε  - Καηάηκεζε εηθφλσλ. Απηνκαηνπνηεκέλνο 

εληνπηζκφο δηαρξνληθψλ αιιαγψλ. Δθηίκεζε ηεο αθξίβεηαο. Θέκαηα θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ. 

 

Γηαρείξηζε ησλ κε Ξπινπαξαγσγηθώλ Λεηηνπξγηώλ ηνπ Γάζνπο 

Με μπινπαξαγσγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη κε μπιψδε πξντφληα. Ζ ζεκαζία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κε 

μπινπαξαγσγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δάζνπο. Μέζνδνη απνηίκεζεο ηεο σθέιεηαο πνπ πξνθχπηεη απφ κηα 

ιεηηνπξγία. ρέζεηο κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηξφπνη πνζνηηθήο έθθξαζήο ηνπο. Αμηνπνίεζε κε 

μπισδψλ πξντφλησλ – Κπθιηθή νηθνλνκία. Γηαρείξηζε κε μπισδψλ πξντφλησλ (αηνκηθή ρξήζε – 

βηνκεραληθή παξαγσγή). Γηαρείξηζε κε μπινπαξαγσγηθψλ ιεηηνπξγηψλ (ζρέδηα δηαρείξηζεο). 

Δθαξκνγέο δηαρείξηζεο κε μπινπαξαγσγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζε ειιεληθά δάζε. Γηαρείξηζε ιεθαλψλ 

απνξξνήο. Γηαρείξηζε ξεηηλεπφκελσλ δαζψλ. Γηαρείξηζε δαζψλ αλαςπρήο. Γηαρείξηζε 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ. Γηαρείξηζε νηθνηφπσλ. 

 

Μέηξεζε θαη Σαμηλόκεζε Αθαηέξγαζηεο Ξπιείαο 

Μέηξεζε θαη ηαμηλφκεζε ησλ αδξνκεξψλ πξντφλησλ ηνπ μχινπ κέζα ζην δάζνο. Μέηξεζε φγθνπ 

θαηαθείκελνπ θνξκνχ θαη ζηνηβαθηήο μπιείαο.  Οξνινγία – Διαηηψκαηα δνκήο μχινπ.  Αλαγλψξηζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ αλδξνκεξψλ πξντφλησλ ηνπ μχινπ. Κξηηήξηα ηαμηλφκεζεο αθαηέξγαζηεο μπιείαο 

πξηλ ηελ πψιεζή ηεο ζην δάζνο βάζε ησλ δηαζηάζεσλ, ηνπ είδνπο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηάο ηεο.  

 

Υσξνηαμία θαη Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 

Βαζηθέο έλλνηεο θαη ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ρξήζεσλ γεο. Οξγάλσζε θαη αλάιπζε ηνπ ρψξνπ. 

Καηεγνξίεο ρψξνπ. Γεληθά πεξί ζρεδηαζκνχ. Ζ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ ρψξνπ. Μνξθέο 

ζρεδηαζκνχ. Ζ αμηνιφγεζε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ρψξνπ. Γηαζηάζεηο ηνπ ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

ηξαηεγηθέο ξχζκηζεο. Υσξηθή δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο. Υσξνζέηεζε παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Μεζνδνινγία θαη πξνδηαγξαθέο θαηάξηηζεο ρσξηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζρεδίσλ. Πεξηθεξεηαθά θαη 

Δηδηθά Πιαίζηα Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. Αγξνηηθφο θαη Οξεηλφο ρψξνο. Ζ 

αλάπηπμε ησλ νξεηλψλ θαη κεηνλεθηηθψλ πεξηνρψλ ζην επξσπατθφ θαη δηεζλέο πιαίζην. Ζ έλλνηα ηεο 

πεξηθέξεηαο θαη ε πεξηθεξεηνπνίεζε ηνπ ρψξνπ. Πεξηθεξεηαθφ πξφβιεκα θαη πεξηθεξεηαθφ πιαίζην. 

Θεσξίεο ρσξνζέηεζεο θαη πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Οξηζκνί, πεξηερφκελν, ζρεδηαζκφο θαη δείθηεο 

αλάπηπμεο. Πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο. ηξαηεγηθέο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Μέζνδνη θαη ηερληθέο 

πεξηθεξεηαθήο αλάιπζεο. ρεδηαζκφο, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε πεξηθεξεηαθψλ θαη αλαπηπμηαθψλ 

πξνγξακκάησλ. Ο ξφινο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζηελ ρσξηθή θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, Σν ζχγρξνλν 

ζεζκηθφ πιαίζην ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο. 

 

Γηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία Τγξνηόπσλ 

Δηζαγσγή ζηνπο πγξνηφπνπο, ηχπνη πγξνηφπσλ. Σν λνκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ πγξνηφπσλ. Οη 

ιεηηνπξγίεο ησλ πγξνηφπσλ. Πξνζαξκνγέο ηεο βησηήο ζηνπο πγξνηφπνπο. Οη αμίεο ησλ πγξνηφπσλ. 

Φπζηθέο κεηαβνιέο θαη αλζξσπνγελείο αιινηψζεηο ησλ πγξνηφπσλ. Τδαηηθφ θαζεζηψο θαη βησηή ησλ 

πγξνηφπσλ. Φνξείο δηαρείξηζεο πξνζηαηεπφκελσλ πγξνηνπηθψλ πεξηνρψλ. Αξρέο δηαρείξηζεο θαη 

δηαρεηξηζηηθά ζρέδηα πγξνηφπσλ. 

 

Δμειηθηηθή Βηνινγία θαη Βηνπνηθηιόηεηα 

Δηζαγσγηθή ζηελ εμειηθηηθή ζθέςε, ηζηνξία ησλ πξνδαξβηληθψλ, ηα ηαμίδηα ηνπ Γαξβίλνπ, ζχγρξνλε 

ζχλζεζε, πξνβιήκαηα, εηζαγσγή ζηελ εμειηθηηθή βηνινγία, θιεξνλνκηθφηεηα, γελεηηθή πνηθηιφηεηα, 
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θπζηθή επηινγή θαη πξνζαξκνγή, εμειηθηηθή νηθνινγία, γελεηηθή εθηξνπή, ηδξπηηθφ θαηλφκελν, 

ζηελσπφο, νκνκεημία, αλαπαξαγσγή, απηναζπκβαηφηεηα, εηδνγέλεζε, εμαθάληζε, ζχληνκε εμειηθηηθή 

ηζηνξία ησλ νξγαληζκψλ ηεο γεο, βηνινγία ηεο πξνζηαζίαο, βηνπνηθηιφηεηα, έλλνηα, επίπεδα, 

πξνβιήκαηα κέηξεζεο, εμέιημε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, αμία, βηνπνηθηιφηεηα θαη άλζξσπνο, απεηιέο, 

πνιηηηθή ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, CBD, Δπξσπατθή Έλσζε, εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο, 

βηνπνηθηιφηεηα θαη θνηλσλία, επηθνηλσλία, επαηζζεηνπνίεζε, debate, ζπκβηβαζκνί, πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο, λνκνζεζία, δηαρείξηζε, ζπκκεηνρή θνηλσληθψλ νκάδσλ, ραξηνγξάθεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, 

βηνπνηθηιφηεηα θαη θιηκαηηθή αιιαγή. 
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Γαζνθνκία Πόιεσλ 

Γεληθέο  Έλλνηεο  ηεο  Γαζνθνκίαο  Πφιεσλ,  Οηθνινγηθά  θαη  Πεξηβαιινληηθά  Πξνβιήκαηα  ησλ 

Καηνηθεκέλσλ Υψξσλ, Δπίδξαζε ηνπ Πξαζίλνπ ζην Αζηηθφ Κιίκα θαη ζην Αζηηθφ Πεξηβάιινλ. 

Γηαβίσζε ησλ Γέλδξσλ ζηελ Πφιε, Κξηηήξηα  Δπηινγήο  Γέλδξσλ  θαη  Θάκλσλ  γηα  ηε  Γεκηνπξγία  

πζηάδσλ  Πξαζίλνπ  ζηηο  Πφιεηο. Μέηξα γηα ηε Βειηίσζε ησλ πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Γέληξσλ 

ζηηο Πφιεηο θαη γηα ηελ Πεξηπνίεζή ηνπο, Μέηξα κεηά ηε Φχηεπζε ησλ Γέληξσλ ζηελ Πφιε, 

Αμηνιφγεζε ησλ Γεληξνζηνηρηψλ ζηηο Πφιεηο. 

 

πζηήκαηα Αλάπηπμεο Ληβαδηώλ  

πζηήκαηα βφζθεζεο θαη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ιηβαδηψλ. Γηάξζξσζε 

αηγνπξνβαηνηξνθίαο θαη βννηξνθίαο ζηελ Διιάδα. ρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ θαη νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Φνξείο θαη ηξφπνη εθκεηάιιεπζεο ησλ ιηβαδηψλ. ρέζεηο 

θηελνηξνθίαο θαη δαζψλ. ρέζεηο θηελνηξνθίαο θαη γεσξγηθψλ εθηάζεσλ. Οινθιεξσκέλεο ρξήζεηο 

γεο. Οηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο ιηβαδηθψλ νηθνζπζηεκάησλ.  

 

Γηαρείξηζε θαη Αλαθύθισζε Απνξξηκκάησλ 

Δηζαγσγηθέο έλλνηεο - Πνιηηηθέο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ – Δζληθφ & Δπξσπατθφ Πιαίζην. Δίδε θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνξξηκκάησλ. Σξφπνη ζπιινγήο ησλ απνξξηκκάησλ. Οξγάλσζε ηεο ζπιινγήο 

ησλ απνξξηκκάησλ. Υσξηζηή ζπιινγή θαη ζπζηήκαηα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Αλαθχθισζε ησλ 

απνξξηκκάησλ – Πιαζηηθά – Ζ πεξίπησζε ησλ αθηψλ. Μέζνδνη επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ - 

Τγεηνλνκηθή ηαθή. Μειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ - Γηαρείξηζε ρψξνπ δηάζεζεο. Παξαγσγή 

αλάθηεζε θαη αμηνπνίεζε βηναεξίνπ. Δπεμεξγαζία ζηξαγγηζκάησλ – Ρχπαλζε. Γηακφξθσζε ηνπ 

ρψξνπ κεηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο ρψξσλ δηάζεζεο θαη επεμεξγαζίαο – Απνθαηάζηαζε θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Ληπαζκαηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ. Καχζε ησλ απνξξηκκάησλ - χγρξνλεο κέζνδνη 

δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

  

Υεκηθή θαη Βηνινγηθή Καηαπνιέκεζε Αζζελεηώλ θαη Δληόκσλ 

Γεληθέο εηζαγσγηθέο έλλνηεο ηνμηθνινγίαο. Μέζνδνη θπηνπξνζηαζίαο. Φπηνπξνζηαηεπηηθά πξντφληα. 

Μνξθέο θαη είδε θπηνθαξκάθσλ. Δηζαγσγή ζηε βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε. Παξαζηηηζκφο – 

Τπεξπαξαζηηηζκφο – Τπεξβνιηθφο θαη πνιιαπιφο παξαζηηηζκφο. Πεξηβάιινλ θαη εχξεζε ηνπ μεληζηή. 

Βιαβεξά έληνκα πνπ ζπλαληνχκε ζηα δαζηθά νηθνζπζηήκαηα. Αξπαθηηθά. Παξάζηηα. Ζ βηνινγηθή 

θαηαπνιέκεζε ζηελ Διιάδα θαη ηνλ θφζκν. Bacillus thurigiensis θαη ε ρξήζε ηνπ ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ησλ Λεπηδνπηέξσλ. Μέηξα πξνζηαζίαο πξηλ, κεηά θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θπηνθαξκάθσλ. 

πκπηψκαηα δειεηεξίαζεο. Πξψηεο βνήζεηεο.  

 

Γαζηθέο Βηνκεραλίεο 
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Σχπνη θαη ραξαθηεξηζηηθά δαζηθψλ βηνκεραληψλ. Δθινγή ηφπνπ εγθαηάζηαζεο δαζηθήο βηνκεραλίαο. 

Τθηζηάκελε θαηάζηαζε δαζηθψλ βηνκεραληψλ ζηελ Διιάδα θαη πξνβιήκαηα. Αλάπηπμε ησλ 

ειιεληθψλ δαζηθψλ βηνκεραληψλ θαη επηπηψζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ-Σάζεηο θαη πξννπηηθέο. 

Αμηνπνίεζε ησλ ππνιεηκκάησλ δαζηθψλ βηνκεραληψλ γηα ηελ παξαγσγή δαζηθψλ πξντφλησλ θαη 

δαζηθήο ελέξγεηαο. Γαζηθέο βηνκεραλίεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

Φεθηαθή Γεσρσξηθή Αλάιπζε θαη Υαξηνγξάθεζε Φπζηθώλ Πόξσλ 

Δηζαγσγηθέο έλλνηεο. πζηήκαηα πξνβνιήο. Αλάιπζε ρψξνπ/νξηζκνί/βαζηθέο έλλνηεο/ηχπνη ρσξηθψλ 

θαηλνκέλσλ, ζρέζεσλ θαη ζηνηρείσλ. ηνηρεία ρσξηθήο αλάιπζεο. Γηαδηθαζίεο ζηελ αλάιπζε ρψξνπ. 

Γηαζέζηκεο πεγέο θαη δεδνκέλα γηα ηε ραξηνγξάθεζε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Γεληθά ηερληθά 

ζέκαηα ζρεδηαζκνχ ραξηψλ.  Φεθηαθή θαηαγξαθή ζεκεηαθψλ, επηθαλεηαθψλ, νγθνκεηξηθψλ θαη 

κνξθνινγηθψλ ζηνηρείσλ. Θεκαηηθή ραξηνγξαθία. Υαξηνγξαθηθή ζχλζεζε ζε ςεθηαθφ πεξηβάιινλ. 

Μέζνδνη θαη ζπζηήκαηα ηαμηλφκεζεο θαη ραξηνγξάθεζεο ησλ δαζηθψλ θαη θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Αθξίβεηα ραξηνγξάθεζεο. Μέζνδνη ζπζρέηηζεο ραξηψλ Δμαγσγή θαη δεκνζηνπνίεζε ραξηνγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 

Φπζηθή Πεξηβάιινληνο – Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε 

Θεξκφηεηα θαη Αθηηλνβνιία, πγξνκεηξηθέο παξάκεηξνη ηεο αηκφζθαηξαο, ζηνηρεία Θεξκνδπλακηθήο 

θαη ζηαηηθήο ηεο αηκφζθαηξαο, θίλεζε ζην αηκνζθαηξηθφ ξεπζηφ, ην αηκνζθαηξηθφ νξηαθφ ζηξψκα, 

θιίκαθεο θίλεζεο, αηκνζθαηξηθή δηαζπνξά θαη δηάρπζε, αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε – πεγέο θαη 

θαηαβφζξεο ησλ θχξησλ αηκνζθαηξηθψλ ξππαληψλ, αηκνζθαηξηθά ζσκαηίδηα, ελψζεηο ηνπ άλζξαθα, 

ελψζεηο ηνπ αδψηνπ, ελψζεηο ηνπ ζείνπ, ερνξχπαλζε 

 

Γηαρείξηζε Τδξνκεηεσξνινγηθώλ Καηαζηξνθώλ  

Οη φξνη θαη ηα ζεσξεηηθά εξγαιεία ηνπ πεδίνπ ηεο δηαρείξηζεο πδξνκεηεσξνινγηθσλ θηλδχλσλ θαη 

θαηαζηξνθψλ. Δθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο – ηξσηφηεηα. ΓΠ θαη ραξηνγξαθία ζηε δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ. Γηάβξσζε – εξεκνπνίεζε. Πιεκκχξεο. Ξεξαζία. Κχκαηα θαχζσλα. Κιηκαηηθή αιιαγή. 

Γνξπθνξηθή ηειεπηζθφπεζε γηα ηε δηαρείξηζε πδξνκεηεξεσινγηθσλ θηλδχλσλ. Αχμεζε ηεο ζηάζκεο 

ηεο ζάιαζζαο. ηπθψλαο θαη θχκα ζχειιαο. Αλζξσπνγεσγξαθία ησλ θαηαζηξνθψλ. Δθπαίδεπζε γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θπζηθψλ θηλδχλσλ.  

 

Γαζηθή Δθηηκεηηθή θαη Λνγηζηηθή 

Βαζηθέο έλλνηεο δαζηθήο εθηηκεηηθήο θαη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Γξακκάηηα θαη ηίηινη γεληθά. 

Κεθαιαηνπνίεζε δαπαλψλ -πξνζφδσλ. Τπνινγηζκφο αμίαο πξνζφδσλ. Ράληεο. Γάλεηα θαη εμφθιεζε 

δαλείσλ. Αμία δαζηθνχ εδάθνπο θαη δαζνζπζηάδσλ. Δθηίκεζε αμίαο δαζψλ θαη δαζηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ. Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο αμίαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ (άκεζνη θαη έκκεζνη 

κέζνδνη αμηνιφγεζεο). Δθηίκεζε ησλ κε-αγνξαίσλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ θαη αγαζψλ. Εεκίεο 

θαη απνδεκηψζεηο. Πξαγκαηνγλσκνζχλεο. Θεκειηψδεηο ινγηζηηθέο έλλνηεο θαη αξρέο. Πεξί απνγξαθψλ. 

Δζληθνί ινγαξηαζκνί, ηζνινγηζκνί θαη θπζηθνί πφξνη. Δθηίκεζε θαη ινγηζηηθή θαηαρψξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Τπνινγηζκφο ηεο ζπκβνιήο ηεο 

δαζνπνλίαο ζην εζληθφ πξντφλ. Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπκβνιήο ησλ θπζηθψλ πφξσλ ζην 

εζληθφ πξντφλ. ηξαηεγηθή πεξηβαιινληηθή εθηίκεζε. 

 

Δθαξκνζκέλε Γαζηθή Γηαρεηξηζηηθή 

Αλαζθφπεζε ησλ θπξηφηεξσλ δηαρεηξηζηηθψλ κεζφδσλ. Ηδηνκνξθίεο ησλ ειιεληθψλ δαζψλ. Δθαξκνγή 

Μεζφδνπ θιάζεσλ ειηθίαο κε θαηά ζπζηάδα ζρεδηαζκφ. Πξφηππα δηαρείξηζεο δαζψλ (νκήιηθνπ-

θεπεπηνχ-ππνθεπεπηνχ). Οινθιεξσκέλα κνληέια αχμεζεο θαη απφδνζεο ειιεληθψλ δαζψλ. 

Βνεζεηηθά εξγαιεία δηαρείξηζεο (καδνπίλαθεο, ζηαζκνδεηθηηθέο θακπχιεο). Βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 
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ΓΠ ζηε δηαρείξηζε ησλ δαζψλ. χγρξνλεο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ απνγξαθψλ δηαρείξηζεο. 

Πξνδηαγξαθέο δηαρείξηζεο δαζψλ – δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. χληαμε ζρεδίνπ δηαρείξηζεο δάζνπο 

(κειέηε πεξίπησζεο): πγθέληξσζε ζηνηρείσλ μπινπαξαγσγήο θαη ινηπψλ ιεηηνπξγηψλ, Δπεμεξγαζία 

ζηνηρείσλ, Αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη αμηνιφγεζε πεξηνρήο κειέηεο, Πξνηάζεηο κέηξσλ δηαρείξηζεο, 

ρέδην εθαξκνγήο θαη παξαθνινχζεζεο.  

Αξρέο Αμηνπνίεζεο Δδώδηκσλ Μπθήησλ 

Πεξηγξαθή αλαηνκία θπζηνινγία  εδψδηκψλ κπθήησλ. εκαζία ηεο αμηνπνίεζεο ησλ κπθήησλ . 

Καιιηέξγεηα ,νηθνινγία κπθήησλ . πιινγή άγξησλ καληηαξηψλ, νηθνινγηθή πξνζηαζία άγξησλ 

καληηαξηψλ. εκαζία ηνπο ζηε ηαηξηθή, δηαηξνθή, δειεηεξηάζεηο. Μνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πνιππιεζέζηεξσλ εηδψλ. Μηθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά. Κιείδεο, πεξηγξαθή εηδψλ.  

 

9
Ο

 ΔΞΑΜΖΝΟ 

Αγξνδαζνπνλία  

Δηζαγσγή ζηελ Αγξνδαζνπνλία - Σαμηλφκεζε αγξνδαζνπνληθψλ ζπζηεκάησλ – Καηεγνξίεο 

αγξνδαζνπνληθψλ ζπζηεκάησλ. Οηθνινγηθέο αξρέο δηαρείξηζεο αγξνδαζνπνληθψλ ζπζηεκάησλ. 

Οηθνζπζηεκηθέο ππεξεζίεο αγξνδαζνπνληθψλ ζπζηεκάησλ. Αιιειεπηδξάζεηο δελδξψδνπο θαη 

πνψδνπο βιάζηεζεο ζε αγξνδαζνπνληθά ζπζηήκαηα. Αγξνηηθά δψα ζε αγξνδαζνπνληθά ζπζηήκαηα. 

Αγξνδαζνπνλία θαη βηνπνηθηιφηεηα. Πιενλεθηήκαηα αγξνδαζνπνλίαο. 

 

Σερληθά Έξγα θαη Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεσλ  

Δηζαγσγή θαη γεληθέο αξρέο, δηαζηαζηνιφγεζε ηερληθψλ έξγσλ γηα ηνπο δαζνιφγνπο (γεληθέο αξρέο θαη 

κέζνδνη θαηαζθεπήο). Γηάλνημε νξεηλνχ δαζηθνχ ρψξνπ θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. Πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο απφ έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο – Ννκηθφ πιαίζην. Βαζηθέο αξρέο λνκνζεζίαο 

πεξηβάιινληνο. Καηεγνξίεο έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Πεξηερφκελν 

θαη δεκνζηφηεηα κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Έιεγρνο ηήξεζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

Απνηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ. Σχπνη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Σα ηερληθά έξγα σο ζηνηρεία 

δηαηάξαμεο ηνπ ηνπίνπ θαη αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο. Μειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ησλ 

ηερληθψλ έξγσλ. Οηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απφ ηα αλαπηπμηαθά έξγα. Πξνζαξκνγή 

ησλ έξγσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Κξηηήξηα απνξξνθεηηθφηεηαο θαη έληαζεο θαη πεξηερφκελα ησλ 

κειεηψλ. Παξαδείγκαηα (εθαξκνγέο) γηα δαζηθνχο δξφκνπο. Παξαδείγκαηα (εθαξκνγέο) γηα έξγα 

δηάλνημεο δάζνπο θαη αλαπηπμηαθά έξγα. Μέηξα βειηίσζεο ησλ δξφκσλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Γαζνηερληθά έξγα δηάλνημεο θαη θπζηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Πνιηηηθέο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελσλ Πεξηνρώλ 

Σν πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο αζρνιείηαη κε πνιηηηθέο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρψλ. Αλαιχεηαη ην ζεζκηθφ θαη λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε δηαρείξηζή ηνπο. Δξκελεχνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπο, πνπ επηδηψθνπλ ηαπηφρξνλα 

ηελ πξνζηαζία θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Δμεηάδνληαη θαιέο πξαθηηθέο, αιιά θαη πξνθιήζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ ιφγσ ηεο χπαξμήο ηνπο, φπσο ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ θαη γεληθφηεξα ε αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην θνηλσληθφ, θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

 

ελάξηα θιηκαηηθήο αιιαγήο – Πξνζαξκνγή θαη εππάζεηα 

Βαζηθέο κέζνδνη θιηκαηηθήο αλάιπζεο, εθαξκνγή κεζφδσλ θιηκαηηθήο αλάιπζεο, παγθφζκηεο 

θιηκαηηθέο ηάζεηο, νη δηαζηάζεηο ηεο εππάζεηαο, θιηκαηηθά κνληέια θαη κειέηε θιηκαηηθψλ ζελαξίσλ, 

παξαηεξνχκελεο θαη αλακελφκελεο επηδξάζεηο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αθξαία θαηλφκελα θαη ε 

επίδξαζή ηνπο ζηα νηθνζπζηήκαηα, κειέηε πηζαλψλ confounder, ε δηαρείξηζε θηλδχλνπ σο κέζνπ 

πξνζαξκνγήο, ν ξφινο ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ κεηξηαζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 
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ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΟΤΓΧΝ 

 

■ Θέκαηα νξγάλσζεο ζπνπδψλ 
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ΘΔΜΑΣΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΟΤΓΧΝ 
 

ΓΔΝΗΚΔ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ  

Σν εθπαηδεπηηθφ έξγν θάζε αθαδεκατθνχ έηνπο δηαξζξψλεηαη ρξνληθά ζε δχν εμάκελα. Κάζε 

εμάκελν πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 13 πιήξεηο εβδνκάδεο γηα δηδαζθαιία θαη αληίζηνηρν αξηζκφ 

εβδνκάδσλ γηα εμεηάζεηο. ε θάζε εμάκελν δηδάζθνληαη ην πνιχ επηά ππνρξεσηηθά καζήκαηα γηα 

θαζέλα απφ ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζπλήζσο ηξεηο ψξεο ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο θαη δχν ψξεο 

εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ ή θξνληηζηεξίσλ ηελ εβδνκάδα, ρσξίο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο σξψλ 

δηδαζθαιίαο λα ππεξβαίλεη ζπλήζσο ηηο 5 εβδνκαδηαίσο. Σα καζήκαηα επηινγήο πεξηιακβάλνληαη ζε 

φια ηα εμάκελα ζπνπδψλ πνπ παξαθνινπζνχλ νη θνηηεηέο θαη έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ εμεηδίθεπζε ηνπο, 

ζρεηηθά κε ηελ Καηεχζπλζε πνπ παξαθνινπζνχλ νη θνηηεηέο.  

ηα δχν εμάκελα (2) εμάκελα δηδάζθεηαη σο ππνρξεσηηθφ ην κάζεκα ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο. 

 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΠΟΤΓΧΝ 

 

Απφ ηα δέθα ζπλνιηθά Δμάκελα ηα πέληε (1
ν
, 3

ν
,  5

ν
,  7

ν
, θαη 9

ν
) είλαη ηα Υεηκεξηλά θαη ηα άιια 

ηέζζεξα (2
ν
, 4

ν
, 6

ν
,  8

ν
 θαη 10

ν
) είλαη ηα Δαξηλά.  

Ζ αιιεινπρία ησλ καζεκάησλ, κέζα ζηα ρξνληθά πιαίζηα πνπ αλαθέξζεθαλ, πξνυπνζέηεη ηελ 

θαλνληθή ζπκκεηνρή ηνπ θνηηεηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ θαη 

ηε ιήςε ηνπ πηπρίνπ ηνπ κέζα ζε πέληε ρξφληα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην ηκήκα.  

Σα πξνγξάκκαηα απηά απνηεινχλ ηα πξφηππα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ θαη δείρλνπλ ην ζχλνιν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνηηεηή. 

 

ΔΞΔΣΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΓΟΗ 

 

Οη εμεηαζηηθέο πεξίνδνη είλαη ηξεηο: Δμεηαζηηθή Πεξίνδνο Υεηκεξηλνχ εμακήλνπ (Ηαλνπαξίνπ-

Φεβξνπαξίνπ), Δμεηαζηηθή Πεξίνδνο Δαξηλνχ εμακήλνπ (Ηνπλίνπ) θαη Δπαλαιεπηηθή Δμεηαζηηθή 

(επηεκβξίνπ). ην ηέινο θάζε Δμακήλνπ πξνβιέπεηαη εμέηαζε ζε φια ηα δηδαρζέληα καζήκαηα. Σνλ 

επηέκβξην νη θνηηεηέο κπνξνχλ λα εμεηαζζνχλ ζε φια ηα καζήκαηα θαη ησλ δχν εμακήλσλ 

(ρεηκεξηλνχ, εαξηλνχ).  

 Καηά ηελ Δμεηαζηηθή πεξίνδν ρεηκεξηλνχ εμακήλνπ (Ηαλνπαξίνπ-Φεβξνπαξίνπ) νη 

θνηηήηξηεο/ηεο κπνξνχλ λα εμεηαζζνχλ κφλν ζηα καζήκαηα ησλ ρεηκεξηλψλ εμακήλσλ. Οη 

θνηηεηέο πέξαλ ηεο θαλνληθήο δηάξθεηο θνίηεζεο (>11) κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ θαη ζηα 

καζήκαηα ησλ εαξηλψλ εμακήλσλ. 

 Καηά ηελ Δμεηαζηηθή πεξίνδν εαξηλνχ εμακήλνπ (Ηνπλίνπ) νη θνηηήηξηεο/ηεο κπνξνχλ λα 

εμεηαζζνχλ κφλν ζηα καζήκαηα ησλ εαξληλψλ εμακήλσλ. Οη θνηηεηέο ηνπ δέθαηνπ (10
νπ

) 

εμακήλνπ θαη πέξαλ ηεο θαλνληθήο δηάξθεηο θνίηεζεο (>10) κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ θαη ζηα 

καζήκαηα ησλ ρεηκεξηλψλ εμακήλσλ. 

Ζ ηειηθή βαζκνινγία θάζε καζήκαηνο πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ηεο επίδνζεο ζηε ζεσξία θαη 

ζηελ εξγαζηεξηαθή ή θξνληηζηεξηαθή άζθεζε. Ζ βαζκνινγία δίλεηαη κε ηνπο πξψηνπο 10 αξηζκνχο 

θαη ην κεδέλ. Βάζε επηηπρίαο απνηειεί ν βαζκφο πέληε (5).  

Ζ βαζκνινγία θάζε καζήκαηνο αλαξηάηαη απφ ην δηδάζθνληα ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα έσο 

θαη 20 εκέξεο κεηά ην ηέινο ηεο εμεηαζηηθήο πεξηφδνπ.  
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ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ 
 

Οη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ ηελ θαηεχζπλζε πνπ επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ. 

Ζ δήισζε απηή γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ 3
νπ

 Δμακήλνπ ηεο παξαθνινχζεζεο ηνπ θνηηεηή κε δηθαίσκα 

αιιαγήο ηεο θαηεχζπλζεο, κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 6
νπ

 εμακήλνπ θαη κφλν γηα κηα θνξά. Απφ ηα 9 

καζήκαηα επηινγήο πνπ ππνρξενχηαη λα παξαθνινπζήζεη ν θνηηεηήο ηα 6 είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα 

επηιέμεη απφ ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα δειψζεη θαη ηα ππφινηπα 3 απφ ηελ ίδηα ή άιιε θαηεχζπλζε.  

ε θάζε εμάκελν απφ ην 3
ν
 έσο θαη ην 9

ν
 εμάκελν ν θνηηεηήο επηιέγεη έλα θαη΄ επηινγήλ 

ππνρξεσηηθφ κάζεκα εθηφο απφ ην 7
ν
, 8

ν
 εμάκελν πνπ επηιέγεη δχν θαη΄ επηινγήλ ππνρξεσηηθά 

καζήκαηα. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο επηινγήο ελφο θαη΄ επηινγήλ ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο 

κέρξη θαη έλα έηνο κεηά ηε δήισζε ηνπ. 

Δάλ ζε θάπνηα θαηεχζπλζε δε δηδάζθνληαη έμη (6) καζήκαηα επηινγήο θαη ππάξρεη πξφβιεκα 

γηα ηνπο θνηηεηέο, ζα δειψλνπλ ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζηελ θαηεχζπλζε θαη ηα ππφινηπα ζα 

ηα δειψλνπλ απφ ηηο άιιεο θαηεπζχλζεηο.  

Ζ θαηεχζπλζε πνπ επηιέγεη θάζε θνηηεηήο αλαθέξεηαη ζην πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο 

βαζκνινγίαο ή είλαη αθφκε δπλαηφλ ν θνηηεηήο κε αίηεζή ηνπ λα δεηήζεη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηε 

Γξακκαηεία πνπ λα αλαθέξεηαη ε θαηεχζπλζε πνπ αθνινχζεζε.  

ηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο καζήκαηνο πξαγκαηνπνηνχληαη αζθήζεηο (ζηα εξγαζηήξηα ή 

χπαηζξν) θαη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο.  

ρεηηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο:  

 νη εθδξνκέο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ην 2ν, 3ν θαη 4ν έηνο, δειαδή θαηά ην 4ν, 6ν θαη 8ν 

εμάκελν,  

 ν αξηζκφο ηνπο νξίδεηαη ζε κηα γεληθή εθδξνκή αλά έηνο ζπνπδψλ, ε νπνία ζα δηεμάγεηαη 

θαηά ην δεχηεξν δεθαήκεξν ηνπ Μαΐνπ θάζε παλεπηζηεκηαθνχ έηνπο,  

 ηελ δηνξγάλσζε ησλ γεληθψλ εθδξνκψλ ζα επηκειείηαη ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Σκήκαηνο 

ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ, ζηελ αξρή θάζε παλεπηζηεκηαθνχ 

έηνπο. 

Ο παξαπάλσ πξνγξακκαηηζκφο δελ παξεκπνδίδεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε άιισλ επί κέξνπο 

εθδξνκψλ απφ ηα Δξγαζηήξηα γηα ηηο εηδηθέο αλάγθεο ησλ καζεκάησλ. Οη γεληθέο εθδξνκέο φκσο ζα 

πξνεγνχληαη πάληνηε, ζ' φ,ηη αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ πηζηψζεσλ πνπ δηαζέηεη ε Πξπηαλεία γηα 

εθδξνκέο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Ζ πηπρηαθή εξγαζία απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ιήςεο ηνπ πηπρίνπ. Ζ εθπφλεζε 

πηπρηαθήο εξγαζίαο θαηά ην ζηάδην ηεο απνπεξάησζεο ησλ ζπνπδψλ ζεσξείηαη θαίξηαο ζεκαζίαο γηα 

ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηζηεκνληθήο ηαπηφηεηαο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ξηαο, θαζψο ηνπ/ηεο παξέρεη ηελ 

επθαηξία λα αμηνπνηήζεη ζε ζεσξεηηθφ, πξαθηηθφ είηε αθφκα θαη εξεπλεηηθφ επίπεδν ηηο γλψζεηο πνπ 

πξνζέιαβε θαζψο θαη ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλέπηπμε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ηνπ/ηεο. Ο ζηφρνο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα εηζαρζεί ν/ε 

θνηηεηήο/ξηα ζηνλ επηζηεκνληθφ ηξφπν δηεξεχλεζεο θαη παξνπζίαζεο επηκέξνπο ζεκάησλ ηεο 

δαζνινγηθήο επηζηήκεο, ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ. 

Σν ζέκα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξέπεη λα εκπίπηεη ζε γλσζηηθφ αληηθείκελν πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνπο ηνκείο ηεο δαζνινγηθήο επηζηήκεο, ηεο πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 
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θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Δπηιέγεηαη ζε γλσζηηθφ πεδίν πξνηίκεζεο ηνπ/ηεο θνηηεηή/ξηαο κε επζχλε 

ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη ε εξγαζία κπνξεί λα είλαη είηε εξεπλεηηθή είηε ζπλζεηηθή. 

ηνλ παξφληα θαλνληζκφ παξνπζηάδνληαη ην πιαίζην θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ νξηζηεί απφ 

ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ηνπ 

Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο γηα ηελ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

ΠΡΟΓΟΚΩΜΔΝΑ ΜΑΘΖΗΑΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Ο/Ζ θνηηεηήο/ηξηα, εθπνλψληαο πηπρηαθή εξγαζία, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζρνιεζεί ζε βάζνο κε έλα 

ζέκα ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ, λα αμηνπνηήζεη θαη εκβαζχλεη ηηο ζρεηηθέο γλψζεηο ηνπ, λα αλαπηχμεη 

ζπλζεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη λα απνθηήζεη δεμηφηεηεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ ηεο κειινληηθήο επαγγεικαηηθήο ηνπ/ηεο δσήο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, ν/ε θνηηεηήο/ξηα αλακέλεηαη λα είλαη ζε ζέζε: 

 λα ρξεζηκνπνηεί ζπλδπαζηηθά ηηο γλψζεηο, ηα εξγαιεία θαη ηηο ηερληθέο πνπ έρεη πξνζιάβεη θαη 

αλαπηχμεη ζην πιαίζην ησλ καζεκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθψλ πνπδψλ, γηα λα 

δηαηππψλεη θαηάιιεια εξσηήκαηα πξνο δηεξεχλεζε ζρεηηθά κε ηελ δαζνινγηθή επηζηήκε, ηελ 

πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ, 

 λα αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα λα επηιχεη πξνβιήκαηα, λα 

ηεθκεξηψλεη ζέζεηο, λα δίλεη επηζηεκνληθά ζεκειησκέλεο απαληήζεηο, λα ππνζηεξίδεη παξεκβάζεηο θαη 

λα αλαπηχζζεη νινθιεξσκέλε δαζνινγηθή ζθέςε. 

ΑΝΑΘΔΖ ΚΑΗ ΔΠΗΒΛΔΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

Ζ πηπρηαθή εξγαζία αλαηίζεηαη θαη εθπνλείηαη αηνκηθά απφ ηνπο/ηηο θνηηεηέο/ξηεο (φρη απφ νκάδεο 

θνηηεηψλ). 

Οη πηπρηαθέο εξγαζίεο εθπνλνχληαη ππφ ηελ επίβιεςε ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ηελ επίβιεςε θαη' αλψηαην φξην έσο εθηά (7) πηπρηαθψλ εξγαζηψλ αλά 

αθαδεκατθφ έηνο. 

Ζ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ηεο ελψπηνλ ηξηκεινχο 

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. 

Διάρηζηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ην έλα εμάκελν θαη ν θφξηνο εξγαζίαο ηεο 

ηζνδπλακεί κε 30 πηζησηηθέο κνλάδεο (30 ECTS).  

Ζ πηπρηαθή εξγαζία πξέπεη λα δειψλεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο θνηηεηέο πνπ βξίζθνληαη ζην 7ν ή ζην 

8ν εμάκελν ζπνπδψλ. ηε δήισζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη ην φλνκα ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο. Ζ δήισζε πξέπεη λα 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ θνηηεηή θαη ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή (Παξάξηεκα Η). ε πεξίπησζε πνπ 

θάπνηνο θνηηεηήο αδπλαηεί λα δειψζεη ηελ πηπρηαθή ηνπ εξγαζία ζην αλσηέξσ πξνβιεπφκελν ρξνληθφ 

δηάζηεκα νθείιεη λα ππνβάιεη αίηεκα γηα εθπξφζεζκε δήισζε πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

Σκήκαηνο. 

Αιιαγή επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ κπνξεί λα γίλεη κφλν κία θνξά θαη ην 

αξγφηεξν ζε έλα αθαδεκατθφ εμάκελν κεηά ηελ αξρηθή δήισζε αθνχ πξνεγεζεί δηαθνπή ηεο 

πηπρηαθήο (Παξάξηεκα ΗΗ). ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο θαη ν/ε 

θνηηεηήο/ηξηα δηακνξθψλνπλ απφ θνηλνχ έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ην γεληθφ 
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πιάλν θαη ην ρξνλνδηάγξακκα εμέιημεο ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπλαληήζεψλ 

ηνπο. Οη ηειεπηαίεο απνζθνπνχλ  ζηελ ελεκέξσζε ηνπ επηβιέπνληα γηα ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο, ζηελ 

επίιπζε ελδερφκελσλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο θαη ζηελ παξνρή 

θαζνδήγεζεο απφ κέξνπο ηνπ γηα ηα επφκελα βήκαηα. 

Ο βαζηθφο ξφινο ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή είλαη λα βνεζήζεη αξρηθά ζηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη 

ζηε ζπλέρεηα, θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, λα πξνηείλεη θαηεπζχλζεηο θαη κεζφδνπο 

εξγαζίαο– είηε ζε ζεσξεηηθφ είηε ζε εξεπλεηηθφ επίπεδν –λα πξνηείλεη δηνξζσηηθέο/βειηησηηθέο 

παξεκβάζεηο ζηα θείκελα πνπ ηνπ παξαδίδνπλ νη θνηηεηέο θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε 

νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαη ηελ αληηθεηκεληθή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αμηνιφγεζεο. 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Ζ πηπρηαθή εξγαζία απνηειεί ηε γξαπηή παξνπζίαζε: 

α) ηεο πινπνίεζεο κηαο έξεπλαο πνπ ζπλδπάδεη κηα ζεσξεηηθή κειέηε κε έλα ζπλαθέο πεηξακαηηθφ 

κέξνο (εξεπλεηηθή εξγαζία), είηε  

β) ηεο θξηηηθήο αλαζθφπεζεο θαη αλάιπζεο ηεο ζρεηηθήο κε ην ζέκα βηβιηνγξαθίαο (ζπλζεηηθή 

εξγαζία).  

Σν θείκελν πξέπεη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηεκνληθήο δενληνινγίαο θαη λα έρεη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κηαο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο: θαζνξηζκέλε δνκή, πιεξφηεηα, γισζζηθή ζαθήλεηα, 

αθξίβεηα θαη αληηθεηκεληθφηεηα.. 

Σν θείκελν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απαξηίδεηαη  ελδεηθηηθά απφ ηα αθφινπζα κέξε: 

1. Δμψθπιια (ηππνπνηεκέλα ζχκθσλα κε ηα Παξαξηήκαηα ΗΗΗ&IV). 

2. Δζψθπιιν (κπνξεί λα πεξηιακβάλεη αθηέξσζε ή/θαη γλσκηθφ). 

3. Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ. 

4. Πεξίιεςε – Λέμεηο θιεηδηά. 

5. Abstract – Keywords. 

6. Πξφινγνο.  

7. Δηζαγσγή- θνπφο ηεο εξγαζίαο. 

8. Μεζνδνινγία. 

9. Απνηειέζκαηα. 

10. πδήηεζε θαη ζπκπεξάζκαηα. 

11. Βηβιηνγξαθία. 

12. Παξαξηήκαηα 

Δάλ ε εξγαζία είλαη ζπλζεηηθή θαη δελ πεξηιακβάλεη πεηξακαηηθφ ή εξεπλεηηθφ κέξνο, ην ζψκα ηνπ 

θεηκέλνπ κεηά ηελ εηζαγσγή δνκείηαη κε βάζε θξηηήξηα πνπ εμππεξεηνχλ ηελ απάληεζε ζηα 

επηζηεκνληθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζην ζθνπφ ηεο εξγαζίαο. 

Με επζχλε ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή ε πηπρηαθή εξγαζία ππνβάιιεηαη ππνρξεσηηθά γηα έιεγρν 

ινγνθινπήο ζηελ ζρεηηθή πιαηθφξκα Turnitin ή νπνηαδήπνηε άιιε εγθεθξηκέλε απφ ην ΓΠΘ 



Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρεηξίζεο Πεξηβαιιόληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΓΑΟΛΟΓΗΑ - ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ 

 

60 
 

 

 

πιαηθφξκα θαη δηνξζψλνληαη αλάινγα ηα θείκελά ηεο, ψζηε ην πνζνζηφ νκνηφηεηαο θεηκέλσλ 

(similarity index) λα είλαη κηθξφηεξν ηνπ 20%. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΞΔΣΑΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπγγξαθήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο θηλεί ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζήο ηεο. Δηδηθφηεξα, αλαθνηλψλεη ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα παξνπζίαζήο ηεο, 

πξνεδξεχεη ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο εξγαζίαο θαη θαηαζέηεη ην ζρεηηθφ πίλαθα βαζκνινγίαο ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο (ΠαξάξηεκαV), ππνγεγξακκέλν απφ ην ζχλνιν 

ησλ κειψλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. 

Όιεο νη πηπρηαθέο εξγαζίεο εμεηάδνληαη θαη βαζκνινγνχληαη απφ ηξηκειή εμεηαζηηθή επηηξνπή. Ζ 

επηηξνπή πξνηείλεηαη απφ ηνλ επηβιέπνληα. Απνηειείηαη δε απφ ηνλ επηβιέπνληα θαη δχν Καζεγεηέο 

ηνπ Σκήκαηνο ή άιισλ ηκεκάησλ ηνπ Γ.Π.Θ. ή άιινπ ΑΔΗ ή εξεπλεηέο ησλ βαζκίδσλ Α, Β, Γ απφ 

εξεπλεηηθά θέληξα ηνπ άξζξνπ 13 Α ηνπ Νφκνπ 4310/2014 ηνπ ίδηνπ ή ζπλαθνχο γλσζηηθνχ 

αληηθείκελνπ. 

Οη πηπρηαθέο εξγαζίεο παξνπζηάδνληαη δεκφζηα. Ζ παξνπζίαζε-εμέηαζε πξαγκαηνπνηείηαη ηελ εκέξα 

θαη ψξα πνπ αλαθνηλψλεη ν επηβιέπσλ θαζεγεηήο θαη πεξηιακβάλεη ηελ πξνθνξηθή παξνπζίαζε ηεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο ελψπηνλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο, ν νπνίνο νξίδεηαη σο 

πξνεδξεχσλ ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, επνπηεχεη ηελ νκαιή δηεμαγσγή θαη ηελ νινθιήξσζή ηεο: 

εμαζθαιίδεη ηε δηάζεζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαγθαίαο πιηθν-ηερλνινγηθήο ππνδνκήο, θξνληίδεη γηα 

ηελ ηήξεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο (έσο 20 ιεπηά παξνπζίαζεο θαη έσο 20 ιεπηά 

εξσηήζεσλ απνθιεηζηηθά απφ ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο) θαη θεξχζζεη ην ηέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο παξνπζίαζεο. 

Σα κέιε ηεο επηηξνπήο εμέηαζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο απνθαζίδνπλ, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή, γηα ηε βαζκνινγία. Κάζε κέινο βαζκνινγεί ρσξηζηά θαη ν κέζνο φξνο 

απνηειεί ην βαζκφ ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο θξνληίδεη γηα ηελ παξάδνζε ηνπ 

πίλαθα βαζκνινγίαο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο (Παξάξηεκα V) κε ηηο ππνγξαθέο ησλ κειψλ ηεο 

εμεηαζηηθήο επηηξνπήο ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ θξηηήξηα, πνπ 

εμεηδηθεχνληαη αλάινγα κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο: 

 ε ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ επηκέξνπο δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ 

εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο, 

 ε πιεξφηεηα ηεο ζεσξεηηθήο – βηβιηνγξαθηθήο πιαηζίσζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ κειέηεο,  

 ε θαηαιιειφιεηα ησλ κεζφδσλ θαη ησλ εξγαιείσλ ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ, 

 ε εμνηθείσζε κε ηε ζρεηηθή νξνινγία θαη ε επρέξεηα ρξήζεο ηεο 

 ε δπλαηφηεηα απηφλνκεο επεμεξγαζίαο ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη εμαγσγήο 

ζπκπεξαζκάησλ, 

 ε πνηφηεηα ηεο παξνπζίαζεο θαη ε ηθαλφηεηα δηαηχπσζεο ηεθκεξησκέλσλ απαληήζεσλ ζηηο 

εξσηήζεηο ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο. 

Ο επηβιέπσλ θαζεγεηήο έρεη ηελ επζχλε ηνπ ειέγρνπ ηεο ηειηθήο εξγαζίαο θαη ηεο έγθξηζεο ηεο 

παξνπζίαζήο ηεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηή πιεξνί ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα ιάβεη 

πξνβηβάζηκν βαζκφ (5). Ζ αληαπφθξηζε ηεο εξγαζίαο ζηα πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ νδεγεί ζε πςειφηεξε βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα 5 – 10. 
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ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΘΔΖ ΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

ην εμψθπιιν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζεηξά ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία (Παξάξηεκα ΗΗΗ): 

1. Σν Ίδξπκα. 

2. Ζ ρνιή. 

3. Σν Σκήκα. 

4. Οη ιέμεηο «Πηπρηαθή Δξγαζία» γηα λα δειψζνπλ ην είδνο ηεο εξγαζίαο . 

5. Ο/ε πγγξαθέαο θαη ν Αξηζκφο Μεηξψνπ ηνπ/ηεο. 

6. Ο Σίηινο. 

7. Ο Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο (νλνκαηεπψλπκν θαη βαζκίδα). 

8. Ζ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή (νλνκαηεπψλπκν θαη βαζκίδα κειψλ ηεο). 

9. Ο ηφπνο εθπφλεζεο. 

10. Σν έηνο εθπφλεζεο 

Μεηά ηε ζειίδα ηίηινπ ζηα ειιεληθά αθνινπζεί ε ζειίδα ηίηινπ ζηα αγγιηθά, κε ην ίδην πεξηερφκελν 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

Οη εξγαζίεο είλαη απαξαίηεην λα πεξηέρνπλ πεξίιεςε ζηα ειιεληθά θαη abstract ζηα αγγιηθά, θαζψο 

θαη ιέμεηο-θιεηδηά θαη ζηηο δχν γιψζζεο. 

Οη θνηηεηέο ππνρξενχληαη λα θαηαζέζνπλ έλα (1) αληίηππν ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπο ζε έληππε 

κνξθή θαη δχν (2) αληίηππα ζε ειεθηξνληθή κνξθή (CD/DVD), ζηε βηβιηνζήθε ηεο ρνιήο, θαζψο θαη 

έλα αληίηππν ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή. 

Σα CD/DVD θαηαηίζεληαη ζε μερσξηζηέο ζήθεο ζηηο νπνίεο ππάξρεη εμψθπιιν φπνπ αλαγξάθνληαη ηα 

απαηηνχκελα γηα ηελ αξρεηνζέηεζε απφ ηελ Βηβιηνζήθε ζηνηρεία. Δζσηεξηθά ζηα 

CD/DVDεπηθνιιείηαη εηδηθή ζηξνγγπιή εηηθέηα κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία. 

Σν θείκελν ηεο εξγαζίαο πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζε δχν (2) ειεθηξνληθά αξρεία–έλα ηχπνπ doc θαη έλα 

ηχπνπ pdf. Γηα ιφγνπο δηαηήξεζεο, ηα αξρεία δελ πξέπεη λα είλαη κε θαλέλα ηξφπν θιεηδσκέλα. 

Με ηελ θαηάζεζε ηεο εξγαζίαο ζηε Βηβιηνζήθε νη θνηηεηέο ζπκπιεξψλνπλεηδηθφ έληππν, ζην νπνίν 

δειψλνπλ επηινγέο πξφζβαζεο ζηελ εξγαζία ηνπο ζηε βηβιηνζήθε θαη ζην Απνζεηήξην ηνπ ΓΠΘ, 

ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε πγθιήηνπ91/6/19 Φεβξνπαξίνπ 2015. 

ΑΛΛΑ ΘΔΜΑΣΑ 

Ζ εθπφλεζε πηπρηαθήο εξγαζίαο ζπληζηά κηα ζχλζεηε θαη δεκηνπξγηθή επηζηεκνληθή πξνζπάζεηα, ε 

νπνία απαηηεί ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπ/ηεο θνηηεηή/ηξηαο κε ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη 

αληαπφθξηζε ζε εληαηηθνχο ξπζκνχο κειέηεο θαη εξγαζίαο.  

ε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, αλ ν/ε θνηηεηήο/ξηα ή ν επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο ή θαη ηα δχν κέξε θξίλνπλ φηη, παξά ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ, ε ζπλεξγαζία θαη ν 

ξπζκφο πξνφδνπ ηεο εξγαζίαο δελ εγγπψληαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζή ηεο, ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηε 

Γ ηνπ Σκήκαηνο κε γξαπηφ αηηηνινγεκέλν αίηεκα δηαθνπήο, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή θαη ηνλ/ηνπο θνηηεηή/ηέο (Παξάξηεκα ΗΗ). ηε ζπλέρεηα ν/ε θνηηεηήο/ξηα 
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πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε ζπλελλφεζε κε άιινλ επηβιέπνληα θαη λα μεθηλήζεη εθ λένπ πηπρηαθή 

εξγαζία κε λέν ζέκα, ε νπνία θαη πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε έμη κήλεο.  

Ζ πηπρηαθή εξγαζία ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία θαη ζε επξήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη αληηθεηκεληθά. Οπνηαδήπνηε παξαπνίεζε ή αιινίσζε ζηνηρείσλ, ε αληηγξαθή 

ζηνηρείσλ ή άιινπ πιηθνχ απφ άιιεο πεγέο, ρσξίο αλαθνξά ζε απηέο (ινγνθινπή) ζπληζηά ζεκαληηθή 

παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο, ζεσξείηαη ζνβαξφ πιήγκα ηεο  αθαδεκατθήο  ειεπζεξίαο θαη 

νδεγεί  άκεζα  ζηελ  απφξξηςε ηεο εξγαζίαο. ε πεξίπησζε πνπ δεηήκαηα ινγνθινπήο εληνπηζηνχλ 

κεηά ηελ εμέηαζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ή αθφκε θαη κεηά ηελ απνλνκή ηνπ πηπρίνπ, ην Σκήκα 

κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αθαίξεζε ηνπ πηπρίνπ.  

Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη ηζρχ απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2021-2022 (θαζψο θαη γηα ηνπο θνηηεηέο πνπ 

ζα επηιέμνπλ ζέκα ην αθαδεκατθφ έηνο 2020-21) θαη αλαζεσξείηαη κε βάζε πξνηάζεηο ησλ 

θαζεγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο, νη νπνίεο ππνβάιινληαη θαη εγθξίλνληαη απφ ηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο 

θαηά ηελ εηήζηα ζπλεδξίαζε  αλαζεψξεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ. 

 

ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ 

 

Ζ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη σο εμήο:  

 Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 6
νπ

 εμακήλνπ ζηα παλεπηζηεκηαθά δάζε, δαζηθά θπηψξηα θαη 

ρεηκάξξνπο θαηά ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο (22 Ηνπιίνπ έσο 13 Απγνχζηνπ) κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο θαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ εγθξίλεηαη απφ ηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο, νη ππεχζπλνη 

δηδάζθνληεο ηεο εμάζθεζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ ζηε Γξακκαηεία 

ηνπ Σκήκαηνο ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θάζε θνηηεηή. 

 Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 8
νπ

 εμακήλνπ ζηα παλεπηζηεκηαθά δάζε, δαζηθά θπηψξηα θαη 

ρεηκάξξνπο θαηά ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο (1 Ηνπιίνπ έσο 22 Ηνπιίνπ) κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Σκήκαηνο θαη ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ εγθξίλεηαη απφ ηε 

πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηεο πξαθηηθήο εμάζθεζεο, νη ππεχζπλνη 

δηδάζθνληεο ηεο εμάζθεζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ ζηε Γξακκαηεία 

ηνπ Σκήκαηνο ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θάζε θνηηεηή. 

 Μεηά ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 8
νπ

 εμακήλνπ θαηά ηηο ζεξηλέο δηαθνπέο (απφ 1 Απγνχζηνπ έσο 31 

Απγνχζηνπ) ζε Γαζαξρεία, ινηπέο δαζηθέο ππεξεζίεο θαη δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο θνξέο  ζπλαθείο 

κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Σκήκαηνο ππφ ηελ άκεζε επίβιεςε ησλ πξντζηακέλσλ ησλ 

κνλάδσλ απηψλ θαη κε βαζηθφ ζηφρν ηελ ελεκέξσζή ηνπο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

δαζνπνληθήο πξάμεο. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξαθηηθήο απηήο άζθεζεο γλσζηνπνηείηαη ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο κε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γαζηθήο Τπεξεζίαο ζηελ 

νπνία έιαβε κέξνο ε άζθεζε. 

 Γηθαίσκα πξαθηηθήο άζθεζεο έρνπλ κφλν νη θνηηεηέο πνπ έρνπλ δειψζεη φηη ζα παξαθνινπζήζνπλ 

ηα αληίζηνηρα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο. 

 Ζ ζπκκεηνρή ζηηο παξαπάλσ πξαθηηθέο αζθήζεηο ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ απνλνκή ηνπ 

πηπρίνπ ηνπ Γαζνιφγνπ. 

 

 

ΒΑΘΜΟ ΠΣΤΥΗΟΤ 

Ο βαζκφο πηπρίνπ εμάγεηαη απφ ην ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ησλ βαζκψλ ησλ καζεκάησλ, κε ζηαζκηθφ 

ηηο εβδνκαδηαίεο ψξεο δηδαζθαιίαο.  
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ηε δηακφξθσζε ηνπ βαζκνχ ηνπ πηπρίνπ δε ιακβάλεηαη ππφςε ε πξαθηηθή άζθεζε. 

Πξνθεηκέλνπ έλαο θνηηεηήο λα πάξεη πηπρίν Γαζνινγίαο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη ηηο παξαθάησ 

ππνρξεψζεηο: 

 Να παξαθνινπζήζεη φια ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη επηινγήο. 

 Να ζπληάμεη θαη λα εμεηαζζεί επηηπρψο ζηελ πηπρηαθή εξγαζία. 

 Να αζθεζεί κε επηηπρία ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηα Παλεπηζηεκηαθά Γάζε θαη ηνπο 

Γαζηθνχο θνξείο.  

 

ΑΠΟΝΟΜΖ ΠΣΤΥΗΟΤ 

Όηαλ ν θνηηεηήο νινθιεξψζεη ηνλ θχθιν ζπνπδψλ ηνπ, εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, ηφηε 

ιακβάλεη κέξνο ζηελ Σειεηή Οξθσκνζίαο θαη Απνλνκήο Πηπρίσλ. Ζ ηειεηή απηή γίλεηαη δεκφζηα 

ζηελ Αίζνπζα Σειεηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο. Σελ Οξθσκνζία αθνινπζεί ε Απνλνκή ησλ Πηπρίσλ απφ ηνλ 

Πξχηαλε ή απφ ην λφκηκν Αλαπιεξσηή ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρεηξίζεο Πεξηβαιιόληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ 

ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΓΑΟΛΟΓΗΑ - ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΖ 

 

64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΤ 

ΣΜΖΜΑΣΟ 

 

■ Γξακκαηεηαθή Τπνζηήξημε 

■ Βηβιηνζήθε 
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ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

 
Ζ Γξακκαηεία ππνζηεξίδεη δηνηθεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηνπ Σκήκαηνο. ηα πιαίζηα ηεο 

απνζηνιήο ηεο, ε Γξακκαηεία κεξηκλά γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο αιιεινγξαθίαο ηνπ Σκήκαηνο, ηελ 

ηήξεζε ηνπ πξσηνθφιινπ θαη ησλ αξρείσλ ηνπ Σκήκαηνο, ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ ηνπ Σκήκαηνο, ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ, ηελ θαηάξηηζε θαη 

ηήξεζε ησλ κεηξψσλ θαη ησλ αηνκηθψλ θαθέισλ ησλ θνηηεηψλ, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνίηεζεο 

(θαηαρψξεζεηο, αλαθνηλψζεηο βαζκνινγίαο, θ.α.), ηε ρνξήγεζε βεβαηψζεσλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη 

ηίηισλ ζπνπδψλ ζηνπο θνηηεηέο. Μεξηκλά επίζεο γηα ηηο νξθσκνζίεο, ηηο ππνηξνθίεο θαη γεληθά γηα ηε 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ηνπ Σκήκαηνο.  

Ζ γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο ιεηηνπξγεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ θνηηεηψλ θαζεκεξηλά απφ 

11.00 έσο 13.00. 

Σειέθσλν: (25520) 41171-2-3-4-5 

Fax : (25520) 41192 

 

 

ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ 

 
Ζ βηβιηνζήθε ζηεγάδεηαη ζην ηζφγεην ηνπ θεληξηθνχ θηηξίνπ πνπ ζηεγάδεηαη ην Σκήκα ζε έλα 

ρψξν 150 η.κ. θαη θαιχπηεη ηηο αλάγθεο θαη ησλ δχν Σκεκάησλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Οξεζηηάδα. 

Ηδξχζεθε ην 1999 θαη δηαζέηεη ζήκεξα πεξηζζφηεξνπο απφ 8.500 ηφκνπο πνπ αθνξνχλ γλσζηηθά 

αληηθείκελα πνπ δηδάζθνληαη θαη ζηα δχν ηκήκαηα. Δθηφο απφ ηε ζπιινγή βηβιίσλ πνπ δηαξθψο 

εκπινπηίδεηαη, ε βηβιηνζήθε πεξηιακβάλεη ηίηινπο πεξηνδηθψλ, πηπρηαθψλ εξγαζηψλ, κεηαπηπρηαθψλ 

θαη δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαζψο θαη νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ (CD-ROΜ). 

Ζ βηβιηνζήθε είλαη εμνπιηζκέλε κε ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο.  Ο εμνπιηζκφο ηεο κε 

ζχγρξνλα κέζα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία ησλ ρξεζηψλ ηεο. 

Ζ βηβιηνζήθε είλαη δαλεηζηηθή γηα ηνπο θνηηεηέο θαη ην αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ, ελψ δηθαίσκα 

πξφζβαζεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ εθπαηδεπηηθνί θαη επηζηήκνλεο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη εξεπλεηέο 

άιισλ Παλεπηζηεκίσλ, νη νπνίνη έρνπλ ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε ην Γ.Π.Θ.  

Οη θνηηεηέο θαη νη Καζεγεηέο έρνπλ δηθαίσκα λα δαλείδνληαη νξηζκέλν αξηζκφ βηβιίσλ γηα 

δηάζηεκα ελφο κελφο. 

Ζ βηβιηνζήθε ησλ Σκεκάησλ Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ 

θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο απνηειείηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα:  

 Αλαγλσζηήξην  

 Βηβιηνζηάζην 

 Γαλεηζηηθφ ηκήκα  

 Σκήκα πεξηνδηθψλ, εθεκεξίδσλ, ραξηψλ  

 Σκήκα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ  

 Σκήκα νξγάλσζεο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πιηθνχ  

 

Σν πξνζσπηθφ ηεο Βηβιηνζήθεο απνηειείηαη απφ ηηο:  

 Βνεζφο βηβιηνζεθνλφκνπ: Διέλε Εειίδνπ 

Σειέθσλν: (25520) 41181-2 
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ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 

 

■ Γηδαθηηθά βηβιία 

■ Φνηηεηηθή κέξηκλα 

■ Βξαβεία - Τπνηξνθίεο 

■ Φνηηεηηθφο χιινγνο 
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ΓΗΓΑΚΣΗΚΑ ΒΗΒΛΗΑ 

 
Σα δηδαθηηθά βηβιία ρνξεγνχληαη ζηνπο θνηηεηέο δσξεάλ. Σα δηδαθηηθά βηβιία εγθξίλνληαη απφ 

ηηο πλειεχζεηο ησλ Σκεκάησλ κεηά απφ πξφηαζε ησλ δηδαζθφλησλ. Δθδίδνληαη θαηά θαλφλα απφ 

εθδφηεο κε ην ζχζηεκα ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ή απφ ην Παλεπηζηήκην κε ην ζχζηεκα ηεο 

αλαηχπσζεο.  

Οη θνηηεηέο δειψλνπλ ηα ζπγγξάκκαηα κέζνπ ηνπ ζπζηήκαηνο «Δχδνμνο» θαη ηα 

παξαιακβάλνπλ απφ ζεκεία παξαιαβήο φπσο βηβιηνπσιεία, εληφο έθαζηνπ εμακήλνπ. 

 

ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 
 

ΗΣΗΖ 

 

Γηθαηνχληαη δσξεάλ ζίηηζε ζην Δζηηαηφξην ηνπ Ηδξχκαηνο νη ελεξγνί πξνπηπρηαθνί θαη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ δσξεάλ ζίηηζε θαηαηίζεληαη ζην γξαθείν 

θνηηεηηθήο κέξηκλαο ηεο ρνιήο ηνλ κήλα Μάην θάζε έηνπο. Γηα ηνπο λενεγγξαθέληεο θνηηεηέο ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εγγξαθψλ ηνπο ζην Σκήκα.  

Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ζηελ αξρή θάζε Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

 Σν δηθαίσκα ζίηηζεο δηαθφπηεηαη φηαλ αλαζηέιιεηαη ε θνηηεηηθή ηδηφηεηα ηνπ θνηηεηή γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν θαη γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε αλαζηνιή. 

 Σν δηθαίσκα ζίηηζεο ράλεηαη κε ηελ απνθνίηεζε θαη φηαλ ε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο 

ππεξβαίλεη ηα έηε θνίηεζεο πξνζαπμαλφκελα θαηά ην ήκηζπ. 

 Γελ έρνπλ δηθαίσκα ζίηηζεο νη θνηηεηέο πνπ θαηαηάζζνληαη κε επηινγή γηα ηελ απφθηεζε 

θαη άιινπ πηπρίνπ. 

 

ΣΔΓΑΖ 

 

Γηθαηνχληαη δσξεάλ ζηέγαζε ζηελ θνηηεηηθή εζηία ηνπ Ηδξχκαηνο νη ελεξγνί πξνπηπρηαθνί θαη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο. Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ δσξεάλ ζίηηζε θαηαηίζεληαη ζην γξαθείν 

θνηηεηηθήο κέξηκλαο ηεο ρνιήο ηνλ κήλα Μάην θάζε έηνπο. Γηα ηνπο λενεγγξαθέληεο θνηηεηέο ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαηίζεληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εγγξαθψλ ηνπο ζην Σκήκα.  

Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ζηελ αξρή θάζε Αθαδεκατθνχ Έηνπο 

 

ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΔ 

 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θνηηεηέο λα έρνπλ κεησκέλν εηζηηήξην ζηηο αζηηθέο θαη ππεξαζηηθέο 

κεηαθηλήζεηο ηνπ εθφζνλ είλαη θάηνρνη αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο. 

Ζ αθαδεκατθή ηαπηφηεηα εθδίδεηαη ειεθηξνληθά απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείν Παηδείαο 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ Τπεξεζία Απφθηεζεο Αθαδεκατθήο 

Σαπηφηεηαο ζηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο. Οη θνηηεηέο πνπ θνηηνχλ γηα 

απφθηεζε δεχηεξνπ πηπρίνπ δελ έρνπλ δηθαίσκα ρξήζεο ηεο αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο γηα κεησκέλν 

εηζηηήξην.  
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ΒΡΑΒΔΗΑ – ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ 

 
ΒΡΑΒΔΗΑ 

ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ρνξεγνχληαη Βξαβεία απφ ην Η.Κ.Τ. κε 

ηνπο εμήο φξνπο: 

 

 Πξσηνεηείο πνπ δηαθξίζεθαλ ζηηο Γεληθέο Δμεηάζεηο Δηζαγσγήο κε ηελ πξψηε ζπκκεηνρή. 

 Φνηηεηέο κε βάζε ηνλ κέζν φξν βαζκνινγίαο ησλ δχν εμακήλσλ, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα 

είλαη θαηψηεξνο ηνπ 6,51. 

 Έλαλ αξηζηνχρν απφθνηην πνπ ζπγθέληξσζε ηε κεγαιχηεξε βαζκνινγία ζην πηπρίν, κε ηνλ 

φξν φηη δελ έρεη ππεξβεί ην ζχλνιν ησλ εηψλ θνίηεζεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ηνπ 

πηπρίνπ. 

 Σα βξαβεία ζπλίζηαληαη ζε γξαπηφ δίπισκα θαη ζε ρνξήγεζε επηζηεκνληθψλ βηβιίσλ ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ζπνπδψλ ηνπ θνηηεηή, γηα ηελ αγνξά ησλ νπνίσλ ρνξεγείηαη ην 

εθάπαμ πνζφ ησλ 234,78 Δπξψ. 

ηνπο πξνπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ην Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη 

Φπζηθψλ Πφξσλ ρνξεγεί βξαβείν επίδνζεο αλά αθαδεκατθφ έηνο ζηνλ θνηηεηή/θνηηήηξηα  ηνπ 

Σκήκαηνο πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη θαη εμεηαζζεί επηηπρψο ζε φια ηα καζήκαηα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ αθαδεκατθνχ έηνπο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ζπγθέληξσζε ηελ 

πςειφηεξε βαζκνινγία (Μ.Ο. βαζκνινγίαο άλσ ηνπ 7,0 ζηα καζήκαηα ηνπ ηππηθνχ έηνπο ζπνπδψλ). 

Σν βξαβείν ζπλίζηαηαη είηε ζε παξνρή θνππνληψλ αγνξάο βηβιίσλ είηε ζε άιιε πιηθή 

αληακνηβή, θαζψο θαη ζε εζηθή αληακνηβή κε απνλνκή εηδηθνχ δηπιψκαηνο ζε ηειεηή πνπ ιακβάλεη 

ρψξα θαηά ηνλ ενξηαζκφ ησλ Σξηψλ Ηεξαξρψλ ή ζε εηδηθή εθδήισζε ηνπ Σκήκαηνο. Σα φλνκα ηεο 

θνηηήηξηαο θαη ηνπ θνηηεηή πνπ βξαβεχνληαη αλαθνηλψλνληαη (κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ησλ ίδησλ) 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ δηθαηνχληαη βξαβείνπ νη θνηηεηέο/ηξηεο πνπ δελ έρνπλ πεξάζεη θάπνην 

απφ ηα πξνβιεπφκελα καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηνπ ππφ θξίζε γηα ηε ρνξήγεζε ηεο 

ππνηξνθίαο αθαδ. έηνπο, θαζψο θαη θνηηεηέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα θαλνληθά έηε θνίηεζεο ηνπ 

Σκήκαηνο φπνπ θνηηνχλ. 

 

ΤΠΟΣΡΟΦΗΔ 

 

ηνπο πξνπηπρηαθνχο θαη κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο, ρνξεγνχληαη Τπνηξνθίεο  απφ ην Η.Κ.Τ. κε 

ηνπο εμήο φξνπο: 

 Πξσηνεηείο  πνπ δηαθξίζεθαλ ζηηο Γεληθέο Δμεηάζεηο Δηζαγσγήο κε ηελ πξψηε ζπκκεηνρή. 

 Φνηηεηέο κε βάζε ηνλ κέζν φξν βαζκνινγίαο ησλ δχν εμακήλσλ, ν νπνίνο δελ πξέπεη λα 

είλαη θαηψηεξνο ηνπ 6,51. Σν χςνο ηεο ππνηξνθίαο θαζνξίζηεθε ζην εθάπαμ πνζφ ησλ 

1173,88 Δπξψ γηα θάζε δηθαηνχρν. 

Σν χςνο ησλ σο άλσ πνζψλ θαζνξίδεηαη θάζε έηνο απφ ην Γ.. ηνπ Η.Κ.Τ. 

Γηα ηελ απνλνκή ησλ Τπνηξνθηψλ θαη Βξαβείσλ, πξέπεη λα πιεξνχληαη νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 Διιεληθή Δζληθφηεηα ή Ηζαγέλεηα 

 Πνηληθή θαηάζηαζε ππνςεθίνπ. 
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 Πξνζσπηθφ εηζφδεκα ππνςεθίνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 8804,10 Δπξψ, ην δε νηθνγελεηαθφ 

δελ ππεξβαίλεη ηα 41085,84. θαη πξνζαπμάλεηαη θαηά 1467,35 Δπξψ σο θαη ην ηξίην ηέθλν 

θαη θαηά 2934,70 Δπξψ απφ ηέζζεξα ηέθλα θαη άλσ. Ζ πεξίπησζε απηή ηζρχεη κφλνλ γηα ηηο 

Τπνηξνθίεο. Χο πξνζσπηθφ θαη νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ιακβάλεηαη ππφςε ην θαζαξφ 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα. 

Φνηηεηήο πνπ κεηεγγξάθεηαη κε πξφβιεςε λφκνπ, ζε άιιν Α.Δ.Η., δηεθδηθεί ηελ Τπνηξνθία ή 

ην Βξαβείν απφ ην Σκήκα ή ηε ρνιή ζηελ νπνία επέηπρε. 

Δπί ηζνβαζκίαο ε Τπνηξνθία ρνξεγείηαη ζε εθείλνλ  πνπ έρεη ην ρακειφηεξν πξνζσπηθφ θαη 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα. 

Τπνςήθηνο πνπ πιεξνί ηνπο φξνπο ηεο βαζκνινγηθήο επίδνζεο θαη ηνπο φξνπο ησλ 

νηθνλνκηθψλ εηζνδεκάησλ, είλαη δπλαηφλ λα ιάβεη εθηφο απφ ην Βξαβείν θαη ηελ Τπνηξνθία. Γελ 

ρνξεγείηαη Τπνηξνθία ή Βξαβείν παξά κφλν ηηκεηηθφο ηίηινο ζηνπο θνηηεηέο πνπ θνηηνχλ: 

 ε ζηξαηησηηθέο θαη Αζηπλνκηθέο ρνιέο. 

 Δίλαη θάηνρνη άιινπ πηπρίνπ. 

 Δίλαη νκνγελείο ππφηξνθνη ηνπ Η.Κ.Τ. 

 Γελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο νηθνλνκηθψλ εηζνδεκάησλ. 

 

Οη πξνυπνζέζεηο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηνπ Ηδξχκαηνο Κξαηηθψλ Τπνηξνθηψλ.  

Γηα ηελ αλαθήξπμε ησλ ππνηξφθσλ, ν Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο θαηαξηίδεη ηνλ ηειηθφ πίλαθα 

ησλ ππνςεθίσλ ππνηξφθσλ, γηα θάζε αθαδεκατθφ έηνο, θαη’ απφιπηε ζεηξά βαζκνινγίαο γηα θάζε 

έηνο ζπνπδψλ, κε βάζε ησλ θαζνξηζκέλν απφ ην Η.Κ.Τ., αξηζκφ ζέζεσλ, θαζψο θαη φζσλ δηθαηνχληαη 

ηηκεηηθφ ηίηιν θαη ηνλ δηαβηβάδεη ζην Η.Κ.Τ. Σν Γ.. ηνπ Η.Κ.Τ. αλαθεξχζζεη ηνπο ππνηξφθνπο θαη 

ηνπο ρνξεγεί ην πνζφ ηεο Τπνηξνθίαο κε νλνκαζηηθή επηηαγή. 

 

 

ΤΛΛΟΓΟ ΦΟΗΣΖΣΧΝ 

 
Ο «χιινγνο θνηηεηψλ ηνπ Σκήκαηνο Γαζνινγίαο & Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθψλ 

Πφξσλ» ηδξχζεθε ζηηο 13 Απξηιίνπ 2000. 

Δγγξάθνληαη ζ’ απηφλ θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο. Σν αλψηαην φξγαλν ηνπ ζπιιφγνπ είλαη ε Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ κειψλ ηνπ, ε νπνία απνθαζίδεη γηα θάζε θξίζηκν πξφβιεκα πνπ αθνξά ηα κέιε ηεο. 

Ο ζθνπφο ηνπ πιιφγνπ είλαη ε ζπζπείξσζε θαη νξγάλσζε ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο γηα ηε 

κειέηε θαη επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζπιιφγνπ, κέζα ζε έλα 

πλεχκα ειεχζεξνπ δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ ειεχζεξεο δηαθίλεζεο θαη αληηπαξάζεζεο ησλ ηδεψλ.  
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ΤΝΔΡΓΑΗΔ 

 

■ Δζληθέο πλεξγαζίεο 

■ Γηεζλείο πλεξγαζίεο 
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ΔΘΝΗΚΔ ΤΝΔΡΓΑΗΔ 
 

Σν Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ έρεη αλαπηχμεη έληνλε 

εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία κε πνιιά Παλεπηζηήκηα θαη Α.Σ.Δ.Η. ηεο ρψξαο φπσο κε ην Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ην Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην Δζληθφ Μεηζφβην 

Πνιπηερλείν, ην Πνιπηερλείν Κξήηεο, ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, ην 

Γηελζλέο Παλεπηζηήκην Διιάδαο. 

 

 

ΓΗΔΘΝΔΗ ΤΝΔΡΓΑΗΔ 
 

Σν Σκήκα Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Erasmus/Socrates πξαγκαηνπνηεί ζπλεξγαζία αληαιιαγήο θνηηεηψλ θαη Καζεγεηψλ κε 

πνιιά Παλεπηζηήκηα ηνπ Δμσηεξηθνχ φπσο κε ην Σκήκα Γαζνινγίαο ηνπ Georg-August Universität 

ηνπ Göttingen ηεο Γεξκαλίαο, ην University of East London, ην Transilvania University of Brasov, ην 

Università degli Studi della Tuscia, ην Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary 

Medicine of Timisoara, ην Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau.  

 


