
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 

«Γεωχωρικϋσ Σεχνολογύεσ» (Geospatial Technologies) 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016-2017 

 

Σο Σμόμα Πολιτικών Μηχανικών ΣΕ και Μηχανικών Σοπογραφύασ & Γεωπληροφορικόσ 

ΣΕ – Κατεύθυνςη Μηχανικών Σοπογραφύασ & Γεωπληροφορικόσ ΣΕ τησ χολόσ 

Σεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΕΥ) του ΣΕΙ Αθόνασ διοργανώνει Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών πουδών (Π.Μ..) (Υ.Ε.Κ. 1793/Β'/17-06-2016), με τύτλο: 

Γεωχωρικϋσ Σεχνολογύεσ. 

Αντικεύμενο του Π.Μ.. εύναι οι Γεωχωρικϋσ Σεχνολογύεσ, δηλαδό ο κλϊδοσ των 

επιςτημών που αναφϋρονται ςτη ςυλλογό, επεξεργαςύα, διαχεύριςη, απεικόνιςη και 

ερμηνεύα πληροφοριών με γεωγραφικό αναφορϊ που αφορούν το φυςικό και 

ανθρωπογενϋσ περιβϊλλον. 

κοπόσ του ΜΠ εύναι να προςφϋρει εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ ςχετικϊ με ραγδαύα εξελις-

ςόμενεσ τεχνολογύεσ αιχμόσ που αφορούν τισ περιοχϋσ τησ Γεωματικόσ και τησ 

Γεωπληροφορικόσ, όπωσ 

 ςυλλογό 3D χωρικών δεδομϋνων με χρόςη δορυφορικών, εναϋριων και επύγειων 
ψηφιακών αιςθητόρων (κοινϋσ ψηφιακϋσ φωτογραφικϋσ μηχανϋσ και 

αεροφωτομηχανϋσ, ςυςτόματα mobile mapping, καταγραφϋσ με μη 

επανδρωμϋνα αεροςκϊφη UAV, δορυφορικού αιςθητόρεσ, ςυςτόματα ραντϊρ, 

LIDAR, ςαρωτϋσ laser), μεταςχηματιςμόσ και ςυγχώνευςη δεδομϋνων από 

διαφορετικϋσ πηγϋσ 

 αυτοματοποιημϋνεσ μϋθοδοι επεξεργαςύασ και ανϊλυςησ εικόνασ 

 δορυφορικόσ εντοπιςμόσ υψηλόσ ακρύβειασ και δορυφορικό πλοόγηςη – 
ςυςτόματα GNSS 

 επεξεργαςύα και διαχεύριςη 3D δεδομϋνων και μοντϋλων επιφανεύασ, 3D χαρτο-

γρϊφηςη, αναπαρϊςταςη και οπτικοπούηςη του χώρου 

 παρακολούθηςη μεταβολών τησ γεωμετρύασ και του βαρυτικού πεδύου τησ Γησ 

 διαχεύριςη, περιγραφό, αναπαρϊςταςη, ανϊλυςη και αλληλεπύδραςη 

ποςοτικών, ποιοτικών και ςημαςιολογικών χωρικών δεδομϋνων και 

φαινομϋνων (γεωγραφικών πληροφοριών) 

 προηγμϋνεσ μϋθοδοι επεξεργαςύασ και ανϊλυςησ χωρικών δεδομϋνων. 

Η διαδικαςύα εκπαύδευςησ ςτο Π.Μ.. περιλαμβϊνει διαλϋξεισ, ςεμινϊρια, εργαςτηριακϋσ 

αςκόςεισ /αςκόςεισ πεδύου, μελϋτη & ανϊλυςη βιβλιογραφύασ. τόχοσ εύναι ταυτόχρονα 

η θεωρητικό εμβϊθυνςη και η διεύρυνςη των δεξιοτότων των φοιτητών με την αντιμε-

τώπιςη απαιτητικών πραγματικών εφαρμογών μϋςω των ςύγχρονων προςεγγύςεων 

και τεχνολογιών τησ Γεωματικόσ/Γεωπληροφορικόσ.  

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του προγρϊμματοσ θα εύναι εξοικειωμϋνοι, θεωρητικϊ και 

πρακτικϊ, με όλεσ τισ ςύγχρονεσ γεωχωρικϋσ τεχνολογύεσ και μεθόδουσ, και θα εύναι ςε 

θϋςη να ςχεδιϊςουν και να αντιμετωπύςουν όλεσ τισ ςχετικϋσ εφαρμογϋσ 



Γεωματικόσ/Γεωπληροφορικόσ που εμπλϋκονται ςε ϋνα διεπιςτημονικό πλαύςιο 

επύλυςησ τεχνικών αλλϊ και οικονομικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών 

προβλημϊτων. 

Σο Π.Μ.. απονϋμει Μεταπτυχιακό Δύπλωμα Ειδύκευςησ (ΜΔΕ) με τύτλο: «Γεωχωρικϋσ 

Σεχνολογύεσ». 

Χρονικό διϊρκεια. Η χρονικό διϊρκεια για την απονομό του Μ.Δ.Ε. ορύζεται ςε τϋςςερα 

(4) εξϊμηνα ςπουδών, εκ των οπούων το τϋταρτο διατύθεται για την εκπόνηςη τησ 

προβλεπόμενησ μεταπτυχιακόσ διπλωματικόσ εργαςύασ.  

Δύδακτρα: 

ύνολο: 2400€ ανϊ φοιτητό για όλο το πρόγραμμα, για το ακαδημαώκό ϋτοσ 2016- 

2017.  

Καταβολό: 600€ κατϊ την εγγραφό ςε κϊθε εξϊμηνο (ϋωσ 1 εβδομϊδα πριν την ϋναρξη 

των μαθημϊτων). Σα δύδακτρα καταβϊλλονται ςτον Ειδικό Λογαριαςμό Κονδυλύων και 

Έρευνασ του ΣΕΙ Αθηνών.  

 

Διεξαγωγό μαθημϊτων. Σα μαθόματα διεξϊγονται ςτισ εγκαταςτϊςεισ του Σμόματοσ 

Πολιτικών Μηχανικών ΣΕ και Μηχανικών Σοπογραφύασ & Γεωπληροφορικόσ ΣΕ με 

απογευματινό/βραδυνό ωρϊριο.  

Τποψόφιοι. το Π.Μ.. γύνονται δεκτού, μετϊ από επιλογό, πτυχιούχοι Σμημϊτων 

Σοπογραφύασ- Γεωπληροφορικόσ Πανεπιςτημύων Πολυτεχνεύων και Σ.Ε.Ι., καθώσ και 

πτυχιούχοι ό διπλωματούχοι ϊλλων ςυναφών Σμημϊτων τεχνολογικόσ και θετικόσ 

κατεύθυνςησ Σ.Ε.Ι., Πανεπιςτημύων και Πολυτεχνεύων τησ ημεδαπόσ ό ομοταγών 

αναγνωριςμϋνων ιδρυμϊτων τησ αλλοδαπόσ.  

Διαδικαςύα Επιλογόσ. Η επιλογό των μεταπτυχιακών φοιτητών γύνεται από τη 

υντονιςτικό Επιτροπό του Π.Μ.. και επικυρώνεται από τη Γενικό υνϋλευςη Ειδικόσ 

ύνθεςησ του Σμόματοσ.  

Τποβολό αιτόςεων - Δικαιολογητικϊ υποψηφιότητασ: Οι ενδιαφερόμενοι 

υποψόφιοι μεταπτυχιακού φοιτητϋσ/τριεσ θα πρϋπει να υποβϊλουν ςτη Γραμματεύα 

του Π.Μ.., αύτηςη ςυνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ ςτο διϊςτημα 

από 5η επτεμβρύου μϋχρι και 23η επτεμβρύου 2016. Σα απαιτούμενα δικαιολογητικϊ 

εύναι τα ακόλουθα:  

1. Αύτηςη υποψηφιότητασ (pdf)  

2. Σύτλουσ ςπουδών και αναλυτικό βαθμολογύα  

3. Κεύμενο Προθϋςεων Υούτηςησ (ϋωσ 500 λϋξεισ)  

4. Βιογραφικό ςημεύωμα  

5. Αποδεικτικϊ καλόσ γνώςησ Αγγλικόσ γλώςςασ 

6. Δύο (2) γραπτϋσ ςυςτατικϋσ επιςτολϋσ  

7. Αποδεικτικϊ ερευνητικού, ςυγγραφικού και επαγγελματικού ϋργου (εφόςον 

υπϊρχουν) 

8. Σϋςςερισ (4) φωτογραφύεσ  

9. Σύτλοσ και περύληψη Διπλωματικόσ-Πτυχιακόσ εργαςύασ (εφόςον προβλϋπεται)   



Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ϋχουν και οι επύ πτυχύω φοιτητϋσ, με την προώπόθεςη ότι θα 

ολοκληρώςουν όλεσ τισ υποχρεώςεισ τουσ για τη λόψη πτυχύου, ϋωσ την ημερομηνύα 

ϋναρξησ των μαθημϊτων του Π.Μ..  

Απαραύτητη προώπόθεςη: οι υποψόφιοι που θα υποβϊλλουν αύτηςη και θα 

πραγματοποιόςουν εγγραφό ανεξαρτότωσ Σμόματοσ ό Ιδρύματοσ αποφούτηςησ να μην 

εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε ϊλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών.  

 

Διεύθυνςη αποςτολόσ δικαιολογητικών: 

Ο φϊκελοσ υποψηφιότητασ υποβϊλλεται ό αποςτϋλλεται ταχυδρομικϊ με ςυςτημϋνη 

επιςτολό ςτη Γραμματεύα Π.Μ.. του Σμόματοσ Πολιτικών Μηχανικών ΣΕ και 

Μηχανικών Σοπογραφύασ & Γεωπληροφορικόσ ΣΕ – Κατεύθυνςη Μηχανικών 

Σοπογραφύασ & Γεωπληροφορικόσ ΣΕ  

ΣΕΙ Αθόνασ  

Σμόμα Πολιτικών Μηχανικών ΣΕ και Μηχανικών Σοπογραφύασ & Γεωπληροφορικόσ ΣΕ 

– Κατεύθυνςη Μηχανικών Σοπογραφύασ & Γεωπληροφορικόσ ΣΕ  

Τπ' όψιν: Κασ Ρουφϊνη Κωνςταντύασ  

Αγ. πυρύδωνοσ, 122 10, Αιγϊλεω 

Σηλ.: 210 5385854 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΣΕΙ ΑΘΗΝΑ    Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΣΟΤ Π.Μ.  

 

 

       ΜΙΦΑΗΛ ΜΠΡΑΣΑΚΟ          ΒΑΙΛΗ ΠΑΓΟΤΝΗ 

             ΚΑΘΗΓΗΣΗ                  ΚΑΘΗΓΗΣΗ 


