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Aﬁ ÙË Ì¤ÙÚËÛË ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·ﬁ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË
8:00-9:00
9:00-11:00
¶ƒ√∂¢ƒ∂π√

11:00-12:10
11:00-11:20
11:20-11:40

11:40-12:10
12:10-12:30
12:30-15:45

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 17 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2010

18:15-18:30

¶ƒ√™∂§∂À™∏ ™À¡∂¢ƒø¡, ∂°°ƒ∞º∂™, ¶ƒøπ¡√™ ∫∞º∂™
∆∂§∂∆∏ ∂¡∞ƒ•∏™
∫. ™¯È˙Ô‰‹ÌÔ˘, °. ∆Û·ÎÔ‡ÌË˜, Ã. Ã·Ù˙Ë‚·Û›ÏË˜
Ã∞πƒ∂∆π™ª√π ¶ƒ√™∫∂∫§∏ª∂¡ø¡:
Ã. ™›ÚÙ˙Ë˜, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∆∂∂
∞. ™ÈﬁÏ·˜, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ™∞∆ª ∂ª¶
∏. ∆˙È·‚ﬁ˜, ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ∆∞∆ª ∞¶£
∂ÎÚﬁÛˆÔÈ ºÔÚ¤ˆÓ
∫∏ƒÀ•∏ ∂¡∞ƒ•∏™ ∂ƒ°∞™πø¡:
√ªπ§π∞ ¶ƒ√∂¢ƒ√À ¶™¢∞∆ª:
™. •ÂÎ·Ï¿ÎË˜

18:30-18:45

∞ã ™À¡∂¢ƒπ∞: ¶ƒ√¢π∞°ƒ∞º∂™ ∆√¶√°ƒ∞ºπ∫ø¡ ¢π∞°ƒ∞ªª∞∆ø¡

«∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÚÔ‰È·ÁÚ·ÊÒÓ ∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¢È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ» - ¡. ∑∞Ã∞ƒπ∞™
«∞Ó·ıÂÒÚËÛË ÎÔÛÙÔÏÔÁ›Ô˘ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¢È·ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ»
¡. ∑∞Ã∞ƒπ∞™, Ã. µ∞§∞∫ø™∆∞™, π. ¶ƒ∂™µ∂§√™
∂ÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ - ™˘˙‹ÙËÛË
¢π∞§∂πªª∞–∫∞º∂™
µã ™À¡∂¢ƒπ∞: æ∏ºπ∞∫∂™ Ãøƒπ∫∂™ À¶√¢√ª∂™

15:30-16:45

°. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, π. ∞Ï›‰Ë˜, £. ∫·Î·Ú‰¿ÎÔ˜
«ÀÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂À°∂¶» - √.∫.Ã.∂.: ∫. ¡∂¢∞™, ∂. °ƒ∏°√ƒπ√À
«¶ÚÔÙÂÈÓﬁÌÂÓÂ˜ ¶ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ºˆÙÔÁÚ·ÌÌÂÙÚÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙ· ¶Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘
¡ﬁÌÔ˘ ∂ıÓÈÎ‹˜ ÀÔ‰ÔÌ‹˜ °Âˆ¯ˆÚÈÎÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ» - ∏. ∆™π§π°°πƒ∏™,
°. °π∞¡¡πƒ∏™, ∞. °∂øƒ°√¶√À§√™, ∆. ∫√∫∫∞™, °. °∫√À¡∆π¡∞∫√™, µ. ∆™π°∫∞™
«∞ﬁ ÙË ‰ÈﬁÙÚ· Î·È ÙÔÓ ¿˘ÚÔ, ÛÙË ÚÔÌÔÙÈÎ‹ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô»
∞. ∏§π√¢ƒ√ªπ∆∏™
«∞Ó¿Ù˘ÍË ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÙÚÈÛ‰È¿ÛÙ·ÙË˜ ·ÂÈÎﬁÓÈÛË˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÁÂˆ‰·ÈÙÈÎÒÓ
ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ¯ÚﬁÓÔ» - ™. µπ∆∞§∏™, µ. µ∂™∫√À∫∏™, °. ¶∞¡∆∞∑∏™
«∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË ÙË˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ RTK ÌÂ ¯Ú‹ÛË GNSS ÌﬁÓÈÌˆÓ
ÛÙ·ıÌÒÓ ·Ó·ÊÔÚ¿˜» - π. §∞´¡∞™. ª. ∆™∞∫πƒ∏
«™˘ÏÏÔÁ‹, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·ﬁ‰ÔÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ¯ÚﬁÓÔ»
°. ¶∏¡πø∆∏™, ¢. ™∆∞£∞™, ∫. ¡π∫√§π∆™∞™, ¢. ∆™π¡∏., ¢. ∆™π¡∏™
«∂ÎÙ›ÌËÛË ÌÈÎÚÔÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ∂ÏÏ·‰ÈÎﬁ ¯ÒÚÔ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÌﬁÓÈÌˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ
GNSS Î·È Â›‰Ú·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· HTRS07 Î·È ∂°™∞ ã87»
ª. Ã∞∆∑∏¡π∫√™, ∞. ºø∆π√À, Ã. ¶π∫ƒπ¢∞™
«∞Ó¿Ï˘ÛË ¯ˆÚÔÛÙ·ıÌÈÎÒÓ ˘„ÔÌ¤ÙÚˆÓ ÛÙÔ ÎÚ·ÙÈÎﬁ ÙÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈÎﬁ ‰›ÎÙ˘Ô ÙË˜
∂ÏÏ¿‰·˜» - Ã. ∫ø∆™∞∫∏™, ª. ∑√À§π¢∞, ¢. ∆∂ƒ∑√¶√À§√™, ∫. ∫∞∆™∞ª¶∞§√™
«¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌﬁ˜ Û˘ÓÙÂÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂°™∞ ã87 Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ HEPOS» - ª. °π∞¡¡π√À
«¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ‰È·¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ ÌÂ ÙËÏÂÈÛÎﬁËÛË – ÈÏÔÙÈÎ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ∞Ó·ÙÔÏÈÎ‹˜ ∞ÙÙÈÎ‹˜» - §. ∆√Àƒ¡∞™
«∆ÚÈÛ‰È¿ÛÙ·Ù· °Âˆ-·Ó·ÊÂÚﬁÌÂÓ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ˘„ËÏ‹˜ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ ÌÂÛ‡ÛÙËÌ·
ÎÈÓËÌ·ÙÈÎ‹˜ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË˜ (Mobile Mapping System-MMS)»
¢. ∞Àº∞¡∆√¶√À§√À, ¡. ∑À°ƒ∞™, Ã. ∫√¡∆√∂™, ∆. ¶ƒ∞™™∞™
«∆ÔÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÀËÚÂÛ›· À¶.∞.∞.∆.- πÛÙÔÚÈÎﬁ, ‰Ú·ÛÙËÚÈﬁÙËÙÂ˜, Û˘Ì‚ÔÏ‹
ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙË˜ ∂ÏÏËÓÈÎ‹˜ °ÂˆÚÁ›·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ
ÙË˜ ÙÔÔÁÚ·Ê›·˜» - ∞. ∆™∞∫∞™
°∂Àª∞

16:45-19:30

°ã ™À¡∂¢ƒπ∞: ™Ã∂¢π∞™ª√™ - √ƒ°∞¡ø™∏ ∆√À Ãøƒ√À - ∞¡∞¶∆À•∏ - ¶∂ƒπµ∞§§√¡

¶ƒ√∂¢ƒ∂π√
16:45-17:00

¶. ∫·Ú·˚ÛÎÔ˜, ∫. °ÂˆÚÁ›Ô˘, µ. ∑˘ÁÔ‡ÚË
«ÃˆÚÈÎ‹ ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË: ŒÓ· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ú¤Ì‚·ÛË˜»
∂. ™π¢∏ƒ√¶√À§√™, ¢. ºø∆∞∫∏™
«∏ ÂÎÙﬁ˜ Û¯Â‰›Ô˘ ‰ﬁÌËÛË Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÛÙÔ ÂÍˆ·ÛÙÈÎﬁ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ»
∞. ™π√§∞™, ∂. ª¶∞∫√°π∞¡¡∏™, ∞. ª∞ƒπ¢∞∫∏
«¢È·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ˘Ô‰ÔÌ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÌÔÓÙ¤ÏÔ ¢ËÌﬁÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜, Ë ÂÌÂÈÚ›·,
ÔÈ ÚÔÎÏ‹ÛÂÈ˜ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ªÂÏ¤ÙË ÂÚ›ÙˆÛË˜:
∆· ¤ÚÁ· ÙË˜ e-¶√§∂√¢√ªπ∞™» - ∫. Ã∞ª∏§√£øƒ∏™
«√È ∞ÁÚÔÓﬁÌÔÈ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔÈ ªË¯·ÓÈÎÔ› Î·È ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ º˘ÛÈÎ‹˜ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜
Î·È ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ» - ∞. ™π√§∞™, ∂. ª¶∞∫√°π∞¡¡∏™
«∞ÍÈÔÏﬁÁËÛË ¤ÚÁˆÓ Î·È Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ ﬁÚˆÓ»
°. ∆™∞∫πƒ∏™
«∞ÂÈÊÔÚÈÎ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ï›ÌÓË˜ ∞ÚÁ˘ÚÔÔ˘Ï›Ô˘»
∞. ™¶Àƒπ¢∏™

¶ƒ√∂¢ƒ∂π√
12:30-12:45
12:45-13:00

13:00-13:15
13:15-13:30
13:30-13:45
13:45-14:00
14:00-14:15

14:15-14:30
14:30-14:45
14:45-15:00
15:00-15:15

15:15-15:30

17:00-17:15
17:15-17:30

17:30-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15

18:45-19:00
19:00-19:30

«¶ÏËÚÔÊÔÚÈÎﬁ Û‡ÛÙËÌ· ˘‰·ÙÈÎÒÓ ﬁÚˆÓ (˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË – ÚÔÔÙÈÎ¤˜)»
£. ∆™π∞§∞™
«√ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·: ∏ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎ‹ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË
ÙË˜ ·ÁÎﬁÛÌÈ·˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ Û˘ÌÊˆÓ›·˜» - ª. §∞ª¶ƒ√À
«¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜ Â‰¿ÊÔ˘˜ ÌÂ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·» - °. µ√∑π∫∏™
∂ÚˆÙ‹ÛÂÈ˜ - ™˘˙‹ÙËÛË

™∞µµ∞∆√ 18 ¢∂∫∂ªµƒπ√À 2010
8:00-9:00
9:00-11:15

¶ƒ√™∂§∂À™∏ ™À¡∂¢ƒø¡, ∂°°ƒ∞º∂™
¢ã ™À¡∂¢ƒπ∞: ∂ƒ°∞ À¶√¢√ª∏™

11:15-11:45

π. ª·Ó·Ó¿˜, °. ∫¿Ô˜, ¶. ™Ù·Ì¿ÙË˜
«∏ ÙÂ¯ÓËÙ‹ ÓÔËÌÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜» - ∞. ºƒ∞°∫√™
«∂ÈÏÔÁ‹ ı¤ÛÂˆÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ã·ÏÎÈ‰ÈÎ‹
ÌÂ ¯Ú‹ÛË „ËÊÈÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ GIS» - ™. Ã∞∆∑∏™∞µµ∞™
«∏ ÛËÌ·Û›· ÙË˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË˜ ÙË˜ ·Ú·ÌﬁÚÊˆÛË˜ ÙˆÓ ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·Ù¿
ÙÈ˜ Ê¿ÛÂÈ˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜- √ ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞∆ª» - ª. ™∞∫∂§§∞ƒπ√À
«∏ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ÙÂ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÁÂˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ
ÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔÎÈÓËÙﬁ‰ÚÔÌˆÓ»
£. ¢√°∞¡∏™, µ. Ã∞§∫π∞™, °. °∫∞¡π∞
«™˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎ‹ Î·È ·ÛÊ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ» - µ. æ∞ƒπ∞¡√™, ∫. ∞¡∆ø¡π√À
«¢ÈÂÚÂ‡ÓËÛË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙË˜ ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ Â›ÁÂÈ·˜ Û¿ÚˆÛË˜ laser ÛÂ ÂÚÁ·Û›Â˜
ÂÈÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛËÚ¿ÁÁˆÓ: ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÛÙË Û‹Ú·ÁÁ· ∆ÂÌÒÓ ∆1»
∂. ∫∞¡∆π∞¡∏™, µ. ∞¶√™∆√§√¶√À§√™, µ. °∫π∫∞™
«√È Â›ÁÂÈÔÈ Û·ÚˆÙ¤˜ laser ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙÔ˘ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘
ªË¯·ÓÈÎÔ‡» - ª. •π¡√°∞§√™
«¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌﬁ˜ ÙË˜ ·Ú·ÌﬁÚÊˆÛË˜- ·ÓÙÔ¯‹˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘ÒÓ ÌÂ ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙË˜
ÂÏÂÁ¯ﬁÌÂÓË˜ ÊﬁÚÙÈÛË˜ ÛÂ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁ ¯ÚﬁÓÔ» - ∂. §∞ª¶ƒ√À, ∞. ∏§π√¢ƒ√ªπ∆∏™
«∞·ÏÏÔÙÚÈÒÛÂÈ˜ Î·È Ó¤ÔÈ ·˘ÙÔÎÈÓËÙﬁ‰ÚÔÌÔÈ. AÓ·ÁÎ·›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ıÂÒÚËÛË
ÙˆÓ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂˆÓ Î·È ÛÙÈ˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ÂÎﬁÓËÛË˜ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ
ÎÙËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË˜» - °. ¢∏ª∏∆ƒπ√À, ™. ª¶∞™π√À∫∞, Ã. ¶√∆™π√À, ª. Ã∞¡√™
¢π∞§∂πªª∞–∫∞º∂™

11:45-14:30

∂ã ™À¡∂¢ƒπ∞: ∂£¡π∫√ ∫∆∏ª∞∆√§√°π√

¶ƒ√∂¢ƒ∂π√
11:45-12:00
12:00-12:15
12:15-12:30
12:30-12:45
12:45-13:00

14:15-14:30
14:30-15:30

π. ¶Ú¤Û‚ÂÏÔ˜, °. ∞ÁÁÂÏ¤ÙÔ˜, ™. ¶·ÁÈ·Ù¿ÎË˜
«∆Ô ∂ıÓÈÎﬁ ∫ÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ Û‹ÌÂÚ·» - ∞. ∞ƒµ∞¡π∆∏™
«∂È¯ÂÈÚËÛÈ·Îﬁ˜ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ˜ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘» - ¢. ƒ√∫√™
«The chartered surveyor in Britain cadastral» - D. POWEL
«Secure property rights - a necessity for economic development» - H. ONSRUD
«£ÂÛÌÈÎ¤˜ ÁÚ·ÌÌ¤˜, ÚÔ¸ﬁıÂÛË Î·È ÛÙﬁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘»
¡. §∞ª¶ƒ√¶√À§√™
«æËÊÈ·Îﬁ ÎÙËÌ·ÙÔÏﬁÁÈÔ ÛÂ ·ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓÂ˜ ‰ÔÌ¤˜» - §. ∫π∆™∞ƒ∞™, °. ª∞ƒ√À∫∏™
«√ ÚﬁÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÓﬁÌÔ˘ ∆ÔÔÁÚ¿ÊÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ ·ÚﬁÓ
Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫ÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘» - ¶™¢∞∆ª
«∏ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Î‹ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›Ô˘» - ¶. ∑∂¡∆∂§∏™
«√È Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ·Ó·‰·ÛÌÔ› ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË» - Ã. ¶√∆™π√À
«∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎ¤˜ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ¤ÓÙ·ÍË˜ ‰È·ÓÔÌÒÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›·˜ ÛÙÔ ∂°™∞ ’87» ¢. ∞ª¶∞∆∑π¢∏™, ¡. ∫∞§∞ª∞∫∏™, ∫. ∫∞∆™∞ª¶∞§√™, Ã. ∫ø∆™∞∫∏™
«¢È¿ıÂÛË ÔÚıÔÂÈÎﬁÓˆÓ LSO ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÌÂ ·ÓÔÈÎÙﬁ ÏÔÁÈÛÌÈÎﬁ» - §. ∆√Àƒ¡∞™
∂§∞ºƒÀ °∂Àª∞

15:30-17:30

™∆ã ™À¡∂¢ƒπ∞: ∞°ƒ√¡√ª√™ ∆√¶√°ƒ∞º√™ ª∏Ã∞¡π∫√™: ƒ√§√™ & ∂•∂§π•∏

¶ƒ√∂¢ƒ∂π√
15:30-16:00
16:00-16:15
16:15-16:30

∞. ∫ÔÛÌ›‰Ô˘, π. ∞Ú¯ÔÓÙ¿ÎË˜, £. µÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓË˜
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Οι Αγρονόμοι-Τοπογράφοι Μηχανικοί και το Εργαστήριο Φυσικής
Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Σιόλας, Α. & Μπακογιάννης, Ε.

Εισαγωγή
Η μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος και των μεταβλητών του και οι εργασίες που
επιτελούνται στον γήινο χώρο αποτελούν αναγκαίες γνώσεις για τον Αγρονόμο και
Τοπογράφο Μηχανικό στην άσκηση της Επιστήμης του, αφού μέρος της ενάσκησης του
επαγγέλματος του τον φέρνει αντιμέτωπο με την εκτίμηση, μέτρηση, απόδοση και
συσχετισμό των φυσικών περιβαλλοντικών μεταβλητών.
Η ανάγκη της άσκησης και της άμεσης γνώσης των σπουδαστών της ΣΑΤΜ με μεθόδους
και τεχνικές που να εμπεδώνουν τις θεωρητικές γνώσεις στα θέματα της Μετεωρολογίας
και Κλιματολογίας, των Γεωμορφολογικών, Βιογεωγραφικών εξελίξεων και του
Ενεργειακού κύκλου είναι αναγκαία στοιχεία για μία ολοκληρωμένη γνώση των
πολλαπλών μεταβλητών του φυσικού περιβάλλοντος.
Αντίστοιχα, η σπουδή και η έρευνα των επιπτώσεων των ανθρωπίνων δράσεων στο
περιβάλλον γίνεται μία πλέον αναγκαία επιστημονική απαίτηση που ο Σπουδαστής της
ΣΑΤΜ πρέπει να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται άμεσα, αφού ως ειδικός Μηχανικός θα
κληθεί να παρέμβει με έργα και προγράμματα που σαφώς δημιουργούν επιπτώσεις στο
περιβάλλον.
Η λειτουργία μοντέλων προσομοίωσης, η χρήση δορυφορικών δεδομένων και η εξέλιξη
των GIS αποτελούν τα σύγχρονα εργαλεία για να προσφέρουν στον σπουδαστή την
εποπτική αντίληψη φαινομένων, που στο παρελθόν, μόνον απλή μαθηματική προσέγγιση
ή επίπονη έρευνα των έργων του παρελθόντος μπορούσαν να του προσφέρουν κάποιες
εμπειρίες.
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Το γεγονός ότι η Φυσική Γεωγραφία, οι επιπτώσεις για το περιβάλλον είναι τα μαθήματα
που προσφέρονται στους Αγρονόμους Τοπογράφους και τους δίνουν τη γνώση των
δομών του γήινου φυσικού περιβάλλοντος, συνηγορούν ώστε η ανάπτυξη εργαστηρίου
στους επιστημονικούς αυτούς χώρους τους προσφέρει πρόσθετες επιστημονικές
εμπειρίες. Δεδομένου δε ότι ο Ελληνικός φυσικός χώρος έχει μία τεράστια κλιματική,
γεωμορφολογική και βλαστητική ποικιλότητα υποχρεώνει την εργαστηριακή εμπέδωση
των γνώσεων στις ελληνικές συνθήκες.
Ακόμα το εργαστήριο πέραν των ασκήσεων επιδιώκει την ανάπτυξη χώρων άσκησης
στον ελεύθερο φυσικό χώρο, όπως αυτού της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου αλλά και
δύο ακόμα εναλλακτικών χώρων, όπως στην Πάρνηθα και Υμηττό, όπου οι σπουδαστές
αποκτούν εμπειρίες υπαίθρου με ασκήσεις και παρατήρηση σε πραγματικές συνθήκες .
Το εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βρίσκεται σε
συνεργασία τόσο με το εργαστήριο Γεωγραφίας του Τομέα, αλλά και άλλων
εργαστηρίων της ΣΑΤΜ και συνδυάζει τη σφαιρική συσχέτιση των φυσικών μεταβλητών
με τις μεθόδους και τεχνικές των άλλων ειδικοτήτων. Πέραν όμως των εκπαιδευτικών
στόχων σε επίπεδο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών γνώσεων, ο αυξανόμενος αριθμός
Διπλωματικών εργασιών στους τόσο ευαίσθητους τομείς της διαχείρισης των φυσικών
πόρων και των επιπτώσεων στο περιβάλλον, δείχνει τη δυναμική στις επιλογές των
σπουδαστών να ασχοληθούν με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
Νέοι επιστημονικοί τομείς όπως αυτοί της απογραφής και εκτίμησης των τοπιακών
ενοτήτων, της αντοχής του χώρου σε αναπτυξιακά έργα, του περιφερειακού σχεδιασμού
και ολοκληρωμένων προγραμμάτων και των επιπτώσεων στο περιβάλλον μπορούν να
καλλιεργηθούν και αναδειχθούν κατάλληλα μέσα σε ένα ανάλογο εργαστηριακό
περιβάλλον. Οι νέες επαγγελματικές προκλήσεις για τους Αγρονόμους και Τοπογράφους
Μηχανικούς όπως αυτές του Εθνικού Κτηματολογίου, του Εδαφολογικού και
Οικολογικού χάρτη της Ελλάδας, της υποχρεωτικής σύνταξης Μελετών Επιπτώσεων στο
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Περιβάλλον, τυγχάνουν ανάλογης προσοχής στους Σπουδαστές της ΣΑΤΜ αφού όλα
αυτά έχουν σχέση με τον ποιοτικό χαρακτήρα των μεταβλητών του φυσικού
περιβάλλοντος.
Προφίλ
Το Εργαστήριο συμπληρώνει το εκπαιδευτικό έργο του Τομέα Γεωγραφίας και
Περιφερειακού Σχεδιασμού καλύπτοντας τα αντικείμενα αιχμής όπως αυτά που
αναφέρονται στην ποιότητα του περιβάλλοντος και στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
Δραστηριότητες:
Το Εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με το εγκεκριμένο κατά την ίδρυσή του Κανονισμό
λειτουργίας και σύμφωνα με το ΠΔ 322/2000 (Ιδρυτής Καθηγητής Κώστας Κασσιός )και
του Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΜΠ.
Η αποστολή του Εργαστηρίου συνοψίζεται στα εξής:
-

Κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών στα
επιστημονικά

πεδία

της

Φυσικής

Γεωγραφίας,

του

Περιβάλλοντος,

της

Πολεοδομίας, του Οικιστικού Δικτύου και της Βιώσιμης Κινητικότητας.
-

Ανάπτυξη και διεξαγωγή έρευνας σε συναφή θέματα.

-

Διεξαγωγή και προαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων.

-

Συνεργασία με άλλα συναφή προς τα Επιστημονικά του πεδία Εργαστήρια και
Επιστημονικά Κέντρα της χώρας αλλά και της αλλοδαπής.

-

Διοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, επιστημονικών συναντήσεων, σεμιναρίων και
εκπαιδευτικών πακέτων για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση επιστημόνων.

-

Την παραγωγή τεχνογνωσίας σε θέματα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά
και στην ποιοτική εκτίμηση του περιβάλλοντος.

-

Συμμετοχή στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΜΠ για συναφή θέματα.

Ερευνητικά προγράμματα
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Τα επιστημονικά πεδία που εστιάζονται οι δραστηριότητες του εργαστηρίου είναι:


Η σπουδή των μεταβλητών του φυσικού περιβάλλοντος και των σχέσεων μεταξύ
των μεταβλητών.



Η εκτίμηση και μέτρηση των φυσικών μεταβλητών, η κατανομή τους στο φυσικό
χώρο, τα αίτια που δημιουργούν τις κατανομές αυτές, όπως επίσης και τις
ανθρώπινες παρεμβάσεις και επιπτώσεις.



Η ποσοτικοποίηση, μέτρηση και εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από
έργα, προγράμματα, σχεδιασμούς και πολιτικές.



Ο Οικιστικός και Πολεοδομικός Σχεδιασμός με περιβαλλοντικά κριτήρια.



Η αστική βιώσιμη κινητικότητα.

Η έρευνα του εργαστηρίου αναπτύσσεται στα παρακάτω πεδία:


Στο ρόλο και τη συμπεριφορά των φυσικών μεταβλητών στο σχεδιασμό του
χώρου.



Στη μέτρηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των φυσικών
μεταβλητών (εδάφους, νερού, αέρα, τοπίου, κλπ).



Στην ποσοτική εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ανθρώπινες
δραστηριότητες λόγω έργων, προγραμμάτων, σχεδιασμών και πολιτικών.



Στην ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων μέσα από τη σύνταξη προδιαγραφών και
προτύπων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.



Στην εκτίμηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος και κύρια των
οπτικών πόρων και τοπίου.



Στην

αποκατάσταση

του

τοπίου

και

περιβάλλοντος

από

ανθρώπινες

δραστηριότητες.


Στην διατύπωση εκτιμήσεων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τη διερεύνηση
των επιπτώσεων, προγραμμάτων, σχεδιασμών και πολιτικών.



Στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στην πόλη



Στην αναβάθμιση του Δημόσιου Χώρου



Στις ανθρώπινες μετακινήσεις (ευχάριστες, άνετες και ασφαλείς)



Στο σχεδιασμό ενός υγιούς Αστικού Περιβάλλοντος
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Στην προώθηση του Περπατήματος, της Δημόσιας Συγκοινωνίας, του Ποδηλάτου

Στο Εργαστήριο εντάσσεται και το Ελληνικό Κέντρο Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Οι
σκοποί και ο επιδιώξεις του είναι ερευνητικοί και ενημερωτικοί για τα θέματα
Επιπτώσεων

και

Αποκατάστασης

του

Περιβάλλοντος

από

τις

ανθρώπινες

δραστηριότητες στον ελληνικό και κοινοτικό χώρο. Οι υπηρεσίες/δυνατότητες που
παρέχει είναι:


Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον ελληνικό
και διεθνή χώρο.



Διατύπωση εκτιμήσεων για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.



Συντονισμός και εκπόνηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.



Λειτουργία βιβλιοθήκης με υλικό που σχετίζεται άμεσα με τις ΜΕΠ.



Τράπεζα πληροφοριών (Data Bank), με την καταγραφή και κατάταξη των ΜΕΠ
από την εφαρμογή της Οδηγίας Ε.Ο.Κ. 85/337 και της ελληνικής ΚΥΑ (Κοινής
Υπουργικής Απόφασης) 64269/5387/25-10-90 στον ελληνικό χώρο.



Αρχείο Μελετών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και σχετική βιβλιογραφία για την
υποβοήθηση των Ελλήνων τεχνικών να ενημερωθούν για τις ΜΕΠ.



Παροχή πληροφοριών μέσω διαδικτύου Internet.



Συνεχή συνεργασία με τα αντίστοιχα κέντρα τη ΕΕ καθώς κα ε Πανεπιστήμια και
Ερευνητικά Κέντρα.



Συντονισμός και διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων, συνεδρίων και
ομάδων εργασίας.

Υποδομές
Η υποδομή του Εργαστηρίου συνίσταται στην ύπαρξη ειδικής αίθουσας στον 2ο όροφο
του κτηρίου Βέη της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών με δυνατότητα
άσκησης 20-25 Σπουδαστών. Το Εργαστήριο διαθέτει έναν ικανοποιητικό εξοπλισμό στο
ειδικό λογισμικό σχεδιασμού του τοπίου και περιβάλλοντος και ειδικά όργανα μέτρησης
των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως
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ενδεικτικά όξινης βροχής, θορύβου, ακτινοβολιών, stress βιομάζας, GIS εδάφους, νερού,
μετρητές οξύτητας (πεχάμετρα), μετρητές BOD, κλπ.
Το Εργαστήριο διαθέτει τις εξής κατηγορίες οργάνων:


Μετεωρολογικό ιστό στο κτήριο Βέη με online μετάδοση δεδομένων
βροχόπτωσης, θερμοκρασίας, ηλιακής ακτινοβολίας, ταχύτητας και κατεύθυνσης
ανέμου, σχετικής υγρασίας και software για αθροιστικά αποτελέσματα και
επεξεργασίας στοιχείων.



Όργανα μέτρησης όξινης βροχής και ποιότητας νερών.



Όργανα μέτρησης θορύβου.



Όργανα μέτρησης BOD.



Όργανα μέτρησης stress βλαστήσεως.



Όργανα μέτρησης CO και CO2.



Όργανα Εκτίμησης Εδαφικών Συνθηκών CP4.



Όργανα μέτρησης μετεωρολογικών μεταβλητών.



Όργανα προσδιορισμού μακρο και ιχνοστοιχείων εδάφους.

Ερευνητικά προγράμματα που έχουν εκπονηθεί από μέλη ΔΕΠ του Εργαστήριου
Φυσικής Γεωγραφίας και Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων



Ερευνητικό πρόγραμμα Σχοινιά-Μαραθώνα,ΥΠΕΧΩΔΕ 1992.

Σημασία: Ανάπτυξη τρόπων διαχείρισης ευαίσθητων οικοσυστημάτων με πολλαπλές
επιπτώσεις από την ανθρώπινη δραστηριότητα και εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην
διαχείριση του περιβάλλοντος.


Διακρατική Συνεργασία με DLR-Μονάχου, ΥΒΕΤ/ΓΓΕΤ 1993.

Σημασία: Έρευνα για την οριοθέτηση, διαχείριση και παρακολούθηση των Βιοτόπων
(υγροτόπων και χερσαίων), με τηλεπισκοπικές και επίγειες τεχνικές (Περίπτωση ΣχοινιάΜαραθώνα).


Διερεύνηση Μεθόδου Διαφύλαξης, Διαχείρισης, Αξιοποίησης Ορεινών Όγκων - Η
Περίπτωση Κρήτης, ΥΠΕΧΩΔΕ 1992 (Διεκόπη).
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Σημασία: Να αναπτυχθεί μεθοδολογία προκειμένου να διαφυλαχθούν, διαχειριστούν και
αξιοποιηθούν οι ορεινοί όγκοι στην περιοχή της Κρήτης.


Ελληνικό Κέντρο Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΚΠΕ),

EE-DG XI B2 και

ΥΠΕΧΩΔΕ 1996. Σημασία: Το ΕΚΠΕ θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη
εφαρμογή της οδηγίας 85/337 και ΚΥΑ για τις Επιπτώσεις στο Περιβάλλον και θα
βοηθήσει στην καλλίτερη ενημέρωση και εκπαίδευση των Ελλήνων ειδικών στην
Εφαρμογή των Μελετών Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.


Μέθοδοι Δημοσιοποίησης Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, DG XIΥΠΕΧΩΔΕ.

Σημασία: Ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων για καλλίτερη κατανόηση - πιο αντικειμενική
και πληρέστερη πραγματοποίηση ΜΠΕ.


Πρόγραμμα MEDENET/MEDCAMPUS, EE-Ιορδανία, Κύπρος 1995.

Σημασία: Το δίκτυο που θα δημιουργηθεί θα επιτρέψει τη διάδοση του ερευνητικού
έργου του Τομέα για την συμμετοχή του και συναφών Τμημάτων σε ερευνητικά έργα με
τις Μεσογειακές χώρες εκτός Ε.Ε.


Ποιοτική Εκτίμηση Περιβάλλοντος και Χρήσεων Γης Περιοχής Μαλακάσας
Ωρωπού, ΟΤΑ 1995.

Σημασία: Να βοηθηθούν οι Δήμοι και Κοινότητες στη σωστή διαχείριση του χώρου
τους και να αποφευχθούν περιβαλλοντικές καταστροφές.


Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, ΕΜΠ
1997.



Έρευνα καθορισμού κριτηρίων επιλογής και των τεχνικών εγκατάστασης αστικού
πρασίνου στον Πολεοδομικό ιστό του Λεκανοπεδίου, ΥΠΕΧΩΔΕ 1998.

Σημασία: Η χωρίς έλεγχο δημιουργία πρασίνου σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς
χώρους της πόλης έχουν δημιουργήσει μία οικολογική αναρχία που αισθητικά,
λειτουργικά και οικονομικά επιβαρύνει το ήδη βεβαρημένο πολεοδομικό χάος. Ο
καθορισμός οικολογικών ζωνών στον πολεοδομικό ιστό με την επιλογή των κατάλληλων
βλαστητικών ειδών ανά οικο-ζώνη και είδος δραστηριότητας (έργο) θα οδηγήσει στη
δημιουργία ενός υγιειούς, βιώσιμου και αισθητικά αποδεκτού πρασίνου.
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Πιλοτικό Πρόγραμμα Ανάπλασης Ελεύθερων Χώρων Σχολείων Δήμου Αθηναίων,
Δήμος Αθηναίων 1999.

Σημασία: Οι ζωτικοί χώροι των σχολείων θα εμπλουτιστούν με ειδικό πράσινο, με
ασφαλή σύγχρονα υλικά δαπέδων και ενίσχυση των εκπαιδευτικών ευκαιριών που πρέπει
να προσφέρει ένας ελεύθερος σχολικός χώρος. Από την έρευνα θα προκύψουν
γενικότερες τεχνικές κατευθύνσεις που θα χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες του
Δήμου Αθηναίων αλλά και του ΟΣΚ.


Αξιολόγηση-Συμπλήρωση ΜΠΕ Ορυχείων ΔΕΗ και Καθορισμός Ερευνητικών
Προτεραιοτήτων, ΔΕΗ 1999.

Σημασία: Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ/ΔΛΕ
προκειμένου να προγραμματίσει και αναθέσει την εκτέλεση ερευνητικών έργων που θα
προκύψουν από την αξιολόγηση των ΜΠΕ προκειμένου να προχωρήσει στην
αποκατάσταση περιβάλλοντος ορυχείων.


ADAPT Προσαρμογή του Επιστημονικού Δυναμικού Κλάδου Μεταλλείων σε
Πρακτικές και Μεθόδους Πρόληψης και Προστασίας Περιβάλλοντος, ΕΕ και
Υπ.Εργασίας 1999. Σημασία: Τα μεταλλεία είναι μια δυναμική ομάδα στο χώρο της
παραγωγής τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παράλληλα
εκμάθηση στον τομέα διαχείρισης του περιβάλλοντος. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
θα συντελέσει στην βιώσιμη ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου.



Έρευνα καθορισμού δεικτών περιβάλλοντος για αειφορική διαχείριση του
Αισθητικού Δάσους Πευκιά – Ξυλοκάστρου, Δήμος Ξυλοκάστρου, 2000.

Σημασία: Διερεύνηση για τον καθορισμό τιμών περιβαλλοντικών δεικτών που έχουν
αποφασιστική σημασία για μια αειφορική διαχείριση του Αισθητικού Δάσους ΠευκιάΞυλοκάστρου. Θα διερευνηθεί η υφιστάμενη κατάσταση και αντοχή του χώρου σε
διάφορες διαχειριστικές παρεμβάσεις με στόχο την αειφορική διαχείριση του Αισθητικού
Δάσους και τον καθορισμό της αντοχής των χώρων χωρίς μη αναστρεπτά αποτελέσματα
για το φυσικό χώρο.


Σχεδιασμός-Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
(ΕΠΕΑΕΚ), Υπ.Παιδείας 2001.
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Σημασία: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για θέματα περιβάλλοντος για την
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναφερόμενο στην Αναγνώριση του
Περιβάλλοντος, στις σχέσεις και μεταβολές περιβάλλοντος-ανθρώπου μέσα από νέες
τεχνολογίες και νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ανασυγκρότηση της σχολικής
εργασίας.


Ένταξη του ποδηλάτου στην ελληνική πόλη και Χάραξη πολιτικής για το

μηχανοκίνητο δίκυκλο». 2001-2004. Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών.


«PLUME - Planning and Urban Mobility in Europe», Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG

Research. ΕΜΠ-ΣΑΤΜ. 2002-2004.


«‘Έρευνα για τη χάραξη στρατηγικής βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο

Κορυδαλλού», Δήμος Κορυδαλλού, ΣΑΤΜ-ΕΜΠ, 2005-2006.


« Ανάλυση και αναγνώριση της αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής φυσιογνωμίας της
νήσου Νάξου και διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου προστασίας» Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας &
Περιφερειακού Σχεδιασμού. Xρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Αιγαίου (2005 …).



«BYPAD - Platform. Further Implementation αnd Improvement οf Cycling

Audits ιn EU Cities αnd Regions. Training of Certified Auditors and Continuous
Exchange of Knowledge on Cycling Policy by Setting up a Bypad Platform», Εθνικό
Μετσόβιο

Πολυτεχνείο,

Σχολή

Αγρονόμων-Τοπογράφων

Μηχανικών,

Τομέας

Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού. Χρηματοδοτούμενο από την Ευρ. Επιτροπή.


«CYRONMED: Cycle Route Network of Mediterranean region», Εθνικό

Μετσόβιο
Γεωγραφίας

Πολυτεχνείο,
&

Σχολή

Περιφερειακού

Αγρονόμων-Τοπογράφων
Σχεδιασμού.

Μηχανικών,

Ανταγωνιστικό

Τομέας

πρόγραμμα

χρηματοδοτούμενο από τo European Regional Development Fund (ERDF) και Εθνικούς
πόρους στο πλαίσιο του INTERREG III B ARCHIMED, Άξονας ΙΙ: Transport and
Telecommunications Networks, Μέτρο 2.1: Development of effective and sustainable
transport systems, 2006-2008.


«Αποκατάσταση του πληθυσμού, των δραστηριοτήτων, των υποδομών και του

περιβάλλοντος του Δήμου Στυρέων του Ν.Ευβοίας», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
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Σχολή Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού
Σχεδιασμού. Xρηματοδοτούμενο από τον Δήμο Στυρέων (2008 -…).


«Μέτρα εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού.

Εξειδίκευση της στρατηγικής της Ελλάδας για την αστική κινητικότητα με πιλοτική
έρευνα σε περιοχές της Αθήνας», Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή ΑγρονόμωνΤοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού.
Xρηματοδοτούμενο από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας
Περιβάλλοντος Αθήνας (2008 -…).


«Έρευνα μεθόδων εφαρμογής για την προώθηση συνθηκών

κινητικότητας στην Ελλάδα.»

βιώσιμης

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων-

Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού.
Xρηματοδοτούμενο από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας
Περιβάλλοντος Αθήνας (2008 -…).


«Έρευνα μέτρων εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού.
Εξειδίκευση της στρατηγικής της Ελλάδας για την αστική κινητικότητα με πιλοτική
έρευνα σε περιοχές της Αθήνας». Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή ΑγρονόμωνΤοπογράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού.
Xρηματοδοτούμενο από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας
Περιβάλλοντος Αθήνας (2009 -…).

Άλλες Δραστηριότητες
Το Εργαστήριο –το προσωπικό του-παράλληλα με τις Εκπαιδευτικές του υπηρεσίες και
δραστηριότητες στο ΕΜΠ προσφέρει διδακτικές δυνατότητες (Σεμινάρια-άσκηση) και σε
συναφή προγράμματα Μεταπτυχιακού κύκλου όπως στο Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) , Γεωπληροφορικής ΕΜΠ κ.α.

10

Ακόμα βρίσκεται σε επαφή και συνεργασία με ανάλογα Εργαστήρια και Κέντρα
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΕΕ (Ιταλίας, Ην.Βασιλείου, Ολλανδίας,Γερμανίας,
EPA –USA κ.α.
Εξέδιδε το τριμηνιαίο Περιοδικό «Δελτίο Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» μέχρι της
εξαντλήσεως των οικονομικών του διαθεσίμων.
Στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΜΠ ‘Αρχιμήδης’ και σε συνεργασία με άλλα
Εργαστήρια του ΕΜΠ (Ηλεκτρολόγων) ανέπτυξε το πρόγραμμα εκτίμησης ποιότητας
Τοπίου

με την ονομασία “SCAPEVIEWER” που έχει κατοχυρωθεί με Δίπλωμα

Ευρεσιτεχνίας.
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