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Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 

Γραφείο Διασύνδεσης 
ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Τμήμα ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ 

Τίτλος 
Απόφοιτου: 

Γεωγράφος 

Αντικείμενο του 
τμήματος: 

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου θεραπεύει 
από το 1994 την επιστήμη της Γεωγραφίας. Μια από τις 
αρχαιότερες περιοχές γνώσης του κόσμου, η Γεωγραφία, ως 
πεδίο ακαδημαϊκής δραστηριότητας και επαγγελματικής 
πρακτικής, έχει αποκτήσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη σύγχρονη 
εποχή που απαιτεί ολοκληρωμένη, σύνθετη και διεπιστημονική 
προσέγγιση στα πολυδιάστατα ζητήματα της κοινωνίας, της 
οικονομίας και του περιβάλλοντος. 

Κατευθύνσεις  Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα (4 χρόνια) και 
οδηγούν σε ενιαίο πτυχίο Γεωγραφίας. Για την απόκτηση του 
πτυχίου  απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση ενός αριθμού 
μαθημάτων καθώς και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Τα 
μαθήματα που προσφέρονται διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ’ 
επιλογήν υποχρεωτικά (ΚΕΥ) και προαιρετικά. Τα υποχρεωτικά 
μαθήματα προσφέρουν βασική γνώση στις κύριες θεματικές 
περιοχές της Γεωγραφίας και στα βασικά μεθοδολογικά εργαλεία 
που είναι απαραίτητα για την ολοκληρωμένη κατάρτιση ενός 
γεωγράφου ανεξαρτήτως ειδικότητας. Τα κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά μαθήματα εμβαθύνουν σε τέσσερις επιλεγμένες 
ομάδες γνωστικών περιοχών της Γεωγραφίας: 
Α) ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
Β) ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
Γ) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ 
Δ) ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
 ενώ τα προαιρετικά μαθήματα καλύπτουν ειδικότερες γνωστικές 
περιοχές και εξειδικευμένα εργαλεία και μεθόδους. 

Διάρκεια 
Σπουδών: 

8 εξάμηνα 
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Γνώσεις που 
λαμβάνονται 
κατά τη διάρκεια 
των σπουδών: 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου φιλοδοξεί να απαντήσει 

στην πρόκληση της σύγχρονης, διεπιστημονικής και συνθετικής 

θεώρησης της επιστήμης της Γεωγραφίας προσφέροντας ένα 

ευρύ φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι προπτυχιακές σπουδές 

στο Τμήμα Γεωγραφίας επιδιώκουν να επιτύχουν τρεις κύριους 

στόχους.  

 Ο πρώτος στόχος είναι ο επαγγελματικός και αφορά στην 
εκπαίδευση γεωγράφων οι οποίοι θα απασχοληθούν στον 
δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα και στον κοινωνικό τομέα της 
χώρας μας ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 
εφαρμογές γεωγραφικού περιεχομένου και χαρακτήρα.  

 Ο δεύτερος στόχος είναι ο ακαδημαϊκός/ερευνητικός και 
αφορά στην εκπαίδευση γεωγράφων οι οποίοι θα 
κατευθυνθούν προς τη γεωγραφική έρευνα – τη διερεύνηση 
και ανάλυση, δηλαδή, των ποικίλλων κοινωνικών, 
οικονομικών, πολιτιστικών, και περιβαλλοντικών φαινομένων 
που διαδραματίζονται και διαμορφώνουν το χώρο της 
ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας.  

 Ο τρίτος στόχος είναι ο εκπαιδευτικός και αφορά στην 
παραγωγή αποφοίτων οι οποίοι θα στελεχώσουν την 
πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταλυκειακή εκπαίδευση 
για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στη 
σύγχρονη και επίκαιρη μορφή του.  

Αυτοί οι τρεις στόχοι αποτελούν τους άξονες συγκρότησης του 
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο αναθεωρείται 
κάθε χρόνο με σκοπό τη συνεχή ενημέρωση και τελειοποίηση του 
στο πνεύμα των ευρύτερων επιστημονικών, τεχνολογικών και 
κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων. 

ΠΕ στο οποίο (ή 
στα οποία) 
ανήκει 

Με το νόμο .υπ’ αρίθ. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/2008) που ρυθμίζει 

θέματα προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις. Οι Γεωγράφοι μπορούν να 

διορίζονται στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στον κλάδο ΠΕ04.05 

Γεωλόγων. 

Για την επαγγελματική κατοχύρωση των γεωγράφων, η Επιτροπή 

Επαγγελματικής Κατοχύρωσης του Τμήματος διαμόρφωσε το 

σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος το οποίο και δημοσιεύθηκε 

επίσημα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΠΔ 147, ΦΕΚ 124, 
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4/6/2002). Σύμφωνα με αυτό το ΠΔ, ο πτυχιούχος γεωγράφος 

μπορεί να απασχοληθεί: 

α.  Σε ερευνητικά ιδρύματα που ασχολούνται με τη μελέτη των 

επιστημών του χώρου και του ανθρώπου. 

β.  Στην εκπαίδευση, καθώς και στην επιμόρφωση των 

ασχολούμενων με τη γεωγραφική εκπαίδευση. 

γ.  Σε φορείς της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα της ειδικότητάς τους. 

δ.  Σε Διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις 

ε.  Σε εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέα: 

 για την εκπόνηση αναπτυξιακών, χωροταξικών, 
πολεοδομικών, τουριστικών και χαρτογραφικών 
μελετών  

 για την οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών 
πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπισης 
και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών  

 ως σύμβουλοι επιχειρήσεων σε θέματα χωροθέτησης 
και μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων, αξιοποίησης 
κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης, 
ερευνών αγοράς, αξιολόγησης κινήτρων, τουριστικής 
ανάπτυξης κλπ.  

 για την παραγωγή χαρτογραφικών, τουριστικών και 
άλλων πληροφοριών γεωγραφικού περιεχομένου  

 για τη διαχείριση φυσικών πόρων και εκπόνηση μελετών 
περιβαλλοντικής προστασίας και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων  

 για την εκπόνηση φυσικογεωγραφικών μελετών.  
 

Μπορεί να 
εργαστεί στον 
ιδιωτικό τομέα 
σε: 
(φορείς)  

Οι γεωγράφοι μπορούν να απασχοληθούν σε υπηρεσίες του 

δημόσιου και του ιδιωτικού και του κοινωνικού τομέα στις 

θεματικές περιοχές που προαναφέρθησαν και σε ένα πολύ 

ευρύτερο φάσμα περιοχών ακόμη. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

 Υπουργεία και όλες οι σχετικές υπηρεσίες  
 Περιφερειακές διοικήσεις και Νομαρχίες  
 Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι)  
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 Υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών  
 Ιδρύματα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και 

Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης  
 Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  
 Ερευνητικά Κέντρα  
 Στρατιωτικές Σχολές  
 Βιβλιοθήκες, Κέντρα τεκμηρίωσης και Υπηρεσίες 

Διαχείρισης Δεδομένων  
 Στατιστικές Υπηρεσίες  
 Αναπτυξιακές εταιρείες τοπικού και περιφερειακού 

χαρακτήρα  
 Δημοτικές Επιχειρήσεις  
 Ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα  
 Μελετητικά γραφεία  
 Μη κυβερνητικές οργανώσεις  

 

Μπορεί να 
εργαστεί στο 
δημόσιο τομέα 
σε: 
(φορείς) 

Η πρόσφατη ένταξη των Γεωγράφων στον κλάδο των 

εκπαιδευτικών (ΠΕ04.05) καθιστά δυνατή τη συμμετοχή τους 

στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και την πρόσληψή τους ως μόνιμο 

εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

Επίσης, από την περίοδο 2008-2009 δίνεται για πρώτη φορά η 

δυνατότητα στους αποφοίτους των Τμημάτων Γεωγραφίας να 

κάνουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες των αναπληρωτών και 

ωρομισθίων, και εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ04.05 (καθηγητές 

Φυσικών Επιστημών και ιδιαίτερα Γεωλόγων). 

Προφίλ 
απόφοιτου 
 

Η σφαιρικότητα της γνώσης που προσφέρει το Πρόγραμμα 

Σπουδών του Τμήματος Γεωγραφίας στους αποφοίτους του 

εγγυάται ότι οι γεωγράφοι μπορούν να ασχοληθούν 

επαγγελματικά με την ανάλυση και διαχείριση μιας μεγάλης 

ποικιλίας ζητημάτων του χώρου και του περιβάλλοντος, να 

συμβάλλουν στη διδασκαλία μαθημάτων Γεωγραφίας στην 

πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και τη μεταλυκειακή 

εκπαίδευση καθώς επίσης και να ασχοληθούν με τη γεωγραφική 

έρευνα. 



ΠΕ.3 Υπηρεσίες ενημέρωσης, πληροφόρησης και συμβουλευτικής προς επωφελούμενους/ες 

 

5 

Στον επαγγελματικό τομέα, οι γεωγράφοι ασχολούνται με θέματα 

που σχετίζονται γενικά με την ανάλυση και τη διαχείριση του 

χώρου. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 χαρτογραφικές μελέτες  
 ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή γεωγραφικών 

βάσεων δεδομένων  
 μελέτες αστικής, περιφερειακής και αγροτικής ανάλυσης 

και ανάπτυξης  
 χωροταξικές και πολεοδομικές μελέτες  
 τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα και μελέτες  
 περιβαλλοντικές, δημογραφικές, κοινωνικές, οικονομικές 

μελέτες  
 μελέτες διαθεσιμότητας και διαχείρισης φυσικών πόρων  
 μελέτες τουριστικής ανάλυσης και ανάπτυξης  
 μελέτες χωροθέτησης επιχειρήσεων, βιομηχανικών και 

βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, τεχνολογικών πάρκων, 
υπηρεσιών και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας και 
κοινωνικής υποδομής (σχολεία, νοσοκομεία, πάρκα, 
κατοικίες)  

 μελέτες σκοπιμότητας και επιχειρηματικά σχέδια  
 έρευνες αγοράς  
 διαμόρφωση πολιτικής σε θέματα περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά, οικονομικά, διεθνών σχέσεων  
 

Μαθήματα 
Προγράμματος 
Σπουδών 
 

https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=3 
https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=4 

Ιστοσελίδα 
τμήματος 

https://geography.aegean.gr/ 
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