
 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ          

1.   ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

 
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα της Σχολής έχει συνταχθεί µε κριτήριο τις επιστηµονικές και επαγγελµατικές 
δραστηριότητες του Αγρονόµου & Τοπογράφου Μηχανικού, την παραγωγική και αναπτυξιακή δραστηριότητα της 
χώρας, καθώς και τις διαφαινόµενες διεθνείς τάσεις στις περιοχές αυτές. 
 
Η είσοδος των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και τα νέα επιστηµονικά και επαγγελµατικά δεδοµένα, που 
προκύπτουν από την ενιαία αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνουν νέες διαστάσεις και διαµορφώνουν νέες 
απαιτήσεις τόσο στον επιστηµονικό τοµέα όσο και στον επαγγελµατικό τοµέα του Αγρονόµου – Τοπογράφου 
Μηχανικού. Οι απαιτήσεις σε θέµατα γεωπληροφορικής, διαχείρισης πληροφοριών και τεχνικών διεργασιών, σε 
οικονοµικά και νοµικά δεδοµένα  έργων και µελετών θα αυξάνουν µε την πάροδο του χρόνου. 
 
Παράλληλα νέοι επιστηµονικοί και επαγγελµατικοί ορίζοντες θα ανοίγονται, όπως ειδικότητες, που σχετίζονται 
µε θέµατα σχεδιασµού και διαχείρισης γης, περιβαλλοντικού σχεδιασµού και επιπτώσεων, τηλεµατικής, 
οικονοµίας των κατασκευών κ.λ.π., τους οποίους ο Έλληνας Αγρονόµος – Τοπογράφος Μηχανικός µε την 
παραδοσιακά υψηλής στάθµης και µεγάλου εύρους εκπαίδευση που του παρέχεται, θα µπορεί εύκολα να 
κατακτά.  
 
Τα τελευταία χρόνια – και λόγω της εκπόνησης του Εθνικού Κτηµατολογίου – το επάγγελµα του ΑΤΜ στη χώρα µας 
παρουσιάζει µια άνθηση και µια αναγνώριση.  Τα έργα υποδοµής και γενικότερα τα αναπτυξιακά έργα πάσης φύσεως 
θα αποτελούν τον µοχλό ανάπτυξης της χώρας και τις επόµενες δεκαετίες. Κατά συνέπεια και οι δραστηριότητες του 
ΑΤΜ θα συνεχίζουν να υφίστανται στον τοµέα αυτό για αρκετά χρόνια ακόµα, όπως και κατά το παρελθόν. 
 
Με δεδοµένη ακόµη την πλήρη εξάρτηση των δραστηριοτήτων του Τοπογράφου Μηχανικού από τις νέες τεχνολογίες 
(τα συστήµατα Η/Υ, το GPS,  τα Συστήµατα  Γεωγραφικών Πληροφοριών, και την ∆ορυφορική Τηλεπισκόπηση και 
Φωτογραµµετρία) καθώς και την ανάγκη διεπιστηµονικής προσέγγισης των προβληµάτων του χώρου, είναι προφανές 
ότι  ο ΑΤΜ  θα απασχοληθεί στη Γεωπληροφορική. 
 
Η εκτιµήσεις αυτές  είναι καθοριστικές των κατευθύνσεων που πρέπει να ενισχύσει τη Σχολή µέσω του προγράµµατος 
σπουδών ώστε να παράγει  το κατάλληλο επιστηµονικό δυναµικό, αλλά και της  εν γένει χάραξης πολιτικής  για την 
προοπτική του ΑΤΜ του µέλλοντος. 
 
 
2.    ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 
Το έργο δεν αναµένεται να έχει άµεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ωστόσο, στο ΠΠΣ του ΣΑΤΜ υπάρχουν ήδη 
µαθήµατα που σχετίζονται µε τις προηγµένες τεχνολογίες και τεχνολογικούς τοµείς (π.χ. η χρήση δορυφόρων) που 
παίζουν σηµαντικό ρόλο είτε στη συλλογή κρίσιµων στοιχείων και πληροφοριών, (π.χ. δορυφορικές εικόνες) για τη 
µελέτη περιβαλλοντικών προβληµάτων, είτε µε τη µοντελοποίηση διαφόρων ανθρωπογενών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον µέσω εξειδικευµένων εργαλείων και δεξιοτήτων του ΑΤΜ. Με το παρόν έργο, η αναµόρφωση και ο 
εµπλουτισµός των σχετικών µαθηµάτων µε επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής και Τεχνολογιών 
Πληροφορικής Επικοινωνιών, θα οδηγήσουν στην  καλύτερη κατανόηση των πολύπλοκων µηχανισµών που διέπουν το 
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και τις ανθρωπογενείς επιπτώσεις σε αυτό, και ως εκ τούτου σε έναν ικανότερο 
ΑΤΜ όσον αφορά τον περιβαλλοντικό σχεδιασµό των τεχνικών έργων. Επιπλέον, η δηµιουργία της Ψηφιακής Βάσης 
∆ιαχείρισης Γεωγνώσης θα έχει ένα µοναδικό εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όσον αφορά την πληρέστερη κατανόηση, και 
κατά συνέπεια, ευαισθητοποίηση των σπουδαστών προς το περιβάλλον, εξ αιτίας της εστίασής της στην αποθήκευση 
εκπαιδευτικού υλικού για την µελέτη της γης ως σύστηµα. Αυτό θα επιτυγχάνεται µέσα από τις πληροφορίες και τα 
εργαλεία της βάσης που θα υποστηρίζουν τη γνώση, τις διαδικασίες και τις διασυνδέσεις µεταξύ των πολλών γήινων 
υποσυστηµάτων, τις τεχνολογίες και τις µεθόδους που συνεισφέρουν στη µελέτη τους και καθιστούν δυνατή την 
διεπιστηµονική προσέγγιση στη µελέτη µεγάλων περιβαλλοντικών προβληµάτων και την παρακολούθηση των 
φαινοµένων που τα προκαλούν. 



3.   ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ   
 
Άλλες επιπτώσεις δεν αναµένονται.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


