ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΑ-ΓΔΩΛΟΓΙΑ
ΤΛΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΠΙΛΟΓΗ
ΠΜ 2η ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
"Γεωπεριβάλλον και Δθαρμογές Νέων Σετνολογιών για ηα Έργα Τποδομής"

1ο ΔΞΑΜΗΝΟ
α) Τποτρεωηικά Μαθήμαηα
1) ΓΔΩΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΗ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Η. Παπαληθνιάνπ, Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ
Διδάζκονηες: Η. Παπαληθνιάνπ
Ειζηγηηές: Γ. Παπαληθνιάνπ νκ. Καζ/ηήο ΔΚΠΑ, Γ. Μηγθίξνο πξ. Καζ/ηήο ΓΠΑ, Δ.
Βαζηιάθεο Δπίθ. Καζ/ηήο ΔΚΠΑ, Γξ. Δ. Φσκηάδεο, ΔΔΓΗΠ Γ.Π.Α.
Ζ γλψζε ησλ γεσινγηθψλ δηεξγαζηψλ πξνζθέξεη κηα πνιχηηκε πιεξνθφξεζε γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ πιαλήηε θαη ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε άκεζα
νθέιε ζηελ πξφιεςε, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. ην κάζεκα
αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηεο γεσινγίαο ζην ζρεδηαζκφ ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπο. Οξηζκφο γεσπεξηβάιινληνο - Γεσδπλακηθή - Γεκηνπξγία θαη
εμέιημε αλαγιχθνπ - Μεραληζκνί δηάβξσζεο θαη ηδεκαηνγέλεζεο - Σεθηνληθή
Γεσινγία – Γνκέο – Παξακφξθσζε- Θξαπζηγελήο – Πιαζηηθή - Σαμηλφκεζε
ξεγκάησλ θαη πηπρψλ, γεσκεηξηθά θαη θηλεκαηηθά ζηνηρεία - Υσξηθά θαη ζρεζηαθά
δεδνκέλα ζηε γεσινγία θαη θαζνξηζκφο ηνπο (ζεκεία, γξακκέο, επηθάλεηεο,
πνιχγσλα, έθηαζε (φγθνο), κεηξήζεηο γεσκεηξηθέο, πνηνηηθέο θιπ.) – Υσξνρξνληθά
δεδνκέλα - Γεσινγηθνί θαη ηερληθνγεσινγηθνί Υάξηεο- Κιίκαθεο Δξγαζίαο - χλνια
θαη ππνζχλνια ζηε γεσινγηθή δνκή, ζρέζε ηνπο θαη επεξεαζκφ ηνπ ελφο ζην άιιν ηαηηζηηθέο κέζνδνη – κνληέια - Γεσινγηθέο ηνκέο θαη κεθνηνκέο (θεθιηκέλα
ζηξψκαηα, αζπκθσλίεο, πηπρσκέλα ζηξψκαηα, ηνκέο κε ξήγκαηα) - Γεσδπλακηθή
ηνπ Διιεληθνχ Σφμνπ - Αιπηθέο θαη Μεηαιπηθέο δνκέο - Δλεξγά ξήγκαηα θαη
εηζκηθφηεηα - Παξαδείγκαηα κειεηψλ έξγσλ ππνδνκήο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν
(Φξάγκαηα, Οδνπνηία, Αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ, ήξαγγεο).
2) ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΓΔΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ- ΜΑΚΡΑ ΓΙΑΡΚΔΙΑ
ΓΔΩΜΔΣΑΒΟΛΔ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Γ. ηακάηεο, Καζ/ηήο ΓΠΑ
Διδάζκονηες: Γ. ηακάηεο, Η. Παπαληθνιάνπ, Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Ειζηγηηές: Γ. Μηγθίξνο πξ. Καζ/ηήο ΓΠΑ, Γξ. Δκ. Φσκηάδεο, ΔΔΓΗΠ ΓΠΑ, Γξ. Ο.
Καΐξεο. ΔΔΓΗΠ ΓΠΑ.
Αλάιπζε αλάγιπθνπ, πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ θαη πδξνγξαθηθνχ δηθηχνπ,
πδξνγξαθηθή ππθλφηεηα θαη ζπρλφηεηα - Σερλνινγίεο πςειήο ρσξηθήο αλάιπζεο
(LiDAR, θσηνγξακκεηξία, Γνξπθνξηθέο εηθφλεο) - Σεθηνληθή Γεσκνξθνινγία Γηάβξσζε θαη ηδεκαηνγέλλεζε - Πνηάκηα δέιηα, παξάγνληεο πνπ ηα επεξεάδνπλ θαη
θαλφλεο πνπ ηα δηέπνπλ - Δδαθηθή δηάβξσζε - Μνληέια εδαθηθήο δηάβξσζεο θαη
δηάρπζεο, κεηαππξηθά θαηλφκελα - Φαηλφκελα Δξεκνπνίεζεο ζηελ εμειηθηηθή πνξεία
ηεο Γεο - Παξάγνληεο θαη δηεξγαζίεο πξφθιεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ - Φπζηθνί θαη
αλζξσπνγελείο παξάγνληεο - Φπζηθνί πφξνη θαη Δξεκνπνίεζε - Φαηλφκελα μεξαζίαο
θαη ιεηςπδξίαο - Μέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο Δξεκνπνίεζεο - Καξζηηθή
Γεσκνξθνινγία -

Λίκλεο θαη πνηακνί. Ζ ζεκαληηθφηεηά ηνπο ζηε δηαηήξεζε ηνπ θιίκαηνο, ζηελ
αλαλέσζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (έδαθνο θαη λεξφ) θαη ηελ ηζνξξνπία ησλ
νηθνζπζηεκάησλ. Ο ξφινο ηεο ππνβάζκηζή ηνπο, απφ θπζηθέο δηαδηθαζίεο θαη
αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ εκθάληζε θαη εληαηηθνπνίεζε θαηλνκέλσλ
εξεκνπνίεζεο. Παξαδείγκαηα απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν (ιίκλεο Κάξιαο θαη Τιίθεο θαη
πνηακνί Πελεηφο θαη πεξρεηφο). Παξαιίεο – αηγηαινί θαη πνηάκηα δέιηα. Ζ
ζεκαληηθφηεηά ηνπο ζηελ ηζνξξνπία ησλ θχξησλ ζπληζησζψλ ηνπ πεξηβάιινληνο
(αηκφζθαηξα, πδξφζθαηξα, μεξά θαη βηφζθαηξα. Ο ξφινο ηεο ππνβάζκηζή ηνπο, απφ
θπζηθέο δηαδηθαζίεο θαη αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ εκθάληζε θαη
εληαηηθνπνίεζε θαηλνκέλσλ εξεκνπνίεζεο. Παξαδείγκαηα απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν
(δέιηα Πελεηνχ θαη πεξρεηνχ, παξαιίεο – αηγηαινί Αηηηθήο θαη δπηηθήο
Πεινπνλλήζνπ).

β) Μαθήμαηα επιλογής
1) ΣΗΛΔΠΙΚΟΠΗΗ ΚΑΙ Γ.Π.. ΣΙ ΓΔΩΔΠΙΣΗΜΔ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Η. Παπαληθνιάνπ, Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Διδάζκονηες: Η. Παπαληθνιάνπ, Γξ. Δκ. Φσκηάδεο ΔΔΓΗΠ ΓΠΑ,
Ειζηγηηές: Γ. Μηγθίξνο πξ. Καζ/ηήο ΓΠΑ, Γ. Πεηξφπνπινο, Δπίθ. Καζ/ηήο
Aberystwith, UK
ηφρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ γηα βαζηθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο
ηερληθέο επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη θσηνεξκελείαο δνξπθνξηθψλ δεδνκέλσλ φισλ
ησλ ηχπσλ, θαζψο θαη εμεηδηθεπκέλεο εθαξκνγέο ηειεπηζθφπεζεο ζηηο γεσεπηζηήκεο.
Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελφηεηεο: Γεσκεηξηθέο θαη ξαδηνκεηξηθέο
βειηηψζεηο δνξπθνξηθψλ εηθφλσλ πνιχ πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο - πγρψλεπζε
εηθφλσλ (πνιπθαζκαηηθά κε παλρξσκαηηθά θαη νπηηθά πνιπθαζκαηηθά κε ξαληάξ) Δπεμεξγαζία εηθφλσλ - Σερληθέο απηφκαηεο θαη επηβιεπφκελεο ηαμηλφκεζεο Σερληθέο "εμφξπμεο" δεδνκέλσλ - Γεκηνπξγία δηαρξνληθψλ ζχλζεησλ εηθφλσλ, κε
έκθαζε ζηηο αιιαγέο ρξήζεο/θάιπςεο γεο - Δθαξκνγέο ζηελ Γεσκνξθνινγία Παξαθνινχζεζε εμέιημεο γξακκψλ αθηψλ - Δθηίκεζε ξπζκψλ ηδεκαηνγέλεζεο ζε
παξάθηηεο πεξηνρέο - Θεξκηθέο Δηθφλεο - Δθαξκνγέο ζηελ πδξνγεσινγία
(ραξηνγξάθεζε ππνζαιάζζησλ αλαβιχζεσλ γιπθνχ λεξνχ) - Δθαξκνγέο
LiDAR(Light Detection And Ranging) γηα ηε ραξηνγξάθεζε θαη κειέηε ελεξγψλ
ξεγκάησλ θαη θαηνιηζεηηθψλ θαηλνκέλσλ - Δθαξκνγέο InSAR (Interferometric
synthetic aperture radar) γηα ηελ εθηίκεζε ηεο παξακφξθσζεο απφ ζεηζκηθά θαη
θαηνιηζζεηηθά γεγνλφηα - Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ Σειεπηζθφπεζεο ζε πεξηβάιινλ
ΓΠ - Δπεμεξγαζία θαη εμαγσγή ζηνηρείσλ κε ρξήζε ΓΠ - Δθαξκνγέο ΓΠ γηα ηελ
θαηαζθεπή ραξηψλ γεσινγηθψλ θηλδχλσλ - Άζθεζε εθαξκνγήο θαη εξκελείαο
δεδνκέλσλ ζην πεδίν.
2) ΔΙΓΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΓΓΔΙΟΒΔΛΣΙΩΣΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Ν. Γέξθαο Αλάπι. Καζ/ηήο ΓΠΑ
Διδάζκονηες: Ν. Γέξθαο
Ειζηγηηές: Τπνινγηζκφο παξνρψλ κειέηεο ζε αξδεπηηθά δίθηπα - Οηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε
ζπιινγηθψλ αξδεπηηθψλ δηθηχσλ ππφ πίεζε - Αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο δηθηχσλ

άξδεπζεο κε ρξήζε καζεκαηηθψλ νκνησκάησλ (αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο
ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηχνπ θαη εληνπηζκφο πξνβιεκαηηθψλ πδξνζηνκίσλ) - Δλίζρπζε
δηθηχσλ - Ρχζκηζε δησξχγσλ ζε αξδεπηηθά δίθηπα.
3) ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΑ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Η. Μπαδηψηεο, Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ
Διδάζκονηες: Η. Μπαδηψηεο
Ειζηγηηές: Φχζε θαη ζθνπφο ηεο νξπθηνινγίαο ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο - Οξπθηά
θαη αλάπηπμε εδαθψλ - Γνκέο νξπθηψλ ρακειήο ζεξκνθξαζίαο (θπιινππξηηηθά,
θσζθνξηθά, αλζξαθηθά, νμείδηα, ζεηνχρα) - Οξπθηά ηεο Αξγίινπ (Γηνγθνχκελα
νξπθηά θαη νη ρξήζεηο ηνπο) - Φπζηθέο θαη Υεκηθέο Ηδηφηεηεο γεσυιηθψλ (π.ρ.
Πεξιίηεο, Εεφιηζνο) - Ππξηηηθά νξπθηά θαη κηθξνβηαθφο έιεγρνο ηεο νξπθηνινγίαο
ηνπ εδάθνπο - Ο ξφινο ησλ νξπθηψλ ζε αλζξσπνγελψο δηαηαξαζζφκελα ζπζηήκαηα
(παξαγσγή ππφγεησλ πδάησλ, δηάζεζε απνβιήησλ θιπ).
4) ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΙΑ-ΚΛΙΜΑΣΟΛΟΓΙΑ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: η. Αιεμαλδξήο, Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ
Διδάζκονηες: η. Αιεμαλδξήο, Γξ. Κσλ. Υαηδεζσκάο ΔΔΓΗΠ, ΓΠΑ
Ειζηγηηές: Ζ έλλνηα ηνπ θιίκαηνο - Παξάγνληεο πνπ ειέγρνπλ θαη επηδξνχλ ζην θιίκα. - Σα
γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζέζεο Ζιίνπ θαη Γεο αηηία ησλ θιηκαηηθψλ
κεηαβνιψλ - Κχθινη Milankovitch - Δμσγελείο θαη ελδνγελείο παξάγνληεο πνπ
επηδξνχλ ζην θιίκα. - Ο ξφινο ηεο αθηηλνβνιίαο ζηελ αηκφζθαηξα θαη ηελ επηθάλεηα
ηεο Γεο - Ηζνδχγην αθηηλνβνιίαο ζηελ γήηλε επηθάλεηα - χλζεζε θαη δνκή ηεο
αηκφζθαηξαο – Αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ – Κιάζκαηα αθηηλνβνιίαο - Σν ηζνδχγην
ελέξγεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο - Ο ξφινο ησλ ηξηψλ θάζεσλ ηνπ λεξνχ ζην θιίκα Αηζζεηή θαη ιαλζάλνπζα ζεξκφηεηα – Δμάηκηζε, πκπχθλσζε θαη Γηαπλνή - Ρνέο
ελέξγεηαο - Πξσηφθνιια κεηεσξνινγηθήο παξαηήξεζεο - Μηθξνκεηεσξνινγηθέο
παξαηεξήζεηο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ησλ
θαιιηεξγεηψλ ζε λεξφ - Πξνηεηλφκελα κνληέια Δμαηκηζνδηαπλνήο - χγρξνλεο
ηερλνινγίεο ζηελ κεηεσξνινγηθή παξαηήξεζε – Αηζζεηήξεο .
5) ΣΔΥΝΙΚΗ ΓΔΩΛΟΓΙΑ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Η. Παπαληθνιάνπ, Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Διδάζκονηες: Η. Παπαληθνιάνπ, Η. Μπαδηψηεο, Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ
Ειζηγηηές: Γ. Μηγθίξνο πξ. Καζ/ηήο ΓΠΑ, Γξ. Βαζίιεο Αλησλίνπ, Γξ. Γ.
Παπαζαλαζίνπ
Αλαιχεη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη κεζνδνινγίεο ηεο ηερληθήο γεσινγίαο γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ έξγσλ ππνδνκήο ζην γεσπεξηβάιινλ. Ζ γλψζε ησλ αξρψλ απηψλ ζα
επηηξέςεη ηελ εθηίκεζε πηζαλψλ αζηνρηψλ ζε θαηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ.
Παξαδείγκαηα απφ έξγα ππνδνκήο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν (Φξάγκαηα, Οδνπνηία,
Αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ, ήξαγγεο) - Δδάθε θαη πεηξψκαηα - Βξαρνκεραληθή θαη
εδαθνκεραληθή - Γεσινγηθέο θαη Γεσηερληθέο ραξηνγξαθήζεηο - Φπζηθέο ηδηφηεηεο
θαη θαηάηαμε εδαθψλ - πλεθηηθφηεηα εδαθψλ - Σερληθή Οξπθηνινγία θαη ν ξφινο
ησλ αξγηιηθψλ νξπθηψλ - Σάζεηο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο εδαθψλ - Καζνξηζκφο
γεσινγηθνχ - γεσηερληθνχ κνληέινπ - ηξσκαηνγξαθία - χληαμε Γεσινγηθψλ -

Γεσηερληθψλ κεθνηνκψλ-δηαηνκψλ - Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο – Δλεξγά
Ρήγκαηα - εηζκηθή Δπηθηλδπλφηεηα - Καηάηαμε Δδαθψλ θαη Γεσινγηθή
θαηαιιειφηεηα - Πξνζδηνξηζκφο παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ γηα κεηαηνπίζεηο απφ
ελεξγά ξήγκαηα - Γεπηεξνγελή θαη πεξηβαιινληηθά ζεηζκηθά θαηλφκελα Πεξηβαιινληηθή εηζκηθή Έληαζε - Δπηθαλεηαθή Φφξηηζε Δδαθψλ: Καζηδήζεηο
(αίηηα, κεραληζκφο θαη ππνινγηζκφο θαζηδήζεσλ, επηηξεπφκελεο θαζηδήζεηο
ζεκειηψζεσλ, δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο, εθηίκεζε ησλ ζηαζεξψλ ειαηεξίσλ θαη ησλ
σζήζεσλ ησλ γαηψλ - Δηδηθά ζέκαηα (εμπγίαλζε, πξνζσξηλέο εθζθαθέο) - Αζηάζεηα
γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ (θαζηδήζεηο-θαηνιηζζήζεηο) - Μέηξα πξφιεςεο
θαηνιηζζήζεσλ θαη κέηξα αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο - χληαμε γεσηερληθψλ
κειεηψλ
6) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΗ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Η. Παπαληθνιάνπ, Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Διδάζκονηες: Η. Παπαληθνιάνπ, Γ. ηακάηεο, Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Ειζηγηηές: Γ. Μηγθίξνο πξ. Καζ/ηήο ΓΠΑ, Α. Ρίηζνο, I. Μάιηνο
Πεξί κειεηψλ θαη έξγσλ - Πηπρία κειεηψλ θαη έξγσλ θαη εμεηδηθεχζεηο ηνπο Γηαπηζηεχζεηο εξγαζηψλ - Γηαγσληζκνί - Φάθεινη πξνηάζεσλ - Αλάζεζε έξγνπ Γηαπηζηεχζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ - Ο ξφινο ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο
(δηεζλνχο) λνκνζεζίαο πεξί κειεηψλ θαη έξγσλ - Γεληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην κειεηψλ
θαη έξγσλ - Θεκαηηθή λνκνζεζία, νδεγίεο, ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαηά κειέηε - έξγν
- Σήξεζε λνκνζεζίαο ζην ζρεδηαζκφ, ηε κειέηε θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ - ηάδηα
εθηέιεζεο ησλ κειεηψλ - έξγσλ - Ννκνζεηηθφ πιαίζην.

2ο ΔΞΑΜΗΝΟ
α) Τποτρεωηικά Μαθήμαηα
1) ΓΔΩΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Η. Παπαληθνιάνπ Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Διδάζκονηες: Η. Παπαληθνιάνπ, Γ. ηακάηεο Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Ειζηγηηές: Γ. Μηγθίξνο πξ. Καζ/ηήο ΓΠΑ, Γξ. Μηράιεο Γηαθάθεο, Γξ. Δχε
Κνξαθάθε
Ζ θαηαλνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαζνξίδνληαη άκεζα
απφ ηηο γεσινγηθέο θαη γεσδπλακηθέο δηεξγαζίεο. Οη θπζηθνί θίλδπλνη απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμέιημεο ηνπ πιαλήηε ζηνλ γεσινγηθφ ρξφλν. Θα αλαιπζνχλ
φινη νη θπζηθνί θίλδπλνη (ζεηζκηθνί, ηζνπλάκη, θαηνιηζζήζεηο, εθαίζηεηα, πιεκκχξεο,
ππξθαγηέο, παγεηφο). Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηνλ ζεηζκηθφ θίλδπλν κε ηα
ζπλσδά ηνπ θαηλφκελα (ηζνπλάκη, θαηνιηζζήζεηο, ξεπζηνπνηήζεηο θ.α.) πνπ απνηειεί
θαη ηνλ θπξηφηεξν θίλδπλν ζηελ ρψξα καο κε άκεζεο επηπηψζεηο ζηνλ πξνιεπηηθφ
ζρεδηαζκφ ησλ ηερληθψλ έξγσλ, ησλ ρξήζεσλ γεο. θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε
θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη κεραληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην γεσπεξηβάιινλ θαη
ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ
θαη ηελ πξφιεςε ησλ θαηαζηξνθψλ. ην κάζεκα απηφ νη θνηηεηέο ζα εληξπθήζνπλ
ζηε ρξήζε πξσηφηππσλ θαη ζχγρξνλσλ κεζνδνινγηψλ γηα ηελ κειέηε ησλ θπζηθψλ
θηλδχλσλ θαη ζα ζπλζέζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ έιαβαλ ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ
πξψηνπ εμακήλνπ. Θα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηαζθεπή ραξηψλ
επηθηλδπλφηεηαο ζε πεξηβάιινλ Γ..Π. θαζψο θαη ζηα θαηαζηξνθηθά κνληέια. Οη

γλψζεηο απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ (π.ρ. Πνιενδνκηθφ θαη
ρσξνηαμηθφ),γηα ηα κέηξα πξφιεςεο (π.ρ. αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο, αληηπιεκκπξηθή
πξνζηαζία) θαη απνθαηάζηαζεο (π.ρ. ππξφπιεθησλ πεξηνρψλ), ηελ βέιηηζηε
δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ, ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία θαη
ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά.
Φπζηθέο Καηαζηξνθέο - Οξηζκφο θαη ηάζε αχμεζεο Παγθφζκηα θαη ζηελ Διιάδα Σξσηφηεηα - Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο - Αζθαιηζηηθή θαη
Αληαζθαιηζηηθή αγνξά - Καηαζηξνθηθά κνληέια - εηζκηθφο θίλδπλνο, ζεηζκνί θαη
ελεξγά ξήγκαηα, ζεηζκηθφηεηα θαη ζεηζκηθή επηθηλδπλφηεηα, γεσινγία ησλ ζεηζκψλ
θαη παιαηνζεηζκνινγία, καθξνζεηζκηθέο εληάζεηο, ληεηεξκηληζηηθή θαη πηζαλνινγηθή
εθηίκεζε θηλδχλνπ - Πεξηβαιινληηθή ζεηζκηθή έληαζε θαη πεξηβαιινληηθά ζεηζκηθά
θαηλφκελα - Δπαλαιεςηκφηεηα θαη ξπζκνί νιίζζεζεο ξεγκάησλ - Υαξηνγξάθεζε
ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ - Καηνιηζζεηηθφο θίλδπλνο (θαηαλνκή θηλδχλνπ, αίηηα
εθδήισζεο, πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε), Υαξηνγξάθεζε θαηνιηζζεηηθνχ θηλδχλνπ Πιεκκπξηθφο θίλδπλνο (Μέγεζνο θαη ζπρλφηεηα, αζηηθνπνίεζε, δηακφξθσζε θνηηψλ,
δπζκελείο ζπλέπεηεο θαη νθέιε), επεηζφδηα ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, Απνηχπσζε,
Αλάιπζε θαη Υαξηνγξάθηζε πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ - Κίλδπλνο ηζνπλάκη (γέλεζε,
θαηαλνκή θηλδχλνπ, πξφιεςε) - Ζθαηζηεηαθφο θίλδπλνο - Κίλδπλνο ππξθαγηάο
(Παξάγνληεο, θαηαλνκή θαη πξφιεςε), κεηαππξηθά θαηλφκελα, θαηαζθεπή ραξηψλ
θηλδχλνπ ππξθαγηάο) - Κίλδπλνο παγεηνχ (Παξάγνληεο, επηπηψζεηο θαη
ραξηνγξάθεζε παγεηνχ) - Αζηηθή Αλζεθηηθφηεηα ην παξάδεηγκα ηεο Αζήλαο
2) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΔΩΛΟΓΙΑ-ΤΓΡΟΓΔΩΛΟΓΙΑ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Γ. ηακάηεο Καζ/ηήο ΓΠΑ
Διδάζκονηες: Η. Παπαληθνιάνπ Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ, Η. Μπαδηψηεο Δπίθ. Καζ/ηήο
ΓΠΑ
Ειζηγηηές: Γξ. Διέλε Βαζηιείνπ, Γξ. Νίθνο Υαξηδφπνπινο
Θα πεξηγξαθνχλ νη αιιειεπηδξάζεηο ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαη
ε βέιηηζηε πεξηβαιινληηθή έληαμε ησλ ηερληθψλ έξγσλ. Ο ξφινο ηνπ αλαγιχθνπ, ηεο
ηεθηνληθήο, ησλ πδξνινγηθψλ ιεθαλψλ θαη ηεο πδαηνπεξαηφηεηαο ησλ γεσινγηθψλ
ζρεκαηηζκψλ θαζνξίδεη ηελ επάξθεηα ηνπ ππφγεηνπ θαη επηθαλεηαθνχ λεξνχ, ελψ
επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ην πδξνινγηθφ θαη πδξνγεσινγηθφ ηζνδχγην. Παξάιιεια νη
γεσινγηθέο δηεξγαζίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ
θαζνξίδνπλ ηελ θίλεζε ησλ ξχπσλ. Σν κάζεκα πξνζβιέπεη ζηε κεηάδνζε βαζηθψλ
γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηα ππφγεηα λεξά θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηνπο γεσινγηθνχο
ζρεκαηηζκνχο κέζα ζηνπο νπνίνπο θηλνχληαη θαη απνζεθεχνληαη. Οη θνηηεηέο ζα
θαηαλνήζνπλ θαη ζα αμηνινγήζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα
θαη πνηφηεηα ησλ πδαηηθψλ πφξσλ, ηελ ζσζηή δηαρείξηζή ηνπο θαη ηελ θαηαζθεπή
πδξνιεπηηθψλ έξγσλ.
Τιηθά θαη δηεξγαζίεο ηεο γεο - Γεσινγηθφο θχθινο - Σεθηνληθή δηεξξεγκέλσλ
πεηξσκάησλ θαη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ - Δδάθε θαη πεξηβάιινλ - Αλάπηπμε θαη
θαηάηαμε εδαθψλ - Δδαθηθή κφιπλζε θαη δηάβξσζε - Ο θχθινο θαη ε δηαρείξηζε ηνπ
λεξνχ - Γηάζεζε θαη δηαρείξηζε απνβιήησλ - Οξπθηνί πφξνη θαη πεξηβάιινλ Γεσινγία ησλ νξπθηψλ πφξσλ - Δπίδξαζε ηεο εμφξπμεο ζην πεξηβάιινλ - Απνηίκεζε
θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ρξήζεηο γεο - Μειέηε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ Τδξνγεσινγηθά πεξηβάιινληα - Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ζηε δηαθχκαλζε ηεο
ζηάζκεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ - Πνηνηηθή ζχζηαζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ - Τδξνρεκηθά
ραξαθηεξηζηηθά - Γεσρεκηθνί ραξαθηήξεο - ηαζεξφηππα ρξήζεσλ - Υεκηθέο ζρέζεηο
κεηαμχ πεηξψκαηνο θαη ππφγεηνπ λεξνχ - Ρχπαλζε ππφγεηνπ λεξνχ - Πεγέο ξχπαλζεο

- Μηθξνβηαθή κφιπλζε ησλ ππφγεησλ λεξψλ - Δηζαγσγή θαη θίλεζε ησλ ξππαληψλ
ζην πεξηβάιινλ - Δμαζζέλεζε ηεο ξχπαλζεο - Σξσηφηεηα ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ έλαληη
ηεο εμσηεξηθήο ξχπαλζεο - Μέηξα πξνζηαζίαο έξγσλ πδξνιεςίαο - Μέηξα
απνξξχπαλζεο πδξνθφξσλ νξηδφλησλ - Τθαικχξσζε πδξνθφξσλ νξηδφλησλ - Μέηξα
αληηκεηψπηζεο ηεο ζαιάζζηαο δηείζδπζεο ζε παξάθηηνπο πδξνθφξνπο.

β) Μαθήμαηα επιλογής
1) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΓΔΩΥΗΜΔΙΑ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Η. Μπαδηψηεο Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ
Διδάζκονηες: Η. Μπαδηψηεο, Γ. ηακάηεο Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Ειζηγηηές: Δηζαγσγή – Πεξηγξαθή καζήκαηνο θαη ζηφρνη – Γεσρεκεία θαη πεξηβάιινλΚνζκνρεκεία – Ζ πξνέιεπζε ησλ ζηνηρείσλ- Υεκηθά ζηνηρεία ζην ειηαθφ καο
ζχζηεκα – Ζιηαθφ θάζκα - Μεηεσξίηεο- Ηζφηνπα – ηαζεξά/Ραδηελεξγά- Γεσρεκεία
λεξνχ- Ζ ρεκεία ησλ θπζηθψλ λεξψλ – Αληηδξάζεηο νμεηδναλαγσγήο - Αλζξαθηθή
ηζνξξνπία – Υεκηθή απνζάζξσζε- Μέηαιια ζε δηάιπκα, απφζεζε θαη δηάιπζεΓεσρεκεία Οινθαίλνπ- ρεκαηηζκφο εδαθψλ θαη γεσρεκεία - O θχθινο ηνπ
θσζθφξνπ - αδψηνπ – ζείνπ - άλζξαθα. - Αξγηιηθά νξπθηά – Απνξξφθεζε –
Πξνζξφθεζε- Ο θχθινο ηνπ άλζξαθα θαη ελέξγεηα- Δθπνκπέο CO2 θαη νξπθηά
θαχζηκα: απφ ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ζηε πξάζηλε επαλάζηαζε – Παγθφζκηα
θιηκαηηθή αιιαγή – Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο- Πεξηβαιινληηθή γεσρεκεία θαη
Τγεία - Αζζέλεηεο θαη γεσρεκηθφ πεξηβάιινλ.
2) ΔΝΔΡΓΟ ΣΔΚΣΟΝΙΚΗ-ΔΙΜΙΚΗ ΔΠΙΚΤΝΓΤΝΟΣΗΣΑ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Η. Παπαληθνιάνπ Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Διδάζκονηες: Η. Παπαληθνιάνπ
Ειζηγηηές: Γ. Μηγθίξνο πξ. Καζ/ηήο ΓΠΑ
Οη ζεηζκνί απνηεινχλ ηνλ ζεκαληηθφηεξν θίλδπλν ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαη ηα ελεξγά
ξήγκαηα επεξεάδνπλ ηφζν ηνλ ζρεδηαζκφ φζν θαη ηελ θαηαζθεπή έξγσλ ππνδνκήο.
Παξάιιεια έρνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηφζν ιφγσ ησλ θαηαζηξνθψλ
φζν θαη ζηελ αζθαιηζηηθή θαη αληαζθαιηζηηθή αγνξά. Σν κάζεκα εμεηάδεη ζε
ιεπηνκέξεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελεξγψλ ξεγκάησλ σο ζεηζκηθέο πεγέο θαη πσο
απηά επηδξνχλ ζηε εθηίκεζε ηνπ ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ.
εηζκνί θαη Ρήγκαηα (Ηζηνξηθή δηαδξνκή θαη ζπζρέηηζε), κεραληζκνί γέλεζεο
ζεηζκψλ - Δλεξγά Ρήγκαηα - ηνηρεία Δλεξγφηεηαο, ηξφπνη εληνπηζκνχ ελεξγψλ
ξεγκάησλ, Γεσκνξθνινγηθνί δείθηεο θαη ηεθηνληθή γεσκνξθνινγία Πνζνηηθνπνίεζε θαη Φξαθηαιηθέο Καηαλνκέο ξεγκάησλ θαη ζχλδεζή ηνπο κε ηελ
εηζκηθφηεηα (πιεζπζκνί, κήθνο, κεηαηφπηζε θαη ζρέζε κε G-R) - Ρπζκνί
ζεηζκηθφηεηαο, αλαδηάηαμε πεδίνπ ηάζεσλ απφ ζεηζκηθά γεγνλφηα, θαη
αιιειεπίδξαζε Ρεγκάησλ - Σξφπνη γέλεζεο, επέθηαζεο θαη κεγέζπλζεο ησλ
Ρεγκάησλ - Ρπζκνί παξακφξθσζεο θαη επαλαιεςηκφηεηα ζεηζκψλ (Ρπζκνί
νιίζζεζεο θαη ηξφπνη κέηξεζεο ησλ) - εηζκηθή Δπηθηλδπλφηεηα (Τθηζηάκελνη
Υάξηεο, Σξφπνη θαηαζθεπήο, Μεηνλεθηήκαηα, κνληέια γέλεζεο ζεηζκψλ G-R θαη
ραξαθηεξηζηηθφ κνληέιν) - Υξήζε Γεσινγηθψλ Γεδνκέλσλ ζηελ εηζκηθή
Δπηθηλδπλφηεηα (Ο ξφινο ηεο γεσινγίαο, ε παιαηνζεηζκνινγία, θαηαζθεπή ραξηψλ
απφ Γεσινγηθά δεδνκέλα, Νηεηεξκηληζηηθνί ράξηεο θαη πηζαλνινγηθνί, Υξήζε ΓΠ) -

Πηζαλφηεηεο (Poisson, Υξνλνκεηαβιεηέο, ζεηζκηθφο θχθινο θαη εμαξηεκέλεο
πηζαλφηεηεο, βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο πξνβιέςεηο θαη ζπγθξίζεηο) Δπηθαλεηαθή Γεσινγία (Γεσινγηθνί ζρεκαηηζκνί) θαη ζεηζκηθή θίλεζε (Δληάζεηο,
Σαρχηεηεο, Δπηηαρχλζεηο) - Ζ ESI 2007 (εηζαγσγή ηεο Πεξηβαιινληηθήο εηζκηθήο
Έληαζεο) θαη ηα πλσδά ζεηζκηθά θαηλφκελα - Ρήγκαηα, Ννκνζεζία θαη κεγάια
ηερληθά έξγα (Δζληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο, Νενηεθηνληθνη ράξηεο) Παξαδείγκαηα κειεηψλ ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο, γηα κεγάια ηερληθά έξγα,
(νδνπνηίαο, επεθηάζεηο ζρεδίσλ πφιεσλ, αγσγψλ θπζηθνχ αεξίνπ, ππνζαιάζζηεο
κειέηεο θιπ) - Παξαδείγκαηα θαη εκπεηξία απφ παιαηφηεξα θαη πξφζθαηα ζεηζκηθά
γεγνλφηα.
3) ΠΡΟΗΓΜΔΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ
ΓΔΩΤΛΙΚΩΝ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Η. Μπαδηψηεο Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ
Διδάζκονηες: Η. Μπαδηψηεο, Η. Παπαληθνιάνπ Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Ειζηγηηές: -

ΑΝΑΛΤΗ

Ο ξφινο ησλ πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ ζηε κηθξν- θαη κάθξν- αλάιπζε γεσυιηθψλ Πεξηζιαζηκεηξία αθηίλσλ-Υ (XRD) - Φαζκαηνζθνπία Raman - Ζιεθηξνληθή
κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) - Ζιεθηξνληθφο κηθξαλαιπηήο (EMPA) Θεξκνζηαζκηθή δηαθνξηθή ζεξκηθή αλάιπζε (TG-DTA) - Φζνξηζηκεηξία αθηίλσλ-Υ
(XRF) - Φαζκαηφκεηξν εθπνκπήο κε επαγσγηθά ζπδεπγκέλν πιάζκα (ICP-OES) Φαζκαηνκεηξία αηνκηθψλ καδψλ κε εθηνκή ιετδεξ θαη επαγσγηθά ζπδεπγκέλν
πιάζκα (LA-ICPMS).
4) ΠΡΟΛΗΠΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Υ. Καξαβίηεο Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Διδάζκονηες: Υ. Καξαβίηεο
Ειζηγηηές: Γεληθή Δηζαγσγή, Σερλνινγία θαη Κνηλσλία - Σερλνινγία θαη Σερληθή Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηψζεηο - Αμηνιφγεζε Σερλνινγηψλ θαη Αμηνιφγεζε
Δπηθηλδπλφηεηαο - Γηαρείξηζε Σερλνινγηψλ - Αμηνιφγεζε Δπηπηψζεσλ θαη
Πξφβιεςε, Δπηπηψζεηο θαη Κνηλσλία - Ζ Αμηνιφγεζε ζαλ Γηαδηθαζία Πξφβιεςεο Αμηνιφγεζε Σερλνινγηψλ (Technology Assessment) - Πεξηβαιινληηθφο ρεδηαζκφο Οξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά Αμηνιφγεζεο Σερλνινγηψλ - Αμηνιφγεζε Σερλνινγηψλ Ηζηνξία θαη Ννκνζεηηθέο Ρπζκίζεηο - ρεδηαζκφο, Γεληθνί νξηζκνί - θνπφο
πξνιεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ - ρεδηαζκφο θαη αλάιπζε πνιηηηθήο (policy analysis) Μεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ - Παξάκεηξνη θαη πεξηνξηζκνί ζρεδηαζκνχ - Δθαξκνγέο
ζρεδηαζκνχ - ρεδηαζκφο θαη ιήςε ησλ απνθάζεσλ - Σερλνινγηθή αιιαγή θαη
Σερληθή ππνζέζεσλ - Πξφβιεςε θαη πξνιεπηηθφο ρεδηαζκφο - Δκπφδηα γηα ηελ
Αμηνιφγεζε θαη ηελ Πξφβιεςε - Ζ επηζηεκνινγία ηεο Πξφβιεςεο.
Σν κάζεκα ζα έρεη ηνπο παξαθάησ ζηφρνπο:
-Να παξνπζηάζεη έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην ρεδηαζκνχ θαη Πξφβιεςεο ζε ζρέζε
κε ηηο ππνδνκέο έξγσλ κεραληθήο θαη ην πεξηβάιινλ ζε δηαθνξεηηθνχο ρξνληθνχο
νξίδνληεο.
-Να παξνπζηάζεη κεζνδνινγηθά ηηο ηερληθέο πξφβιεςεο γηα γεγνλφηα (επηπηψζεηο
δξάζεσλ θαη πνιηηηθψλ) θαη ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο. Σερληθέο επηζηεκνληθήο
πξφβιεςεο πνπ εμεηάδνληαη πεξηιακβάλνπλ: scanning, trend analysis, trend

monitoring, trend projection, scenario development and analysis, polling, models,
gaming, Delphi, etc.
-Να ζπλδπάζεη ηερληθά ζέκαηα φπσο ε αλάιπζε ζπζηεκάησλ, νη databases-GIS, DSS
θαη νη κεζνδνινγίεο αμηνιφγεζεο, κε ζέκαηα φπσο ην λνκνζεηηθφ πιαίζην, νη
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ, ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ, θ.α.
-Να ηνλίζεη ηελ αιιειεμάξηεζε ηερλνινγίαο θαη πεξηβάιινληνο θαη ηελ κεζνδνινγία
πξνζέγγηζεο ηνπο, ηδίσο ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θπζηθψλ πφξσλ θαη ηερληθψλ
ππνδνκψλ.
5) ΓΔΩΛΟΓΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ - ΤΝΣΑΞΗ ΘΔΜΑΣΙΚΩΝ ΥΑΡΣΩΝ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Η. Παπαληθνιάνπ Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Διδάζκονηες: Η. Παπαληθνιάνπ, Γξ. Δκ. Φσκηάδεο ΔΔΓΗΠ ΓΠΑ
Ειζηγηηές: Γ. Μηγθίξνο πξ. Καζ/ηήο ΓΠΑ
Πεξί ραξηψλ - Θεκαηηθή ραξηνγξαθία - ράξηεο - Υσξνρξφλνο θαη ζεκαηηθνί ράξηεο
Γεδνκέλα ραξηνγξαθηθά - ρσξηθά θαη ζρεζηαθά - Πεγέο δεδνκέλσλ - πιινγή,
αμηνιφγεζε θαη θαηαρψξηζε δεδνκέλσλ - Δπεμεξγαζία θαη ζπλδπαζηηθή ζεκαηηθψλ
δεδνκέλσλ - Παξνπζίαζε δεδνκέλσλ - ζεκαηηθνί ράξηεο - Γεσινγηθέο απνηππψζεηο κεηξήζεηο - θαηαρσξίζεηο - Κιίκαθα εξγαζηψλ - ρεδηαζκφο - πξνεηνηκαζία
εξγαζίαο. ηάδην Τπαίζξνπ, ηάδην εμεξγαζίαο, ηάδην ζχληαμεο - Πνζνηηθά θαη
πνηνηηθά δεδνκέλα, ππνινγηζκφο ρξφλνπ πινπνίεζεο, εθηίκεζε θφζηνπο Μεζνδνινγία εξγαζίαο ππαίζξνπ αλάινγα κε ην ζηάδην θαη ην είδνο ηνπ έξγνπ Μεζνδνινγία εξγαζίαο εξγαζηεξίνπ, αλαιχζεηο, δνθηκέο, θαηαρσξήζεηο,
ππνινγηζκνί - Μεζνδνινγία εξγαζίαο γξαθείνπ, θαηαρσξήζεηο, ζπζρεηηζκνί,
ζηαηηζηηθέο επεμεξγαζίεο - Παξνπζίαζε κειέηεο θαη ηειηθψλ ραξηψλ θαη κεθνηνκψλ
6) ΑΛΛΗΛΔΠΙΓΡΑΔΙ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΗ ΚΑΙ
ΤΓΡΟΦΟΡΔΩΝ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Γ. ηακάηεο Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Διδάζκονηες: Γ. ηακάηεο, Η. Παπαληθνιάνπ Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Ειζηγηηές: Γ. Μηγθίξνο πξ. Καζ/ηήο ΓΠΑ

ΤΠΟΓΔΙΩΝ

Αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο ζηελ επηθαλεηαθή πδξφζθαηξα θαη νη πδξνινγηθέο
ζπλέπεηεο - Δπηπηψζεηο απφ επεκβάζεηο ζην πδξνγξαθηθφ δίθηπν - Δπηπηψζεηο απφ
ηελ ρξήζε γεο ζηελ πδξνινγηθή ιεθάλε - πλέπεηεο ηεο αζηηθνπνίεζεο πεξηνρψλ ζην
πδξνινγηθφ ηζνδχγην - Δπηπηψζεηο απφ έκκεζεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο Αλζξσπνγελείο επηδξάζεηο ζηελ ππφγεηα πδξφζθαηξα θαη νη γεσινγηθέο ζπλέπεηεο Σα ηερλνγελή ππφγεηα λεξά σο παξάγσλ γεσινγηθψλ κεηαβνιψλ - Σαμηλφκεζε
ηερλνγελψλ λεξψλ - Ζ γεσρεκηθή, γεσδπλακηθή θαη γεσζεξκηθή ηνπο δξάζε Σερλνγελή λεξά θαη γεσκεραληθή κεηαβνιή ηνπ ππεδάθνπο - Δθκεηάιιεπζε ησλ
ππφγεησλ λεξψλ θαη νη γεσινγηθέο ζπλέπεηεο - Καζηδήζεηο θαη θαηαθξεκλίζεηο ηνπ
εδάθνπο θαη ππεδάθνπο - Έξγα ππνδνκήο θαη ζχζηαζε ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο Αληηπξνζσπεπηηθά θαηαζθεπαζηηθά έξγα - Υξήζε δνκηθψλ πιηθψλ θαη ε ζχζηαζή
ηνπο - Αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ λεξνχ θαη ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ - Δπηδξάζεηο
ηνπ λεξνχ ζηα θαηαζθεπαζηηθά έξγα - Καηαζθεπέο εθηφο ή εληφο πδξνθφξνπ
νξίδνληα - Δπίδξαζε ησλ πδξαπιηθψλ ζπλζεθψλ - Γηάβξσζε θαη δηάιπζε ησλ
δνκηθψλ πιηθψλ - Δπηδξάζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζηα λεξά - Πνζνηηθέο
επηπηψζεηο - Μεηαβνιέο ζην πνζνζηφ θαηείζδπζεο - Μεηαβνιέο ηεο ζηάζκεο απφ
αληιήζεηο θαη αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ - Μεηαβνιέο ησλ γεσπδξαπιηθψλ ζπλζεθψλ Πνηνηηθέο επηπηψζεηο - Υεκηθέο αληηδξάζεηο κεηαμχ λεξνχ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ

πιηθψλ - Δηζξνή ρεκηθψλ νπζηψλ ζηα λεξά ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο θαηαζθεπήο θαη
εθκεηάιιεπζεο ησλ έξγσλ - Δπηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ιφγσ πδξαπιηθψλ
κεηαβνιψλ - Πξνζηαζία ησλ πφζηκσλ λεξψλ, επηθαλεηαθψλ ή ππφγεησλ, θαη έξγα
ππνδνκήο - Εψλεο πξνζηαζίαο - Πξφηππα απαγνξεπηηθψλ δηαηάμεσλ - ηνηρεία
πδξνγεσινγηθήο κειέηεο ηνπ ρψξνπ ζην ζρεδηαζκφ θαηαζθεπήο έξγσλ ππνδνκήο

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΑ - ΓΔΩΛΟΓΙΑ
ΤΛΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ
ΠΜ 1η ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
"Δδαθικοί, Τδαηικοί Πόροι και Γιατείριζη Περιβάλλονηος"
ΣΔΥΝΙΚΗ ΓΔΩΛΟΓΙΑ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Η. Παπαληθνιάνπ, Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Διδάζκονηες: Η. Παπαληθνιάνπ, Η. Μπαδηψηεο, Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ
Ειζηγηηές: Γ. Μηγθίξνο πξ. Καζ/ηήο ΓΠΑ, Γξ. Βαζίιεο Αλησλίνπ, Γξ. Γ.
Παπαζαλαζίνπ
Αλαιχεη ηηο βαζηθέο αξρέο θαη κεζνδνινγίεο ηεο ηερληθήο γεσινγίαο γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ έξγσλ ππνδνκήο ζην γεσπεξηβάιινλ. Ζ γλψζε ησλ αξρψλ απηψλ ζα
επηηξέςεη ηελ εθηίκεζε πηζαλψλ αζηνρηψλ ζε θαηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ.
Παξαδείγκαηα απφ έξγα ππνδνκήο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν (Φξάγκαηα, Οδνπνηία,
Αγσγνί θπζηθνχ αεξίνπ, ήξαγγεο) - Δδάθε θαη πεηξψκαηα - Βξαρνκεραληθή θαη
εδαθνκεραληθή - Γεσινγηθέο θαη Γεσηερληθέο ραξηνγξαθήζεηο - Φπζηθέο ηδηφηεηεο
θαη θαηάηαμε εδαθψλ - πλεθηηθφηεηα εδαθψλ - Σερληθή Οξπθηνινγία θαη ν ξφινο
ησλ αξγηιηθψλ νξπθηψλ - Σάζεηο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο εδαθψλ - Καζνξηζκφο
γεσινγηθνχ - γεσηερληθνχ κνληέινπ - ηξσκαηνγξαθία - χληαμε Γεσινγηθψλ Γεσηερληθψλ κεθνηνκψλ-δηαηνκψλ - Διιεληθφο Αληηζεηζκηθφο Καλνληζκφο – Δλεξγά
Ρήγκαηα - εηζκηθή Δπηθηλδπλφηεηα - Καηάηαμε Δδαθψλ θαη Γεσινγηθή
θαηαιιειφηεηα - Πξνζδηνξηζκφο παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ γηα κεηαηνπίζεηο απφ
ελεξγά ξήγκαηα - Γεπηεξνγελή θαη πεξηβαιινληηθά ζεηζκηθά θαηλφκελα Πεξηβαιινληηθή εηζκηθή Έληαζε - Δπηθαλεηαθή Φφξηηζε Δδαθψλ: Καζηδήζεηο
(αίηηα, κεραληζκφο θαη ππνινγηζκφο θαζηδήζεσλ, επηηξεπφκελεο θαζηδήζεηο
ζεκειηψζεσλ, δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο, εθηίκεζε ησλ ζηαζεξψλ ειαηεξίσλ θαη ησλ
σζήζεσλ ησλ γαηψλ - Δηδηθά ζέκαηα (εμπγίαλζε, πξνζσξηλέο εθζθαθέο) - Αζηάζεηα
γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ (θαζηδήζεηο-θαηνιηζζήζεηο) - Μέηξα πξφιεςεο
θαηνιηζζήζεσλ θαη κέηξα αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο - χληαμε γεσηερληθψλ
κειεηψλ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΟΡΤΚΣΟΛΟΓΙΑ - ΓΔΩΛΟΓΙΑ
ΤΛΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΔΠΙΛΟΓΗ
ΠΜ 3η ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ
"Γεωπληροθορική και Υωρική Ανάλσζη"

1ο ΔΞΑΜΗΝΟ
ΓΔΩΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Η. Παπαληθνιάνπ, Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ
Διδάζκονηες: Η. Παπαληθνιάνπ, Γ. ηακάηεο Καζ/ηήο ΓΠΑ, Γξ. Δ. Φσκηάδεο ΔΔΓΗΠ
ΓΠΑ.
Ειζηγηηές: Γ. Μηγθίξνο πξ. Καζ/ηήο ΓΠΑ, Γ. Παπαληθνιάνπ νκ. Καζ/ηήο ΔΚΠΑ, Δ.
Βαζηιάθεο Δπίθ. Καζ/ηήο ΔΚΠΑ,
Ζ γλψζε ησλ γεσινγηθψλ δηεξγαζηψλ πξνζθέξεη κηα πνιχηηκε πιεξνθφξεζε γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπ πιαλήηε θαη ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ κε άκεζα
νθέιε ζηελ πξφιεςε, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. ην κάζεκα
αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο ηεο γεσινγίαο ζην ζρεδηαζκφ ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπο. Οξηζκφο γεσπεξηβάιινληνο - Γεσδπλακηθή - Γεκηνπξγία θαη
εμέιημε αλαγιχθνπ - Μεραληζκνί δηάβξσζεο θαη ηδεκαηνγέλεζεο - Σεθηνληθή
Γεσινγία – Γνκέο – Παξακφξθσζε- Θξαπζηγελήο – Πιαζηηθή - Σαμηλφκεζε
ξεγκάησλ θαη πηπρψλ, γεσκεηξηθά θαη θηλεκαηηθά ζηνηρεία - Υσξηθά θαη ζρεζηαθά
δεδνκέλα ζηε γεσινγία θαη θαζνξηζκφο ηνπο (ζεκεία, γξακκέο, επηθάλεηεο,
πνιχγσλα, έθηαζε (φγθνο), κεηξήζεηο γεσκεηξηθέο, πνηνηηθέο θιπ.) – Υσξνρξνληθά
δεδνκέλα - Γεσινγηθνί θαη ηερληθνγεσινγηθνί Υάξηεο- Κιίκαθεο Δξγαζίαο - χλνια
θαη ππνζχλνια ζηε γεσινγηθή δνκή, ζρέζε ηνπο θαη επεξεαζκφ ηνπ ελφο ζην άιιν ηαηηζηηθέο κέζνδνη – κνληέια - Γεσινγηθέο ηνκέο θαη κεθνηνκέο (θεθιηκέλα
ζηξψκαηα, αζπκθσλίεο, πηπρσκέλα ζηξψκαηα, ηνκέο κε ξήγκαηα) - Γεσδπλακηθή
ηνπ Διιεληθνχ Σφμνπ - Αιπηθέο θαη Μεηαιπηθέο δνκέο - Δλεξγά ξήγκαηα θαη
εηζκηθφηεηα - Τδξνγεσινγηθά πεξηβάιινληα - Πεξηβαιινληηθέο επηδξάζεηο ζηε
δηαθχκαλζε ηεο ζηάζκεο ησλ ππφγεησλ λεξψλ - Πνηνηηθή ζχζηαζε ησλ ππφγεησλ
λεξψλ - Τδξνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά - Υεκηθέο ζρέζεηο κεηαμχ πεηξψκαηνο θαη
ππφγεηνπ λεξνχ - Ρχπαλζε ππφγεηνπ λεξνχ.

2ο ΔΞΑΜΗΝΟ
1) ΓΔΩΛΟΓΙΚΟΙ ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Η. Παπαληθνιάνπ Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Διδάζκονηες: Η. Παπαληθνιάνπ, Γ. ηακάηεο Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Ειζηγηηές: Γ. Μηγθίξνο πξ. Καζ/ηήο ΓΠΑ, Γξ. Μηράιεο Γηαθάθεο, Γξ. Δχε
Κνξαθάθε
Ζ θαηαλνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαζνξίδνληαη άκεζα
απφ ηηο γεσινγηθέο θαη γεσδπλακηθέο δηεξγαζίεο. Οη θπζηθνί θίλδπλνη απνηεινχλ
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμέιημεο ηνπ πιαλήηε ζηνλ γεσινγηθφ ρξφλν. Θα αλαιπζνχλ
φινη νη θπζηθνί θίλδπλνη (ζεηζκηθνί, ηζνπλάκη, θαηνιηζζήζεηο, εθαίζηεηα, πιεκκχξεο,
ππξθαγηέο, παγεηφο). Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα δνζεί ζηνλ ζεηζκηθφ θίλδπλν κε ηα
ζπλσδά ηνπ θαηλφκελα (ηζνπλάκη, θαηνιηζζήζεηο, ξεπζηνπνηήζεηο θ.α.) πνπ απνηειεί

θαη ηνλ θπξηφηεξν θίλδπλν ζηελ ρψξα καο κε άκεζεο επηπηψζεηο ζηνλ πξνιεπηηθφ
ζρεδηαζκφ ησλ ηερληθψλ έξγσλ, ησλ ρξήζεσλ γεο. θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε
θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ θαη κεραληζκψλ πνπ δηέπνπλ ην γεσπεξηβάιινλ θαη
ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ
θαη ηελ πξφιεςε ησλ θαηαζηξνθψλ. ην κάζεκα απηφ νη θνηηεηέο ζα εληξπθήζνπλ
ζηε ρξήζε πξσηφηππσλ θαη ζχγρξνλσλ κεζνδνινγηψλ γηα ηελ κειέηε ησλ θπζηθψλ
θηλδχλσλ θαη ζα ζπλζέζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ έιαβαλ ζηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα ηνπ
πξψηνπ εμακήλνπ. Θα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ θαηαζθεπή ραξηψλ
επηθηλδπλφηεηαο ζε πεξηβάιινλ Γ..Π. θαζψο θαη ζηα θαηαζηξνθηθά κνληέια. Οη
γλψζεηο απηέο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ (π.ρ. Πνιενδνκηθφ θαη
ρσξνηαμηθφ),γηα ηα κέηξα πξφιεςεο (π.ρ. αληηζεηζκηθφο ζρεδηαζκφο, αληηπιεκκπξηθή
πξνζηαζία) θαη απνθαηάζηαζεο (π.ρ. ππξφπιεθησλ πεξηνρψλ), ηελ βέιηηζηε
δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ, ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία θαη
ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά.
Φπζηθέο Καηαζηξνθέο - Οξηζκφο θαη ηάζε αχμεζεο Παγθφζκηα θαη ζηελ Διιάδα Σξσηφηεηα - Κνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο - Αζθαιηζηηθή θαη
Αληαζθαιηζηηθή αγνξά - Καηαζηξνθηθά κνληέια - εηζκηθφο θίλδπλνο, ζεηζκνί θαη
ελεξγά ξήγκαηα, ζεηζκηθφηεηα θαη ζεηζκηθή επηθηλδπλφηεηα, γεσινγία ησλ ζεηζκψλ
θαη παιαηνζεηζκνινγία, καθξνζεηζκηθέο εληάζεηο, ληεηεξκηληζηηθή θαη πηζαλνινγηθή
εθηίκεζε θηλδχλνπ - Πεξηβαιινληηθή ζεηζκηθή έληαζε θαη πεξηβαιινληηθά ζεηζκηθά
θαηλφκελα - Δπαλαιεςηκφηεηα θαη ξπζκνί νιίζζεζεο ξεγκάησλ - Υαξηνγξάθεζε
ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ - Καηνιηζζεηηθφο θίλδπλνο (θαηαλνκή θηλδχλνπ, αίηηα
εθδήισζεο, πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε), Υαξηνγξάθεζε θαηνιηζζεηηθνχ θηλδχλνπ Πιεκκπξηθφο θίλδπλνο (Μέγεζνο θαη ζπρλφηεηα, αζηηθνπνίεζε, δηακφξθσζε θνηηψλ,
δπζκελείο ζπλέπεηεο θαη νθέιε), επεηζφδηα ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν, Απνηχπσζε,
Αλάιπζε θαη Υαξηνγξάθηζε πιεκκπξηθνχ θηλδχλνπ - Κίλδπλνο ηζνπλάκη (γέλεζε,
θαηαλνκή θηλδχλνπ, πξφιεςε) - Ζθαηζηεηαθφο θίλδπλνο - Κίλδπλνο ππξθαγηάο
(Παξάγνληεο, θαηαλνκή θαη πξφιεςε), κεηαππξηθά θαηλφκελα, θαηαζθεπή ραξηψλ
θηλδχλνπ ππξθαγηάο) - Κίλδπλνο παγεηνχ (Παξάγνληεο, επηπηψζεηο θαη
ραξηνγξάθεζε παγεηνχ) - Αζηηθή Αλζεθηηθφηεηα ην παξάδεηγκα ηεο Αζήλαο.
2) ΓΔΩΛΟΓΙΚΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ - ΤΝΣΑΞΗ ΘΔΜΑΣΙΚΩΝ ΥΑΡΣΩΝ
ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΔΡΓΩΝ ΤΠΟΓΟΜΗ
Υπεύθυνος Μαθήμαηος: Η. Παπαληθνιάνπ Δπίθ. Καζ/ηήο ΓΠΑ,
Διδάζκονηες: Η. Παπαληθνιάνπ, Γξ. Δκ. Φσκηάδεο ΔΔΓΗΠ ΓΠΑ
Ειζηγηηές: Γ. Μηγθίξνο πξ. Καζ/ηήο ΓΠΑ
Πεξί ραξηψλ - Θεκαηηθή ραξηνγξαθία - ράξηεο - Υσξνρξφλνο θαη ζεκαηηθνί ράξηεο
Γεδνκέλα ραξηνγξαθηθά - ρσξηθά θαη ζρεζηαθά - Πεγέο δεδνκέλσλ - πιινγή,
αμηνιφγεζε θαη θαηαρψξηζε δεδνκέλσλ - Δπεμεξγαζία θαη ζπλδπαζηηθή ζεκαηηθψλ
δεδνκέλσλ - Παξνπζίαζε δεδνκέλσλ - ζεκαηηθνί ράξηεο - Γεσινγηθέο απνηππψζεηο κεηξήζεηο - θαηαρσξίζεηο - Κιίκαθα εξγαζηψλ - ρεδηαζκφο - πξνεηνηκαζία
εξγαζίαο. ηάδην Τπαίζξνπ, ηάδην εμεξγαζίαο, ηάδην ζχληαμεο - Πνζνηηθά θαη
πνηνηηθά δεδνκέλα, ππνινγηζκφο ρξφλνπ πινπνίεζεο, εθηίκεζε θφζηνπο Μεζνδνινγία εξγαζίαο ππαίζξνπ αλάινγα κε ην ζηάδην θαη ην είδνο ηνπ έξγνπ Μεζνδνινγία εξγαζίαο εξγαζηεξίνπ, αλαιχζεηο, δνθηκέο, θαηαρσξήζεηο,
ππνινγηζκνί - Μεζνδνινγία εξγαζίαο γξαθείνπ, θαηαρσξήζεηο, ζπζρεηηζκνί,
ζηαηηζηηθέο επεμεξγαζίεο - Παξνπζίαζε κειέηεο θαη ηειηθψλ ραξηψλ θαη κεθνηνκψλ

