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XOΛH AΓPONOMΩN & TOΠOΓPAΦΩN MHXANIKΩN 
ηφρνο ηεο ρνιήο είλαη ε πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζε ησλ θνηηεηψλ ζηελ Εθαξ- 
κνζκέλε Επηζηήκε ηνπ Αγξνλφκνπ θαη Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ ε νπνία ζπληίζεηαη 
απφ επηκέξνπο επηζηεκνληθά αληηθείκελα φπσο είλαη ε Γεσδαηζία, ε Φσηνγξακκε- 
ηξία, ε Φσηνεξκελεία-Σειεπηζθφπεζε, ε Υαξηνγξαθία, ε Επηζηήκε ηεο Γεσγξαθη- 
θήο Πιεξνθνξίαο θαη ηα πζηήκαηα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ, ην Κηεκαηνιφγην, 
ν Πεξηθεξεηαθφο–Αζηηθφο ρεδηαζκφο θαη ε Αλάπηπμε, θαζψο θαη ε κειέηε πγθνη- 
λσληαθψλ, Τδξαπιηθψλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ. Κνκβηθφ ζεκείν θαη πιενλέθηεκα ηεο 
εηδηθφηεηαο ηνπ Αγξ. θαη Σνπνγξάθνπ Μερ. απνηειεί ε αληίιεςε θαη γλψζε ησλ ηδην- 
ηήησλ ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ θαη ηεο αθξίβεηάο ηνπο αθελφο θαη ε ηθαλφηεηα 
άξηηαο πεξηγξαθήο θαη νινθιήξσζεο ηεο γεσπιεξνθνξίαο ζε ζπζηήκαηα γεσπιε- 
ξνθνξηθήο αθεηέξνπ. Εηδηθφηεξα ηα ηειεπηαία 15 έηε, φια ηα αληηθείκελα ηεο ρνιήο 
έρνπλ απνθηήζεη λέεο δηαζηάζεηο, θπξίσο κε ηελ είζνδν ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ 
φπσο ηεο δνξπθνξηθήο ηερλνινγίαο, ησλ ςεθηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηεο πιεξνθνξηθήο 
θ.ά.. Ακεηάβιεηνο ζηφρνο είλαη ε παξνρή πςειήο πνηφηεηαο ζπνπδψλ, ε πξνζαξκν- 
γή ζηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ε άκεζε κεηαθνξά ηεο παξαγφκελεο εξεπλεηηθά 
λέαο γλψζεο ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ. Με απηά ηα εθφδηα ν 
απφθνηηνο 
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ παξαγσγηθή θαη αλαπηπμηαθή 
δξαζηεξηφηεηα ηεο ρψξαο θαη ζε κηα θνηλσλία πιεξνθνξίαο θαη γλψζεο. 
Η ρνιή απνηειείηαη απφ ηξεηο Σνκείο: 
• Σομέαρ Σοπογπαθίαρ 
• Σομέαρ Γεωγπαθίαρ και Πεπιθεπειακού σεδιαζμού 
• Σομέαρ Έπγων Τποδομήρ και Αγποηικήρ Ανάπηςξηρ 
0η ζπνπδέο δηαξθνχλ πέληε έηε (10 εμάκελα). Η θχξηα παηδεία ηνπ Αγξ. θαη Σνπνγξά- 
θνπ Μερ. είλαη ηνπνγξαθηθή. Πξνζθέξεηαη έλαο ηζρπξφο θνξκφο καζεκάησλ δηάξ- 
θεηαο έμη εμακήλσλ θαη αθνινπζνχλ ηέζζεξηο (4) εκβαζχλζεηο απφ ηηο νπνίεο ν θνη- 
ηεηήο επηιέγεη κηα θχξηα θαη κηα δεπηεξεχνπζα. 
• Σ Π ΓΡΑΦΙΑ (Ροή Ι ή Ροή ΙΙ): Δίλεηαη έκθαζε ζε ζέκαηα ηνπνγξαθίαο κέζσ 
εμεηδηθεπκέλσλ καζεκάησλ ηφζν ζεσξεηηθψλ φζν θαη ηερλνινγίαο. 
• ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ Τ – ΑΣΙΚ Τ ΥΕΔΙΑΜ Τ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Δίλεηαη έκθαζε ζε 
ζέκαηα αλάπιαζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ αζηηθνχ θαη ππεξαζηηθνχ ρψξνπ. 
• YΓKOINΩNIAKH TEXNIKH: Δίλεηαη έκθαζε ζηε κειέηε ηεο θπζηθήο ππνδνκήο 
θαη ζηε ιεηηνπξγηθή αμηνιφγεζή ηεο. 
• ΔIAXEIPIH ΤΔΑΣΙΚΩΝ Π ΡΩΝ: Δίλεηαη έκθαζε ζε ζέκαηα ηερλνγλσζίαο ζρεηη- 
θήο κε ηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. 
Σα καζήκαηαρσξίδνληαη ζε ππνρξεσηηθά θαη θαη’ επηινγήλ. 47 ππνρξεσηηθά, 7 αλή- 
θνπλ ζηελ θχξηα εκβάζπλζε θαη 4 ζηελ δεπηεξεχνπζα, 1 επηιέγεηαη απφ ηα καζήκα- 
ηα Αλζξσπηζηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ Επηζηεκψλ θαη Δηθαίνπ θαη 2 επηιέγνληαη ειεχζε- 
ξα απφ φια ηα ππφινηπα καζήκαηα ησλ εκβαζχλζεσλ. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη 
θαη καζήκαηα-ζέκαηα κε εθαξκνζκέλν ραξαθηήξα πνπ ζπλδπάδνπλ επηκέξνπο γλψ- 
ζεηο. 0η ζπνπδέο νινθιεξψλνληαη κε ηελ εθπφλεζε, ζπγγξαθή θαη παξνπζίαζε 
Δηπισκαηηθήο Εξγαζίαο απφ θάζε θνηηεηή ζην 10ν εμάκελν. 
ηε ρνιή Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ έρεη θαζηεξσζεί ε νξγαλσκέλε 
θαη ππνρξεσηηθή πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ. Γίλεηαη κεηά ην δεχηεξν, ηξίην θαη 
ηέηαξην έηνο ησλ ζπνπδψλ ζε γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Σνκέα Σνπνγξαθίαο. πλή- 
ζσο νξγαλψλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε 0ξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή άιινπο 
θξαηηθνχο θνξείο, εληφο θαη εθηφο Αηηηθήο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 
εβδνκάδσλ ηνλ Ινχιην. θνπφο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη ε πξαθηηθή εμάζθεζε ησλ θνη- 
ηεηψλ ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο εθαξκφδνληαο ζηελ ζηελ πξάμε απηά πνπ 
έρνπλ 
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δηδαρζεί, πάληα κε ηελ επίβιεςε ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ρνιήο. Όια ηα 
έμνδα ησλ θνηηεηψλ θαιχπηνληαη απφ Πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ 
Επξσπατθή Έλσζε, απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΕΜΠ, θαζψο θαη απφ ηνπο 
ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο. 
Αλεμαξηήησο εκβαζχλζεσλ θαη καζεκάησλ πνπ επηιέγνληαη, ην Δίπισκα πνπ 
απνλέκεηαη ζηνπο απνθνίηνπο είλαη εληαίν θαη εγγπάηαη ίδηα επαγγεικαηηθά 
δηθαηψκαηα.  
 
0η επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Αγξνλφκνπ θαη Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ θαιχ- 
πηνπλ ηηο εμήο πεξηνρέο: ζπιινγή, επεμεξγαζία, αλάιπζε, απφδνζε θαη δηαρείξηζε 
ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ρψξνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ πεξηβάιινληνο, γεσπιεξνθνξηθή, αλά- 
ιπζε, ζρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε ρψξνπ, ζπγθνηλσληαθά έξγα, δηαρείξηζε πδαηηθψλ 
πφξσλ, εγγεηνβειηησηηθά θαη άιια πδξαπιηθά έξγα, θαη δνκηθά θαη ηερληθά έξγα. ηε 
ρψξα καο ππάξρεη ζήκεξα ζεκαληηθή απαζρφιεζε ζε κειέηεο θαη έξγα Αγξνλφκνπ 
θαη Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ, θπξίσο ιφγσ ησλ πνιιψλ έξγσλ ππνδνκήο πνπ εθηε- 
ινχληαη, ησλ έξγσλ Γεσπιεξνθνξηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Αλάπηπμε κηαο 
Εζληθήο Τπνδνκήο Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ησλ εξγαζηψλ ηεο 
ζχληαμεο ηνπ 
Εζληθνχ Κηεκαηνινγίνπ. ηνλ θιάδν ε αλεξγία είλαη ζρεδφλ κεδεληθή. Απηφ νθείιε- 
ηαη ζηελ επειημία ζηελ επηινγή εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνπλ νη ζπνπδέο ζην Ε.Μ.Π. 
Απφθνηηνη ηεο ρνιήο Αγξνλφκσλ θαη Σνπνγξάθσλ Μεραληθψλ ζπρλά αθνινπζνχλ 
εξεπλεηηθή θαηεχζπλζε πξνο δηδαθηνξηθέο ζπνπδέο ή πεξαηηέξσ εηδίθεπζε ζηελ 
Ειιάδα ή ην εμσηεξηθφ. Η ρνιή δέρεηαη Τπνςήθηνπο Δηδάθηνξεο, ελψ ζπκκεηέρεη ζε 
αξθεηά Δηαηκεκαηηθά Πξφγξακκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΔΠΜ) ηνπ Ε.Μ.Π. ηα 
νπνία απνλέκνπλ Μεηαπηπρηαθφ Δίπισκα Εηδίθεπζεο (ΜΔΕ). Η ρνιή ζπληνλίδεη ην 
ΔΠΜ Γεσπιεξνθνξηθή θαη ην ΔΠΜ Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε. Σα ΔΠΜ απηά 
απεπζχλνληαη θαη ζε άιιεο εηδηθφηεηεο, πξνζθέξνπλ δηεπηζηεκνληθή εηδίθεπζε θαη 
δελ ζρεηίδνληαη κε επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ην Δίπισ- 
κα ηνπ Αγξνλφκνπ Σνπνγξάθνπ Μεραληθνχ. 
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