
ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ Π. Π. Σ. 
 
Μεταξύ των στόχων του ΠΠΣ είναι: 

• Να παρέχει ουσιαστική και σε βάθος ένταξη της Πληροφορικής και των Η/Υ στο ΠΠΣ του ΣΑΤΜ 

• Να αναµορφώνεται συνεχώς µε τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται µε επιτυχία στον διεθνή ανταγωνισµό 
ενσωµατώνοντας στον κορµό του τις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήµης καθώς και τις προόδους της τεχνολογίας 
και της πληροφορικής 

Συνεπώς το παρόν έργο εµπίπτει και ενισχύει τους στόχους του ΠΠΣ, µάλιστα την στιγµή που η διεθνής συγκυρία 
στρέφει τον κλάδο µας στην µέγιστη αξιοποίηση της πληροφορικής, µέσω της γεωπληροφορικής, σε όλες τις 
δραστηριότητες του ΑΤΜ στην αγορά εργασίας.   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. Με δεδοµένη 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  η ανάπτυξη της  Γεωπληροφορικής αλλά και των 
διαδικασιών µάθησης µέσα από προηγµένες τεχνολογίες πληροφορικής αποκτούν κεντρικό στόχο της Σχολής και 
άκρως αναγκαία εφόδια των αποφοίτων ΑΤΜ.  

Τούτο κατέστη επίσης σαφές:  

(α) στην Έκθεση Αυτο-Αξιολόγησης του ΣΑΤΜ,  

(β) στην Εξωτερική Αξιολόγηση από τον καθηγητή P.A.  Cross από to University College London,  

(γ) στην αξιολόγηση του ΣΑΤΜ από τον Επαγγελµατικό Φορέα ΠΣΑΤΜ  

(δ) στην Ανάλυση  Ερωτηµατολογίου  Αξιολόγησης του  Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών ΣΑΤΜ,  

(στ) στις παρατηρήσεις που έγιναν από τα µέλη ∆ΕΠ του ΣΑΤΜ που επισκέφθηκαν Ευρωπαϊκά Πολυτεχνεία 
µε αντίστοιχες Σχολές, και  

(ε) στην Εσωτερική αξιολόγηση του ΠΠΣ  από το ΕΜΠ (καθ. Τ. Σελλής). 

 

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π. Π. Σ. 
 
Η αναµόρφωση του ΠΠΣ του ΣΑΤΜ στοχεύει στη δηµιουργία ικανότερων ΑΤΜ, εφοδιασµένων µε γνώσεις και δεξιότητες  
που θα αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα την Πληροφορική. Εποµένως ως έµµεσα ωφελούµενοι µπορούν να 
θεωρηθούν καταρχήν όλοι οι δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που 
χρειάζονται τη συµβολή του ΑΤΜ και πρόκειται να στελεχωθούν µε αποφοίτους της Σχολής.  

Έµµεσα ωφελούµενοι είναι και όλοι οι εξειδικευµένοι συνεργάτες που πρόκειται να αξιοποιηθούν από τη Σχολή για την 
αναµόρφωση του ΠΠΣ, αφού µε αυτόν τον τρόπο προσφέρονται στην ουσία θέσεις εργασίας. 

Έµµεσα ωφελούµενες είναι επίσης οι ιδιωτικές εταιρείες από τις οποίες τη Σχολή θα προµηθευτεί τον απαραίτητο υλικό 
εξοπλισµό για την αναµόρφωση του ΠΠΣ. 

Έµµεσα ωφελούµενη είναι τέλος ολόκληρη η επιστηµονική κοινότητα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο επειδή η 
αναµόρφωση του ΠΠΣ του ΣΑΤΜ θα οδηγήσει σε νέες συνεργασίες µεταξύ Πανεπιστηµίων, αλλά και επειδή 
ενδεχοµένως να δηµιουργηθούν νέα ερευνητικά πεδία που µελλοντικά θα οδηγήσουν σε νέες ειδικότητες.   

 
 
 


