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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

 

Η  έκδοση  του  οδηγού  σπουδών  αποσκοπε ί  στην  ενηµέρωση  

σχετ ι κά  µε  την  δ ιάρθρωση  του  Πανεπ ιστηµ ίου  σε  επ ί πεδο  

επ ισ τηµον ικής ,  τ ε χν ι κής  κα ι  δ ι ο ι κητ ι κής  στελέχωσης ,  

προγράµµατος  σπουδών ,  γνωστ ικού  αντ ι κε ιµένου  των  µαθηµάτων ,  

υλ ικοτεχν ι κής  και  κτ ι ρ ι ακής  υποδοµής .  Είνα ι  σηµαντ ι κό  ν ’  

αναφερθε ί  ότ ι  το  Τµήµα  ε ί να ι  νέο  όπως  και  το  ευρύ  αντ ι κε ίµενο  

που  δ ιαπραγµατεύ ετα ι ,  γ ι ’  αυτό  έ χε ι  ι δ ι α ί τ ερη  σηµασ ία  η  έκδοση  

του  οδηγού  σπουδών  προς  ενηµέρωση  όλων  των  ενδ ιαφεροµένων .  

Κατά  κύρ ιο  λόγο  ο  οδηγός  έ χε ι  αποστολή  την  ενηµέρωση  

κα ι  υποστήρ ιξη  των  φο ι τητών  του  Τµήµατος  κατά  την  δ ιάρκε ια  

των  σπουδών  τους .   

Παράλληλα  παρέχε ι  ενηµέρωση  σχε τ ικά  µε  αυτά  που  

ι σ χύουν  στο  Τµήµα  γ ια  το  ακαδηµα ϊκό ,  ενώ  χρησ ιµ εύε ι  σαν  µέσο  

ενηµέρωσης  γ ια  όλους  όσους  θα  ενδ ιαφερθούν  γ ια  την  

εκπα ιδ ευ τ ι κή  δραστηρ ιότητα  του  Τµήµατος  και  φυσ ικά  γ ια  όσους  

εµπλέκοντα ι  στην  εκπα ιδ ευ τ ι κή  δ ιαδ ικασ ία  και  στον  ακαδηµα ϊκό  

χώρο .  

Όπως  παρουσ ιάζε τα ι  στο  πρόγραµµα  σπουδών ,  η  

παρεχόµενη  από  το  Τµήµα  εκπα ί δευση  αποτελε ί  µ ία  σ ίγουρη  

απάντηση  στ ι ς  δ ιαµορφούµενες  συνθήκες  στην  αγορά  εργασ ίας  

κα ι  µπορε ί  να  δώσε ι  υψηλού  επ ι πέδου  µόρφωση .  

 

 

Ο  Πρόεδρος  του  Τµήµατος  

Καθηγητής  Λάζαρος  Ηλιάδης  
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Θράκη 

 

Η Θράκη βρίσκεται στο βορειανατολικό ηπειρωτικό τµήµα της χώρας  και 

γειτνιάζει προς ανατολάς µε την Τουρκία και προς βορρά µε τη Βουλγαρία, µε τις 

οποίες συνδέεται οδικώς και σιδηροδροµικώς. Έχει έκταση  8.578 τετραγωνικά 

χιλιόµετρα και ο πληθυσµός της ανέρχεται σήµερα σε 350.000 περίπου κατοίκους. 

Η Θράκη αποτελεί, µαζί µε την Αν. Μακεδονία, ιδιαίτερη διοικητική 

περιφέρεια του ελληνικού  κράτους µε πρωτεύουσα  την Κοµοτηνή. ∆ιαιρείται  σε 

τρεις νοµούς: Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου µε πρωτεύουσες  την Ξάνθη, την 

Κοµοτηνή και την Αλεξανδρούπολη αντίστοιχα. Το δίκτυο των αστικών κέντρων της 

περιοχής συµπληρώνουν οι πόλεις της Ορεστιάδας, του ∆ιδυµοτείχου, του Σουφλίου, 

των  Φερών, του Ιάσµου και των Σαπών. Τέλος, στο νοµό Έβρου ανήκει διοικητικά 

και το νησί της Σαµοθράκης, ένα από τα ωραιότερα νησιά του ΒΑ Αιγαίου. 

Οι κυριότεροι κλάδοι της οικονοµίας στην περιοχή είναι η γεωργία, η 

κτηνοτροφία και η βιοτεχνία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σηµαντική ανάπτυξη 

του τουρισµού.  

Πέρα απ’ αυτό, η Θράκη, εξαιτίας της καίριας γεωγραφικής της θέσης, έχει 

µετατραπεί σε «πύλη» της Ευρώπης προς την Τουρκία  και την Ανατολή, καθώς και 

σε σηµαντικό συγκοινωνιακό κόµβο από και προς την Κεντρική Βαλκανική. Οι 

εξελίξεις αυτές έχουν ως αποτέλεσµα τη σταδιακή ανάπτυξη της περιοχής και την 

άνοδο του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της.  

Στην Θράκη βρίσκονται σηµαντικοί αρχαιολογικοί χώροι όπως: Άβδηρα, 

Μαρώνεια, Μεσηµβρία, Σαµοθράκη Μικρή ∆οξιπάρα, καθώς και εξαιρετικής 

σηµασίας υδροβιότοποι, όπως το ∆έλτα των ποταµών Νέστου και Έβρου και η 

λιµνοθάλασσα της Βιστωνίδας, οι οποίοι προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες και 

οργανισµούς. 

Τέλος, στη Θράκη βρίσκεται και ένας από τους  πιο σηµαντικούς εθνικούς 

δρυµούς της Ελλάδος, το δάσος της ∆αδιάς, στον οποίο ζουν προστατευµένα είδη 

αρπακτικών πτηνών, από τα σπανιότερα στην Ευρώπη.   
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Νέα Ορεστιάδα 

 

Η Νέα Ορεστιάδα είναι η βορειότερη πόλη της Ελλάδας και πρωτεύουσα του 

οµώνυµου ∆ήµου. Απέχει 2 χιλιόµετρα σε ευθεία γραµµή από τον ποταµό Έβρο που 

είναι το φυσικό όριο Ελλάδας - Τουρκίας. Απέχει από την Αδριανούπολη 23 

χιλιόµετρα και από το Τριεθνές (σύνορα Ελλάδας -Τουρκίας - Βουλγαρίας) 64 

χιλιόµετρα. 

Ο ∆ήµος Νέας Ορεστιάδας βρίσκεται στο µεγαλύτερο σε έκταση και 

πληθυσµό νοµό της Θράκης, το νοµό Έβρου. Ο νοµός έχει έκταση 4.242 

τετραγωνικών χιλιοµέτρων και πληθυσµό 153.164 κατοίκους. Ο ∆ήµος Νέας 

Ορεστιάδας συνορεύει δυτικά και βόρεια µε τη Βουλγαρία, βόρεια και ανατολικά µε 

την Τουρκία και νότια µε τον ∆ήµο ∆ιδυµοτείχου και έχει έκταση 944 τετραγωνικών 

χιλιοµέτρων και πληθυσµό 41.074 κατοίκους. Η πόλη της Νέας Ορεστιάδας έχει 

πληθυσµό περίπου 20.000 κατοίκους σύµφωνα µε την απογραφή του 2011, ενώ οι 

διαµένοντες στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας ανέρχονται περίπου σε 25.000 

κατοίκους. 

Η πόλη έχει υψόµετρο 50 µέτρα και απέχει οδικά από την πρωτεύουσα του 

νοµού, την Αλεξανδρούπολη 110 χιλιόµετρα, από τη Θεσσαλονίκη 410 χιλιόµετρα 

και από την Αθήνα 910 χιλιόµετρα. 

Η περιοχή της Νέας Ορεστιάδας είναι µία από τις πιο εύφορες και 

παραγωγικές περιοχές της Ελλάδας µε ύπαιθρο που διακρίνεται για την οµορφιά και 

τον πλούτο της. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

■  Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 

■  ∆ιοίκηση του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης 

■ Το Τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων 
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ΤΤΟΟ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΙΙΤΤΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ    

((∆∆..ΠΠ..ΘΘ..))  

 

Ι∆ΡΥΣΗ  

 

Το ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1973. 

Ονοµάστηκε «∆ηµοκρίτειο» προς τιµήν του αρχαίου Έλληνα φιλοσόφου 

∆ηµόκριτου, ο οποίος καταγόταν από την πόλη Άβδηρα της Θράκης. Η διοίκηση του 

Πανεπιστηµίου έχει ως έδρα της την πόλη της Κοµοτηνής, η οποία είναι πρωτεύουσα 

της ∆ιοικητικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ  

 

Στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο λειτουργούν σήµερα οι εξής Σχολές και 

Τµήµατα: 

 

Πολυτεχνική Σχολή 

• Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών 

• Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

• Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος 

• Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης 

• Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 

Νοµική Σχολή 

• Τµήµα Νοµικής 

 

Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 

• Τµήµα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού  (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) 

 

Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστηµών 

• Τµήµα Ελληνικής Φιλολογίας 

• Τµήµα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισµού Παρευξείνιων Χωρών 

• Τµήµα Ιστορίας και Εθνολογίας 

 

Σχολή Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών 

• Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών 

• Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης και Πολιτικής Επιστήµης 

 

Σχολή Επιστηµών Υγείας 

• Τµήµα Ιατρικής 

• Τµήµα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής  

 

Σχολή Επιστηµών Αγωγής 

• Παιδαγωγικό Τµήµα ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης 

• Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 
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Σχολή Επιστηµών Γεωπονίας και ∆ασολογίας 

• Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης 

• Τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 
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∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ    

∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΙΙΤΤΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥ  ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ    

 

Το Πανεπιστήµιο ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα, είναι Νοµικό Πρόσωπο 

∆ηµοσίου ∆ικαίου µε πλήρη αυτοδιοίκηση. Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το 

Κράτος δια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

Ακαδηµαϊκά και διοικητικά όργανα του Πανεπιστηµίου είναι η Σύγκλητος, το 

Πρυτανικό Συµβούλιο και ο Πρύτανης. 

Τα όργανα ∆ιοίκησης κάθε Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση, η Κοσµητεία 

και ο Κοσµήτορας, ενώ του Τµήµατος είναι η Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και ο Πρόεδρος και του Τοµέα, η Συνέλευση και ο ∆ιευθυντής. 

 

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 

 

Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αναπληρωτές Πρυτάνεις, 

τους Κοσµήτορες των Σχολών κα τους Προέδρους των Τµηµάτων, ένα εκπρόσωπο 

του ∆ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού από κάθε Τµήµα, ένα εκπρόσωπο των 

προπτυχιακών φοιτητών, ένα εκπρόσωπο των µεταπτυχιακών φοιτητών, ένα 

εκπρόσωπο των υποψηφίων διδακτόρων, έναν εκπρόσωπο του Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), έναν εκπρόσωπο του Ειδικού ∆ιδακτικού 

Προσωπικού (Ε.∆Ι.Π.), και από έναν εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 

Στη Σύγκλητο παρίσταται, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο Προϊστάµενος 

Γραµµατείας του Πανεπιστηµίου. 

 

ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Οι Πρυτανικές Αρχές του ∆.Π.Θ. για την τετραετία 2014-2018 απαρτίζονται 

από τους εξής: 

Πρύτανης: 

Αθανάσιος Καραµπίνης, Καθηγητής του Τµήµατος Μηχανικών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. 

 

Αναπληρωτές Πρυτάνεις: 
Χαριτωµένη Πιπερίδου, Καθηγήτρια του Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών 

Υγείας του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. 

Ιωάννης Μουρµούρης, Καθηγητής του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών της 

Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονοµικών Επιστηµών του ∆ηµοκριτείου 

Πανεπιστηµίου Θράκης. 

Νικόλαος Αγγελούσης, Καθηγητής του Τµήµατος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού 

της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου 

Θράκης. 

Παντελής Μπότσαρης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος Μηχανικών 

Παραγωγής και ∆ιοίκησης. της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ηµοκριτείου 

Πανεπιστηµίου Θράκης. 

Φώτιος Μάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος ∆ασολογίας και 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών Γεωπονίας 

και ∆ασολογίας του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. 
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

10 

 

ΤΤΟΟ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΑΑΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ    

∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΡΡΩΩΝΝ    

 

Η επιστήµη της ∆ασολογίας ξεκίνησε από τις χώρες της Κεντρικής και 

Βόρειας Ευρώπης σαν αποτέλεσµα των σύγχρονων ολοένα αυξανόµενων αναγκών σε 

ξύλο, σαν πρώτη ύλη και των προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν από την 

εκτεταµένη  καταστροφή των δασών και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος. 

Αυτές οι ανησυχίες οδήγησαν στην δηµιουργία Πανεπιστηµιακών 

Ιδρυµάτων στη Μεσευρώπη  και αργότερα στην υπόλοιπη ήπειρο, φυσικά και στη 

χώρα µας. Έτσι, στην Ελλάδα η πρώτη Ανώτατη ∆ασολογική Σχολή ιδρύθηκε και 

λειτούργησε το 1917 στην Αθήνα απ’ όπου και µεταφέρθηκε το 1927 στην 

Θεσσαλονίκη για να αποτελέσει µια από τις πρώτες εκπαιδευτικές µονάδες του 

νεοσύστατου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. 

Το Τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

της Σχολής Επιστηµών Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου 

Θράκης µε έδρα την Ορεστιάδα άρχισε να λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος    

1999-2000 µε την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών. Στο τρέχον ακαδηµαϊκό έτος θα 

δεχθεί περίπου 150 φοιτητές. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Π.∆. 203/99, ο σκοπός της ίδρυσης και 

λειτουργίας του νέου τµήµατος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της 

∆ασολογικής επιστήµης, και της επιστήµης του περιβάλλοντος µε ιδιαίτερη 

έµφαση, στην  κατεύθυνση της διαχείρισης των  φυσικών πόρων και την 

κατάρτιση επιστηµόνων ικανών να µελετούν, ερευνούν, κατανοούν και 

εφαρµόζουν σύγχρονες µεθόδους για την ανάπτυξη, βελτίωση, προστασία και 

διαχείριση των δασών και δασικών εκτάσεων και του φυσικού περιβάλλοντος. 

Η ∆ασολογία αποτελεί µία επιστήµη που βασίζεται στις αρχές των θετικών 

επιστηµών όπως η Φυσική, τα Μαθηµατικά, η Βοτανική, η Ζωολογία, η 

Ορυκτολογία, η Μετεωρολογία και η Χηµεία. Όµως χρειάζεται και την υποστήριξη 

από θεωρητικές επιστήµες όπως η Οικονοµική αλλά και εφαρµοσµένες όπως η 

Τοπογραφία. Με αυτό τον τρόπο δηµιουργεί το δικό της οικοδόµηµα από 

παρεµφερείς επιστηµονικούς κλάδους. Σε ορισµένους από αυτούς συνεργάζεται µε 

επιστήµονες άλλων κλάδων κυρίως µηχανικούς, χηµικούς και βιολόγους. 

Το Τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

ευελπιστεί ότι µε την εκπαίδευση, την έρευνα, τα συγγράµµατα και άλλα 

δηµοσιεύµατα καθώς και την γενικότερη δραστηριότητα του προσωπικού και των 

αποφοίτων του να συντελέσει σηµαντικά στην ανάπτυξη της ∆ασολογικής 

Επιστήµης, στη βελτίωση της διαχείρισης και αξιοποίησης των ελληνικών δασών και 

γενικότερα των φυσικών πόρων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της 

χώρας.  

Ειδικότερα η παρουσία του ∆.Π.Θ., στον ακριτικό νοµό Έβρου και στην πόλη 

της Ορεστιάδας του δίνει µία επιπρόσθετα σοβαρή αποστολή που είναι να αποτελέσει 

τον Πολιτιστικό Φάρο της ευρύτερης περιοχής µε την ουσιαστική συµβολή του στην 

ανάπτυξη της τοπικής πολιτιστικής και πνευµατικής κίνησης. 
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∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
■ ∆ιοικητική και οργανωτική δοµή του Τµήµατος 

■ Τοµείς και Εργαστήρια 
■ Το προσωπικό του Τµήµατος 

■ Λειτουργικοί χώροι 
■ Κανόνες Εισαγωγής Φοιτητών 



∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
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∆∆ΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΟΟΜΜΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

Οι διοικητικές αρχές του Τµήµατος για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016 

απαρτίζονται από τους εξής: 

 

Η Συνέλευση του Τµήµατος απαρτίζεται από τα εξής µέλη: 

 

Πρόεδρος:  

1. Λάζαρος Ηλιάδης, Καθηγητής του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών Γεωπονίας και 

∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

 

Αναπληρωτής Πρόεδρος:  

2. Στυλιανός Ταµπάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος ∆ασολογίας και 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών 

Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

 

Τακτικά Μέλη:  

3. Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών Γεωπονίας και 

∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

4. Αριστοτέλης Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος 

∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής 

Επιστηµών Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

5. Ηλίας Μήλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος ∆ασολογίας και 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών 

Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

6. Βασίλειος ∆ρόσος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος ∆ασολογίας και 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών 

Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

7. Γαρύφαλλος Αραµπατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος ∆ασολογίας 

και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών 

Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

8. Φώτιος Μάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος ∆ασολογίας και 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών 

Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

9. Ευάγγελος Μανωλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος ∆ασολογίας και 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών 

Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

10. Γεώργιος Τσαντόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος ∆ασολογίας 

και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών 

Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

11. Σπυρίδων Γαλατσίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τµήµατος ∆ασολογίας και 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών 

Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

 

 



∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

13 

 

12. Παρασκευή Καρανικόλα, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τµήµατος ∆ασολογίας και 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών 

Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

13. Μιχαήλ Τσατήρης, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος ∆ασολογίας και 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών 

Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

14. Απόστολος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος ∆ασολογίας 

και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών 

Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

15. Γεώργιος Μαλλίνης, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος ∆ασολογίας και 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών 

Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

16. Γεώργιος Κοράκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος ∆ασολογίας και 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών 

Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

17. Κυριακή Κιτικίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τµήµατος ∆ασολογίας και 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών 

Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

18. Βασιλική ∆ήµου, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τµήµατος ∆ασολογίας και 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών 

Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

19. Μιχαήλ Ορφανουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Τµήµατος ∆ασολογίας και 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών 

Γεωπονίας και ∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

20. Αναστασία Πασχαλίδου, Λέκτορας του Τµήµατος ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστηµών Γεωπονίας και 

∆ασολογίας του ∆.Π.Θ. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  

 

Αναπληρωτής Γραµµατέας: Άγγελος Συµεωνίδης 

∆ιοικητικό Προσωπικό: Ιωάννα Μπάτζιου  

∆ιοικητικό Προσωπικό: Χρήστος Βαρσαµακίδης 

∆ιοικητικό Προσωπικό: Ευγενία Οτέµπερη 

 

Η ταχυδροµική διεύθυνση του Τµήµατος είναι: 

∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΑΘ. ΠΑΝΤΑΖΙ∆ΟΥ 193 

68200 ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α 

Τηλέφωνα Γραµµατείας: (25520) 41171-2-3-4 

Fax Γραµµατείας: (25520) 41192 
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ΤΤΟΟΜΜΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  

 

AA ..     ΤΤοο µµ έέ αα ςς   ΟΟ ιι κκ οο λλ οο γγ ίί αα ςς ,,   ΠΠρρ οο σσ ττ αα σσ ίί αα ςς   ΠΠεε ρρ ιι ββ άά λλ λλ οο νν ττ οο ςς   κκ αα ιι   

∆∆αα σσ ιι κκ ήή ςς   ΠΠαα ρρ αα γγωω γγ ήή ςς  

 

Καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της Γενικής και ∆ασικής Οικολογίας, της 

∆ασοκοµίας, της ∆ασικής Εδαφολογίας, της ∆ασικής Γενετικής και Βελτίωσης 

∆ασικών Φυτών, της Υλωρικής (Προστασίας του δάσους), της ∆ασικής Βοτανικής 

και Γεωβοτανικής, της Προστασίας της Φύσης και ∆ιαµόρφωσης Φυσικού Τοπίου. 

 

1. Εργαστήριο ∆ασοκοµίας 

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείµενο της σχέσης ζώντων οργανισµών και παραγόντων περιβάλλοντος, 

ανάλυσης, δοµής, δυναµικής αναγέννησης και καλλιέργειας δασικών 

οικοσυστηµάτων, προστασίας φύσης και διαµόρφωσης δασικού τοπίου. 

  

2. Εργαστήριο ∆ασικής Γενετικής και Βελτίωσης ∆ασοπονικών Ειδών 

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείµενο της εφαρµογής των αρχών της γενετικής και βελτίωσης στη 

µελέτη των δασικών ειδών και των πληθυσµών αυτών ως και στη δηµιουργία 

γενετικά βελτιωµένου υλικού για τις ανάγκες της δασοπονίας, της µελέτης της 

έκτασης και φύσης της ποικιλότητας δασικών φυτών, µε τη χρήση µεθόδων 

µοριακής, βιοχηµικής, ποσοτικής γενετικής και βιοτεχνολογικών εφαρµογών 

για την εκτίµηση της γενετικής συγκρότησης φυσικών πληθυσµών δασικών 

φυτών και τη βελτίωση αυτών για την παραγωγή βιοµάζας και τον αγενή 

πολλαπλασιασµό δασικών ειδών.  

  

3. Εργαστήριο ∆ασικής Βοτανικής 

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείµενο της συστηµατικής των σπερµατοφύτων (γνωρίσµατα, περιγραφή 

taxa των σπερµατοφύτων, των δένδρων και θάµνων, µορφολογικά 

γνωρίσµατα, βιολογικές απαιτήσεις και γεωγραφική εξάπλωση). 

  

4. Εργαστήριο Υλωρικής 

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείµενο της δασικής παθολογίας, της δασικής εντοµολογίας, των δασικών 

πυρκαγιών και της εν γένει προστασίας του δάσους.  

 

5. Εργαστήριο Εδαφολογίας 

Καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο των σχέσεων µεταξύ µητρικού 

πετρώµατος, εδάφους και δασοσυστάδων, βιολογίας του δασικού εδάφους, 

χούµου και δασικών εδαφών, εξέλιξης δασικών εδαφών, φυσικοχηµικών 

ιδιοτήτων δασικών εδαφών, σχέσεων µεταξύ δασικού εδάφους και δασικής 

βλάστησης, εδάφους και δασικών φυτωρίων, σχέσεων µεταξύ εδάφους και 

τεχνητώς ιδρυόµενων συστάδων, µεθόδων βελτίωσης µη παραγωγικών 

δασικών εδαφών, εδάφους και µεθόδων συγκοµιδής και ταξινόµησης δασικών 

εδαφών. 
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BB..    ΤΤοο µµ έέ αα ςς   ΛΛ ιι ββ αα δδ οο ππ οο νν ίί αα ςς   κκ αα ιι   ΘΘηηρρ αα µµ αα ττ οο ππ οο νν ίί αα ςς   

 

Καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της ∆ιαχείρισης των ∆ασικών 

Βοσκοτόπων, της Θηραµατοπονίας και Ιχθυοκοµίας των Ορεινών Υδάτων. 

 

1. Εργαστήριο ∆ασικών Βοσκοτόπων 

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στo γνωστικό 

αντικείµενο της λιβαδικής οικολογίας, και της διαχείρισης και βελτίωσης 

λιβαδιών. 

 

2.  Εργαστήριο Θηραµατοπονίας και Ιχθυοπονίας Ορεινών Υδάτων 

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείµενο της θηραµατοπονίας και της ιχθυοκοµίας των ορεινών υδάτων και 

ειδικότερα σε θέµατα όπως : βιολογία, οικολογία, προστασία και διαχείριση 

της άγριας ζωής, των ιχθύων των γλυκών υδάτων καθώς και την 

ιχθυοκαλλιέργεια. 

 

ΓΓ..    ΤΤοο µµ έέ αα ςς   ∆∆ ιι αα χχ εε ίί ρρ ιι σσ ηη ςς   κκ αα ιι   ΑΑνν άά ππ ττ υυ ξξ ηη ςς   ΦΦυυ σσ ιι κκώώ νν   ΠΠόό ρρωω νν   

 

Καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της ∆ασικής Βιοµετρίας, της ∆ασικής 

∆ιαχειριστικής, της ∆ασικής Αεροφωτογραφίας και Τηλεπισκόπισης, της ∆ασικής 

Πολιτικής, της ∆ασικής Οικονοµικής, της ∆ασικής Πληροφορικής, της ∆ασικής 

Εκτιµητικής και Λογιστικής, του ∆ασικού ∆ικαίου και των ∆ασικών Εφαρµογών. 

 

1. Εργαστήριο ∆ασικής Βιοµετρίας 

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείµενο των µεθόδων δασικής στατιστικής ανάλυσης, των µεθόδων 

δειγµατοληψίας, της µέτρησης του κατακείµενου ξύλου και των υπολοίπων 

δασικών προϊόντων, της µέτρησης των ιστάµενων δέντρων και της εκτίµησης 

των παραµέτρων συστάδας στατικά (∆ενδροµετρία) και δυναµικά (Αυξητική).  

 

2.  Εργαστήριο ∆ασικής ∆ιαχειριστικής 

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείµενο των βάσεων, πεδίου δράσης και προβληµάτων, ειδών 

δασοκτηµόνων, διαχειριστικών επιδιώξεων και αναγκών αυτών, ειδών 

καρπώσεων, σκοπών και αρχών δασοπονίας, δασικών αποταµιεύσεων, 

ληµµάτων, οργάνωσης δασοπονίας, συντελεστών δασοπονίας, οργάνωσης και 

ανάλυσης αυτών, ξυλώδους κεφαλαίου (πραγµατικό, κανονικό, ωριµότητα, 

κατά χώρο-τάξη), ανωµαλιών παρατηρούµενων στο πραγµατικό δάσος, 

αναγωγής πραγµατικού δάσους σε κανονικό, εκτατικής και εντατικής δασικής 

εκµετάλλευσης, γενικά για την κατά χρόνο τάξη του ξυλώδους κεφαλαίου, 

µεθόδων διαχειρίσεως δασών, διαφόρων άλλων µορφών κεφαλαίου που 

χρησιµοποιούνται στη δασοπονία, εργασίας, γενικά για το σκοπό, µορφής, 

σύνταξης ενηµέρωσης και αναθεώρησης του διαχειριστικού σχεδίου. 

 

3. Εργαστήριο ∆ασικής Πολιτικής 

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείµενο της ∆ασικής Πολιτικής και ειδικότερα σε θέµατα που αφορούν 

στις αρχές, στις µεθόδους και στα µέσα οργάνωσης της οικονοµίας των 



∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ∆ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

16 

δασικών πλουτοπαραγωγικών πόρων ευρέων γεωγραφικών διαµερισµάτων 

της χώρας ή του συνόλου της, στη σπουδή των σχέσεων δάσος-λαός, στην 

κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της δασοπονίας της χώρας, στη δασική 

συνεταιριστική και πιστωτική πολιτική, στις προβλέψεις τάσεως εξέλιξης της 

δασικής παραγωγής και κατανάλωσης, στα πλαίσια κοινωνικών και 

οικονοµικών αλλαγών σε εθνικό επίπεδο, στην επιλογή στόχων και στη λήψη 

αποφάσεων της Εθνικής δασοπονίας, στις αρχές προγραµµατισµού, και 

χρηµατοδότησης των διαφόρων τοµέων της δασοπονικής δραστηριότητας, στη 

∆ασική ∆ιοικητική, στις ∆ασικές Εφαρµογές και ∆ασική Νοµοθεσία και στη 

συγκριτική ∆ασική Νοµοθεσία, των δασικά ανεπτυγµένων χωρών και 

ιδιαίτερα της Ε.Ε., στην οικονοµική αξιολόγηση και εκτίµηση της σηµασίας 

του δάσους και των δασικών εκτάσεων ως πηγής πρώτων υλών, ενέργειας, 

αναψυχής, οικοτουρισµού και εισοδήµατος και ως παράγοντα προστασίας των 

αναπτυξιακών έργων  της ατµόσφαιρας, του υδατικού δυναµικού της χώρας 

και του φυσικού περιβάλλοντος, στο εθνικό δασικό προϊόν και στη λογιστική 

εµφάνισή του στα πλαίσια της Εθνικής ∆ασοπονίας, στις διεθνείς και 

δηµόσιες σχέσεις και στα διεθνή και ευρωπαϊκά δασοπολιτικά θέµατα.  

 

4.  Εργαστήριο ∆ασικής Οικονοµικής 

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείµενο της εισαγωγής στη δασική οικονοµική, οικονοµικής των 

συντελεστών της δασικής παραγωγής, σχεδιασµού διαχείρισης της δασικής 

επιχείρησης, προσφοράς και ζήτησης δασικών προϊόντων, διεµπόρευσης 

(marketing) δασικών προϊόντων, κοινωνικού και οικονοµικού σχεδιασµού των 

δασικών εκµεταλλεύσεων και µικροοικονοµικής ανάλυσης στις δασικές 

εκµεταλλεύσεις. 

 

5.  Εργαστήριο ∆ασικής Πληροφορικής 

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείµενο των εισαγωγικών εννοιών Η/Υ, δοµής και αρχιτεκτονικής Η/Υ, 

πληροφοριακών συστηµάτων, χειρισµού Η/Υ και διδασκαλίας των 

κυριοτέρων σύγχρονων λειτουργικών συστηµάτων, εφαρµογών σύγχρονου 

λογισµικού στη δασική έρευνα και πράξη, εισαγωγή στα γεωγραφικά 

συστήµατα πληροφοριών και χρήσεις τους, χρήσης πακέτων λογιστικών 

φύλλων, χρήσης λογισµικού επεξεργασίας κειµένου και χρήσης λογισµικού 

στατιστικής ανάλυσης, βάσεων δεδοµένων, σχεδιασµού και οργάνωσης 

βάσεων δεδοµένων, χρήσης των βάσεων δεδοµένων στη δασοπονία, 

διδασκαλίας γλωσσών προγραµµατισµού, εισαγωγής στις βασικές δοµές 

δεδοµένων, δοµηµένου προγραµµατισµού, αντικειµενοστραφούς 

προγραµµατισµού, οπτικού προγραµµατισµού, σύνταξης προγραµµάτων Η/Υ 

µε στόχο την προσέγγιση προβληµάτων της δασικής πράξης, δικτύων Η/Υ και 

διοίκησης έργων, βασικών αρχών της τεχνητής νοηµοσύνης, θεωρητικής 

περιγραφής των έµπειρων συστηµάτων, χρήσης των κελυφών ανάπτυξης 

έµπειρων συστηµάτων, έµπειρων συστηµάτων ασαφούς λογικής, εφαρµογών 

δικτύων, διοίκησης έργων και έµπειρων συστηµάτων στη ∆ασοπονία. 

 

6. Εργαστήριο ∆ασικής Αεροφωτογραφίας και Τηλεπισκόπησης 

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείµενο της δασικής αεροφωτογραφίας και της τηλεπισκόπησης 
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(εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων, τεχνολογιών και τεχνογνωσίας στη 

διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων). 

 

∆∆..    ΤΤοο µµ έέ αα ςς   ∆∆αα σσ οο ττ εε χχ νν ιι κκώώ νν   κκ αα ιι   ΥΥδδ ρρ οο νν οο µµ ιι κκώώ νν   ΈΈρρ γγωω νν   

 

Καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της ∆ιευθέτησης Ορεινών Υδάτων και 

Υδρολογικού Χειρισµού Λεκανών Απορροής, των ∆ασικών Κατασκευών, της 

∆ασικής Οδοποιίας και ∆ασικών Μεταφορών, της Τοπογραφίας και του ∆ασικού 

Κτηµατολογίου. 

 

1. Εργαστήριο ∆ιευθετήσεως Ορεινών Υδάτων και ∆ιαχείρισης Κινδύνου 

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείµενο των νόµων που διέπουν την κίνηση ορεινών υδάτων, της 

διάβρωσης ορεινών εδαφών και της αποτροπής τους, της κατασκευής 

τεχνικών έργων για τη διευθέτηση ανώµαλης ροής ορεινών υδάτων, της 

διευθέτησης και διαχείρισης λεκανών απορροής και χειρισµού βλάστησης των 

λεκανών απορροής προς ρύθµιση της υδατικής οικονοµίας και διαχείρισης του 

κινδύνου από πληµµύρες, γεωολισθήσεις, γεωκατακρηµνίσεις και ξηρασία. 

 

2. Εργαστήριο Μηχανικών Επιστηµών και Τοπογραφίας 

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείµενο των δασικών κατασκευών, της δασικής οδοποιίας και δασικών 

µεταφορών, της τοπογραφίας και του δασικού κτηµατολογίου. 

 

3.  Σχεδιαστήριο 

 

ΕΕ..    ΤΤοο µµ έέ αα ςς   ΣΣυυ γγ κκ οο µµ ιι δδ ήή ςς   κκ αα ιι   ΤΤ εε χχ νν οο λλ οο γγ ίί αα ςς   ∆∆αα σσ ιι κκώώ νν   ΠΠρρ οο ϊϊ όό νν ττ ωω νν   

 

Καλύπτει το γνωστικό αντικείµενο της Συγκοµιδής των ∆ασικών Προϊόντων, 

των Ιδιοτήτων του Ξύλου, της Χηµικής και Μηχανικής Κατεργασίας του Ξύλου και 

των Προϊόντων του και της Λειτουργίας Βιοµηχανιών Ξύλου. 

 

1. Εργαστήριο Υλοχρηστικής 

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείµενο της συγκοµιδής δασικών προϊόντων, των δασικών εργασιών, της 

δοµής και των ιδιοτήτων του ξύλου. 

 

2. Εργαστήριο ∆ασικής Τεχνολογίας 

Εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό 

αντικείµενο της χηµείας, των χηµικών προϊόντων του ξύλου, της τεχνολογίας 

του ξύλου, των προϊόντων του και της λειτουργίας των δασικών βιοµηχανιών. 
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ΤΤΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

Το ∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τµήµατος αποτελείται από 2 

Καθηγητές, 9 Αναπληρωτές Καθηγητές, 8 Επίκουρους Καθηγητές και 1 Λέκτορα. 

Βρίσκονται σε εξέλιξη πλήρωσης και άλλες 4 θέσεις Καθηγητών. Παράλληλα το 

Τµήµα καλύπτει κάποιες από τις διδακτικές του ανάγκες µε Επιστηµονικό 

Προσωπικό που προσλαµβάνεται µε το Π.∆. 407/80. Συγκεκριµένα το Επιστηµονικό 

Προσωπικό του Τµήµατος αποτελείται από: 

 

 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

1. Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια, Γνωστικό αντικείµενο: ∆ασική 

Οικοφυσιολογία. 

2. Λάζαρος Ηλιάδης, Καθηγητής, Γνωστικό αντικείµενο: Εφαρµοσµένη 

Πληροφορική. 

3. Αριστοτέλης Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γνωστικό αντικείµενο: 

∆ασική Γενετική. 

4. Ηλίας Μήλιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γνωστικό αντικείµενο: ∆ασοκοµία. 

5. Βασίλειος ∆ρόσος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γνωστικό αντικείµενο: ∆ασικό 

Κτηµατολόγιο. 

6. Στυλιανός Ταµπάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γνωστικό αντικείµενο: ∆ασική 

Πολιτική. 

7. Γαρύφαλλος Αραµπατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γνωστικό αντικείµενο: 

Επενδύσεις και Ανάπτυξη ∆ασικών Πόρων. 

8. Φώτιος Μάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γνωστικό αντικείµενο: ∆ιευθέτηση 

Ορεινών Υδάτων. 

9. Ευάγγελος Μανωλάς, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γνωστικό αντικείµενο: 

Κοινωνιολογία και ∆ασική-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. 

10. Γεώργιος Τσαντόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γνωστικό αντικείµενο: 

∆ασικές Εφαρµογές. 

11. Σπυρίδων Γαλατσίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Γνωστικό αντικείµενο: 

∆ασική ∆ιαχειριστική - ∆ιαχείριση των µη Ξυλοπαραγωγικών Λειτουργιών του 

∆άσους. 

12. Παρασκευή Καρανικόλα, Επίκουρος Καθηγήτρια, Γνωστικό αντικείµενο: 

Υλωρική - ∆ασική Εντοµολογία. 

13. Μιχαήλ Τσατήρης, Επίκουρος Καθηγητής, Γνωστικό αντικείµενο: ∆ασική 

Ενέργεια - Μοντέλα και Προοπτικές ∆ασικών Πόρων. 

14. Απόστολος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Γνωστικό αντικείµενο: 

∆ιαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών - ∆ασολιβαδικά Συστήµατα. 

15. Γεώργιος Μαλλίνης, Επίκουρος Καθηγητής, Γνωστικό αντικείµενο: ∆ασική 

Τηλεπισκόπηση. 

16. Γεώργιος Κοράκης, Επίκουρος Καθηγητής, Γνωστικό αντικείµενο: ∆ασική 

Βοτανική. 

17. Κυριακή Κιτικίδου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Γνωστικό αντικείµενο: ∆ασική 

Βιοµετρία. 
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18. Βασιλική ∆ήµου, Επίκουρος Καθηγήτρια, Γνωστικό αντικείµενο: Συγκοµιδή 

∆ασικών Προϊόντων και ∆ασική Εργασιολογία. 

19. Μιχαήλ Ορφανουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Γνωστικό αντικείµενο: ∆ασική 

Εδαφολογία. 

20. Αναστασία Πασχαλίδου, Λέκτορας, Γνωστικό αντικείµενο: Μετεωρολογία - 

Ατµοσφαιρική Ρύπανση 

  

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

 

1. Ευστάθιος Τσαχαλίδης, Γνωστικό αντικείµενο: Οικολογία και ∆ιαχείριση 

Θηραµάτων. 

2. Κωνσταντίνος Σούτσας, Γνωστικό αντικείµενο: Περιφερειακή -  

Περιβαλλοντική Πολιτική: ∆ασικοί Πόροι και Ποσοτικές Μέθοδοι. 

 

 

 ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΑΣΕΙ Π.∆. 407/80  

 

1. Μαλαµατή Παπακώστα, ∆ασολόγος PhD 

2. Ειρήνη Κατσαρού, Αγγλικής Φιλολογίας PhD 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.∆Ι.Π) 

 

1. Γεώργιος Χατζηλαζάρου, ∆ασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, M.Sc 

2. Ελένη Ραντζούδη, ∆ασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, M.Sc 

3. Απόστολος Κανταρτζής, ∆ασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, M.Sc, PhD 

 

ΕΙ∆ΙΚΟ  ΤΕΧΝΙΚΟ  ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

1. Ιωάννης Γκουγκουρέλας, ∆ασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, M.Sc 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

 

1. Περµανθούλα ∆εληγιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

1. Άγγελος Συµεωνίδης 
2. Ιωάννα Μπάτζιου 

3. Χρήστος Βαρσαµακίδης 
4. Ευγενία Οτέµπερη 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

 

1. Ελένη Ζελίδου 

2. Τζούλια Μπισκιτζή 

3. Αντωνία Τηλιούδη 
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ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΧΧΩΩΡΡΟΟΙΙ  

 

Τα δύο Τµήµατα που εδρεύουν στην Ορεστιάδα, το Τµήµα ∆ασολογίας & 

∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων και το Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης 

στεγάζονται σε τρία κτίρια που έχουν συνολικό εµβαδόν εγκαταστάσεων 5.486 

τετραγωνικά µέτρα. Αναλυτικότερα: το Κεντρικό κτίριο µε εµβαδόν 2.826 

τετραγωνικά µέτρα, το κτίριο των αµφιθεάτρων µε 791 τετραγωνικά µέτρα, το κτίριο 

των Εργαστηρίων µε 1.800 τετραγωνικά µέτρα και το κυλικείο µε 69 τετραγωνικά 

µέτρα. Η τοποθεσία του Πανεπιστηµίου βρίσκεται µέσα στην πόλη της Ορεστιάδας.  

Στην κτιριακή υποδοµή περιλαµβάνονται µία Αίθουσα Τελετών 200 θέσεων, 

τέσσερεις Αίθουσες ∆ιδασκαλίας 50 θέσεων η κάθε µία και δύο Αµφιθέατρα 150 

θέσεων το κάθε ένα. 

Η Εργαστηριακή υποδοµή περιλαµβάνει τρεις Εργαστηριακές Αίθουσες και 

ένα Σχεδιαστήριο µε σύγχρονη υλικοτεχνική υποδοµή. Τα εργαστήρια έχουν 

οργανωθεί σε πολυεργαστήρια όπου συστεγάζονται συγγενή γνωστικά αντικείµενα. 

Επίσης λειτουργεί σύγχρονο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

Στην υποδοµή αυτή εντάχθηκε το 2003 το κτίριο των εργαστηρίων που 

περιλαµβάνει 9 εργαστήρια µε βοηθητικούς χώρους και 25 γραφεία.  

Ακόµη, λειτουργούν πλήρως ένα Αναγνωστήριο και µία Αίθουσα 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για την διευκόλυνση της µελέτης των Φοιτητών καθώς 

επίσης και σύγχρονη Βιβλιοθήκη που αριθµεί 8.500 βιβλία και συνεχώς 

εµπλουτίζεται. 

Τέλος λειτουργεί Φοιτητική Εστία και Φοιτητική Λέσχη που εξυπηρετούν τις 

ανάγκες των φοιτητών. Ενώ οργανώνεται το Πανεπιστηµιακό φυτώριο και υπαίθριοι 

χώροι διδασκαλίας. 
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ΚΚΑΑΝΝΟΟΝΝΕΕΣΣ  ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 

Η εισαγωγή των φοιτητών στο Τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης 

Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων γίνεται:  

• µε το σύστηµα των πανελληνίων εξετάσεων. 

• µε βάσει ειδικές διατάξεις (Λόγοι Υγείας, Αθλητές, Έλληνες Εξωτερικού,  

Αλλογενείς - Αλλοδαποί). 

Οι εισαγόµενοι φοιτητές µε βάσει τα αποτελέσµατα των πανελληνίων 

εξετάσεων καλούνται για εγγραφή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία, ύστερα από 

υπουργική απόφαση, που ανακοινώνεται στον ηµερήσιο τύπο. Για όλες τις άλλες 

περιπτώσεις η εγγραφή γίνεται µε βάση την κατά περίπτωση ισχύουσα νοµοθεσία. Σε 

περίπτωση που η εγγραφή δεν πραγµατοποιείται µέσα στις νόµιµες προθεσµίες, 

χάνεται το δικαίωµα εγγραφής. 

Για την εγγραφή του ο εισαγόµενος ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, 

καταθέτει στη Γραµµατεία του Τµήµατος τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύµφωνα µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία. Κατά την εγγραφή του ο εισαγόµενος επιδεικνύει στην 

Γραµµατεία του Τµήµατος το δελτίου αστυνοµικής του ταυτότητας ή οποιοδήποτε 

άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία. 

  

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ 

 

∆ικαίωµα µετεγγραφής έχουν οι φοιτητές σε Πανεπιστήµιο του εσωτερικού οι 

οποίοι εµπίπτουν στις κατηγορίες της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Οι µετεγγραφές επιτρέπονται µόνο για Σχολές ή Τµήµατα αντίστοιχα των 

Σχολών ή Τµηµάτων εισαγωγής, από Πανεπιστήµιο σε Πανεπιστήµιο και εφόσον το 

Ίδρυµα υποδοχής εδρεύει σε άλλη περιφέρεια. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η 

µετεγγραφή φοιτητή σε αντίστοιχο Τµήµα του ίδιου Πανεπιστηµίου. 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, σε προθεσµίες που 

καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας,, Έρευνας και Θρησκευµάτων µόνο για 

αντίστοιχο Τµήµα, από τον ίδιο τον φοιτητή. 

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται στο αντίστοιχο Τµήµα, από 

τον ίδιο τον φοιτητή ή τον νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του. 

Οι µετεγγραφές πραγµατοποιούνται µε απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστηµίου µετά από έγκριση της Συνέλευσης του Τµήµατος. 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

ΥΠΕΡ∆ΙΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 

Οι κατατάξεις των πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι και Ανωτέρων Σχολών 

Υπερδιετούς και ∆ιετούς Κύκλου Σπουδών πραγµατοποιούνται µε εξετάσεις σε 

ποσοστό 12% του αριθµού εισακτέων στο Τµήµα. Η αίτηση για την κατάταξη των 

υποψηφίων Πτυχιούχων στο Τµήµα υποβάλλεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος από 

1 έως 15 Νοεµβρίου. 

Οι εξετάσεις διεξάγονται σε τρία µαθήµατα το πρώτο εικοσαήµερο του 

∆εκεµβρίου. Για να εισαχθεί ένας υποψήφιος στο Τµήµα πρέπει να γράψει πάνω από 

την βάση και στα τρία µαθήµατα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά. 
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ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 
■ Γενικές Αρχές 

■ Κατευθύνσεις και Επιλογής Μαθήµατα 
■ Πρόγραµµα Σπουδών 
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ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ  

 

Το πρόγραµµα Σπουδών εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τµήµατος και 

διέπεται από τις εξής αρχές: 

 

•  Όλα τα µαθήµατα ΄΄Υποχρεωτικά΄΄ διδάσκονται επί τρεις µέχρι πέντε ώρες 

και όλα τα ΄΄Επιλογής΄΄ επί τρεις ώρες την εβδοµάδα. Μόνο το µάθηµα της 

Ξένης Γλώσσας διδάσκεται επί δύο ώρες την εβδοµάδα.  

•  Η  κάθε διδακτική ώρα αντιστοιχεί σε µία διδακτική µονάδα.   

• Στο 3ο εξάµηνο οι φοιτητές επιλέγουν µία από τις 5 κατευθύνσεις του 

Προγράµµατος Σπουδών διαλέγοντας να παρακολουθήσουν µαθήµατα 

΄΄Επιλογής΄΄ της κατεύθυνσης τους.  

• Οι φοιτητές έχουν το δικαίωµα µέχρι τις αρχές του 6
ου

 εξαµήνου να 

αλλάξουν κατεύθυνση εάν το επιθυµούν και µόνο µία φορά.  

• Στο 7ο και 8ο εξάµηνο οι φοιτητές έχουν δικαίωµα να επιλέξουν 

διπλωµατική διατριβή από οποιαδήποτε κατεύθυνση µε την προϋπόθεση να 

συµφωνεί ο επιβλέπων Καθηγητής του αντίστοιχου Τοµέα.  
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  

 

1
Η

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Οικολογίας - Προστασίας Περιβάλλοντος και ∆ασικής Παραγωγής 

Χηµεία Περιβάλλοντος - Ρύπανση του Φυσικού Περιβάλλοντος 

∆ιαχείριση και Ανακύκλωση Απορριµµάτων 

Φυσική Περιβάλλοντος 

Μικροβιολογία Εδάφους 

∆ασική Φυτοκοινωνιολογία 

∆ιδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήµης 

Γονιµότητα ∆ασικών Εδαφών 

Ενέργεια και Περιβάλλον 

∆ασική Αύξηση και Παραγωγή 

Γεωβοτανική 

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

Καλλωπιστικά ∆ένδρα και Θάµνοι 

Μοριακοί ∆είκτες και Γενετική Φυτών 

Εχθροί  των δένδρων και των θάµνων στο αστικό περιβάλλον 

∆ασοκοµία Πόλεων 

Χηµική και Βιολογική Καταπολέµηση Ασθενειών και Εντόµων 

Αγροδασοπονία 

Σενάρια Κλιµατικής Αλλαγής - Προσαρµογή και Ευπάθεια 

Εξελικτική Βιολογία και Βιοποικιλότητα 

Γεωχωρική Ανάλυση και Χαρτογράφηση Φυσικών Πόρων 

 

2
Η

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Λιβαδοπονίας και Θηραµατοπονίας 

Χηµεία Περιβάλλοντος - Ρύπανση του Φυσικού Περιβάλλοντος 

Φυσική Περιβάλλοντος 

Λιβαδικά Φυτά 

∆ιδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήµης 

Γονιµότητα ∆ασικών Εδαφών 

Λιβαδική Οικοφυσιολογία  

Γενετική Βελτίωση Λιβαδικών Φυτών 

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 

Ιχθυοκαλλιέργεια 

Συστήµατα Εκµετάλλευσης Λιβαδιών 

Χηµική και Βιολογική Καταπολέµηση Ασθενειών και Εντόµων 

Αγροδασοπονία 

Σενάρια Κλιµατικής Αλλαγής - Προσαρµογή και Ευπάθεια 

Εκτροφή Θηραµάτων 

Πολιτικές ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων περιοχών 

 

3
Η

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων 

∆ασική Αναψυχή 

Φυσική Περιβάλλοντος 
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Εισαγωγή στην Πληροφορική 

Αρχές Οικονοµικής 

∆ηµόσιες Σχέσεις και ∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Κρίσεων 

∆ειγµατοληψία - Πειραµατικοί Σχεδιασµοί 

∆ιδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήµης 

Περιφερειακή Ανάπτυξη 

Περιβαλλοντική Επικοινωνία - Περιβαλλοντική ∆ιερµηνεία 

∆ασική Αύξηση και Παραγωγή 

∆ιεθνείς Περιβαλλοντικές Σχέσεις 

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 

Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού 

Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων 

Οργάνωση και ∆ιοίκηση 

Χωροταξία και Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών 

Μάρκετινγκ ∆ασικών και Πράσινων Προϊόντων  και Υπηρεσιών 

Περιβαλλοντική Πολιτική 

Εφαρµοσµένη ∆ασική ∆ιαχειριστική 

Σενάρια Κλιµατικής Αλλαγής - Προσαρµογή και Ευπάθεια 

∆ιαχείριση µη Ξυλοπαραγωγικών Λειτουργιών του ∆άσους 

Πολιτικές ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων περιοχών 

 

4
Η

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

∆ασοτεχνικών και Υδρονοµικών Έργων 

Οικοδοµική και ∆οµικά Υλικά  

Φυσική Περιβάλλοντος 

∆ιδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήµης 

∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 

Εδαφοµηχανική - Εφαρµογές Μηχανηµάτων στα ∆ασοτεχνικά Έργα 

Τοπογραφικά Όργανα και Αποτυπώσεις ∆ασικών Περιοχών 

Υδροπληροφορική 

Φυτοτεχνικές ∆ιευθετήσεις 

Γεωχωρική Ανάλυση και Χαρτογράφηση Φυσικών Πόρων 

Τεχνικά Έργα και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

 

5Η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 

Συγκοµιδής και τεχνολογίας δασικών προϊόντων 

Εισαγωγή στην Εργονοµία 

Φυσική Περιβάλλοντος 

Εισαγωγή στην Πληροφορική 

∆ηµόσιες Σχέσεις και ∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Κρίσεων 

∆ιδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήµης 

Ενέργεια και Περιβάλλον 

∆ασική Μηχανολογία 

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας  

Οργάνωση και ∆ιοίκηση 

∆ασικές Βιοµηχανίες  

Μέτρηση και Ταξινόµηση Ακατέργαστης Ξυλείας 
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∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΙΙΤΤΕΕΙΙΟΟ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΙΙΟΟ  ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ  

ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΩΩΝΝ  ΓΓΕΕΩΩΠΠΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΑΑΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ∆∆ΑΑΣΣΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΙΙΑΑΧΧΕΕΙΙΡΡΙΙΣΣΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΒΒΑΑΛΛΛΛΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΦΦΥΥΣΣΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΡΡΩΩΝΝ  

  

ΠΠΡΡΟΟΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΣΣΠΠΟΟΥΥ∆∆ΩΩΝΝ  

 

(Απόφαση  της  αρ ι θ .  7 / 9 . 6 . 2 0 1 5  Συνέλ ευσης )  

Μαθήµατα, εργαστηριακή εκπαίδευση, ώρες διδασκαλίας, διδακτικές µονάδες και 

πιστωτικές µονάδες 

 

1
ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Μαθήµατα Υποχρεωτικά 

Τίτλος µαθήµατος 

Ώρες διδασκαλίας 

Θ Α/Ε ∆.Μ. Π.Μ. 

1 Κοινωνιολογία 2 1 3 2 

2 Μετεωρολογία 3 2 5 4 

3 Γενική Βοτανική - Μορφολογία 2 2 4 3 

4 Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων 3 2 5 4 

5 Τεχνικό Σχέδιο 1 2 3 2 

6 ∆ασικές Εφαρµογές 3 2 5 4 

7 Οικολογία 3 - 3 2 

8 Γενική Εδαφολογία  3 2 5 5 

9 Ξένη Γλώσσα 2 - 2 2 

Μαθήµατα Επιλογής (επιλέγουν 1 µάθηµα επιλογής) 

1 

Χηµεία Περιβάλλοντος - Ρύπανση Φυσικού 

Περιβάλλοντος  2 1 3 2 

2 Οικοδοµική και ∆οµικά Υλικά 2 1 3 2 

3 Εισαγωγή στην Εργονοµία 2 1 3 2 

4 ∆ασική Αναψυχή 2 1 3 2 

 

Σύνολο ∆ιδακτικών Μονάδων : 38 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30 
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2
ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Μαθήµατα Υποχρεωτικά 

Τίτλος µαθήµατος 

Ώρες διδασκαλίας 

Θ Α/Ε ∆.Μ. Π.Μ. 

1 Τοπογραφία 3 2 5 4 

2 Γενική Βοτανική - Φυσιολογία 3 2 5 5 

3 Μαθηµατικά 3 2 5 5 

4 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 2 1 3 2 

5 Υδρολογία - Υδραυλική Ορεινών Λεκανών 3 2 5 5 

6 ∆ασική Εδαφολογία 3 2 5 5 

7 Ξένη Γλώσσα 2 - 2 2 

Μαθήµατα Επιλογής (επιλέγουν 1 µάθηµα επιλογής) 

1 Φυσική Περιβάλλοντος 2 1 3 2 

2 ∆ιαχείριση και Ανακύκλωση Απορριµµάτων 2 1 3 2 

3 Εισαγωγή στην Πληροφορική 2 1 3 2 

 

Σύνολο ∆ιδακτικών Μονάδων : 33 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30 
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3
ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Μαθήµατα Υποχρεωτικά 

Τίτλος µαθήµατος 

Ώρες διδασκαλίας 

Θ Α/Ε ∆.Μ. Π.Μ. 

1 ∆ασικές Κατασκευές - Τεχνική Μηχανική 4 1 5 5 

2 ∆ασική Βοτανική Ι 3 2 5 5 

3 Βιοστατιστική 3 2 5 6 

4 Προγραµµατισµός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 3 2 5 5 

5 ∆ασική Παθολογία 3 2 5 5 

6 Ξένη Γλώσσα 2 - 2 2 

Μαθήµατα Επιλογής (επιλέγουν 1 µάθηµα επιλογής) 

1 Λιβαδικά Φυτά 2 1 3 2 

2 Αρχές Οικονοµικής 2 1 3 2 

3 

∆ηµόσιες Σχέσεις και ∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών 

Κρίσεων  2 1 3 2 

4 Μικροβιολογία Εδάφους 2 1 3 2 

 

Σύνολο ∆ιδακτικών Μονάδων : 30 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30 
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4
ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Μαθήµατα Υποχρεωτικά 

Τίτλος µαθήµατος 

Ώρες διδασκαλίας 

Θ Α/Ε ∆.Μ. Π.Μ. 

1 ∆ασική Βοτανική ΙΙ 3 2 5 5 

2 ∆ασική Βιοµετρία 4 2 6 6 

3 ∆ασική Τηλεπισκόπηση - Αεροφωτογραφία 3 2 5 5 

4 

∆ιάνοιξη ∆άσους - Μετατόπιση και Μεταφορά 

∆ασικών Προϊόντων 

 

3 

 

2 
 

5 

 

5 

5 ∆ασική Εντοµολογία και Ζωολογία 3 2 5 5 

6 Ξένη Γλώσσα (Προκήρυξη 407/80) 2 - 2 2 

Μαθήµατα Επιλογής (επιλέγουν 1 µάθηµα επιλογής) 

1 ∆ασική Φυτοκοινωνιολογία 2 1 3 2 

2 ∆ειγµατοληψία - Πειραµατικοί Σχεδιασµοί 2 1 3 2 

3 ∆ιδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήµης 2 1 3 2 

4 Περιφερειακή Ανάπτυξη 2 1 3 2 

5 

Περιβαλλοντική Επικοινωνία - Περιβαλλοντική 

∆ιερµηνεία  2 1 3 2 

6 Γονιµότητα ∆ασικών Εδαφών 2 1 3 2 

 

Σύνολο ∆ιδακτικών Μονάδων : 31 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30 
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5
ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Μαθήµατα Υποχρεωτικά 

Τίτλος µαθήµατος 

Ώρες διδασκαλίας 

Θ Α/Ε ∆.Μ. Π.Μ. 

1 Λιβαδική Οικολογία 2 2 4 4 

2 Γενική ∆ασοκοµία - ∆ασική Οικολογία 4 1 5 5 

3 ∆ασική Γενετική 3 2 5 5 

4 ∆οµή και Ιδιότητες του Ξύλου 3 2 5 5 

5 ∆ασική Οδοποιία 3 2 5 5 

6 Τεχνολογίες Πληροφορικής και ∆ιαδικτύου 3 2 5 4 

Μαθήµατα Επιλογής (επιλέγουν 1 µάθηµα επιλογής) 

1 Ενέργεια και Περιβάλλον 2 1 3 2 

2 ∆ασική Αύξηση και Παραγωγή 2 1 3 2 

3 Λιβαδική Οικοφυσιολογία 2 1 3 2 

4 ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 2 1 3 2 

5 Γεωβοτανική 2 1 3 2 

6 ∆ιεθνείς Περιβαλλοντικές Σχέσεις 2 1 3 2 

 

Σύνολο ∆ιδακτικών Μονάδων : 32 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30 
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6
ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Μαθήµατα Υποχρεωτικά 

Τίτλος µαθήµατος 

Ώρες διδασκαλίας 

Θ Α/Ε ∆.Μ. Π.Μ. 

1 Εφαρµοσµένη ∆ασοκοµία 4 1 5 5 

2 Βελτίωση και Προστασία ∆ασογενετικών Πόρων  3 2 5 4 

3 Βάσεις ∆εδοµένων και Βάσεις Γνώσης 3 2 5 4 

4 ∆ιαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών 3 2 5 4 

5 Οικολογία και ∆ιαχείριση Άγριας Πανίδας 3 2 5 4 

6 ∆ασικό Κτηµατολόγιο 3 2 5 4 

7 Χηµεία και Χηµικά Προϊόντα Ξύλου 3 1 4 3 

Μαθήµατα Επιλογής (επιλέγουν 1 µάθηµα επιλογής) 

1 ∆ασική Μηχανολογία 2 1 3 2 

2 Γενετική Βελτίωση Λιβαδικών Φυτών 2 1 3 2 

3 Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2 1 3 2 

4 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 2 1 3 2 

5 

Εδαφοµηχανική - Εφαρµογές Μηχανηµάτων στα 

∆ασοτεχνικά Έργα 2 1 3 2 

6 Καλλωπιστικά ∆ένδρα και Θάµνοι 2 1 3 2 

 

Σύνολο ∆ιδακτικών Μονάδων : 37 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30 
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7
ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Μαθήµατα Υποχρεωτικά 

Τίτλος µαθήµατος 

Ώρες διδασκαλίας 

Θ Α/Ε ∆.Μ. Π.Μ. 

1 ∆ιαχείριση και Προστασία Υγροτόπων 3 1 4 3 

2 ∆ιευθετήσεις Ορεινών Υδάτων 3 2 5 5 

3 ∆ασική ∆ιαχειριστική I 3 2 5 5 

4 Συγκοµιδή ∆ασικών Προϊόντων 3 1 4 4 

5 ∆ασική Οικονοµική 3 2 5 5 

6 

Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών 

Περιβάλλοντος 3 2 5 4 

Μαθήµατα Επιλογής (επιλέγουν 2 µαθήµατα επιλογής) 

1 

Τοπογραφικά Όργανα και Αποτυπώσεις ∆ασικών 

Περιοχών 2 1 3 2 

2 Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού 2 1 3 2 

3 Μοριακοί ∆είκτες και Γενετική Φυτών 2 1 3 2 

4 

Εχθροί των ∆ένδρων και των Θάµνων στο Αστικό 

Περιβάλλον 2 1 3 2 

5 Υδροπληροφορική 2 1 3 2 

6 Ιχθυοκαλλιέργεια 2 1 3 2 

7 

Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση - Ψηφιακή 

Επεξεργασία Εικόνων 2 1 3 2 

 

Σύνολο ∆ιδακτικών Μονάδων : 34 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30 
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8
ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Μαθήµατα Υποχρεωτικά 

Τίτλος µαθήµατος 

Ώρες διδασκαλίας 

Θ Α/Ε ∆.Μ. Π.Μ. 

1 

Προστασία και Αρχιτεκτονική ∆ιαµόρφωση Φυσικού 

Τοπίου 3 1 4 3 

2 ∆ιαχείριση Υδροµετεωρολογικών Καταστροφών 3 2 5 4 

3 Τεχνολογία Ξύλου 3 1 4 4 

4 ∆ασική ∆ιαχειριστική II 3 2 5 4 

5 ∆ασική Εκτιµητική και Λογιστική 3 2 5 4 

6 Κλιµατική Αλλαγή 3 1 4 3 

7 ∆ασική Οικοφυσιολογία 3 1 4 4 

Μαθήµατα Επιλογής (επιλέγουν 2 µαθήµατα επιλογής) 

1 Οργάνωση και ∆ιοίκηση 2 1 3 2 

2 ∆ασοκοµία Πόλεων 2 1 3 2 

3 Συστήµατα Εκµετάλλευσης Λιβαδιών 2 1 3 2 

4 

Χηµική και Βιολογική Καταπολέµηση Ασθενειών 

και Εντόµων 2 1 3 2 

5 ∆ασικές Βιοµηχανίες 2 1 3 2 

6 Φυτοτεχνικές ∆ιευθετήσεις 2 1 3 2 

7 

Χωροταξία και Ανάπτυξη Ορεινών και 

Μειονεκτικών Περιοχών 2 1 3 2 

8 

Γεωχωρική Ανάλυση και Χαρτογράφηση Φυσικών 

Πόρων 2 1 3 2 

 

Σύνολο ∆ιδακτικών Μονάδων : 37 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30 
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9
ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Μαθήµατα Υποχρεωτικά 

Τίτλος µαθήµατος 

Ώρες διδασκαλίας 

Θ Α/Ε ∆.Μ. Π.Μ. 

1 Κλιµατική Αλλαγή και ∆ασικά Οικοσυστήµατα 3 1 4 4 

2 Φυτώρια - Αναδασώσεις 3 1 4 4 

3 ∆ασική Ενέργεια 3 2 5 5 

4 Επενδύσεις και Ανάπτυξη ∆ασικών Πόρων 3 2 5 5 

5 ∆ασική Πολιτική Ι 3 2 5 5 

6 ∆ασικές Πυρκαγιές 3 2 5 5 

Μαθήµατα Επιλογής (επιλέγουν 1 µάθηµα επιλογής) 

1 Αγροδασοπονία 2 1 3 2 

2 

Τεχνικά Έργα και Μελέτες Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων 2 1 3 2 

3 

Μάρκετινγκ ∆ασικών και Πράσινων Προϊόντων  και 

Υπηρεσιών 2 1 3 2 

4 Περιβαλλοντική Πολιτική 2 1 3 2 

5 Εφαρµοσµένη ∆ασική ∆ιαχειριστική 2 1 3 2 

 

Σύνολο ∆ιδακτικών Μονάδων : 31 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30 
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10
ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

Μαθήµατα Υποχρεωτικά 

Τίτλος µαθήµατος 

Ώρες διδασκαλίας 

Θ Α/Ε ∆.Μ. Π.Μ. 

1 ∆ασική Πολιτική ΙΙ 3 2 5 5 

2 ∆ασικό ∆ίκαιο 2 1 3 3 

3 Πτυχιακή ∆ιατριβή - - 20 20 

Μαθήµατα Επιλογής (επιλέγουν 1 µάθηµα επιλογής) 

1 

Σενάρια Κλιµατικής Αλλαγής - Προσαρµογή και 

Ευπάθεια 2 1 3 2 

2 Εκτροφή Θηραµάτων 2 1 3 2 

3 

∆ιαχείριση των µη Ξυλοπαραγωγικών Λειτουργιών 

του ∆άσους  2 1 3 2 

4 Εξελικτική Βιολογία και Βιοποικιλότητα 2 1 3 2 

5 Πολιτικές ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών 2 1 3 2 

6 Μέτρηση και Ταξινόµηση Ακατέργαστης Ξυλείας 2 1 3 2 

 

Σύνολο ∆ιδακτικών Μονάδων : 31 

Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων : 30 
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Πίνακας ∆ιδακτικών και Πιστωτικών Μονάδων 

 

α/α Εξάµηνο ∆ιδακτικές Μονάδες 
Πιστωτικές 

Μονάδες 

1 1
ο
 38 30 

2 2
ο
 33 30 

3 3
ο
 30 30 

4 4
ο
 31 30 

5 5
ο
 32 30 

6 6
ο
 37 30 

7 7
ο
 34 30 

8 8
ο
 37 30 

9 9
ο
 31 30 

10 10
ο
 31 30 

Σύνολο 334 300 
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ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ∆Ι∆ΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

■ Περίληψη Υποχρεωτικών Μαθηµάτων 
■ Περίληψη Επιλεγοµένων Μαθηµάτων 

■ ∆ιδασκαλία Ξένων Γλωσσών 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ    

 

1
ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1.  Κοινωνιολογία 

Η γνώση της κοινωνιολογίας. Οι θεµελιωτές της κοινωνιολογίας. Η κοινωνιολογία ως 

επιστήµη. Κοινωνία. Κοινωνική συνοχή και διάσπαση. Κοινωνική ένταξη και 

ενσωµάτωση του ατόµου. Κοινωνική αλλαγή. Πληθυσµός. Οµάδες και οργανισµοί. 

Κοινωνική διαστρωµάτωση. Αγροτική κοινότητα. Πόλη και µεγαλούπολη. 

Περιβάλλον και κοινωνία. Οικογένεια και συγγένεια. Θρησκεία. Εκπαίδευση. 

Φυλετικές σχέσεις. Ανθρώπινα δικαιώµατα. ∆ιεθνή συστήµατα. Συλλογική 

συµπεριφορά και κοινωνικά κινήµατα.  

 

2. Μετεωρολογία 

Μετεωρολογικά όργανα, µετεωρολογικοί σταθµοί, ανάλυση µετεωρολογικού υλικού, 

ατµόσφαιρα, ακτινοβολία, θερµοκρασία γήινης επιφάνειας, υγρασία αέρος, εξάτµιση, 

συµπύκνωση, υετός, οµίχλη, δρόσος, πάχνη, πάγος, ατµοσφαιρική πίεση, άνεµοι. 

 

3.  Γενική Βοτανική - Μορφολογία   
∆οµή του φυτικού κυττάρου, κύρια κυτταρικά οργανίδια. Πρωτογενές και 

δευτερογενές τοίχωµα. ∆ιαίρεση του πυρήνα (µίτωση, ενδοµίτωση, µείωση). 

Κατηγορίες φυτικών κυττάρων. Οργάνωση και ταξινόµηση. Πρωτόφυτα, Θαλλόφυτα, 

Βρυόφυτα, Τραχειόφυτα και Σπερµατόφυτα. Μορφολογία βλαστού, άνθους, φύλλου, 

ρίζας. Αναπαραγωγή των φυτών (τρόποι αναπαραγωγής και εναλλαγή γενεών). 

 

4.  Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων 

Φυτοχηµικές ιδιότητες των ρεόντων υδάτων. Φυσιολογία, ανατοµία και 

αναπαραγωγή των ψαριών που ζουν στα γλυκά ύδατα. Γεωγραφική κατανοµή και 

µετανάστευση των Ψαριών. Τροφή και τροφικέ ς συνήθειες των Ψαριών. Ορολογία 

της ηλικίας των Ψαριών. Σύλληψη των ψαριών και εκτίµηση του πληθυσµού. 

Περιγραφή των σηµαντικότερων Ψαριών που ζουν στα γλυκά ύδατα της χώρας µας.. 

 

5. Τεχνικό Σχέδιο 

Βασικές αρχές σχεδίου. Μέσα και δυνατότητες γραφικής παρουσίασης δεδοµένων. 

Όργανα και υλικά σχεδίου. Είδη γραµµών - γραµµογραφία. Γραµµή γραµµάτων και 

αριθµών. Γεωµετρικές κατασκευές. Κλίµακα σχεδίασης και υπόµνηµα. Τοµές. 

Εικονογραφική παράσταση. Σκαρίφηµα, προσχέδιο, οριστικό σχέδιο, φωτοτυπίες. 

Στοιχεία οικοδοµικού, δοµικού, τοπογραφικού, µηχανολογικού και ελεύθερου 

σχεδίου. 

 

6. ∆ασικές Εφαρµογές 

Εισαγωγικές έννοιες. Ιστορική εξέλιξη της δασοπονίας. Προϋποθέσεις για την 

επιτυχία των δασικών εφαρµογών. Μέθοδοι και µέσα επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 

Επικοινωνία. ∆ιαπροσωπική επικοινωνία. Μαζική επικοινωνία. Μέσα µαζικής 

επικοινωνίας. Αλλαγή των στάσεων και συµπεριφορών. Μέσα ευαισθητοποίησης του 

κοινού για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Ανάπτυξη προγράµµατος 

δασικών εφαρµογών. ∆ιάδοση και εφαρµογή δασικών βελτιώσεων. Συνδικαλισµός 

και συνεργατισµός. ∆ασικές εφαρµογές στην περιβαλλοντική προστασία και 

ανάπτυξη. 
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7. Οικολογία 

Βασικές αρχές οικολογίας. Αυτοοικολογία. Σχέσεις ανάµεσα στα έµβια όντα. 

Οικολογία πληθυσµών, συνοικολογία, ορισµός οικοσυστηµάτων. Ανάλυση δοµής και 

λειτουργίας οικοσυστηµάτων, παράγοντες που επηρεάζουν τη σταθερότητα των 

οικοσυστηµάτων. Βιοχηµικός κύκλος. Επίδραση των διαταράξεων στα δασικά 

οικοσυστήµατα. Ανάπτυξη και εξέλιξη των Οικοσυστηµάτων. 

 

8. Γενική Εδαφολογία 
Ορυκτά και πετρώµατα από τα οποία σχηµατίζεται το έδαφος και οι σχέσεις τους µε 

το δάσος. Παράγοντες εδαφογένεσης και κύριες διεργασίες σχηµατισµού εδάφους. 

Φυσικές και χηµικές ιδιότητες εδαφών. ταξινόµηση και χαρτογράφηση εδαφών. 

εντοπισµός και χαρτογράφηση υπόγειων υδάτων, εκµετάλλευση υπόγειων υδάτων.  

 

9.  Ξένη Γλώσσα 
Αγγλική, Γαλλική 

 

2
ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. Τοπογραφία 

Τοπογραφικές µονάδες µέτρησης, όργανα, µέθοδοι και υπολογισµοί για την 

οριζόντια, κατακόρυφη και ταχυµετρική αποτύπωση. Σύνταξη σχεδίων και 

υπολογισµός επιφανειών. Μετρήσεις αποστάσεων µε ηλεκτροµαγνητικές µεθόδους. 

 

2. Γενική Βοτανική - Φυσιολογία 

Οργάνωση του κυττάρου και κυτταρική διαµερισµατοποίηση. Λειτουργική διάκριση 

των ενδοκυτταρικών ουσιών. Ενδερογονικές αντιδράσεις και συστήµατα ΑΤΠ. 

Αποµόνωση, ειδίκευση, ονοµατολογία και µηχανισµοί δράσης των ενζύµων. 

Ενεργοποιητικές και αναστολείς. Σηµασία των θρεπτικών στοιχείων και µηχανισµοί 

πρόσληψής τους από το κύτταρο. Φωτοσύνθεση και οξειδωτική αποικοδόµηση των 

υδατανθράκων. Κύκλος της φωσφορικής πεντόζης. Αύξηση και ανάπτυξη στα 

ανώτερα φυτά. Φυτοορµόνες. 

 

3. Μαθηµατικά 
Βασικές αρχές ανωτέρων µαθηµατικών. Σειρές, µήτρες, συνδυασµοί, ολοκληρώµατα, 

παράγωγοι, σύνολα, µέγιστα και ελάχιστα, συναρτήσεις, διαφορικές εξισώσεις. 

 

4. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Εισαγωγικές έννοιες. Προβληµατική - περιβάλλον. Περιβαλλοντικά προβλήµατα, 

περιβαλλοντική κρίση και τρόποι αντιµετώπισής τους. Συνέπειες πληθυσµιακής 

αύξησης. Αστεακό φαινόµενο. ∆ιεθνείς πρωτοβουλίες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αναλυτικά προγράµµατα. Μέσα διεκπεραίωσης 

προγραµµάτων. Παιδαγωγικές µέθοδοι χρησιµοποιούµενες στην περιβαλλοντική 

εκπαίδευση. Περιβαλλοντική - ∆ασική εκπαίδευση και προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. 

 

5.  Υδρολογία - Υδραυλική Ορεινών Λεκανών 
Εισαγωγή, υδρολογικός κύκλος, αντικείµενο και ιστορική εξέλιξη τηε υδρολογίας, 

ανάλυση υδρολογικής πληροφορίας, στατιστική ανάλυση, χρονοσειρές υδρολογικών 

φαινοµένων, θεωρητικές κατανοµές πιθανότητας, έλεγχος καταλληλότητας. Στοιχεία 

στοχαστικής ανάλυσης. Στοιχεία υδροµετεωρολογίας. Ατµοσφαιρικά 
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κατακρηµνίσµατα. Έλεγχος οµοιογένειας, συµπλήρωση και ανάλυση βροχοµετρικών 

παρατηρήσεων. Στοιχεία γεωµορφολογίας, µορφοµετρικά χαρακτηριστικά λεκανών 

απορροής, χαρακτηριστικά υδρογραφικού δικτύου. Εξάτµιση και διαπνοή, υδατικό 

ισοζύγιο, ενεργειακό ισοζύγιο. ∆ιήθηση - εδαφική υγρασία, στατική και δυναµική 

εδαφικού νερού. Περίσσευµα βροχής, µέθοδοι εκτίµησης απωλειών βροχής. 

Υδρολογία υπόγειων νερών, µοντέλα προσοµοίωσης υπόγειων νερών. Απορροή, 

µέτρηση απορροής - υδροµετρία, υδροµετρικοί σταθµοί και δίκτυα, επεξεργασία 

υδροµετρικών παρατηρήσεων, διακύµανση και µεταβολές απορροής. Πληµµυρικές 

απορροές, µοναδιαίο υδρογράφηµα, εµπειρικές µέθοδοι εκτίµησης των µεγεθών της 

πληµµύρας. ∆ιόδευση πληµµύρας. Ξηρασία, µεθοδολογία προσδιορισµού δεικτών 

ξηρασίας, υδρολογική ξηρασία. Μαθηµατικά µοντέλα βροχής - απορροής, 

ταξινόµηση και αναλυτική παρουσίαση επιλεγµένων µοντέλων. ∆ιάβρωση εδαφών, 

µεταφορά φερτών υλικών. Στερεοπαροχές, κατηγορίες και µετρήσεις φερτών υλικών, 

µέθοδοι υπολογισµού στερεοπαροχής. Ποιότητα επιφανειακών υδατικών πόρων. 

Κλιµατική αλλαγή και επίδραση στους υδατικούς πόρους. Νέες τεχνικές στην 

υδρολογική έρευνα. 

Στοιχεία υδραυλικής ανοικτών αγωγών. Εισαγωγικές έννοιες υδραυλικής. Μορφές 

και γεωµετρικά στοιχεία διατοµής, κατανοµή και συντελεστές ταχύτητας στη 

διατοµή, παράλληλες και καµπυλόγραµµες ροές. Γενικές εξισώσεις ροής σε 

ανοιχτούς αγωγούς, εξίσωση συνέχειας της µάζας και ενεργειακή εξίσωση του 

Bernouli σε ανοικτούς αγωγούς, εξίσωση ορµής, µετασχηµατισµός εξισώσεων 

συνέχειας και ορµής. Ολική και ειδική ενέργεια, ειδική δύναµη. Οµοιόµορφη ροή, 

εµπειρικές εξισώσεις, συντελεστής τραχύτητας, διάβρωση παρειών, επιτρεπόµενες 

ταχύτητες. Ανοµοιόµορφη ροή, βαθµιαία µεταβαλλόµενη ανοµοιόµορφη ροή, ταχέως 

µεταβαλλόµενη ανοµοιόµορφη ροή. Έλεγχος και µέτρηση της ροής, µετρήσεις 

ταχύτητας και µετρήσεις παροχής. Ασταθής ροή σε ανοιχτούς αγωγούς, 

µονοδιάστατη ασταθής ροή, απλοποιηµένες αριθµητικές λύσεις, αριθµητικές λύσεις 

εξισώσεων ασταθούς ροής, πρόβληµα διόδευσης πληµµυρικού κύµατος, υδραυλικές 

µέθοδοι διόδευσης πληµµυρικού κύµατος, µέθοδος κινηµατικού κύµατος, µέθοδος 

διάχυσης, υδροδυναµικά µοντέλα, δισδιάστατη ασταθής ροή, εξισώσεις δισδιάστατης 

ασταθούς ροής, αριθµητικές λύσεις δισδιάστατης ασταθούς ροής. Κρίσιµη διατµητική 

τάση, ροή εντός κλειστών αγωγών υπό µερική πλήρωση, ειδική ενέργεια, κρίσιµη 

ροή, εκχειλιστές. 

 

6.  ∆ασική Εδαφολογία  
Βιολογικές ιδιότητες των δασικών εδαφών, τοµή εδάφους (δασικός τάπητας, 

οργανισµοί εδάφους, θρεπτικά στοιχεία στο οικοσύστηµα έδαφος-δάσος), 

υδρολογικός κύκλος και δασικά εδάφη. Συνέπειες επεµβάσεων στο δασικό έδαφος 

(δασοκοµικές επεµβάσεις, βοσκή, γεωργικές καλλιέργειες, πυρκαγιά). Εδάφη 

δασικών φυτωρίων. 

 

7. Ξένη Γλώσσα 

Αγγλική, Γαλλική 

 

3
ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. ∆ασικές Κατασκευές - Τεχνική Μηχανική 

Γενικές αρχές και µέθοδοι κατασκευής στοιχείων και έργων από ξύλο, τοιχοποιία, 

οπλισµένο σκυρόδεµα και λίθινων. Υπολογισµός κατασκευής οχετών, µορφές και 

υπολογισµός τοίχων αντιστήριξης. Μελέτη και κατασκευή µικρών γεφυρών, στατικοί 
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υπολογισµοί δασοτεχνικών έργων και έλεγχος ευστάθειας αυτών. Αλληλεπίδραση 

µεταξύ των δασοτεχνικών έργων και του φυσικού περιβάλλοντος. 

Βασικές έννοιες και αξιώµατα. Συστήµατα δυνάµεων. Σύνθεση και ισορροπία των 

δυνάµεων. Στατικές ροπές γραµµών, επιφανειών και σωµάτων. Ισοστατικοί 

γραµµικοί φορείς. Φορτία διατοµών και επίπεδα δικτυώµατα. Βασικές αρχές της 

αντοχής των υλικών, ροπές αδράνειας και ροπή αντίστασης. Υπολογισµός των ορθών 

τάσεων. Υπολογισµός των διατµητικών τάσεων καµπτόµενης δοκού ορθογώνιας 

διατοµής. Στατικοί υπολογισµοί δασοτεχνικών έργων και έλεγχος της ευστάθειάς 

τους. Οπλισµένο σκυρόδεµα. 

 

2.  ∆ασική Βοτανική Ι 

Aναγνώριση, περιγραφή και ταξινόµηση taxa των σπερµατόφυτων. 

 

3.  Βιοστατιστική 
Περιγραφική στατιστική: Συλλογή - παρουσίαση - επεξεργασία στατιστικών 

βιολογικών δεδοµένων. Μέτρα θέσης - διασποράς - µορφής. Στοιχεία πιθανοτήτων. 

Θεωρητικές κατανοµές (Bernoulli, διωνυµική, Poisson, υπεργεωµετρική, κανονική, 

τυπική κανονική, χ2, t, F). 

Εφαρµοσµένη στατιστική: Εκτίµηση παραµέτρων (σηµειακή εκτίµηση, εκτίµηση 

διαστηµάτων εµπιστοσύνης). Έλεγχοι υποθέσεων (έλεγχοι ισότητας µέσων όρων, 

ισότητας διακυµάνσεων, καλής προσαρµογής, ανεξαρτησίας χ2, συσχέτισης, 

τυχαιότητας, οµοιογένειας). Ανάλυση διακύµανσης. Παλινδρόµηση. 

 

4. Αλγοριθµικές ∆οµές, Οπτικός Προγραµµατισµός και Προγραµµατιζόµενα 

Συστήµατα Ελέγχου 

Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήµατα. ∆οµή λειτουργικού συστήµατος. ∆ιαχείριση 

κεντρικής µονάδας επεξεργασίας. ∆ιαχείριση µνήµης. Κατάλογοι αρχείων και αρχεία 

προγραµµάτων και δεδοµένων. Περιγραφή των κυριοτέρων εντολών του 

λειτουργικού συστήµατος UNIX. Αρχές και στόχοι προγραµµατισµού. ∆οµηµένος 

προγραµµατισµός. ∆ιαγράµµατα ροής και αλγόριθµοι. ∆οµές δεδοµένων, αρχεία και 

είδη αρχείων. Αλυσίδες, δακτύλιοι, δένδρα. Τεχνικές εντοπισµού εγγραφών. Οπτικός 

προγραµµατισµός µε Visual Basic. 

 

3. ∆ασική Παθολογία  

Αβιοτικοί παράγοντες και εχθροί του δάσους. Συµπτώµατα και ασθένειες. Επιδράσεις 

της ρύπανσης στη φυσιολογία των δασικών δένδρων. Βλάβες από δυσµενείς καιρικές 

συνθήκες. Μορφολογία, ταξινόµηση, φυσιολογία και οικολογία των µυκήτων. 

Βιολογική καταπολέµηση και καταπολέµηση µε µυκητοκτόνα. Περιγραφή των 

σηµαντικότερων µυκήτων που προσβάλλουν τα δασικά είδη της. χώρας µας και οι 

βλάβες που προκαλούν σ' αυτά. 

 

6.  Ξένη Γλώσσα 
Αγγλική, Γαλλική 

 

4
ο
 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. ∆ασική Βοτανική ΙΙ 

Γενική περιγραφή, µορφολογικά γνωρίσµατα, βιολογικές απαιτήσεις, γεωγραφική 

εξάπλωση θάµνων και δασικών δένδρων της Ελλάδας, και των σπουδαιότερων από 

δασοπονική άποψη ξενικών δασικών δένδρων. 
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2.  ∆ασική Βιοµετρία 

Μέτρηση κατακείµενων δένδρων, δασικών προϊόντων, ιστάµενων δένδρων και 

εκτίµηση παραµέτρων συστάδας στατικά (∆ενδροµετρία) και δυναµικά (Αυξητική). 

 

3. ∆ασική Τηλεπισκόπηση - Αεροφωτογραφία 

Εισαγωγή. Βασικές έννοιες τηλεπισκόπησης. Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, 

Φασµατική συµπεριφορά αντικειµένων. Τεχνικά χαρακτηριστικά της δορυφορικής 

τεχνολογίας. Παθητικά και Ενεργητικά Συστήµατα. Υπερφασµατικά συστήµατα. 

∆ορυφόροι, Όργανα και υλικά αεροφωτογράφισης, µη επανδρωµένα εναέρια 

συστήµατα τηλεπισκόπησης (UAVs). Ιστορική εξέλιξη. Σχεδιασµός 

αεροφωτογράφισης. Γεωµετρία της αεροφωτογραφίας. Μετατόπιση, στερεοσκοπική 

παράλλαξη. Στερεοσκοπική παρατήρηση. Τύποι στερεοσκοπίων. Χαρτογράφηση από 

αεροφωτογραφίες. Ορθοφωτογραφίες. Ορθοφωτοχάρτες. Αρχές οπτικής ερµηνείας 

και Φωτοερµηνεία. Μετρήσεις διαφόρων παραµέτρων του δένδρου και της συστάδας. 

Οδικός χάρτης για την επεξεργασία εικόνων ψηφιακών εικόνων τηλεπισκόπησης και 

την εξαγωγή πληροφορίας. Ειδικές εφαρµογές της τηλεπισκόπησης και της δασικής 

αεροφωτογραφίας στην παρακολούθηση,  διαχείριση,  προστασία και ανάπτυξη των 

φυσικών οικοσυστηµάτων και του περιβάλλοντος (υδρονοµία, στη θηραµατική, στη 

λιβαδοπονία, στην αναψυχή, στην υλωρική και στην οδοποιία). Απογραφή των 

δασών. 

 

4. ∆ιάνοιξη ∆άσους - Μετατόπιση και Μεταφορά ∆ασικών Προϊόντων 

Γενικές αρχές, ορισµός, αντικείµενο, δυνατότητες, µέσα είδη και µέθοδοι της 

διάνοιξης του δάσους. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάνοιξη του δάσους (τεχνικοί, 

οικονοµικοί, περιβαλλοντικοί και πολιτικοί). Βασικές αρχές σχεδιασµού και εκλογής 

της διάνοιξης του δάσους και δασοτεχνική ταξινόµηση εδαφών. Η άριστη διάνοιξη 

και υπολογισµοί για την οδική πυκνότητα, την οδική απόσταση, το ποσοστό 

διάνοιξης και την απόσταση µετατόπισης. Σχεδιασµός και µελέτη της διάνοιξης του 

δάσους µε δρόµους και άλλες εγκαταστάσεις. Αλληλεπιδράσεις µεταξύ της οδικής 

διάνοιξης και της κάρπωσης του ξύλου. Μελέτη, χάραξη και κατασκευή δικτύου 

δασικών δρόµων. Ορισµός, σκοπός και επιδιώξεις του δικτύου δασικών δρόµων και η 

συµβολή του στην ανάπτυξη και αξιοποίηση του ορεινού και δασικού χώρου. 

Απόψεις για το σχεδιασµό του δικτύου των δασικών δρόµων, παράγοντες που το 

επηρεάζουν, αλληλεπιδράσεις του µε την ένταση της δασοπονίας, καθορισµός ορίων 

µετατόπισης και µεταφοράς του ξύλου, χαρακτηρισµός και κατάταξη των δασικών 

δρόµων. Στοιχεία για τη µελέτη δασικών δρόµων σε διαφορά εδαφοµορφολογικά 

πεδία επιδράσεις από την κατασκευή του δικτύου δασικών δρόµων και µέθοδοι 

οικονοµικής ανάλυσης και αξιολόγησης του δικτύου δασικών δρόµων.  

Αντικείµενο, σκοπός και διαίρεση της µεταφοράς του ξύλου. Αρχές, µέσα, µέθοδοι 

και συστήµατα για τη µετατόπιση και τη µακροµεταφορά του ξύλου. Σύγχρονα 

µηχανική µέσα µετατόπισης και µεταφοράς του ξύλου (επίγειος, εναέρια και υδάτινη 

µεταφορά ). Μετατόπιση και µεταφορά του ξύλου µε ελκυστήρες (απλοί και 

αρθρωτοί). Αρχές λειτουργίας και εγκαταστάσεις σχοινιοσυστηµάτων. 

Μετακινούµενοι σχοινιογερανοί και τρόποι εγκατάστασης και λειτουργίας τους. 

 

5. ∆ασική Εντοµολογία και Ζωολογία 

Βασικοί ορισµοί, και σηµασία της εντοµολογίας στα δασικά οικοσυστήµατα.  Σχέσεις 

των εντόµων µε τα φυτά ξενιστές. Εξειδίκευση στο είδος του φυτού και το τµήµα του 

φυτού.  Επιλογή του φυτού ξενιστή.  Ζωτικότητα και καταπόνηση του φυτού ξενιστή.   
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Αντίσταση του φυτού. Άµεσες και έµµεσες επιδράσεις των εντόµων στα φυτά.  

Πληθυσµοί των δασικών εντόµων, πυκνότητα και δυναµική. Παράγοντες που 

πλησιάζουν τον πληθυσµό.  ∆ιακύµανση του πληθυσµού - πληθυσµιακές εξάρσεις. 

Μέθοδοι καταπολέµησης δασικών εντόµων (γενικές αρχές, στρατηγική, κριτήρια,       

προϋποθέσεις). Καταπολέµηση µε δασοκοµικά µέτρα. Καταπολέµηση µε µηχανικά 

και φυσικά µέσα. Βιολογική καταπολέµηση. Συστηµατική κατάταξη των 

σπουδαιότερων Φύλων του Ζωικού Βασιλείου. Περιγραφή και µορφολογία των 

σπουδαιότερων Φύλων. Περιγραφή βιολογία των σηµαντικότερων ζώων (πτηνών, 

τρωκτικών. νηµατωδών κ.α.) που προκαλούν ζηµιές στα δασικά δένδρα) 

 

6.  Ξένη Γλώσσα 
Αγγλική, Γαλλική 

 

5
O

  ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. Λιβαδική Οικολογία   

Γενικές αρχές και ορισµοί της λιβαδοπονίας, σχέσεις λιβαδιών µε δάση και γεωργικές 

καλλιέργειες. Κατηγορίες λιβαδιών και βοσκότοποι. Οργάνωση και δοµή του 

λιβαδικού οικοσυστήµατος. Φωτοσυνθετική λειτουργία των λιβαδικών 

οικοσυστηµάτων και κλιµατικοί και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη λιβαδική 

παραγωγή. ∆υναµική της λιβαδικής βλάστησης και ανταγωνισµός µεταξύ των φυτών 

και µορφολογικές και οικοψυσιολογικές επιπτώσεις της βόσκησης στα λιβαδικά είδη.  

 

2. Γενική ∆ασοκοµία - ∆ασική Οικολογία 

Ορισµός δάσους. Ανάλυση δασικής βιοκοινότητας. Τύποι δασών και εξάπλωση τους. 

Συνοικολογία (ορισµός οικοσυστηµάτων, δοµή και λειτουργία). Οικολογία της 

αύξησης των δένδρων. ∆ασοπονικά είδη και νερό. ∆άσος και ατµοσφαιρικά 

κατακρηµνίσµατα. ∆έσµευση ενέργειας, παραγωγή και συσσώρευση βιοµάζας. 

Ενδοπληθυσµιακές σχέσεις και δυναµική των δασικών οικοσυστηµάτων. 

 

3. ∆ασική Γενετική  

Γενετική: Εισαγωγικές έννοιες, γονίδια και αλληλόµορφα. Εισαγωγή στη Γενωµική. 

Το γενετικό υλικό και η οργάνωση της γενετικής πληροφορίας. Μοριακές βάσεις της 

Γενετικής, DΝΑ, RNA, διπλασιασµός και έκφραση γονιδίων. Σχηµατισµός και δοµή 

πρωτεϊνών. Αναπαραγωγή και ανασυνδυασµός. Μενδελικές αρχές, χρωµοσώµατα και 

κυτταροδιαιρέσεις. Σύνδεση, ανταλλαγή, χρωµοσωµικοί χάρτες. Γονιδιακοί δείκτες 

και µεθοδολογία γενετικής έρευνας. Γενετική ποικιλότητα και βιοποικιλότητα. Τα 

γονίδια στους πληθυσµούς, συχνότητες γονιδίων, παράµετροι ποικιλότητας, 

εξελικτικοί παράγοντες, αναπαραγωγικό σύστηµα, µοντέλα. Εξέλιξη ειδών και 

προσαρµογή, κλιµατική αλλαγή. Εφαρµογές στη διαχείριση και προστασία των 

δασικών οικοσυστηµάτων. 

 

4. ∆οµή και Ιδιότητες του Ξύλου  

Φυσική του ξύλου. Χηµική σύσταση και µικροδοµή του ξύλου.  Φυσικές ιδιότητες-

µακροσκοπικά χαρακτηριστικά και µέθοδοι χαρακτηρισµού των ειδών ξύλου. 

Μηχανισµός  παραγωγής ξύλου, ελαττώµατα ξύλου, πυκνότητα ξύλου, 

υγροσκοπικότητα ξύλου, συρρίκνωση και διόγκωση ξύλου, αντοχή ξύλου, µηχανικές, 

θερµικές, ακουστικές και ηλεκτρικές ιδιότητες του ξύλου. 
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5.  ∆ασική Οδοποιία  
Βασικές αρχές οδοποιίας, υλικά, µέσα και µέθοδοι. Ταξινόµηση των δασικών 

δρόµων. Μελέτη και χάραξη δασικών δρόµων. Στοιχεία για την κατασκευή και 

συντήρηση δασικών δρόµων και επίδραση στο περιβάλλον από την κατασκευή τους.  

 

6. Τεχνολογίες Πληροφορικής και ∆ιαδικτύου 

Εισαγωγή στον προγραµµατισµό των Η/Υ. Εισαγωγή σε γλώσσες προγραµµατισµού. 

Εντολές προγραµµατισµού και προδιαγραφές, συναρτήσεις και υποπρογράµµατα. 

Εφαρµογές Η/Υ στη δασοπονία. Εφαρµογές σύγχρονου λογισµικού στη δασοπονία. 

Αντικειµενοστραφής  προγραµµατισµός µε C++. Ανάπτυξη εφαρµογών 

γεωγραφικών συστηµάτων µε Arcview. 

 

6
Ο

 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. Εφαρµοσµένη ∆ασοκοµία  

Συσταδογνωσία, φυσική αναγέννηση του δάσους, τεχνικές ίδρυσης συστάδων, 

καλλιέργεια δάσους (βασικές αρχές, καλλιεργητικά µέτρα, καλλιέργεια νεοφυτειών, 

πυκνοφυτειών, κορµιδίων και κορµών, κηπευτού δάσους και δευτερεύουσας 

συστάδας, κλαδεύσεις). 

 

2. Βελτίωση και Προστασία ∆ασογενετικών Πόρων  

Εξέλιξη δασικών πληθυσµών. Εισαγωγή στην ποσοτική γενετική, γενότυπος και 

φαινότυπος, καταµερισµός ποικιλότητας, αθροιστική δράση γονιδίων, συντελεστές 

κληρονοµικότητας. Προελεύσεις δασοπονικών ειδών, µέθοδοι γενετικής βελτίωσης 

δασοπονικών ειδών, πειράµατα προελεύσεων και απογόνων, συνδυαστική ικανότητα. 

Φυτείες, δασοπονάι κλώνων, γενετικό κέρδος, σποροπαραγωγοί κήποι, προγράµµατα 

βελτίωσης, ταχυαυξή και καλλωπιστικά είδη δέντρων. Γενωµική, προσαρµοστικά 

γονίδια. Βιοποικιλότητα, επίπεδα, προσεγγίσεις. Προστασία γενετικών πόρων άγριων 

φυτών, διαχείριση γενετικών πόρων σε παραγωγικά δάση, επιπτώσεις αλλαγής 

κλίµατος και ατµοσφαιρικής ρύπανσης στους δασογενετικούς πόρους, προστασία και 

βελτίωση της προσαρµοστικότητας των δασικών πληθυσµών. ∆ιεθνείς και ελληνικοί 

κανονισµοί δασικού αναπαραγωγικού υλικού. 

 

3. Βάσεις ∆εδοµένων και Βάσεις Γνώσης 

Βάσεις δεδοµένων. Αρχιτεκτονική συστηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων. 

Μέθοδοι σχεδιασµού και οργάνωσης βάσεων δεδοµένων (ιεραρχικό µοντέλο, 

δικτυωτό µοντέλο, σχεσιακό µοντέλο). Η γλώσσα δοµηµένης αναζήτησης SQL. 

Εφαρµογές µε Access. Λειτουργίες και πλεονεκτήµατα βάσεων δεδοµένων, ∆ίκτυα 

υπολογιστών και διοίκηση έργων. Θεωρητική υποδοµή και περιγραφή των έµπειρων 

συστηµάτων. Εφαρµογές δικτύων, διοίκησης έργων και έµπειρων συστηµάτων στη 

δασοπονία.  Ανάπτυξη έµπειρων συστηµάτων µε τη βοήθεια ESS (Leonardo).  

 

4. ∆ιαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών  

Σκοποί και µέθοδοι απογραφής των λιβαδιών. Σηµασία και δείκτες κανονικής χρήσης 

των λιβαδιών. Μέθοδόι προσδιορισµού της γευστικότητας και της παραγωγής της 

λιβαδικής βλάστησης. Συντελεστής βοσκησιµότητας και µέτρηση του ποσοστού 

χρησιµοποίησης. Βελτίωση των λιβαδιών και σχεδιασµένα συστήµατα βόσκησης. 

Καταπολέµηση ανεπιθύµητων φυτών. Σπορά και λίπανση λιβαδικών ειδών. Βελτίωση 

των συνθηκών διατροφής των ζώων µέσα στα λιβάδια. 
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5. Οικολογία και ∆ιαχείρισης Άγριας Πανίδας 

Βασικές έννοιες-ορισµοί, στοιχεία γενικής οικολογίας. Εκτίµηση αφθονίας 

πληθυσµού και πειραµατικός σχεδιασµός. Ρυθµός αύξησης πληθυσµού: ρυθµός 

γεννητικότητας, ρυθµός θνησιµότητας, στρατηγικές αύξησης πληθυσµού. Μέθοδοι 

εκτίµησης τροφικών συνηθειών. Εισαγωγή στη διαχείριση της άγριας πανίδας: 

νοµοθετικό πλαίσιο, ιστορική εξέλιξη, αξίες-οφέλη της άγριας πανίδας, σκοποί 

διαχείρισης και ανάλυση λήψης αποφάσεων. Προστασία απειλούµενων ειδών: 

προβλήµατα και αίτια εξάλειψης των πληθυσµών της άγρια πανίδας, ανάλυση 

βιωσιµότητας πληθυσµού, διαχείριση απειλούµενων ειδών. Κάρπωση θηραµατικών 

ειδών: Εκτίµηση και συστήµατα κάρπωσης, επίδραση της κάρπωσης στους 

πληθυσµούς της άγριας πανίδας και στη βιοποικιλότητα. Έλεγχος ανεπιθύµητων 

ειδών: σκοπός και µέθοδοι του ελέγχου, κριτήρια επιλογής µεθόδων ελέγχου και 

αποτελεσµατικότητα τεχνικών ελέγχου. Ανθρωπογενείς επιδράσεις στην άγρια 

πανίδα.  

Οικολογία και αναγνώριση των κυριοτέρων θηλαστικών, πτηνών, ερπετών και 

αµφίβιων της Ελλάδας. Μέθοδοι εκτίµησης της αφθονίας του πληθυσµού: 

απογραφικές, άµεσες-έµµεσες δειγµατοληπτικές µέθοδοι. Τεχνικές ανάλυσης 

τροφικών συνηθειών. 

 

6. ∆ασικό Κτηµατολόγιο 

Εισαγωγικά στοιχεία και γενικές αρχές περί του Κτηµατολογίου, στοιχεία 

γεωδαισίας, τριγωνοµετρικά δίκτυα, στοιχεία φωτογραµµετρίας και φωτοερµηνείας, 

όργανα φωτογραµµετρίας και τη χρήση τους στην κτηµατογράφηση. Με τα µέσα και 

µεθόδους κατάρτισης κτηµατικών χαρτών, όπως οι κλασικές τοπογραφικές, οι 

φωτογραµµετρικές (αναλογική, αναλυτική και ψηφιακή), η ορθοφωτογραµµετρική 

και συνδυασµός τους, µε την αξιολόγηση και εκτίµηση τους στην κτηµατογράφηση 

σε σχέση µε την αξία της γης, µε τα απαιτούµενα στοιχεία για την καταγραφή και 

εξασφάλιση της κυριότητας της δασικής γης και των φυσικών πόρων. Με τη 

δηµιουργία τράπεζας πληροφοριών γης, συστηµάτων πληροφοριών γης και ψηφιακών 

µοντέλων εδάφους από το συνδυασµό γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών και 

δορυφορικών συστηµάτων (π.χ. GPS κ.ά.) για τη δηµιουργία και τη διαχείριση 

κτηµατολογικών δεδοµένων. Νοµική κατοχύρωση (Κτηµατικά βιβλία - κτηµατικά 

γραφεία). Συλλογή χωρικών πληροφοριών µε κλασικές, δορυφορικές και 

φωτογραµµετρικές µεθόδους. Πιθανές εφαρµογές της ψηφιακής βάσης του 

Κτηµατολογίου. 

 

7. Χηµεία και Χηµικά Προϊόντα Ξύλου 

Χηµική σύσταση και ανάλυση του ξύλου. Χαρακτηριστικά, ιδιότητες και χηµικές 

αντιδράσεις της κυτταρίνης, των ηµικυτταρινών, της λιγνίνης και των εκχυλισµάτων. 

Χηµικές ιδιότητες και αξιοποίηση του ξύλου (χηµικά προϊόντα, ξυλοπολτός, χαρτί, 

πολυµερή προϊόντα κυτταρίνης, προϊόντα υδρόλυσης ξύλου, λιγνίνης, εκχυλισµάτων 

και ενέργειας). 

 

7
Ο

 ΕΞΑΜΗΝΟ 
 

1. ∆ιαχείριση και Προστασία Υγροτόπων  

Εισαγωγή στους υγροτόπους. Το νοµικό πλαίσιο προστασίας των υγροτόπων. Οι 

λειτουργίες (ecosystem functions) των υγροτόπων. Τύποι υγροτόπων και υγροτοπικά 

ενδιαιτήµατα. Οι αξίες-υπηρεσίες (ecosystem services) των υγροτόπων. Φυσικές 
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µεταβολές και ανθρωπογενείς αλλοιώσεις των υγροτόπων. Αρχές διαχείρισης 

υγροτόπων. ∆ιαχειριστικά σχεδία υγροτόπων.   

 

2. ∆ιευθετήσεις Ορεινών Υδάτων 

Εισαγωγικές Έννοιες, χειµαρρικά ρεύµατα, το νερό στο χώρο των ρευµάτων, 

παραγωγή φερτών υλών, παραπυθµένια µεταφορά ή στερεοµεταφορά, 

αιωροµεταφορά, η συνολική µεταφορά, η µαζική µεταφορά και η θολή µεταφορά, 

απόθεση φερτών υλών, γενική διάβρωση, υποβάθµιση, διακίνηση φερτών υλών, 

απερήµωση, η µορφολογική εξέλιξη των χειµµαρικών ρευµάτων, η υδρογεωνοµική 

επίδραση της βλάστησης, οι αρχές της υδρογεωνοµικής διευθέτησης, διαδικασία 

επέµβασης και προληπτικά µέτρα για την αποτροπή χειµαρρικών ζηµιών, 

προστατευτική διευθέτηση: αποτροπή της παραγωγής φερτών υλών µε διαβρώσεις, 

µε γεωκαταρρεύσεις, αποτροπή της µεταφοράς και της απόθεσης φερτών υλών, 

προστατευτική διευθέτηση: έλεγχος της ροής για αποτροπή της πληµµυρογένεσης, 

της χειµαρρολάβας, της διάβρωσης σε καλλιεργούµενα εδάφη, υδρολογική 

διευθέτηση: χειρισµός υδατικών πόρων παραγωγής ύδατος, απόληψη, µεταφορά, 

ταµίευση χειµαρρικών υδάτων, οικολογική διαµόρφωση και ανάδειξη, εφαρµογή της 

διευθέτησης στην πράξη, οι χειµαρρικοί τύποι και η διευθέτησή τους, τα συστήµατα 

και οι µελέτες υδρογεωνοµικής διευθέτησης, κόστος, όφελος, αποδοτικότητα των 

έργων, τα φράγµατα γενικά, τα κοινά, συµπαγή φράγµατα, τα γεωφράγµατα, τα 

ειδικά φράγµατα, τα τεχνικά δοµικά έργα, τα αγροτεχνικά ή γεωτεχνικά έργα, τα 

βιοτεχνικά (φυτοκοµικά και φυτοτεχνικά) έργα, τα υλικά δόµησεις, φόρτιση και 

ευστάθεια των υδρονοµικών έργων, δυνάµεις και τάσεις στα υδρονοµικά έργα, 

υδρογενείς δυνάµεις: η υδροστατική δράση, η υποσκαπτική δύναµη του νερού και οι 

συνέπειες, γεωγενείς δυνάµεις: η ώθηση των γαιών, οι βροχοδυνάµεις και η δράση 

τους, υδρογεωνοµικές δυνάµεις, σεισµογενείς και θερµογενείς δυνάµεις, φόρτιση και 

ευστάθεια των φραγµάτων, τα φράγµατα βάρους: η στατική διατοµή, 

διαστασιολόγηση, ευστάθεια, η υδραυλική διατοµή, τα φράγµατα – δοκοί, τα 

καµπύλα φράγµατα, τα φράγµατα µε πέλµα, τα φράγµατα διαλογής, φράγµατα κατά 

χειµαρρολάβας, τα γεωφράγµατα, τα συνοδά έργα των φραγµάτων. 

Ελεύθερο πληροφοριακό σύστηµα ολοκληρωµένης µελέτης διευθέτησης λεκανών 

απορροής (Torrential-MIK). Εισαγωγή, χρήση του προγράµµατος, δοµή GIS, 

χαρτογράφηση, υδραυλικοί υπολογισµοί µε χρήση του προγράµµατος, συνεργασία µε 

άλλα προγράµµατα, πλεονεκτήµατα, εφαρµογές, σχεδίαση υδρολογικών διεργασιών, 

γεωδαισία ορθοφωτοχαρτών, στατικός υπολογισµός φράγµατος βαρύτητας - στατική 

θεώρηση, διαστασιολόγηση. 

 

3. ∆ασική ∆ιαχειριστική Ι 

Βασικές έννοιες και αρχές του µάνατζµεντ. Οι λειτουργίες του µάνατζµεντ. 

Βοηθήµατα σχεδιασµού και ανάλυσης στη δασοπονία. Βασικές έννοιες δασικής 

διαχειριστικής. Σκοποί, αρχές και ιδιαιτερότητες της δασοπονίας ως κλάδου της 

πρωτογενούς παραγωγής. Αειφορία και αειφορική διαχείριση δασών. Πρότυπα 

ανάλυσης της παραγωγικής διαδικασίας στο δάσος. Ωριµότητες συστάδων και 

περίτροπος χρόνος. Κατά χώρο τάξη και διαίρεση δάσους. 

 

4. Συγκοµιδή ∆ασικών Προϊόντων  

Είδη και µέσα εργασιών, συστήµατα, εργασιολογία και οργάνωση εργασιών 

συγκοµιδής δασικών προϊόντων. ∆ιαµόρφωση, ταξινόµηση και διακίνηση δασικών 

προϊόντων.  
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5. ∆ασική Οικονοµική 

Βασικές αρχές της δασικής οικονοµικής. Οικονοµική των συντελεστών της δασικής 

παραγωγής. Προσφορά και ζήτηση δασικών προϊόντων. Τιµές δασικών προϊόντων. 

Κοινωνικός και οικονοµικός σχεδιασµός στις δασικές εκµεταλλεύσεις. Σχεδιασµός 

και διαχείριση δασικών επιχειρήσεων. Μικροοικονοµική και µακροοικονοµική 

ανάλυση των δασικών εκµεταλλεύσεων και των δασικών επιχειρήσεων. Κοινωνική 

οικονοµία. Marketing δασικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οικονοµική των δασικών 

βιοµηχανιών. 

 

6. Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Περιβάλλοντος 

Εισαγωγή. Βασικές έννοιες γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών  (Γ. Σ.Π.). 

Οφέλη από τη χρησιµοποίηση των Γ.Σ.Π. Όργανα και λογισµικά.  Κατηγορίες 

δεδοµένων σε ένα Γ.Σ.Π. ∆οµή,  οργάνωση και διαχείριση  χωρικών και µη χωρικών 

δεδοµένων. Τοπολογία. Αρχές χαρτογράφησης. Προβολικά συστήµατα. 

Μετασχηµατισµοί συντεταγµένων. Εισαγωγή δεδοµένων. Συσχετίσεις θεµατικών 

επιπέδων. Τα Γ.Σ.Π. στη λήψη αποφάσεων διαχείρισης, προστασίας και ανάπτυξης 

του περιβάλλοντος. 

 

8
Ο

 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. Προστασία και Αρχιτεκτονική ∆ιαµόρφωση Φυσικού Τοπίου  

Βασικές αρχές και σύγχρονες τάσης έρευνας. Προστατευόµενες φυσικές περιοχές, 

προστατευόµενα είδη χλωρίδας και πανίδας. Αρχιτεκτονική διαµόρφωση φυσικού 

τοπίου, ανθρώπινες δραστηριότητες και οι επιπτώσεις τους στο φυσικό τοπίο. 

∆ιαχείριση και αποκατάσταση φυσικού τοπίου.  

 

2. ∆ιαχείριση Υδροµετεωρολογικών Καταστροφών 

Εισαγωγή στη ∆ιαχείριση των Καταστροφών: Η έννοια της καταστροφής, η 

συνειδητοποίηση της σοβαρότητας του θέµατος σε παγκόσµια κλίµακα, η διαχρονική 

αύξηση των επιπτώσεων από καταστροφές, η αλληλεπίδραση των φυσικών 

φαινοµένων µε την ανθρώπινη, η φιλοσοφία και το πλαίσιο της διεθνούς 

δραστηριότητας για την αντιµετώπιση των καταστροφών. Εισαγωγή στη ∆ιαχείριση 

Κινδύνου: Οι έννοιες του κινδύνου, της τρωτότητας και της επικινδυνότητας που 

αποτελούν τις βασικές αρχές της διαχείρισης καταστροφών. Η διάσταση του 

κινδύνου, τις κατηγορίες κινδύνων που απειλούν τον άνθρωπο και το περιβάλλον του 

και το πλαίσιο της διαχείρισης των κινδύνων βάσει της ανάλυσης και εκτίµησης τους. 

Ο όρος της τρωτότητας µιας κοινωνίας µαζί µε τους παράγοντες που συµβάλλουν 

στην εκτίµηση και µείωση της. Η έννοια της επικινδυνότητας σαν συνάρτηση του 

κινδύνου και της τρωτότητας,  η διαχείριση της επικινδυνότητας και η συµβολή της 

στην αειφόρο ανάπτυξη µιας κοινωνίας. Βασικές Αρχές ∆ιαχείρισης Καταστροφών : 

Το πλαίσιο και η φιλοσοφία της διαχείρισης καταστροφών, οι δράσεις που χρειάζεται 

να αναλάβει µια κοινωνία πριν και µετά από µια καταστροφή ώστε να 

ελαχιστοποιήσει τις δυσµενείς επιπτώσεις και να επανέλθει γρήγορα στους αρχικούς 

ρυθµούς ανάπτυξης. Τα µέτρα για την προκαταστροφική φάση και οι δράσεις για την 

απόκριση καταστροφών. Ο διαχωρισµός σε χρονικές φάσεις και ζώνες κατανοµής 

των καταστροφών. Υδροµετεωρολογικές Φυσικές Καταστροφές: Κατολισθήσεις, τα 

χαρακτηριστικά, η ταξινόµηση και η απειλή για τις ανθρώπινες κοινωνίες. Κλιµατικές 

αλλαγές, το φαινόµενο, η ένταση του, τα στατιστικά στοιχεία, τα καταγεγραµµένα 

γεγονότα σε παγκόσµια κλίµακα, η κλιµατική αβεβαιότητα. Ξηρασία, η έννοια της, η 
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διαφορά της από την ξηρότητα, οι διαφορές της από άλλες καταστροφές (πλήττει 

πολύ περισσότερους ανθρώπους από κάθε άλλη), η λήψη έκτακτων και προληπτικών 

µέτρων, η ορθολογική διαχείριση. Πληµµύρες, η έννοια, τα γεγονότα, οι αιτίες, οι 

τρόποι διαχείρισης και διευθέτησης σε ορεινές περιοχές και σε αστικό περιβάλλον, 

τρόποι πρόληψης. Ακραία καιρικά φαινόµενα και οι επιπτώσεις τους στις 

αναπτυσσόµενες κοινωνίες. Αντιµετώπιση Καταστροφών: Μέτρα αυτοπροστασίας, 

διαχείριση ορεινό περιβάλλοντος για την πρόληψη και την αποφυγή 

υδροµετεωρολογικών καταστροφών, διαχείριση καταστροφών σε αστικό περιβάλλον 

και η τάση της αστικοποίησης στους κινδύνους που απειλούν τα µεγάλα σύγχρονα 

αστικά κέντρα, οι διαστάσεις των καταστροφών και το πλαίσιο διαχείρισης σε 

Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Επιχειρησιακός σχεδιασµός σε ειδικές οµάδες πληθυσµού, η 

διαβούλευση για τους κινδύνους των καταστροφών, η εκτίµηση,  η ετοιµότητα, η 

πρόληψη, η αντίδραση και η αποκατάσταση της υδροµετεωρολογικής καταστροφής. 

 

3. Τεχνολογία Ξύλου 

Τεχνολογία παραγωγής (πρώτες ύλες, µηχανήµατα, στάδια παραγωγής, τεχνολογικές 

συνθήκες) και µεταποίησης προϊόντων ξύλου (πριστή ξυλεία, παρκέτα, ξυλόψυλλα, 

αντικολλητά, επικολλητά, µοριοσανίδες, ινοσανίδες, χαρτί και άλλα σύνθετα 

προϊόντα). Ιδιότητες και χρήσεις των προϊόντων. Παραγωγή ενέργειας από ξύλο. 

 

4. ∆ασική ∆ιαχειριστική ΙΙ 

Ο σχεδιασµός στη δασοπονία. Εξέλιξη των µεθόδων διαχείρισης δασών στην 

Ευρώπη. Σύγχρονες µέθοδοι διαχείρισης δασών. Πολλαπλή χρήση δασών και 

υπηρεσίες του δασικού οικοσυστήµατος. Έννοια και περιεχόµενο της αειφορικής 

διαχείρισης δασών σε εθνικό, περιφερειακό και επιχειρησιακό επίπεδο. Η σύγχρονη 

τεχνολογία στη διαχείριση δασών. Το διαχειριστικό σχέδιο και άλλες µορφές σχεδίων 

διαχείρισης. 

 

5. ∆ασική Εκτιµητική και Λογιστική 

Βασικές έννοιες δασικής εκτιµητικής και σχέσεις µεταξύ τους. Γραµµάτια και τίτλοι 

γενικά. Κεφαλαιοποίηση δαπανών - προσόδων. Υπολογισµός αξίας προσόδων. 

Ράντες. ∆άνεια και εξόφληση δανείων. Αξία δασικού εδάφους και δασοσυστάδων. 

Εκτίµηση αξίας δασών και δασικώνεκµεταλλεύσεων. Εκτίµηση και αξιολόγηση της 

αξίας των φυσικών πόρων (άµεσοι και έµµεσοι µέθοδοι αξιολόγησης). Εκτίµηση των 

µη-αγοραίων περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αγαθών. Ζηµίες και αποζηµιώσεις. 

Πραγµατογνωµοσύνες. Θεµελιώδεις λογιστικές έννοιες και αρχές. Περί απογραφών. 

Εθνικοί λογαριασµοί, ισολογισµοί και φυσικοί πόροι. Εκτίµηση και λογιστική 

καταχώρηση του οικονοµικού αποτελέσµατος της χρήσης των φυσικών πόρων. 

Υπολογισµός της συµβολής της δασοπονίας στο εθνικό προϊόν. Εκτίµηση και 

αξιολόγηση της συµβολής των φυσικών πόρων στο εθνικό προϊόν. Στρατηγική 

περιβαλλοντική εκτίµηση. 

 

6. Κλιµατική Αλλαγή 

Κλιµατικές κατατάξεις. Οι έννοιες της κλιµατικής αλλαγής και της κλιµατικής 

µεταβλητότητας. Ανάλυση του ενεργειακού ισοζυγίου του συστήµατος Γης -

Ατµόσφαιρας. Το φυσικό και ενισχυµένο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Σενάρια των 

εκποµπών των θερµοκηπικών αερίων και οι επιδράσεις τους στο παγκόσµιο 

κλιµατικό σύστηµα. Ο ρόλος της αλλαγής χρήσης γης στην κλιµατική αλλαγή. 

Φαινόµενο ENSO και ο ρόλος του στη διαµόρφωση του παγκόσµιου κλιµατικού 
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συστήµατος. Η ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή. Το 

πρωτόκολλο του Κιότο και οι στόχοι της Ελλάδας ως µέλους της ΕΕ. 

 

7. ∆ασική Οικοφυσιολογία 

Ο ρόλος και σηµασία της ∆ασικής Οικοφυσιολογίας. Σχέσεις δασικών ειδών και 

οικοσυστηµάτων µε τους παράγοντες του περιβάλλοντος και οικοσυστηµάτων µε 

τους παράγοντες του περιβάλλοντος (CΟ2, ξηρασία, υψηλές και χαµηλές 

θερµοκρασίες, ηλιακή ακτινοβολία). Κίνηση του νερού στα δένδρα. Οικοφυσιολογία 

της φωτοσύνθεσης . Αντιδράσεις των δένδρων στις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Επίδραση κλιµατικών αλλαγών στα δένδρα και δασικά οικοσυστήµατα. Η 

Οικοφυσιολογία στην δασική πράξη. 

 

9
Ο

 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. Κλιµατική Αλλαγή και ∆ασικά Οικοσυστήµατα 

Επίδραση της Κλιµατικής Αλλαγής στα ∆ασικά Οικοσυστήµατα. Αναµενόµενες 

φαινολογικές αλλαγές (Έκπτυξη των φύλλων, Ανθοφορία, ∆ιασπορά της γύρης, 

Εµφάνιση των ανθέων, Ωρίµανση των καρπών, Κιτρίνισµα και Πτώση των φύλλων). 

Αλλαγές στη Φυσιολογία και στο Μεταβολισµό (Μεταβολές στο ρυθµό 

φωτοσύνθεσης, διαπνοής και αναπνοή). Επίδραση στην αύξηση (Μείωση της 

αύξησης των δασικών δένδρων, της δέσµευσης άνθρακα και της υπέργειας βιοµάζας, 

∆ιαφοροποίηση ανά δασοπονικό είδος). Προσαρµοστική Ικανότητα των ∆ασικών 

ειδών (∆ιαφορετική ανά είδος- Πλαστικότητα της φωτοσυνθετικής λειτουργίας, 

Προσαρµογή των λειτουργιών, Αντοχή στην ξηρασία).  

∆ασοκοµικοί Χειρισµοί και Κλιµατική Αλλαγή. Η επίδραση της µεταβολής του 

κλίµατος στη βιοποικιλότητα των δασών - χειρισµοί για την προστασία της 

βιοποικιλότητας.  Η διαδικασία της ευνόησης ως εργαλείο αντιµετώπισης των 

προβληµάτων που δηµιουργούνται στα οικοσυστήµατα ως συνέπεια της κλιµατικής 

αλλαγής. Η παραβλάστηση ως αντίδραση των δασοπονικών ειδών και των 

οικοσυστηµάτων µετά από διαταράξεις – η περίπτωση της κλιµατικής αλλαγής και  

της χρήσης της παραβλαστικής ικανότητας των ειδών από την δασική πράξη. 

Κλιµατική Αλλαγή και Εξέλιξη των ∆ασικών Ειδών. Επιπτώσεις της Κλιµατικής 

Αλλαγής στη γενετική ποικιλότητα των δασικών φυτών, αναµενόµενες εξελικτικές 

µεταβολές. Μετανάστευση, ιδρυτικό φαινόµενο, εκτροπή και αναπαραγωγικό 

σύστηµα. Μηχανισµοί προσαρµογής δασικών ειδών στην Κλιµατική Αλλαγή. 

Παλαιότερες κλιµατικές αλλαγές και µετακινήσεις δασικών ειδών στην Ευρώπη. 

Προστασία γενετικών πόρων σε φυσικά και τεχνητά δάση την εποχή της Κλιµατικής 

Αλλαγής. 

Επίδραση της Κλιµατικής Αλλαγής στην Εντοµοπανίδα των ∆ασικών 

Οικοσυστηµάτων. Τα έντοµα όπως και τα υπόλοιπα ζώα και φυτά στα χερσαία 

οικοσυστήµατα επηρεάζονται από την αύξηση της θερµοκρασίας, του CO2, τη 

διακύµανση των κατακρηµνισµάτων. Επίδραση της αύξησης της θερµοκρασίας στο 

βιολογικό κύκλο των εντόµων σε εύκρατες περιοχές, αλλαγές  στη γεωγραφική 

εξάπλωση των ειδών, αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης του πληθυσµού των εντόµων 

και του αριθµού των γενεών. Κλιµατική Αλλαγή και αύξηση κινδύνου 

εισβολής µεταναστευτικών ειδών, εξάπλωσης επιδηµιών και επιπτώσεις στην υγεία 

των δασικών οικοσυστηµάτων. 
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2. Φυτώρια - Αναδασώσεις 

Σκοπός αναδασώσεων. Βασικές αρχές τηρούµενες κατά τις αναδασώσεις. Εκλογή και 

έλεγχος του υλικού σποράς. Μέθοδοι τεχνητής ίδρυσης συστάδων. Τεχνητή ίδρυση 

συστάδων δια σποράς. Τεχνητή ίδρυση συστάδων δια φυτεύσεως. Εκλογή θέσης 

ιδρύσεως δασικού φυτωρίου. Σχέδιο δασικού φυτωρίου. ∆ασικά φυτώρια και 

παραγωγή φυταρίων. Παραγωγή γυµνόριζων φυταρίων. Άρδευση δασικών φυτωρίων. 

Περιποίηση και προστασία των φυταρίων. Εξαγωγή, συσκευασία και µεταφορά των 

φυταρίων. ∆ιαφύλαξη φυταρίων. Παραγωγή φυταρίων µετά ριζοχώµατος. Παραγωγή 

φυταρίων και δενδρυλλίων αγενώς. Λίπανση των φυτωρίων. Σχέδιο αναδασώσεων. 

 

3. ∆ασική Ενέργεια 

Αρχές, µέθοδοι και µέσα αξιολόγησης και αξιοποίησης της δασικής ενέργειας. Η 

δασική βιοµάζα ως πρώτη ύλη για την παραγωγή ενέργειας. Ικανότητα των δασών 

και των δασικών εκτάσεων για την παραγωγή ενέργειας. Υφιστάµενη κατάσταση και 

πληθυσµιακές ανάγκες ενέργειας, προβλήµατα και προοπτικές αξιοποίησης της 

δασικής ενέργειας. Σχεδιασµός και µοντέλα δασικής ενέργειας. Παραγωγή 

ξυλοκαυσίµων και δασικών υπολειµµάτων (συγκοµιδής και κατεργασίας ξύλου). 

Προβλήµατα και προοπτικές παραγωγής και κατανάλωσης ξυλοκαυσίµων. Τρόποι 

επίτευξης επάρκειας δασικής ενέργειας.  

 

4. Επενδύσεις και Ανάπτυξη ∆ασικών Πόρων 

Βασικές έννοιες, αρχές και µέσα χρηµατοδότησης. ∆ηµόσιες δαπάνες και δασικοί 

πόροι. Χρηµατοδοτήσεις, επενδύσεις στη ∆ασοπονία και στο περιβάλλον. Επενδυτικά 

και αναπτυξιακά σχέδια και µέθοδοι αξιολόγησης τους. Χρηµατοδοτικά µέσα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τεχνικές αξιολόγησης και συµβολή των ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων, κανονισµών και πρωτοβουλιών στην ανάπτυξη των δασικών πόρων, 

της δασοπονίας και του περιβάλλοντος. Κοινωνικές και οικονοµικές επιπτώσεις από 

τη χρήση των φυσικών και δασικών πόρων. Χωροταξία και ανάπτυξη των δασικών 

πόρων. ∆ασικοί πόροι και δασική ανάπτυξη. Σχεδιασµός, ανάλυση, διαχείριση και 

αξιολόγηση αναπτυξιακών έργων, έργων προστασίας του περιβάλλοντος και 

προγραµµάτων ανάπτυξης. Επενδύσεις, δασικοί πόροι και ολοκληρωµένη ανάπτυξη 

της υπαίθρου µε ιδιαίτερη έµφαση στις µειονεκτικές και ορεινές περιοχές. 

Στρατηγικές ανάπτυξης φυσικών και δασικών πόρων. 

 

5. ∆ασική Πολιτική Ι 

Αρχές, µέθοδοι και µέσα οργάνωσης της οικονοµίας των δασικών 

πλουτοπαραγωγικών πόρων ευρέων γεωγραφικών διαµερισµάτων της χώρας και του 

συνόλου της. Σπουδή των σχέσεων δάσος-λαός. ∆ασική συνεταιριστική και 

πιστωτική πολιτική. Οικονοµική αξιολόγηση της σηµασίας του δάσους και των 

δασικών εκτάσεων ως πηγή πρώτων υλών, ενέργειας, αναψυχής και εισοδήµατος. 

Επιλογή στόχων και λήψη αποφάσεων της εθνικής δασοπονίας. ∆ασική νοµοθεσία ως 

και συγκριτική δασική νοµοθεσία των δασικά αναπτυγµένων χωρών και ιδιαίτερα της 

Ε.Ε. ∆ασική λογιστική. 

 

6. ∆ασικές Πυρκαγιές 
Οι πυρκαγιές δασών και δασικών εκτάσεων στην Ελλάδα και στο κόσµο. Επίδραση 

των δασικών πυρκαγιών στο περιβάλλον. Οικολογία και πυρκαγιές των δασών και 

λοιπών φυτοδιαπλάσεων στην Ελλάδα. Καύση ύλη, προέλευση, είδη και ιδιότητες 

της. Συµπεριφορά - ιδιότητες της φωτιάς. Μετεωρολογικοί παράγοντες και δασικές 

πυρκαγιές. Κίνδυνος πυρκαγιάς και εκτίµησής του. Αιτίες των δασικών πυρκαγιών. 
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Πρόληψη δασικών πυρκαγιών. Ανίχνευση δασικών πυρκαγιών. Μέτρα ελάττωσης 

κινδύνου. Προδιαγραµµένο (ελεγχόµενο) κάψιµο. Ουσίες, εργαλεία και µέσα 

κατάσβεσης. Τακτικές κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών. Πολιτικές, εκπαίδευση 

και συντονισµός των εµπλεκοµένων φορέων (Γενική Γραµµατεία Πολιτικής 

Προστασίας, Περιφέρειες, ΟΤΑ, ∆ασική και Πυροσβεστική Υπηρεσία, εθελοντές 

κ.λ.π.) στην αντιµετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Ενηµέρωση - πληροφόρηση των 

πολιτών. Προφύλαξη σπιτιών από τις δασικές πυρκαγιές. 

 

10
Ο

 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. ∆ασική Πολιτική ΙΙ 

Κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη της δασοπονίας της χώρας. Προβλέψεις τάσεων 

εξέλιξης της δασικής παραγωγής και κατανάλωσης στα πλαίσια κοινωνικών και 

οικονοµικών αλλαγών σε εθνικό επίπεδο. Οικονοµική αξιολόγηση της σηµασίας του 

δάσους και των δασικών εκτάσεων ως παράγοντα προστασίας των αναπτυξιακών 

έργων, της ατµόσφαιρας και του υδατικού δυναµικού της χώρας. Εθνικό δασικό 

προϊόν στα πλαίσια της δασοπονίας. Αρχές προγραµµατισµού και χρηµατοδότηση 

των διαφόρων τοµέων της δασοπονικής δραστηριότητας. ∆ασική ∆ιοικητική.  

 

2. ∆ασικό ∆ίκαιο 
Προκαταρκτικές έννοιες δικαίου. Αρχές αστικού δικαίου. Βασικές έννοιες δασικού 

δικαίου. Αναγνώριση δικαιωµάτων σε δηµόσια και µη δηµόσια δάση. Μέτρα 

προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων. ∆ιατάξεις για τη διαχείριση των δασών, 

των φυσικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος. Ειδικές διατάξεις για τις 

αναδασώσεις, την προστασία των δασών, τα δασικά έργα και τη θήρα. Ποινικές και 

δικονοµικές διατάξεις. Μεταβατικές διατάξεις. 

 

3. Πτυχιακή ∆ιατριβή 
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ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΕΕΓΓΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ    

 

1
Ο

 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. Χηµεία Περιβάλλοντος - Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος 

Γενικές αρχές της χηµείας περιβάλλοντος, χηµική ρύπανση των υδάτων, αίτια 

ρύπανσης των υδάτων και του αέρα. Αναλύσεις ρυπαντών του αέρα. Κατεργασία  

πόσιµου ύδατος, αποµάκρυνση µικροοργανισµών. Οι µετεωρολογικές συνθήκες και η 

επίδρασή τους στη ρύπανση. Οι ρυπογόνες ουσίες και η βλαβερή τους επίδραση στα 

δασικά δένδρα και στη φυσιολογία τους. Όξινα µετεωρολογικά κατακρηµνίσµατα και 

η επίδρασή τους στο περιβάλλον. Πρόληψη και καταπολέµηση της ρύπανσης. 

Ρύπανση και επίδραση στο έδαφος, τα ζώα, τα έντοµα τα βρυόφυτα και τις λειχήνες. 

 

2. Οικοδοµική  και ∆οµικά Υλικά 

Βασικές αρχές σχεδιασµού οικοδοµικών και δοµικών έργων. Χωµατουργικές 

εργασίες. Θεµελιώσεις, τοιχοδοµές, µονώσεις, στοιχεία, υλικά και υπολογισµός 

οικοδοµικών κατασκευών (δώµατα, πατώµατα, κλίµακες, στέγες) και εγκαταστάσεις 

λειτουργίας τους (θέρµανση, αερισµός, ύδρευση και αποχέτευση). 

 

3. Εισαγωγή στην Εργονοµία 

Νοµικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας. Βλαπτικοί παράγοντες 

(φυσικοί, χηµικοί και βιολογική) παράγοντες περιβάλλοντος εργασίας π.χ. θόρυβος, 

θερµικό περιβάλλον, αερισµός ρύποι.. Εργονοµικοί και ψυχολογικοί παράγοντες, 

ασφάλεια εκτέλεσης και πρόληψη ατυχηµάτων. 

 

4. ∆ασική Αναψυχή 

Εισαγωγικές έννοιες. Αναψυχή-ποιότητα ζωής. Κοινωνικά, οικονοµικά και 

χωροταξικά χαρακτηριστικά της δασικής αναψυχής. Προσφορά και ζήτηση περιοχών 

δασικής αναψυχής. ∆ραστηριότητες δασικής αναψυχής. Σχεδιασµός περιοχών 

αναψυχής. ∆ιοίκηση περιοχών αναψυχής. Σχέσεις της δασικής αναψυχής προς άλλες 

χρήσεις των φυσικών πόρων. Προοπτικές αναψυχής. Επιµόρφωση φορέων σε θέµατα 

τουρισµού. Αναψυχή σε αστικά πάρκα και προστατευόµενες φυσικές περιοχές 

 

2
Ο

 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1.Φυσική Περιβάλλοντος 

Ο πλανήτης Γη και η προέλευση του περιβάλλοντος. Σχηµατισµός των στερεών, 

υγρών και αερίων στοιχείων. Η Ατµόσφαιρα, η Υδρόσφαιρα και η Λιθόσφαιρα της 

Γης. Φυσικές αρχές οι οποίες διέπουν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Οι δυνάµεις 

της φύσεως. Ρύπανση του αέρα. Αερολύµατα (Aerosols). Χηµικές αντιδράσεις των 

αερίων ρύπων. Επιπτώσεις της ρύπανσης στην υγεία, το φυτικό και το ζωικό 

περιβάλλον. Το όζον στην ατµόσφαιρα της Γης. Η οπή του όζοντος. Κατάταξη των 

σωµατιδίων ανάλογα µε το µέγεθος τους. Μηχανισµοί αποµάκρυνσης των 

ατµοσφαιρικών ρύπων. Οριακό στρώµα. Θεωρία του µήκους ανάµειξης. 

Αναταρακτική ροή. Αριθµός Reynolds. Αέρια ρύπανση και Μετεωρολογία. Μοντέλα 

µελέτης της µεταφοράς, της διάχυσης και της απόθεσης. Επίδραση της στρωµάτωσης 

της θερµοκρασίας στη διάχυση. Επιδράσεις των µετεωρολογικών παραµέτρων. 

Καταβόθρες ρύπανσης. Όξινη βροχή. Ενέργεια και ρύπανση. Επιπτώσεις στο 

περιβάλλον. Φυσική και ρύπανση του εδάφους. Επίδραση της ρύπανσης στον καιρό 
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και στο κλίµα. Ραδιενεργός µόλυνση. Ηχορύπανση. Φυσική και ρύπανση των υδάτων 

(θαλασσών, λιµνών, ποταµών). ∆ιαλυµένα αέρια.. Βακτηριολογική ρύπανση του 

νερού. 

 

2. ∆ιαχείριση και Ανακύκλωση Απορριµµάτων 

Είδη απορριµµάτων και τρόπος συλλογής και µεταφοράς τους. Μέθοδοι διαχείρισης 

(υγειονοµική ταφή, λιπασµατοποίηση και καύση) και οι θετικές και αρνητικές 

επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον. Ανάλυση κύκλου ζωής προϊόντων. Ανακύκλωση 

και ανάκτηση υλικών ως τρόπος αξιοποίησης των απορριµµάτων και προστασίας του 

φυσικού περιβάλλοντος. Είδη ανακυκλώσιµων υλικών και συστήµατα ανακύκλωσης. 

 

3. Εισαγωγή στην Πληροφορική 

Εισαγωγικές έννοιες. ∆οµή και αρχιτεκτονική Η/Υ. Θεωρία, ανάλυση και σχεδιασµός 

πληροφοριακών συστηµάτων. Αρχές τεχνικών συλλογής πληροφοριών και τράπεζες 

δεδοµένων. Μεθοδολογία και επεξεργασία δεδοµένων. Εισαγωγή στα δίκτυα 

υπολογιστών και διοίκηση έργων. Η συµβολή της πληροφορικής στο δασοπονικό 

τοµέα. 

 

3
Ο  
ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. Λιβαδικά Φυτά 

Βοτανικά, οικολογικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά των διάφορων λιβαδικών 

ειδών στη χώρα µας, πολλαπλασιασµός και διάδοσή τους. Παράγοντες που 

επηρεάζουν τη θρεπτική αξία των λιβαδικών φυτών, την ποσότητα της βοσκήσιµης 

ύλης που µας δίνουν, την προσφορά τους στην προστασία του εδάφους και την 

ανθεκτικότητά τους στις ασθένειες. 

 

2. Αρχές Οικονοµικής 

Η οικονοµική επιστήµη, θεωρίες και υποδείγµατα. Καµπύλη παραγωγικών 

δυνατοτήτων, αποτελεσµατικότητα, κόστος ευκαιρίας. Η αγορά: Ζήτηση και 

προσφορά. Ελαστικότητα. Κόστος και οι αποφάσεις προσφοράς των επιχειρήσεων. 

Μορφές αγοράς (τέλειος ανταγωνισµός, καθαρό µονοπώλιο, ολιγοπώλιο, 

µονοπωλιακός ανταγωνισµός). Εισαγωγή στη µακροοικονοµική θεωρία και τα 

µακροοικονοµικά µεγέθη. Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, συναφή µεγέθη και 

µακροοικονοµική ισορροπία. Πληθωρισµός και κόστος ζωής (∆είκτης Τιµών 

Καταναλωτή). Ανεργία. Χρήµα και χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Ο ρόλος του 

κράτους στην οικονοµία. ∆ηµόσια αγαθά. Εξωτερικές οικονοµίες. Κρατικός 

προϋπολογισµός. ∆ηµόσιες δαπάνες. Φόροι. 

 

3. ∆ηµόσιες Σχέσεις και ∆ιαχείριση Περιβαλλοντικών Κρίσεων 

Έννοια και περιεχόµενο δηµοσίων σχέσεων. Αρχές δηµοσίων σχέσεων. Αποστολή 

και προϋποθέσεις εφαρµογής δηµοσίων σχέσεων. Τα µέσα των δηµοσίων σχέσεων. 

Τεχνικές επικοινωνίας. Σχεδιασµός δηµοσίων σχέσεων και ανάδειξη φυσικών πόρων. 

Προγράµµατα δηµοσίων σχέσεων στην προστασία και βιώσιµη ανάπτυξη των 

φυσικών πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος. ∆ηµόσιες Σχέσεις µη 

κερδοσκοπικών Οργανισµών - Μη κερδοσκοπικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων. 

∆ηµόσιες Σχέσεις Επιχειρηµατικών Συλλόγων. Η έννοια της κρίσης. Χαρακτηριστικά 

κρίσεων. Περιβαλλοντικές κρίσεις (Υποβάθµιση και καταστροφή περιβάλλοντος, 

Κλιµατική αλλαγή, Υποβάθµιση του εδάφους, Παγκοσµιοποίηση). Βασικά στοιχεία 
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της διαχείρισης κρίσεων (Πρόληψη, Ανάλυση Κινδύνων, Απόκριση, ετοιµότητα, 

Ενηµέρωση- Πληροφόρηση- Εκπαίδευση, Επικοινωνία, Αποκατάσταση).  

 

4. Μικροβιολογία Εδάφους 

Ορισµοί, Αποικισµός, Προσαρµογή, Στρατηγικές επιβίωσης, Ισορροπηµένος 

ανταγωνισµός, Συµβιωτικά Βακτήρια, Είδη βακτηριδίων, Βιοποικιλότητα. 

Παράγοντες που επηρεάζουν τον αποικισµό, Αλληλεπιδράσεις, Ενδοφυτικοί µύκητες, 

Βιοποικιλότητα των νεοφυτικών µυκήτων, ο ρόλος του κλίµατος, ο ρόλος του 

εδάφους, Αλληλεπιδράσεις, Μυκόρριζες, Θυσανοειδείς µυκόρριζες (AMF), Οι 

συµβιωτικοί µύκητες που σχηµατίζουν θυσανοειδείς µυκόρριζες, Αποικισµός των 

ριζών και ανατοµία των θυσανοειδών µυκορριζών. Αλληλεπιδράσεις µεταξύ φυτικών 

κυττάρων και µυκήτων σε µοριακό και γενετικό επίπεδο που οδηγούν στην ανάπτυξη 

της συµβίωσης. Ανάπτυξη και µεταφορά του C, Πρόσληψη θρεπτικών στοιχείων, 

συσσώρευση τοξικών µετάλλων και υδατικές σχέσεις, Εκτοµυκόρριζες, ∆οµή και 

ανάπτυξη, Ανάπτυξη και µεταφορά C, Κινητοποίηση Ν, Θρέψη σε P, Βάσεις 

συσσώρευσης βαρέων µετάλλων και υδατικές σχέσεις, Ερικοειδείς µυκόρριζες, 

Μυκόρριζα των ericaceous, Μυκόρριζα των πράσινων ορχιδέων, Μυκόρριζα των 

κατώτερων φυτών, Οικολογία των µυκορριζών, Αλληλεπιδράσεις µικροοργανισµών, 

Εφαρµογές µυκορριζών και άλλων µικροοργανισµών στη γεωργία και δασοπονία. 

 

4
Ο

  ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1.  ∆ασική Φυτοκοινωνιολογία 

Βασικές φυτοκοινωνιολογικές αρχές, µέθοδοι ανάλυσης φυτοσυστάδων, 

προσδιορισµός φυτοκοινωνιολογικών µονάδων,  ταξινόµηση της δασικής βλάστησης 

της Ελλάδος, εφαρµογές της φυτοκοινωνιολογίας στην πράξη.  

 

2. ∆ειγµατοληψία - Πειραµατικοί Σχεδιασµοί 

Απλή τυχαία δειγµατοληψία, στρωµατωµένη τυχαία δειγµατοληψία, συστηµατική 

δειγµατοληψία, δειγµατοληψία άνισων πιθανοτήτων, πολυσταδιακή δειγµατοληψία, 

πολυφασική δειγµατοληψία, δειγµατοληψία σε διαδοχικές περιπτώσεις, άλλες 

δειγµατοληπτικές µέθοδοι. Προ-πειραµατικοί, ψευδείς, αληθείς πειραµατικοί 

σχεδιασµοί. 

 

3. ∆ιδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήµης 

Έννοια, περιεχόµενο, χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, σκοποί. Μορφές διδασκαλίας: 

επαγωγή, απαγωγή, µονόλογος και διάλογος, ερωτήσεις - απαντήσεις. Σηµασία και 

προϋποθέσεις σχεδίων  διδασκαλίας, τύποι σχεδίων διδασκαλίας. Σύγχρονα µοντέλα 

διδασκαλίας: διδακτικά µοντέλα ενεργητικής, εξατοµικευµένης, συνεργατικής - 

συµµετοχικής µάθησης, διδακτικά µοντέλα που αναπτύσσουν την κριτική και 

δηµιουργική σκέψη του µαθητή. Προσδιορισµός της αξιολόγησης της επίδοσης του 

µαθητή, αντικειµενικά και υποκειµενικά τεστ, η σηµασία της αξιολόγησης του 

µαθητή και η αναγκαιότητα της στη διδακτική διαδικασία. Εφαρµογές: Βασικές 

έννοιες και αρχές της Περιβαλλοντικής Επιστήµης. ∆οµή, οργάνωση και λειτουργία 

οικοσυστηµάτων. Άνθρωπος και οικοσυστήµατα. Άνθρωπος και δοµηµένο 

περιβάλλον. Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο περιβάλλον. Οικολογική κρίση. Ήπιες 

µορφές ενέργειας. Περιβάλλον ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.     
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4. Περιφερειακή Ανάπτυξη 

Η έννοια της περιφέρειας και η περιφερειοποίηση του χώρου. Περιφερειακό 

πρόβληµα και περιφερειακό πλαίσιο. Θεωρίες χωροθέτησης και περιφερειακής 

ανάπτυξης. Η χωρική διάσταση των οικονοµικών δραστηριοτήτων. Ο σχεδιασµός της 

ανάπτυξης. Ορισµοί, περιεχόµενο και δείκτες ανάπτυξης. Περιφερειακές τυπολογίες. 

Οι περιφερειακές ανισότητες και τα εργαλεία µέτρησής τους. Στρατηγικές 

περιφερειακής ανάπτυξης. Μέθοδοι και τεχνικές περιφερειακής ανάλυσης. 

Σχεδιασµός, υλοποίηση και αξιολόγηση περιφερειακών και αναπτυξιακών 

προγραµµάτων. Το σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης στην 

Ελλάδα και διεθνώς. 

 

5. Περιβαλλοντική Επικοινωνία - Περιβαλλοντική ∆ιερµηνεία 

Ορισµός, είδη, µέσα και σηµασία της περιβαλλοντικής επικοινωνίας. Η συµβολή της 

περιβαλλοντικής επικοινωνίας στην προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη των φυσικών 

πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος. Ιστορία Περιβαλλοντικής ∆ιερµηνείας. 

Σχεδιασµός προγράµµατος Περιβαλλοντικής ∆ιερµηνείας. Τεχνικές δηµιουργίας 

µηνυµάτων και σύντοµων προγραµµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιερµηνείας. Τεχνικές 

επικοινωνίας µηνυµάτων Περιβαλλοντικής ∆ιερµηνείας. Υλοποίηση προγραµµάτων 

Περιβαλλοντικής ∆ιερµηνείας. Αξιολόγηση προγραµµάτων Περιβαλλοντικής 

∆ιερµηνείας. Οργάνωση και ∆ιοίκηση Κέντρων Φύσης – Κέντρων Περιβαλλοντικής 

Ενηµέρωσης. ∆ιαχείρισης προσωπικού. Ανάπτυξη και διαχείριση προγραµµάτων 

Περιβαλλοντικής ∆ιερµηνείας. ∆ηµιουργία κλίµατος συνεργασίας µε ετέρους 

συµφερόντων στις προστατευόµενες περιοχές. 

 

6. Γονιµότητα ∆ασικών Εδαφών  

Παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιµότητα του εδάφους. Εκτίµηση της γονιµότητας 

του εδάφους. Θρεπτικά στοιχεία και θρέψη φυτών. Λιπάσµατα βελτίωση της 

γονιµότητας των εδαφών. Συνέπειες της λίπανσης στη δασοπονία και στο 

περιβάλλον. 

 

5
Ο

  ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. Ενέργεια και Περιβάλλον  

Βασικές έννοιες. Ενέργεια, φυσικοί πόροι και περιβάλλον. Ενεργειακή εξέλιξη και 

προοπτικές σε παγκόσµιο επίπεδο και στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά ανανεώσιµων 

και εξαντλήσιµων πηγών ενέργειας. ∆υνατότητες αξιοποίησης πηγών ενέργειας και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. 

 

2. ∆ασική Αύξηση και Παραγωγή 

Προσδιορισµός ηλικίας, αύξηση δένδρου και συστάδας, ποιότητα τόπου και πίνακες 

παραγωγής. 

 

3. Λιβαδική Οικοφυσιολογία 

Μικροκλίµα λιβαδικού φυτοκαλύµµατος. ∆υναµική του φωτοσυνθετικού και 

υδροδυναµικού ισοζυγίου στο λιβάδι. Προσαρµογή των φυτών στην ξηρασία. 

Ξηρασία-Παραγωγή.  Υπολογισµός φωτοσυνθετικών και διαπνευστικών παραµέτρων 

των διαφόρων ειδών. Επίδραση του stress ξηρασίας στην παραγωγή φυλλοµάζας. 
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4. ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων 

Εισαγωγή: Έννοια και συνιστώσες της διαχείρισης υδατικών πόρων. Ορισµοί - 

Επιστηµονικές περιοχές - Βασικό υπόβαθρο. Ιστορική ανασκόπηση. Ανάλυση της 

ζήτησης του νερού ανά χρήση. Ποσοτικές και ποιοτικές διαστάσεις. Σηµειακές και µη 

σηµειακές πηγές ρύπανσης. Ανάπτυξη στρατηγικής για τους υδατικούς πόρου. Αρχές 

διαχείρισης σε επίπεδο χώρας και υδατικού διαµερίσµατος. Η Οδηγία - Πλαίσιο για 

τα νερά 2000/60. Νοµικό και θεσµικό πλαίσιο. Κριτήρια διαχείρισης σε αστικές, 

ηµιαστικές, αγροτικές, δασώδεις, και νησιωτικές/ παράκτιες περιοχές. Ανθρωπογενείς 

πιέσεις πάνω στο κύκλο του νερού και εκτίµηση των επιπτώσεων τους. Ο ρόλος του 

κλίµατος. Πιθανές επιδράσεις αλλαγής κλίµατος. Αλλαγές χρήσεων γης και 

επιπτώσεις τους. ∆ιαθεσιµότητα υδατικών πόρων. Εκτίµηση επιφανειακού και 

υπόγειου υδατικού δυναµικού. Συνδυασµένη διαχείριση υπόγειου και επιφανειακού 

νερού. Ολοκληρωµένη διαχείριση λεκάνης απορροής. Οικονοµική αξιολόγηση 

σεναρίων ανάπτυξης. Τεχνικές διαχείρισης – µέθοδοι µαθηµατικού 

προγραµµατισµού. Επιχειρησιακή διαχείριση υδατικού συστήµατος και υποδοµής. 

Βέλτιστη λειτουργία ταµιευτήρων. Αντιµετώπιση ακραίων γεγονότων. ∆ιαχείριση 

πληµµύρων και ξηρασίας. Εκτίµηση επιπτώσεων από έργα και προγράµµατα 

ανάπτυξης υδατικών πόρων. Υδατικοί πόροι σε υπερεθνικό επίπεδο. ∆ιακρατική 

συνεργασία και µηχανισµοί επίλυσης διαφορών. Ο ρόλος διεθνών οργανισµών 

(Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκόσµια Τράπεζα, Ηνωµένα Έθνη). Παραδείγµατα 

διαχείρισης υδατικών πόρων σε αναπτυγµένες, αναπτυσσόµενες και ηµιανάπτυκτες 

χώρες. 

 

5. Γεωβοτανική 

Εισαγωγή (Ορισµός και αντικείµενο της Γεωβοτανικής, σύνδεσή της µε άλλες 

επιστήµες). Χωρολογία κορµοφύτων (Περιοχές εξαπλώσεως, χλωριδικά βασίλεια και 

χλωριδικές περιοχές, φυτογεωγραφία της Ελλάδας). Ενδηµισµός (Έννοια και τύποι 

ενδηµισµού, ενδηµισµός στην Ελλάδα). Χλωρίδα (Μέθοδος µελέτης της χλωρίδας, 

αυξητικές µορφές κορµοφύτων, χωρολογική ανάλυση, ανάλυση βιοµορφών και 

οικολογικών µορφών, κριτήρια και κατηγορίες σηµαντικότητας ειδών). Σχέσεις 

κλίµατος και εδάφους µε τα φυτικά είδη. Βλάστηση (Μορφές βλάστησης, οικολογική 

σηµασία της). Τύποι καταζωνικής και αζωνικής βλάστησης της Ελλάδας. Προστασία 

φυτικών ειδών και τύπων βλάστησης. Ιστορική Γεωβοτανική. 

 

6. ∆ιεθνείς Περιβαλλοντικές Σχέσεις 

Το γνωστικό αντικείµενο των ∆ιεθνών Περιβαλλοντικών Σχέσεων. Θεωρητικές 

Προσεγγίσεις στις ∆ιεθνείς Περιβαλλοντικές Σχέσεις. Κοινόκτητοι πόροι. Επιστήµη 

και αβεβαιότητα. ∆ιεθνή συστήµατα για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Περιβάλλον και διεθνείς κυβερνητικοί οργανισµοί. Περιβάλλον και διεθνείς µη 

κυβερνητικοί οργανισµοί. Ανάπτυξη και περιβάλλον. Υπερπληθυσµός. Κλιµατική 

αλλαγή. Όξινη βροχή. Υπεραλίευση. Απώλεια βιοποικιλότητας. Αποδάσωση. 

 

6ο  ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. ∆ασική Μηχανολογία 

Εργαλεία και µηχανήµατα συγκοµιδής δασικών προϊόντων και άλλων δασικών 

εργασιών. 
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2. Γενετική Βελτίωση Λιβαδικών Φυτών  

Βασικές αρχές ποσοτικής γενετικής. Γενετική ποικιλότητα και δασοπονία, 

προέλευση, και δοκιµές προελεύσεων στη δασοπονία. Πειραµατικές φυτείες, 

προσδιορισµός κληρονοµικότητας και γενετικού κέρδους. Μέθοδοι γενετικής 

βελτίωσης, τράπεζες γονιδίων, τεχνική επιλογή και εφαρµογές στη δασοπονία. 

Βλαστικός πολλαπλασιασµός, υβριδισµός και εισαγωγή ξενικών ειδών. 

Βιοτεχνολογικές και µοριακές εφαρµογές, γενωµική δασικών ειδών, ΟΤL. 

Σποροπαραγωγές συστάδες και κήποι. Επιπτώσεις και περιορισµοί της βελτίωσης στη 

δασοπονία. Γενετικές παράµετροι στη διαχείριση και προστασία δασικών 

οικοσυστηµάτων. 

 

3. Πράσινη Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 

Βασικές έννοιες, γέννηση και εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας. Ίδρυση και 

οργάνωση επιχείρησης, υποχρεώσεις της επιχείρησης. Επιχειρηµατικότητα και 

Καινοτοµία. Εννοιολογικές προσεγγίσεις και διάκριση της καινοτοµίας, αξιολόγηση 

της καινοτοµίας και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Ο ρόλος των Μικροµεσαίων 

Επιχειρήσεων. Ανάπτυξη επιχειρηµατικών σχεδίων, διερεύνηση επιχειρηµατικών 

ευκαιριών, πολιτικές για την επιχειρηµατικότητα και φορείς υποστήριξης, διαχείριση 

ανθρώπινου δυναµικού, οικονοµική διαχείριση και διαδοχή. Επιχειρηµατικές 

συστάδες και δίκτυα, διασυνδέσεις µεταξύ φορέων, ανάπτυξη προϊόντων και 

υπηρεσιών. Χρηµατοδότηση, τιµολόγηση, κοστολόγηση, ανάπτυξη ιδεών για νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, αξιολόγηση ιδεών, διαχείριση επιχειρηµατικών ονοµάτων 

(brand names, trademarks), διαφήµιση. Χρηµατοοικονοµική ανάλυση. Πράσινη 

οικονοµία. Πράσινη ανάπτυξη. Πράσινη επιχειρηµατικότητα. Πράσινα προϊόντα και 

υπηρεσίες. Περιβαλλοντική επίδοση επιχειρήσεων. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

Μελέτη και ανάλυση επιλεγµένων επιχειρηµατικών περιπτώσεων (case studies).  

 

4. Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

Βασικές έννοιες, κατηγορίες και χαρακτηριστικά ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 

Παρούσα κατάσταση και προοπτικές αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 

παγκόσµια και στην Ελλάδα. Τεχνολογίες αξιοποίησης ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας. Νοµοθετικό πλαίσιο και µέτρα ευρύτερης διάδοσης των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. 

 

5. Εδαφοµηχανική - Εφαρµογές Μηχανηµάτων στα ∆ασοτεχνικά Έργα 

Ορισµοί, βασικές έννοιες και αρχές µηχανικής του εδάφους. Φυσικές ιδιότητες 

εδαφών, ταξινόµηση και κατηγορίες εδαφών. Πλαστική ισορροπία του εδάφους 

ωθήσεις. Κατανοµή των τάσεων, παραµορφώσεις και καθιζήσεις του εδάφους. 

Φέρουσα ικανότητα και υγρή φάση του εδάφους. Ευστάθεια πρανών και 

στερεοποίηση του εδάφους. 

Εισαγωγή και γενικές αρχές, δοµικά µηχανήµατα στη δασοπονία και προστασία του 

περιβάλλοντος, µέθοδοι εφαρµογής µηχανηµάτων εκσκαφής όπως προωθητές γαιών, 

υδραυλικοί εκσκαφείς, ισοπεδωτές, φορτωτές, µηχανήµατα διάνοιξης τάφρων, 

διευθέτησης πρανών, δασικοί ελκυστήρες µε ελκόµενα, παρελκόµενα και φερόµενα, 

µηχανήµατα µεταφοράς όπως επίπεδοι εκσκαφείς, µεταφορικά οχήµατα, µηχανήµατα 

έµπηξης, διάτρησης και εξόρυξης βράχων, µηχανήµατα κατεργασίας όπως 

θραυστήρες, παραγωγής σκυροδέµατος, µηχανήµατα διάστρωσης και συµπύκνωσης 

όπως ισοπεδωτές, οδοστρωτήρες, µηχανήµατα άντλησης νερού και συστήµατα 

αποξήρανσης, σύγχρονα χωµατουργικά µηχανήµατα εξοπλισµένα µε ηλεκτρονικές 
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διατάξεις, απόδοση µηχανηµάτων, σύγχρονοι µέθοδοι εφαρµογών, ηλεκτρονική 

καθοδήγηση µηχανηµάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Μηχανήµατα και 

µέθοδοι εφαρµογής σύγχρονων µηχανηµάτων µετατόπισης και µεταφοράς του ξύλου. 

Επιλογή µηχανηµάτων, συντήρηση µηχανηµάτων, οικονοµικοί παράγοντες.  
 

6. Καλλωπιστικά ∆ένδρα και Θάµνοι 

Συστηµατική και περιγραφή των ειδών που χρησιµοποιούνται σε ανοιχτούς χώρους, 

δενδροστοιχίες, ψηλούς-χαµηλούς φυτοφράχτες, αποκατάσταση πρανών-λατοµείων, 

παρόχθιες και παραθαλάσσιες ζώνες, αµµοθίνες, παραγωγή βιοµάζας. Είδη 

θερµόφιλα - υποτροπικά, αρωµατικά, φαρµακευτικά.  

 

7ο  ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. Τοπογραφικά Όργανα και Αποτυπώσεις ∆ασικών Περιοχών 
Γενικές αρχές τοπογραφίας. Ο δασικός τοπογραφικός χώρος και η απεικόνισή του. 

Εξελίξεις στην τεχνολογία των οργάνων και των µετρήσεων για οριζοντιογραφική και 

υψοµετρική απεικόνιση δασικών εκτάσεων. Προσδιορισµοί τοπογραφικών σηµείων 

µε τοµές. Τοπογραφικά διαγράµµατα. Κτηµατολογικές, υδρογραφικές και 

εδαφολογικές αποτυπώσεις. Αξιοποίηση του τοπογραφικού διαγράµµατος για τον 

υπολογισµό εµβαδών, για διαχειριστικούς σκοπούς, για αναψυχή κ.ά. 

 

2. Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού 

Εισαγωγή - Βασικές έννοιες. Τα κυριότερα πρότυπα της τουριστικής ανάπτυξης. 

Προσφορά και ζήτηση τουριστικού προϊόντος. Κοινωνικές, οικονοµικές, 

αναπτυξιακές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ειδικών και 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη των 

ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Τουριστικός προγραµµατισµός, στρατηγικές και 

µέθοδοι αξιολόγησης. Εργάσιµος και ελεύθερος χρόνος,  κοινωνιολογία του 

ελεύθερου χρόνου. Το “ταξίδι” ως προϊόν. Κίνητρα και συµπεριφορά του τουρίστα 

ως ταξιδιώτη και ως καταναλωτή. Μεθοδολογία ανάλυσης, έρευνα αγοράς και 

“βιοµηχανία” του ταξιδιού και του τουρισµού. Οι δηµόσιες σχέσεις στον τουρισµό. Η 

τουριστική διαφήµιση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στους Εθνικούς Οργανισµούς 

Τουρισµού. Τουρισµός και επικοινωνία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

 

3. Μοριακοί ∆είκτες και Γενετική Φυτών 

∆οµή γενώµατος, οργάνωση µοριακού εργαστηρίου, συλλογή και φύλαξη υλικού, 

κανόνες λειτουργίας µοριακού εργαστηρίου, αποµόνωση DNA από φυτικό ιστό, 

PCR, τυχαίοι µοριακοί δείκτες, στοχευµένοι µοριακοί δείκτες, ένζυµα περιορισµού, 

ανάλυση χλωροπλαστικού DNA, ηλεκτροφόρηση και διαχωρισµός µήκους 

κοµµατιών DNA, µελέτη αλληλουχιών, συσκευές αυτόµατης αλληλούχισης, µέτρηση 

γενετικής ποικιλότητας και διαφοροποίησης, γενετικές αποστάσεις, επεξεργασία 

γενετικών δεδοµένων.  

 

4. Εχθροί των ∆ένδρων και των Θάµνων στο Αστικό Περιβάλλον 

Τα σηµαντικότερα εντοµολογικά προβλήµατα στο αστικό και περιαστικό πράσινο 

στη χώρα µας που αποτελούν σηµαντικό παράγοντα υποβάθµισης της αισθητικής ή 

λειτουργικής αξίας των δένδρων και των θάµνων.  Σηµαντικότεροι εχθροί είναι: Η 

Thaumatopoea pityocampa το µελιτογόνο κοκκοειδές Marchalina hellenica, καθώς 

και έντοµα των Οικογενειών  Coccidae και Pseudococcidae. Ο αλευρώδης 
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Aleurothrixus, ο φυλλορύκτης των εσπεριδοειδών, το Phyllocnistis citrella, το 

Metcalfa pruinosa, ο κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος των φοινικοειδών Rhynchophorus 

ferrugineus και η πεταλούδα των φοινικοειδών Paysandisia archon που αποτελούν 

τους σηµαντικότερους εχθρούς των φοινικοειδών στη Μεσόγειο. Ξυλοφάγα έντοµα 

που προσβάλλουν δένδρα στο αστικό περιβάλλον είναι τα κολεόπτερα Trichoferus 

fasciculatus, Phloeosinus bicolor  και Capnodis tenebrionis και  τα Λεπιδόπτερα  

Cossus cossus και Zeuzera pyrina. Τα ακάρεα Τetranychus urticae, Panonychus citri, 

Eutetranychus orientalis,   το Monarthropalpus buxi που προξενεί σηµαντικές ζηµιές 

σε πυξάρια, Trioza alacris είναι  εχθρός της ∆άφνης και το Xanthogaleruca luteola 

προκαλεί σηµαντική ζηµιά στη φτελιά. Το Cameraria ohridella αποτελεί εχθρό των 

φύλλων της Ιπποκαστανιάς, το Acizzia jamatonica αποτελεί εχθρός της Aκακίας 

Κωνσταντινουπόλεως. Μετά από περιγραφή και βιολογικό κύκλο των εντόµων αυτών 

γίνεται αναφορά στις βασικές αρχές στις οποίες µπορεί να στηριχθεί η πρόληψη και ο 

έλεγχος των εντοµολογικών προσβολών στα δένδρα και στους θάµνους στο αστικό 

περιβάλλον και αυτές είναι: α) η ενδεδειγµένη κατά περίπτωση  επιλογή καταλλήλων 

φυτών στην κατασκευή των χώρων πρασίνου όχι µόνο σε πάρκα  αλλά και στις 

δενδροστοιχίες και διαζώµατα των δρόµων, β) η σωστή συντήρηση, γ) η βελτίωση 

των φυτών και δ) η ολοκληρωµένη αντιµετώπιση. 

 

5. Υδροπληροφορική 

Εισαγωγικές έννοιες διαχείρισης υδατικών πόρων. Λογισµικό για τη διαχείριση 

υδατικών πόρων, συστήµατα διαχείρισης υδατικών πόρων. Γεωχωρικά δεδοµένα για 

την Υδρολογία, χωρική λεπτοµέρεια και κλίµακα χαρτών, συστήµατα αναφοράς 

(datum) συντεταγµένων, αναπαράσταση δεδοµένων, µεταδεδοµένα, ψηφιακή 

αναπαράσταση αναγλύφου. Μορφοποίηση δεδοµένων, έλεγχος οµοιογένειας, 

συµπλήρωση και επέκταση χρονοσειρών δεδοµένων, παράδειγµα εφαρµογής ελέγχου 

οµοιογένειας. ∆ηµιουργία επιφανειών, παραγωγή γεωχωρικών δεδοµένων από 

σηµειακές µετρήσεις, µέθοδοι δηµιουργίας επιφανειών. Χωρική µεταβλητότητα. 

Μοντελοποίηση της εξατµισοδιαπνοής. Μεθοδολογία, εφαρµογή λογισµικού για την 

µοντελοποίηση της εξατµισοδιαπνοής. Μοντελοποίηση της διήθησης. ∆ιαδικασία, 

υπολογισµός µε χρήση διαφόρων µοντέλων. Υδραυλική τραχύτητα. υδραυλική της 

επιφανειακής απορροής. Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους. Μοντελοποίηση υδρολογικών 

διαδικασιών µε χρήση του Arc Hydro. Παράδειγµα εφαρµογής του λογισµικού. 

Χειροκίνητη µοντελοποίηση υδρολογικών διαδικασιών µε το ArcGIS 9.3. 

Γεωαναφορά τοπογραφικών χαρτών, ψηφιοποίηση και υπολογισµός των 

χαρακτηριστικών του υδρογραφικού δικτύου, εξαγωγή ψηφιακού µοντέλου εδάφους, 

ανάλυση επιφανειών, παραγωγή χαρτών. Μοντελοποίηση του µοναδιαίου 

υδρογραφήµατος. Ελεύθερο πληροφοριακό σύστηµα ολοκληρωµένης µελέτης 

διευθέτησης λεκανών απορροής (Torrential-MIK). Εισαγωγή, χρήση του 

προγράµµατος, δοµή GIS, χαρτογράφηση, υδραυλικοί υπολογισµοί µε χρήση του 

προγράµµατος, συνεργασία µε άλλα προγράµµατα, πλεονεκτήµατα, εφαρµογές, 

σχεδίαση υδρολογικών διεργασιών, γεωδαισία ορθοφωτοχαρτών, στατικός 

υπολογισµός φράγµατος βαρύτητας - στατική θεώρηση, διαστασιολόγηση. 

 

6. Ιχθυοκαλλιέργεια  

Σχεδιασµός και οργάνωση ενός εκτροφείου ιχθύων γλυκού νερού. Βιολογία των 

σηµαντικότερων ιχθύων που χρησιµοποιούνται στα εκτροφεία της χώρας µας 

(πέστροφα, κυπρίνος και χέλι). Τεχνική αναπαραγωγή, εκτροφή, διατροφή και µέτρα 

υγιεινής προφύλαξης των ιχθύων, ασθένειες. 
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7. Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση - Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων 

Αρχές ψηφιακής επεξεργασίας τηλεπισκοπικών πολυφασµατικών εικόνων. Προ-

επεξεργασία δεδοµένων τηλεπισκόπησης. Ραδιοµετρικές διορθώσεις. Γεωµετρικές 

Παραµορφώσεις, Μετασχηµατισµοί και διορθώσεις Φασµατική βελτίωση εικόνων. 

∆είκτες βλάστησης. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών. Χωρική βελτίωση δεδοµένων 

τηλεπισκόπισης. Μέθοδοι ψηφιακής ταξινόµησης εικόνων.  Μεθοδολογικά θέµατα 

ταξινοµήσεων Επιβλεπόµενες ταξινοµήσεις. Mη επιβλεπόµενες ταξινοµήσεις. 

Παραµετρικές και µη-παραµετρικές µέθοδοι ταξινόµησης. Μηχανικοί αλγόριθµοι 

εκµάθησης στην τηλεπισκόπηση. Πλεονεκτήµατα - Μειονεκτήµατα. 

Αντικειµενοστραφής Ταξινόµηση  - Κατάτµηση εικόνων, Εντοπισµός αλλαγών. 

Θέµατα φυσικών καταστροφών και ∆ιαχείρισης Κινδύνων. Εκτίµηση της ακρίβειας 

της ψηφιακής ανάλυσης -ταξινόµησης.  

 

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. Οργάνωση και ∆ιοίκηση 

Γενικές αρχές διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και οργανισµών. Η έννοια και 

η φύση του προγραµµατισµού. Η λήψη αποφάσεων. Αρχές οργάνωσης και ανάθεσης 

δραστηριοτήτων. ∆ιαδικασίες στελέχωσης πριν και µετά την πρόληψη του 

προσωπικού. ∆ιεύθυνση του ανθρώπινου παράγοντα. Παρακίνηση των εργαζοµένων, 

ηγεσία και αποτελεσµατική επικοινωνία. Αναγκαιότητα του ελέγχου. Η εξέλιξη της 

θεωρίας της διασφάλισης και πιστοποίησης ποιότητας. Το πρότυπο ISO 9000 

(Συστήµατα ∆ιασφάλισης Ποιότητας) και ISO 14000 (Συστήµατα Περιβαλλοντικής 

∆ιαχείρισης) και οι απαιτήσεις τους. 

 

2. ∆ασοκοµία Πόλεων 

Γενικές έννοιες της δασοκοµίας πόλεων. Οικολογικά και περιβαλλοντικά . 

προβλήµατα των κατοικηµένων χώρων, επίδραση του πρασίνου στο αστικό κλίµα. 

∆ιαβίωση των δένδρων στην πόλη. Κριτήρια επιλογής δένδρων και θάµνων για τη 

δηµιουργία συστάδων πρασίνου στις πόλεις. 

 

3. Συστήµατα Εκµετάλλευσης Λιβαδιών 

Συστήµατα βόσκησης και παράγοντες που επηρεάζουν την εκµετάλλευση των 

λιβαδιών. Σχεδιασµός συστηµάτων και οικονοµικές επιπτώσεις από την εφαρµογή 

τους. Φορείς και τρόποι εκµετάλλευσης των λιβαδιών. Σχέσεις κτηνοτροφίας και 

δασών. Ολοκληρωµένες χρήσεις. Μελέτες βελτίωσης και διαχείρισης λιβαδιών. 

 

4. Χηµική και Βιολογική Καταπολέµηση Ασθενειών και Εντόµων 

Μέθοδοι φυτοπροστασίας. Φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Μορφές και είδη 

φυτοφαρµάκων. Τρόποι εφαρµογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ορθολογική 

χρήση των φυτοφαρµάκων. Εντοµοκτόνα, ακαρεοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, µυκητοκτόνα   

Χηµική απολύµανση του εδάφους, το πρόβληµα της ανθεκτικότητας. Εισαγωγή στη 

βιολογική καταπολέµηση. Παρασιτισµός - υπερπαρασιτισµός - υπερβολικός και 

πολλαπλός παρασιτισµός. Περιβάλλον και εύρεση του ξενιστή. Παράσιτα. Η 

βιολογική καταπολέµηση στην Ελλάδα και τον κόσµο,  πρακτική εφαρµογή της 

βιολογικής καταπολέµησης. Περιγραφή των σηµαντικότερων αρπακτικών που 

χρησιµοποιούνται στη βιολογική καταπολέµηση. Το Bacillus thurigiensis στην 

αντιµετώπιση Λεπιδοπτέρων. Βιολογική καταπολέµηση του Seiridium cardinale,  

Cryphonectria parasitica. 
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5. ∆ασικές Βιοµηχανίες 

Τύποι και χαρακτηριστικά δασικών βιοµηχανιών. Εκλογή τόπου εγκατάστασης 

δασικής βιοµηχανίας. Υφιστάµενη κατάσταση δασικών βιοµηχανιών στην Ελλάδα 

και προβλήµατα. Ανάπτυξη των ελληνικών δασικών βιοµηχανιών και επιπτώσεις στο 

φυσικό, περιβάλλον - Τάσεις και προοπτικές. Αξιοποίηση των υπολειµµάτων 

δασικών βιοµηχανιών για την παραγωγή δασικών προϊόντων και δασικής ενέργειας. 

∆ασικές βιοµηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

6. Φυτοτεχνικές ∆ιευθετήσεις 

Εισαγωγικά και ιστορικά στοιχεία, σκοποί φυτοτεχνικών έργων, σύγκριση µε τα 

τεχνικά, βιοτεχνικός σχεδιασµός, φυτοτεχνικό υλικό, επιλογή του φυτοτεχνικού 

υλικού, επιλογή της φυτοτεχνικής µεθόδου, µεταβολή της ποιότητας σταθµού, 

φυτοτεχνικά έργα, φυτοτεχνικές µέθοδοι διευθέτησης χειµαρρικών φαινοµένων, 

εστιών παραγωγής φερτών υλικών, δευτερευουσών κοιτών, στράγγισης κλιτύων και 

πρανών, έργα και µέθοδοι διευθέτησης στα πεδινά των ρευµάτων (πεδινές κοίτες, 

κώνοι πρόσχωσης, ρυθµιστικές δεξαµενές), σκοποί, µέθοδοι, φυτοτεχνικές µέθοδοι 

διευθέτησης στον ευρύτερο χώρο των λεκανών των χειµαρρικών ρευµάτων, επίπεδες 

και µέτρια κεκλιµένες επιφάνειες µε ήπια επιφανειακή διάβρωση, µέθοδοι στερέωσης 

µέτρια κεκλιµένων, γυµνών από βλάστηση επιφανειών και γεωργικών εδαφών, 

µέθοδοι φυτοτεχνικής διευθέτησης σε ειδικές περιπτώσεις, στην οδοποιία, στην 

κυκλοφοριακή ασφάλεια, στην µείωση της ενόχλησης από τους θορύβους, για την 

προστασία από λιθοκατακρηµνίσεις,  για την επέκταση ή απόκτηση εδάφους, 

προστασία προκυµαίων και των αναχωµάτων τους, µέθοδοι και έργα για την 

διευθέτηση θινών, επιδράσεις, σκοποί. 

 

7. Χωροταξία και Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών 

Βασικές έννοιες και ιστορική εξέλιξη των χρήσεων γης.  Οργάνωση του χώρου. 

Κατηγορίες χώρου (αστικός-αγροτικός ή εξωαστικός, δοµηµένος-αδόµητος). 

Ανάλυση χώρου. Γενικά περί σχεδιασµού. Η διαδικασία σχεδιασµού του χώρου. 

Μορφές σχεδιασµού. Η αξιολόγηση στο σχεδιασµό του χώρου. ∆ιαστάσεις του 

χωροταξικού σχεδιασµού. Στρατηγικές ρύθµισης. Χωρική διάσταση της ανάπτυξης. 

Χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η ιστορική ανάπτυξη της χωροταξίας 

στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Το Σχέδιο Ανάπτυξης του 

Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ). Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Χωροταξίας (ESPON). 

Στρατηγικός χωροταξικός σχεδιασµός. Μεθοδολογία και προδιαγραφές κατάρτισης 

χωροταξικών προγραµµάτων και σχεδίων. Θεσµοθετηµένα χωροταξικά πλαίσια. 

Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ειδικά 

Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Αγροτικός και Ορεινός 

χώρος. Σύγχρονες µορφές χωροταξικού σχεδιασµού ορεινών και µειονεκτικών 

περιοχών. Ο ρόλος των φυσικών πόρων στην ανάπτυξη των ορεινών και 

µειονεκτικών περιοχών. Η ανάπτυξη των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών στο 

ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. 

 

8. Γεωχωρική Ανάλυση και Χαρτογράφηση Φυσικών Πόρων 

Εισαγωγικές έννοιες. Συστήµατα προβολής. Χαρτογραφικός σχεδιασµός και γραφική 

απόδοση. Χρωµατική θεωρία και µοντέλα. Χαρτογράφηση σηµειακών, 

επιφανειακών, ογκοµετρικών και µορφολογικών στοιχείων . Θεµατική χαρτογραφία. 

Εξαγωγή ποσοτικών στοιχείων από τους χάρτες . Απογραφές και χωρική 

δειγµατοληψία. Ακρίβεια χαρτογράφησης. Μέθοδοι και συστήµατα ταξινόµησης και 
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χαρτογράφησης της βλάστησης. Τοπική συσχέτιση και χωρική αυτοσυσχέτιση. 

Κορελόγραµµα. Ηµιβαριογράµµατα. Χωρική παρεµβολή. Γεωγραφικά σταθµισµένη 

παλινδρόµηση (GWR) 

 

9ο 
 
 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. Αγροδασοπονία 

Εισαγωγή στην Αγροδασοπονία - Ταξινόµηση αγροδασοπονικών συστηµάτων - 

Κατηγορίες αγροδασοπονικών συστηµάτων - Οικολογικές αρχές διαχείρισης 

αγροδασοπονικών συστηµάτων - Οικοσυστηµικές υπηρεσίες αγροδασοπονικών 

συστηµάτων - Αλληλεπιδράσεις δενδρώδους και ποώδους βλάστησης σε 

αγροδασοπονικά συστήµατα - Αγροτικά ζώα σε αγροδασοπονικά συστήµατα - 

Αγροδασοπονία και βιοποικιλότητα - Πλεονεκτήµατα αγροδασοπονίας. 

 

2. Τεχνικά Έργα και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

Εισαγωγή. Βασικές έννοιες και ορισµοί. Περιβαλλοντική πολιτική τεχνικών 

έργων/δραστηριοτήτων - χρήση ΜΠΕ στο σχεδιασµό έργων-Αειφόρος Ανάπτυξη - 

Περιβαλλοντική Πολιτική - Εκτίµηση Επιπτώσεων-∆ιαστάσεις Περιβαλλοντικής 

Πολιτική - Ανάλυση της εκτίµησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - ∆ηµόσια 

διαβούλευση, Λήψη αποφάσεων κ.λ.π. - Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων. 

Θεσµικό και νοµικό πλαίσιο - ευρωπαϊκή και ελληνική νοµοθεσία - παρόν πλαίσιο-

διαδικασία ΠΠΕΑ και ΕΠΟ - Σύνταξη, υποβολή, διεκπεραίωση µελετών - Κριτική 

Θεώρηση Θεσµού - Μελετητικά Πτυχία - Ανάθεση µελετών -  Περιεχόµενο Μελετών 

- ∆ιάρθρωση Μελετών - Επιπτώσεις έργων στο φυσικό περιβάλλον - Παραδείγµατα 

προβλεπόµενων επιπτώσεων στη φύση ανά κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων. 

Μέθοδοι ΠΠΕ και ΜΠΕ - Γενική παρουσίαση - Συνηθισµένες Μέθοδοι  καταγραφής 

-εκτίµησης επιπτώσεων - Περιβαλλοντικοί ∆είκτες - Μοντέρνες Μέθοδοι 

καταγραφής - εκτίµησης - λήψης αποφάσεων - Μαθηµατικά Μοντέλα - Λογισµικά - 

Συσσωρευτκές επιπτώσεις - Εναλλακτικές λύσεις - Στρατηγική Εκτίµηση 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Case Study - ∆ασοτεχνικά έργα   

 

3. Μάρκετινγκ ∆ασικών και Πράσινων Προϊόντων και Υπηρεσιών 

Βασικές αρχές και έννοιες του  marketing. Τµηµατοποίηση της αγοράς και των 

καταναλωτών. Έρευνα αγοράς και συµπεριφορά καταναλωτή. Έρευνα µάρκετινγκ. 

Ανάλυση S.W.O.T. Αναπτυξιακές στρατηγικές. ∆ιαδικασία µάρκετινγκ. Στρατηγικές 

µάρκετινγκ για εξασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος. Ανάπτυξη του 

µίγµατος µάρκετινγκ. Η αγορά των δασικών προϊόντων και το περιβάλλον τους. 

Μελέτη και ανάλυση της αγοράς των πρωτογενών και των µεταποιητικών δασικών 

προϊόντων. Πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες. Πράσινο µάρκετινγκ. 

 

4. Περιβαλλοντική Πολιτική  

Εισαγωγικές έννοιες της περιβαλλοντικής πολιτικής. Περιβαλλοντικές τάσεις και 

προβλήµατα του Ευρωπαϊκού χώρου. Ανάλυση των σύγχρονων περιβαλλοντικών 

προβληµάτων. Συµβάσεις, συµφωνίες και συνθήκες για το περιβάλλον, τη 

βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους. Προγράµµατα δράσης για το περιβάλλον. 

Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις. Πολιτικές προστασίας και 

ανάδειξης προστατευοµένων φυσικών περιοχών. Πολιτικές χρήσεων γης. Το 

περιβαλλοντικό δίκαιο στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς.  
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5. Εφαρµοσµένη ∆ασική ∆ιαχειριστική 

Ανασκόπηση των κυριότερων διαχειριστικών µεθόδων. Ιδιοµορφίες των ελληνικών 

δασών. Αειφορική διαχείριση δασών υπό αναγωγή, ρητινευόµενων δασών, δασών 

αναψυχής, εθνικών δρυµών και προστατευόµενων περιοχών. ∆ιαχείριση φυτειών 

δασοπονικών ειδών. ∆ιαχείριση άλλων ειδικών µορφών δάσους ή εκτάσεων. 

 

10ο 
 
 ΕΞΑΜΗΝΟ 

 

1. Σενάρια Κλιµατικής Αλλαγής - Προσαρµογή και Ευπάθεια 

Βασικές µέθοδοι κλιµατικής ανάλυσης. Ακραία καιρικά φαινόµενα: έκθεση, 

προσαρµογή και ευπάθεια. Κλιµατικά µοντέλα και µελέτη κλιµατικών σεναρίων. 

Παρατηρούµενες και αναµενόµενες επιδράσεις στο φυσικό περιβάλλον. ∆ιαχείριση 

κινδύνου ως µέσου προσαρµογής. Ο ρόλος της τεχνολογίας στα µέτρα 

αντιµετώπισης. 

 

2. Εκτροφή Θηραµάτων 

Βιολογία και οικολογία των σηµαντικότερων πτερωτών που εκτρέφονται στη χώρα 

µας (Φασιανός, πέρδικα, ορτύκι) και τριχωτών (λαγός, αγριογούρουνο κ.λπ.). 

Τεχνητή εκτροφή θηραµάτων. Σχεδιασµός και διαχείριση εκτροφείων. Μέτρα 

υγιεινής και προστασίας. 

 

3. ∆ιαχείριση των µη Ξυλοπαραγωγικών Λειτουργιών του ∆άσους  

Η σηµασία και τα χαρακτηριστικά των µη ξυλοπαραγωγικών λειτουργιών του 

δάσους. Λειτουργίες και υπηρεσίες του δασικού οικοσυστήµατος. Αλληλεπιδράσεις 

φυσικού και οικονοµικού συστήµατος. Σχέσεις µεταξύ των λειτουργιών και ποσοτική 

έκφρασή τους. Μέθοδοι αποτίµησης της ωφέλειας που προκύπτει από µια υπηρεσία. 

Οικολογική, οικονοµική και κοινωνική αειφορία των υπηρεσιών του δασικού 

οικοσυστήµατος. Επιχειρησιακές εφαρµογές διαχείρισης µη ξυλοπαραγωγικών 

λειτουργιών του δάσους. 

 

4. Εξελικτική Βιολογία και Βιοποικιλότητα 

Ορισµός βιολογικής ποικιλότητας. Σηµασία και ιδιαιτερότητες. Η χωρική και χρονική 

διάσταση της βιολογικής ποικιλότητας. Η γενετική διάσταση της βιολογικής 

ποικιλότητας. Γενετική και βιολογική ποικιλότητα δασικών ειδών. Παράγοντες που 

επηρεάζουν τη γενετική ποικιλότητα στα δάση. Επίδραση του ανθρώπου στη 

βιολογική ποικιλότητα και ιδιαίτερα στο γενετικό της τµήµα. Ιστορικά στοιχεία της 

προστασίας της βιολογικής ποικιλότητας στα δάση. Σύγχρονες προσεγγίσεις σε 

διεθνές, ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο. Προγράµµατα προστασίας γενετικής 

βιολογικής ποικιλότητας. 

 

5. Πολιτικές ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών 

Εισαγωγή στις πολιτικές διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών. Προστατευόµενες 

περιοχές της Ελλάδας. Θεσµικό πλαίσιο προστατευόµενων περιοχών. Αλληλεπίδραση 

φυσικού περιβάλλοντος προστατευόµενων περιοχών µε το κοινωνικό - οικονοµικό 

περιβάλλον. Προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος µέσα από την 

καθιέρωση προστατευόµενων περιοχών. Περιβαλλοντική ενηµέρωση, πληροφόρηση 

και εκπαίδευση στις προστατευόµενες περιοχές. Προστατευόµενες περιοχές, 

προοπτικές και προϋποθέσεις για περιφερειακή ανάπτυξη. Εµπλεκόµενοι φορείς και 

αποτελεσµατική διαχείριση. Προστατευόµενες περιοχές, τοπική κοινωνία και η 
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στάση του τοπικού πληθυσµού. Συµµετοχή τοπικών κοινωνιών στο σχεδιασµό 

προστασίας του περιβάλλοντος και της περιφερειακής ανάπτυξης. Επισκέπτες και 

προστατευόµενες περιοχές. Προστατευόµενες περιοχές και µη κυβερνητικές 

περιβαλλοντικές οργανώσεις. 

 

6. Μέτρηση και Ταξινόµηση Ακατέργαστης Ξυλείας 

Μέτρηση και ταξινόµηση ακατέργαστης ξυλείας στο δάσος. Μέτρηση όγκου 

ιστάµενου κορµού. Ορολογία - Ελαττώµατα δοµής ξύλου. Κριτήρια ταξινόµησης 

ακατέργαστης ξυλείας πριν την πώλησή της στο δάσος βάση των διαστάσεων, του 

είδους χρήσης και της ποιότητας της.  
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∆∆ΙΙ∆∆ΑΑΣΣΚΚΑΑΛΛΙΙΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΓΓΛΛΩΩΣΣΣΣΩΩΝΝ    

 

Μία από τις προϋποθέσεις για την λήψη του πτυχίου από ένα φοιτητή είναι η 

επιτυχής εξέταση του σε µία (1) από τις δύο (2) ξένες γλώσσες που περιλαµβάνονται 

στο Πρόγραµµα Σπουδών. 

Οι ξένες γλώσσες, Αγγλική και Γαλλική, διδάσκονται και εξετάζονται 

υποχρεωτικά από το πρώτο µέχρι το τέταρτο εξάµηνο σπουδών. 

Η διδασκαλία ξένων γλωσσών διεξάγεται σε δίωρα εβδοµαδιαία µαθήµατα. 

Πτυχιούχοι της Αγγλικής ή Γαλλικής Φιλολογίας απαλλάσσονται από την 

εξέταση της ξένης γλώσσας σε όλα τα εξάµηνα. 

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Σκοπός του µαθήµατος της Αγγλικής Γλώσσας είναι η εξάσκηση των 

φοιτητών στην κατανόηση και απόδοση γραπτού και προφορικού λόγου και η 

παράλληλη άσκησή τους στα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα της γλώσσας, µε 

απώτερο στόχο τη δυνατότητα επαφής των φοιτητών µε την ξένη βιβλιογραφία.  

Κατά τα δύο πρώτα εξάµηνα οι φοιτητές ασκούνται:  

α. σε ασκήσεις γραµµατικής, σύνταξης, φωνητικής ακουστικής, 

β. στη σύνταξη εκθέσεων, παραγράφων, περιλήψεων, διαφηµίσεων, 

µηνυµάτων, οµιλιών, επιστολών διαφόρων τύπων,    

γ. σε επεξεργασία αυθεντικών κειµένων - λογοτεχνικών, επιστηµονικών - 

άρθρων από εφηµερίδες και περιοδικά κλπ. 

Κατά το 3
ο
 και 4

ο
 εξάµηνο διδάσκονται ειδικά κείµενα ορολογίας που 

άπτονται του αντικειµένου τους, µε σκοπό να βοηθηθούν οι φοιτητές στη µελέτη της 

ξένης βιβλιογραφίας κατά το µετέπειτα τους έργο. 

 

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

Σκοπός του µαθήµατος της Γαλλικής Γλώσσας είναι η εξάσκηση των 

φοιτητών στην κατανόηση και απόδοση γραπτού και προφορικού λόγου και η 

παράλληλη άσκησή τους στα γραµµατικά και συντακτικά φαινόµενα της γλώσσας, µε 

απώτερο στόχο τη δυνατότητα επαφής των φοιτητών µε την ξένη βιβλιογραφία.  

Κατά τα δύο πρώτα εξάµηνα οι φοιτητές ασκούνται: 

α. σε ασκήσεις γραµµατικής, σύνταξης, φωνητικής ακουστικής. 

β. στη σύνταξη εκθέσεων, παραγράφων, περιλήψεων, διαφηµίσεων, 

µηνυµάτων, οµιλιών, επιστολών διαφόρων τύπων. 

γ. σε επεξεργασία αυθεντικών κειµένων - λογοτεχνικών, επιστηµονικών - 

άρθρων από εφηµερίδες και περιοδικά κλπ. 

Κατά το 3
ο
 και 4

ο
 εξάµηνο διδάσκονται ειδικά κείµενα ορολογίας που 

άπτονται του αντικειµένου τους, µε σκοπό να βοηθηθούν οι φοιτητές στη µελέτη της 

ξένης βιβλιογραφίας κατά το µετέπειτα τους έργο. 
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ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 

■ Προπτυχιακά θέµατα οργάνωσης σπουδών 
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ΠΠΡΡΟΟΠΠΤΤΥΥΧΧΙΙΑΑΚΚΑΑ  ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΠΠΟΟΥΥ∆∆ΩΩΝΝ    

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  

 

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους διορθώνεται χρονικά σε δύο 

εξάµηνα. Κάθε εξάµηνο περιλαµβάνει τουλάχιστον δεκατρείς πλήρεις εβδοµάδες για 

διδασκαλία και αντίστοιχο αριθµό εβδοµάδων για εξετάσεις. Σε κάθε εξάµηνο 

διδάσκονται το πολύ επτά υποχρεωτικά µαθήµατα για καθένα από τα οποία 

προβλέπονται συνήθως τρεις ώρες θεωρητικής διδασκαλίας και δύο ώρες 

εργαστηριακών ασκήσεων ή φροντιστηρίων την εβδοµάδα, χωρίς ο συνολικός 

αριθµός ωρών διδασκαλίας να υπερβαίνει συνήθως τις 5 εβδοµαδιαίως. Τα µαθήµατα 

επιλογής περιλαµβάνονται σε όλα τα εξάµηνα σπουδών που παρακολουθούν οι 

φοιτητές και έχουν σαν στόχο την εξειδίκευση τους, σχετικά µε την Κατεύθυνση που 

παρακολουθούν οι φοιτητές.  

Στα πρώτα τέσσερα (4) εξάµηνα διδάσκεται ως υποχρεωτικό το µάθηµα της 

Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας. 

 

 ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 

 

Από τα δέκα συνολικά Εξάµηνα τα πέντε (1
ο
, 3

ο
,  5

ο
,  7

ο
, και 9

ο
) είναι τα 

Χειµερινά και τα άλλα τέσσερα (2
ο
, 4

ο
, 6

ο
,  8

ο
 και 10

ο
) είναι τα Εαρινά.  

Η αλληλουχία των µαθηµάτων, µέσα στα χρονικά πλαίσια που αναφέρθηκαν, 

προϋποθέτει την κανονική συµµετοχή του φοιτητή στην εκπαιδευτική διαδικασία για 

την ολοκλήρωση των σπουδών και τη λήψη του πτυχίου του µέσα σε πέντε χρόνια 

από την εισαγωγή του στο τµήµα.  

Τα προγράµµατα αυτά αποτελούν τα πρότυπα προγράµµατα σπουδών και 

δείχνουν το σύνολο των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του φοιτητή. 

 

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ 

 

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, Ιουνίου και 

Σεπτεµβρίου. Στο τέλος κάθε Εξαµήνου προβλέπεται εξέταση σε όλα τα διδαχθέντα 

µαθήµατα.  Τον Σεπτέµβριο οι φοιτητές µπορούν να εξετασθούν σε όλα τα µαθήµατα 

και των δύο εξαµήνων (χειµερινού, εαρινού).  

• Κατά την εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου µπορούν να εξετασθούν στα 

µαθήµατα των χειµερινών εξαµήνων. 

• Κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου µπορούν να εξετασθούν στα 

µαθήµατα των εαρινών εξαµήνων. 

Η τελική βαθµολογία κάθε µαθήµατος προκύπτει από το µέσο όρο της 

επίδοσης στη θεωρία και στην εργαστηριακή ή φροντιστηριακή άσκηση. Η 

βαθµολογία δίνεται µε τους πρώτους 10 αριθµούς και το µηδέν. Βάση επιτυχίας 

αποτελεί ο βαθµός πέντε (5).  

 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

 

Τόσο τα υποχρεωτικά, όσο και τα κατ' επιλογή µαθήµατα κατανεµήθηκαν στα 

10 εξάµηνα σπουδών µε την έννοια να συµβουλεύσουν το φοιτητή τη σειρά που θα 

είναι υποχρεωτικό να τα παρακολουθήσει. 
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Οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν την κατεύθυνση που επιθυµούν να 

παρακολουθήσουν. Η δήλωση αυτή γίνεται στην αρχή του 3
ου

 Εξαµήνου της 

παρακολούθησης του φοιτητή µε δικαίωµα αλλαγής της κατεύθυνσης, µέχρι τις αρχές 

του 6
ου

 εξαµήνου και µόνο για µια φορά. Από τα 12 µαθήµατα επιλογής που 

υποχρεούται να παρακολουθήσει ο φοιτητής τα 7 είναι υποχρεωµένος να τα επιλέξει 

από την κατεύθυνση που θα δηλώσει και τα υπόλοιπα 5 από την ίδια ή άλλη 

κατεύθυνση.  

Σε κάθε εξάµηνο από το 1
ο
 έως και το 10

ο
 εξάµηνο ο φοιτητής επιλέγει ένα 

κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα εκτός από το 7
ο
, 8

ο
  εξάµηνο που επιλέγει δύο 

κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά µαθήµατα. ∆ίνεται η δυνατότητα αλλαγής της επιλογής 

ενός κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικού µαθήµατος µέχρι και ένα έτος µετά τη δήλωση του. 

Εάν σε κάποια κατεύθυνση δε διδάσκονται εφτά (7) µαθήµατα επιλογής και 

υπάρχει πρόβληµα για τους φοιτητές, θα δηλώνουν τα µαθήµατα που διδάσκονται 

στην κατεύθυνση και τα υπόλοιπα θα τα δηλώνουν από τις άλλες κατευθύνσεις.  

Η κατεύθυνση που επιλέγει κάθε φοιτητής αναφέρεται στο πιστοποιητικό 

αναλυτικής βαθµολογίας ή είναι ακόµη δυνατόν ο φοιτητής µε αίτησή του να ζητήσει 

σχετική βεβαίωση από τη Γραµµατεία που να αναφέρεται η κατεύθυνση που 

ακολούθησε.  

Στα πλαίσια της διδασκαλίας µαθήµατος πραγµατοποιούνται ασκήσεις (στα 

εργαστήρια ή ύπαιθρο) και εκπαιδευτικές εκδροµές.  

Σχετικά µε τις εκπαιδευτικές εκδροµές:  

• οι εκδροµές θα πραγµατοποιούνται κατά το 2ο, 3ο και 4ο έτος, δηλαδή 

κατά το 4ο, 6ο και 8ο εξάµηνο,  

• ο αριθµός τους ορίζεται σε µια γενική εκδροµή ανά έτος σπουδών, η οποία 

θα διεξάγεται κατά το δεύτερο δεκαήµερο του Μαΐου κάθε 

πανεπιστηµιακού έτους,  

• οι γενικές εκδροµές θα αποτελούν µέρος του προγράµµατος σπουδών, στο 

οποίο θα αναφέρονται χωρίς όµως να περιλαµβάνουν διδακτικές µονάδες,  

• την διοργάνωση των γενικών εκδροµών θα επιµελείται η αρµόδια επιτροπή 

του Τµήµατος στην οποία θα δηλώνεται η συµµετοχή του προσωπικού, 

στην αρχή κάθε πανεπιστηµιακού έτους. 

Ο παραπάνω προγραµµατισµός δεν παρεµποδίζει την πραγµατοποίηση άλλων 

επί µέρους εκδροµών από τα Εργαστήρια για τις ειδικές ανάγκες των µαθηµάτων. Οι 

γενικές εκδροµές όµως θα προηγούνται πάντοτε, σ' ό,τι αφορά την κατανοµή των 

πιστώσεων που διαθέτει η Πρυτανεία για εκδροµές του Τµήµατος. 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ 

 

• Η πτυχιακή διατριβή αποτελεί προϋπόθεση λήψης πτυχίου. 

• Το θέµα της πτυχιακής διατριβής πρέπει να εµπίπτει σε γνωστικό 

αντικείµενο που σχετίζεται µε τους τοµείς της δασολογικής επιστήµης, της 

προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών 

πόρων. Μπορεί να είναι ερευνητική ή συνθετική εργασία. 

• Οι πτυχιακές διατριβές µπορούν να εκπονούνται από µεµονωµένους 

φοιτητές ή από οµάδες δύο φοιτητών µε ταυτόχρονη κατανοµή εργασίας. 

• Η πτυχιακή διατριβή πρέπει να δηλώνεται υποχρεωτικά από τους φοιτητές 

που βρίσκονται στο 7ο ή στο 8ο εξάµηνο σπουδών. Στη δήλωση πρέπει να 
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αναφέρεται το γνωστικό αντικείµενο και το όνοµα του επιβλέποντα 

καθηγητή του Τµήµατος. Η δήλωση πρέπει να υπογράφεται από τον 

φοιτητή και τον επιβλέποντα καθηγητή. 

• Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αδυνατεί να δηλώσει την πτυχιακή του 

διατριβή στο ανωτέρω προβλεπόµενο χρονικό διάστηµα οφείλει να 

υποβάλει αίτηµα προς την Συνέλευση του Τµήµατος για να την δηλώσει σε 

κάποιο από τα επόµενα έτη σπουδών του. 

• Αλλαγή επιβλέποντα καθηγητή και γνωστικού αντικειµένου µπορεί να γίνει 

µόνο µία φορά και σε ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο µετά την αρχική δήλωση. 

Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η σύµφωνη γνώµη της Συνέλευσης 

του Τµήµατος. 

• Όλες οι πτυχιακές διατριβές εξετάζονται και βαθµολογούνται από τριµελή 

επιτροπή αποτελούµενη από τον επιβλέποντα και δύο Καθηγητές του 

Τµήµατος ή άλλων τµηµάτων του ∆.Π.Θ. του ίδιου ή συναφούς γνωστικού 

αντικείµενου. 

• Τα µέλη της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής διατριβής αποφασίζουν, 

ύστερα από πρόταση του επιβλέποντα Καθηγητή, για τη βαθµολογία. Σε 

περίπτωση που µια πτυχιακή διατριβή κριθεί ελλιπής, αναπέµπεται για 

συµπληρωµατική επεξεργασία, οπότε επαναλαµβάνεται η διαδικασία 

υποβολής της. 

• Οι πτυχιακές διατριβές δύναται να παρουσιάζονται δηµόσια µετά από την 

σύµφωνη γνώµη της τριµελούς εξεταστικής επιτροπής. 

• Η υποβολή της πτυχιακής διατριβής πρέπει να γίνεται σε τέσσερα (4) 

έντυπα αντίτυπα, τρία (3) για τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής και µία 

(1) για τη βιβλιοθήκη του Τµήµατος. Επίσης, πρέπει να υποβάλλεται και σε 

ηλεκτρονική µορφή µόνο στον επιβλέποντα καθηγητή. 

• Κάθε Καθηγητής του Τµήµατος µπορεί να επιβλέπει ως εφτά (7) φοιτητές 

ανά ακαδηµαϊκό έτος για την εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

 

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών πραγµατοποιείται σε πανεπιστηµιακά δάση 

και δασικές υπηρεσίες της χώρας: 

• Μετά την παρακολούθηση του 6ου εξαµήνου στα πανεπιστηµιακά δάση, 

δασικά φυτώρια και χειµάρρους κατά τις θερινές διακοπές µέχρι 2 µήνες µε 

την καθοδήγηση του προσωπικού του Τµήµατος και σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος. Μετά 

την αποπεράτωση της πρακτικής εξάσκησης, οι υπεύθυνοι της εξάσκησης 

του γνωστικού αντικειµένου πρέπει να γνωστοποιούν στη Γραµµατεία του 

Τµήµατος την επιτυχή πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης κάθε 

φοιτητή. 

• Μετά την παρακολούθηση του 8ου εξαµήνου στα Πανεπιστηµιακά δάση 

βάση προγράµµατος που εγκρίνεται από τη Γ.Σ. του Τµήµατος, τα 

∆ασαρχεία και λοιπές δασικές υπηρεσίες για ένα µήνα κατά τις θερινές 

διακοπές υπό την άµεση επίβλεψη των προϊσταµένων των µονάδων αυτών 

και µε βασικό στόχο την ενηµέρωσή τους σε όλες τις δραστηριότητες της 

δασοπονικής πράξης. 
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Η πραγµατοποίηση της πρακτικής αυτής άσκησης γνωστοποιείται στη 

Γραµµατεία του Τµήµατος µε σχετική έκθεση του προϊσταµένου της ∆ασικής 

Υπηρεσίας στην οποία έλαβε µέρος η άσκηση. 

∆ικαίωµα πρακτικής άσκησης έχουν µόνο οι φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι 

θα παρακολουθήσουν τα αντίστοιχα µαθήµατα του προγράµµατος πρακτικής 

άσκησης. 

Η συµµετοχή στις παραπάνω πρακτικές ασκήσεις θεωρείται απαραίτητη για 

την απονοµή του πτυχίου του ∆ασολόγου. 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ 

 

Ο βαθµός πτυχίου εξάγεται από το άθροισµα των γινοµένων των διδακτικών 

µονάδων κάθε µαθήµατος µε τον αντίστοιχο προβιβάσιµο βαθµό διαιρούµενο µε το 

άθροισµα των διδακτικών µονάδων. 

Στη διαµόρφωση του βαθµού του πτυχίου δε λαµβάνεται υπόψη η πρακτική 

άσκηση στα πανεπιστηµιακά δάση και τις δασικές υπηρεσίες. 

Τέλος, προκειµένου ένας φοιτητής να πάρει πτυχίο ∆ασολογίας πρέπει να 

συµπληρώσει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

• Να παρακολουθήσει όλα τα υποχρεωτικά µαθήµατα και επιλογής. 

• Να συντάξει και να εξετασθεί επιτυχώς στην διπλωµατική διατριβή. 

• Να ασκηθεί µε επιτυχία στα Πανεπιστηµιακά ∆άση και τις Κρατικές 

∆ασικές Υπηρεσιακές µονάδες. 

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ 

 

 Όταν ο φοιτητής εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του (εξεταστικές, 

πτυχιακή διατριβή, πρακτική εξάσκηση), τότε λαµβάνει µέρος στην Τελετή 

Ορκωµοσίας και Απονοµής Πτυχίων. Η τελετή αυτή γίνεται δηµόσια στην Αίθουσα 

Τελετών του Ιδρύµατος. Την Ορκωµοσία ακολουθεί η Απονοµή των Πτυχίων από τον 

Πρύτανη ή από το νόµιµο Αναπληρωτή του. 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

■ Γραµµατειακή Υποστήριξη 
■ Βιβλιοθήκη 
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ΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΕΕΙΙΑΑΚΚΗΗ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗ      

 

Η Γραµµατεία του τµήµατος έχει την ευθύνη της γραµµατειακής 

εξυπηρέτησης των φοιτητών. Συγκεκριµένα έχει τα ακόλουθα αντικείµενα: 

• Έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών για κάθε νόµιµη χρήση 

• Χορήγηση βιβλιαρίου υγειονοµικής περίθαλψης µετά από αίτηση και 

υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή. Η θεώρηση των βιβλιαρίων  γίνεται στην 

αρχή κάθε έτους. 

Η γραµµατεία του Τµήµατος λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των φοιτητών 

καθηµερινά από 11.00 έως 13.00. 

 

Τηλέφωνο: (25520) 41171-2-3-4 

Fax : (25520) 41192 

 

ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΘΘΗΗΚΚΗΗ  

 

Η βιβλιοθήκη στεγάζεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου που στεγάζεται 

το Τµήµα σε ένα χώρο 150 τ.µ. και  καλύπτει τις ανάγκες και των δύο Τµηµάτων που 

εδρεύουν στην Ορεστιάδα. Ιδρύθηκε το 1999 και διαθέτει σήµερα περισσότερους από 

8.500 τόµους που αφορούν γνωστικά αντικείµενα που διδάσκονται και στα δύο 

τµήµατα. Εκτός από τη συλλογή βιβλίων που διαρκώς εµπλουτίζεται, η βιβλιοθήκη 

περιλαµβάνει τίτλους περιοδικών, πτυχιακών εργασιών, µεταπτυχιακών και 

διδακτορικών διατριβών καθώς και οπτικοακουστικό υλικό (CD- ROΜ). 

Η βιβλιοθήκη είναι εξοπλισµένη µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.                    

Ο εξοπλισµός της µε σύγχρονα µέσα παίζει σηµαντικό ρόλο στην πληρέστερη 

ενηµέρωση και επικοινωνία των χρηστών της. 

Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τους φοιτητές και το ακαδηµαϊκό 

προσωπικό, ενώ δικαίωµα πρόσβασης µπορούν να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί και 

επιστήµονες της περιοχής, καθώς και ερευνητές άλλων Πανεπιστηµίων, οι οποίοι 

έχουν σχέση συνεργασίας µε το ∆.Π.Θ.  

Οι φοιτητές και οι Καθηγητές έχουν δικαίωµα να δανείζονται ορισµένο 

αριθµό βιβλίων για διάστηµα ενός µηνός. 

Η βιβλιοθήκη των Τµηµάτων ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων και Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελείται από τα εξής τµήµατα:  

• Αναγνωστήριο  

• Βιβλιοστάσιο  

• ∆ανειστικό τµήµα  

• Τµήµα περιοδικών, εφηµερίδων, χαρτών  

• Τµήµα ηλεκτρονικών υπολογιστών  

• Τµήµα οργάνωσης και επεξεργασίας του υλικού  

 

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από τις:  

 Βοηθός βιβλιοθηκονόµου: Ελένη Ζελίδου 

 Βοηθός βιβλιοθηκονόµου: Τζούλια Μπισκιτζή  

 Βοηθός βιβλιοθηκονόµου: Αντωνία Τηλιούδη 

 

Τηλέφωνο: (25520) 41181 
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

 

■ ∆ιδακτικά βιβλία 
■ Φοιτητική µέριµνα 

■ Βραβεία - Υποτροφίες 
■ Φοιτητικός Σύλλογος 
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∆∆ΙΙ∆∆ΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΑΑ    

 

Τα διδακτικά βιβλία χορηγούνται στους φοιτητές δωρεάν. Τα διδακτικά 

βιβλία εγκρίνονται από τις Συνελεύσεις των Τµηµάτων µετά από πρόταση των 

διδασκόντων. Εκδίδονται κατά κανόνα από εκδότες µε το σύστηµα του ελεύθερου 

εµπορίου ή από το Πανεπιστήµιο µε το σύστηµα της ανατύπωσης.  

Οι φοιτητές δηλώνουν τα συγγράµµατα µέσου του συστήµατος «Εύδοξος» και 

τα παραλαµβάνουν από σηµεία παραλαβής όπως βιβλιοπωλεία, εντός έκαστου 

εξαµήνου. 

 

ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΕΕΡΡΙΙΜΜΝΝΑΑ  

 

ΣΙΤΙΣΗ 

 

∆ικαιούνται δωρεάν σίτισης στο Εστιατόριο του Ιδρύµατος οι ενεργοί 

προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα δικαιολογητικά για την δωρεάν σίτιση 

κατατίθενται στο γραφείο φοιτητικής µέριµνας της Σχολής τον µήνα Μάιο κάθε 

έτους. Για τους νεοεγγραφέντες φοιτητές τα δικαιολογητικά κατατίθενται κατά την 

διάρκεια των εγγραφών τους στο Τµήµα.  

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου στην αρχή κάθε Ακαδηµαϊκού Έτους 

• Το δικαίωµα σίτισης διακόπτεται όταν αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα 

του φοιτητή για οποιοδήποτε λόγο και για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή. 

• Το δικαίωµα σίτισης χάνεται µε την αποφοίτηση και όταν η διάρκεια της 

φοίτησης υπερβαίνει τα έτη φοίτησης προσαυξανόµενα κατά το ήµισυ. 

• ∆εν έχουν δικαίωµα σίτισης οι φοιτητές που κατατάσσονται µε επιλογή για 

την απόκτηση και άλλου πτυχίου. 

 

ΣΤΕΓΑΣΗ 

 

∆ικαιούνται δωρεάν στέγαση στην φοιτητική εστία του Ιδρύµατος οι ενεργοί 

προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα δικαιολογητικά για την δωρεάν σίτιση 

κατατίθενται στο γραφείο φοιτητικής µέριµνας της Σχολής τον µήνα Μάιο κάθε 

έτους. Για τους νεοεγγραφέντες φοιτητές τα δικαιολογητικά κατατίθενται κατά την 

διάρκεια των εγγραφών τους στο Τµήµα.  

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου στην αρχή κάθε Ακαδηµαϊκού Έτους 

 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

 

∆ίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να έχουν µειωµένο εισιτήριο στις αστικές 

και υπεραστικές µετακινήσεις του εφόσον είναι κάτοχοι ακαδηµαϊκής ταυτότητας. 

Η ακαδηµαϊκή ταυτότητα εκδίδεται ηλεκτρονικά από την υπηρεσία του 

Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων και συγκεκριµένα από την 

Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας στους προπτυχιακούς και 

µεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι φοιτητές που φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου 

δεν έχουν δικαίωµα χρήσης της ακαδηµαϊκής ταυτότητας για µειωµένο εισιτήριο.  
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ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

 

∆ικαίωµα υγειονοµικής περίθαλψης έχουν όλοι οι φοιτητές, προπτυχιακοί και 

µεταπτυχιακοί, ηµεδαποί, οµογενείς και αλλοδαποί για χρονικό διάστηµα που δεν 

υπερβαίνει τα έτη φοίτησης προσαυξανόµενα κατά το ήµισυ. Σε περίπτωση 

αναστολής της φοίτησης  το δικαίωµα περίθαλψης παρατείνεται ανάλογα. 

Μετά την προσκόµιση µιας φωτογραφίας στη Γραµµατεία του Τµήµατος, 

χορηγείται στο φοιτητή Φοιτητικό Βιβλιάριο Περίθαλψής το οποίο ανανεώνεται  

κάθε Ακαδηµαϊκό Έτος.  

Αν ο φοιτητής δικαιούται περίθαλψη από άλλον ασφαλιστικό φορέα (π.χ. των 

γονέων), τότε έχει τη δυνατότητα  να επιλέξει το φορέα που επιθυµεί µε υπεύθυνη 

δήλωση που υποβάλλει στη Γραµµατεία του Τµήµατος. 

Η νοσηλεία των φοιτητών παρέχεται στη Β θέση, η οποία υπολογίζεται µε 

βάση το τιµολόγιο που ισχύει κάθε φορά για τους δηµόσιους υπαλλήλους. 

Η περίθαλψη παρέχεται αποκλειστικά µέσα στην ελληνική επικράτεια και 

ειδικότερα: α) Στον τόπο που βρίσκεται η έδρα του Πανεπιστηµίου, β) Στον τόπο 

πρακτικής εξάσκησης ή πτυχιακής µελέτης και στον τόπο της εκπαιδευτικής µελέτης 

και στον τόπο της εκπαιδευτικής εκδροµής και γ) Εκτός της έδρας του 

Πανεπιστηµίου, εφόσον το περιστατικό κρίνεται µε ιατρική γνωµάτευση ως επείγον. 

Η υγειονοµική περίθαλψη καλύπτει: 

• Ιατρική εξέταση 

• Νοσοκοµειακή περίθαλψη 

• Φαρµακευτική περίθαλψη 

• Παρακλινικές εξετάσεις 

• Κατ’ οίκον εξέταση 

• Οδοντιατρική περίθαλψη 

Επίσης δωρεάν ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη χορηγείται: 

• στους αλλοδαπούς υποτρόφους της Ελληνικής Κυβέρνησης, που 

µαθαίνουν την Ελληνική γλώσσα, προκειµένου στη συνέχεια να φοιτήσουν 

σε Ελληνική Α.Ε.Ι. 

• στους αλλοδαπούς υποτρόφους της Ελληνικής Κυβέρνησης που κάνουν 

έρευνα σε Α.Ε.Ι. ή παρακολουθούν µαθήµατα στα Ιδρύµατα αυτά σαν 

ελεύθεροι ακροατές. 

Η δαπάνη νοσηλείας των ανωτέρω περιπτώσεων, θα καλυφθεί από τα 

Νοσηλευτικά Ιδρύµατα. 
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ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΙΙΑΑ  --  ΥΥΠΠΟΟΤΤΡΡΟΟΦΦΙΙΕΕΣΣ    

 

Στους προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές, χορηγούνται Βραβεία και 

Υποτροφίες από το Ι.Κ.Υ. µε τους εξής όρους: 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

 

Βραβεία δίνονται σε: 

• Πρωτοετείς που διακρίθηκαν στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγείς µε την 

πρώτη συµµετοχή. 

• Φοιτητές µε βάση τον µέσο όρο βαθµολογίας των δύο εξαµήνων, ο οποίος 

δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 6,51. 

• Έναν αριστούχο απόφοιτο που συγκέντρωσε τη µεγαλύτερη βαθµολογία 

στο πτυχίο, µε τον όρο ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης 

που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. 

Τα βραβεία συνίστανται σε γραπτό δίπλωµα και σε χορήγηση επιστηµονικών 

βιβλίων του γνωστικού αντικειµένου των σπουδών του φοιτητή, για την αγορά των 

οποίων χορηγείται το εφάπαξ ποσό των 234,78 Ευρώ. 

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 

 

Υποτροφίες χορηγούνται σε : 

• Πρωτοετείς  που διακρίθηκαν στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής µε την 

πρώτη συµµετοχή. 

• Φοιτητές µε βάση τον µέσο όρο βαθµολογίας των δύο εξαµήνων, ο οποίος 

δεν πρέπει να είναι κατώτερος του 6,51. Το ύψος της υποτροφίας 

καθορίστηκε στο εφάπαξ ποσό των 1173,88 Ευρώ για κάθε δικαιούχο. 

Το ύψος των ως άνω ποσών καθορίζεται κάθε έτος από το ∆.Σ. του Ι.Κ.Υ. 

Για την απονοµή των Υποτροφιών και Βραβείων, πρέπει να πληρούνται οι 

εξής προϋποθέσεις: 

• Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια 

• Ποινική κατάσταση υποψηφίου. 

• Προσωπικό εισόδηµα υποψηφίου που δεν υπερβαίνει τα 8804,10 Ευρώ, το 

δε οικογενειακό δεν υπερβαίνει τα 41085,84. και προσαυξάνεται κατά 

1467,35 Ευρώ ως και το τρίτο τέκνο και κατά 2934,70 Ευρώ από τέσσερα 

τέκνα και άνω. Η περίπτωση αυτή ισχύει µόνον για τις Υποτροφίες. Ως 

προσωπικό και οικογενειακό εισόδηµα λαµβάνεται υπόψη το καθαρό 

φορολογητέο εισόδηµα. 

Φοιτητής που µετεγγράφεται µε πρόβλεψη νόµου, σε άλλο Α.Ε.Ι., διεκδικεί 

την Υποτροφία ή το Βραβείο από το Τµήµα ή τη Σχολή στην οποία επέτυχε. 

Επί ισοβαθµίας η Υποτροφία χορηγείται σε εκείνον  που έχει το χαµηλότερο 

προσωπικό και οικογενειακό εισόδηµα. 

Υποψήφιος που πληροί τους όρους της βαθµολογικής επίδοσης και τους 

όρους των οικονοµικών εισοδηµάτων, είναι δυνατόν να λάβει εκτός από το Βραβείο 

και την Υποτροφία. ∆εν χορηγείται Υποτροφία ή Βραβείο παρά µόνο τιµητικός 

τίτλος στους φοιτητές που φοιτούν: 

• Σε στρατιωτικές και Αστυνοµικές Σχολές. 
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• Είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου. 

• Είναι οµογενείς υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. 

• ∆εν πληρούν τους όρους οικονοµικών εισοδηµάτων. 
 

Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 

Τµήµατος και του Πανεπιστηµίου µετά από σχετική ανακοίνωση του Ιδρύµατος 

Κρατικών Υποτροφιών.  

Για την ανακήρυξη των υποτρόφων, ο Πρόεδρος του Τµήµατος καταρτίζει τον 

τελικό πίνακα των υποψηφίων υποτρόφων, για κάθε ακαδηµαϊκό έτος, κατ’ απόλυτη 

σειρά βαθµολογίας για κάθε έτος σπουδών, µε βάση των καθορισµένο από το Ι.Κ.Υ., 

αριθµό θέσεων, καθώς και όσων δικαιούνται τιµητικό τίτλο και τον διαβιβάζει στο 

Ι.Κ.Υ. Το ∆.Σ. του Ι.Κ.Υ. ανακηρύσσει τους υποτρόφους και τους χορηγεί το ποσό 

της Υποτροφίας µε ονοµαστική επιταγή. 

 

ΣΣΥΥΛΛΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  

 

Ο «Σύλλογος φοιτητών του Τµήµατος ∆ασολογίας & ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος 

& Φυσικών Πόρων» ιδρύθηκε στις 13 Απριλίου 2000. 

Εγγράφονται σ’ αυτόν φοιτητές του Τµήµατος. Το ανώτατο όργανο του συλλόγου 

είναι η Γενική Συνέλευση των µελών του, η οποία αποφασίζει για κάθε κρίσιµο 

πρόβληµα που αφορά τα µέλη της. 

Ο σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση και οργάνωση των φοιτητών του 

τµήµατος για τη µελέτη και επίλυση των προβληµάτων τους και την επίτευξη των 

στόχων του συλλόγου, µέσα σε ένα πνεύµα ελεύθερου δηµοκρατικού διαλόγου 

ελεύθερης διακίνησης και αντιπαράθεσης των ιδεών.  

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών απαρτίζεται από επτά 

µέλη, τους: 

Πρόεδρος: Μανίδης Αναστάσιος  

Αντιπρόεδρος: Σέγκουλης Γεώργιος 

Γραµµατέας:  Σέγκουλης Θεογένης 

Ταµίας: Λαζαρίδης Χαράλαµπος 

Ειδικός Γραµµατέας: Αδαµαντίου Βασίλειος 

Α΄ Μέλος: Κοντίδης Χρήστος 

Β΄ Μέλος: Κώστογλου Αντωνία 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

■ Εθνικές Συνεργασίες 
■ ∆ιεθνείς Συνεργασίες 
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ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ    

 

Το Τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική συνεργασία µε πολλά Πανεπιστήµια και Α.Τ.Ε.Ι. 

της χώρας όπως µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Γεωπονικό 

Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, 

το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, το Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, 

το Α.Τ.Ε.Ι Καβάλας. 

 

∆∆ΙΙΕΕΘΘΝΝΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΕΕΣΣ    

 

Το Τµήµα ∆ασολογίας και ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 

στο πλαίσιο του προγράµµατος Erasmus/Socrates πραγµατοποιεί συνεργασία 

ανταλλαγής φοιτητών και Καθηγητών µε πολλά Πανεπιστήµια του Εξωτερικού όπως 

µε το Τµήµα ∆ασολογίας του Georg-August Universität του Göttingen της 

Γερµανίας, το University of East London, το Transilvania University of Brasov, το 

Università degli Studi della Tuscia, το Banat University of Agricultural Sciences and 

Veterinary Medicine of Timisoara, το Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im 

Breisgau.  

 


