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Αντικείμενο του 
Τμήματος: 

Η Γεωγραφία εξετάζει τη σημασία του χώρου και της χωρικής 
διαφοροποίησης στην κατανόηση των σύγχρονών κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών προβλημάτων, ερωτημάτων και προκλήσεων. Η 
Γεωγραφική ανάλυση αντλεί μεθοδολογίες τόσο από τις κοινωνικές όσο 
και από τις θετικές επιστήμες, αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες, 
συγκροτώντας έτσι ένα σύγχρονο διεπιστημονικό πεδίο μάθησης και 
έρευνας.  

Μαθήματα Προγράμματος 
Σπουδών: 

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

 Διάρκεια Σπουδών: 8 (οκτώ) εξάμηνα  
 Τίτλος Απόφοιτου/ης: Πτυχιούχος Τμήματος Γεωγραφίας  

https://geography.aegean.gr/
https://geography.aegean.gr/pps/index.php?content=3
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Γνώσεις/Δεξιότητες/ 
Ικανότητες  

Με την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Γεωγραφίας ο/η 
απόφοιτος/η αναμένεται:   
 
1. Να αποκτήσει γεωγραφικό τρόπο σκέψης, ώστε να αναγνωρίζει, 
περιγράφει, αναλύει και ερμηνεύει σύγχρονα περιβαλλοντικά και 
κοινωνικο-οικονομικά φαινόμενα σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και 
παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, να δίνει έμφαση στη χωρική διάσταση 
των ανθρωπογενών/ κοινωνικών φαινομένων και να αναλύει τον 
ενεργό ρόλο που παίζει ο χώρος στη δημιουργία και αναπαραγωγή 
τους.  
2. Να είναι σε θέση να αξιοποιεί τις παραπάνω γνώσεις και δεξιότητες 
στην ανάλυση, αξιολόγηση, τεκμηρίωση, οργάνωση και σύνθεση 
πληθυσμιακών, δημογραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, 
οικονομικών και πολιτικών φαινομένων.  
3. Να αναλύει και να ερμηνεύει την αμοιβαία αλληλεπίδραση του 
χώρου με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, τις κοινωνικές σχέσεις και  
πρακτικές και των μεταβολών τους  συγχρονικά και διαχρονικά. 
4. Να αντιλαμβάνεται, αξιολογεί, αναλύει και ερμηνεύει τις βασικές 
αρχές του φυσικού περιβάλλοντος, και ειδικότερα τα στοιχεία και τις 
διεργασίες της γεώσφαιρας, υδρόσφαιρας, ατμόσφαιρας, 
βιόσφαιρας και των φυσικών και οικολογικών αλληλεπιδράσεών τους. 
5. Να διακρίνει, αναλύει και αποτυπώνει τις περιβαλλοντικές πιέσεις 
και καταστροφές. 
6. Να συλλέγει, επεξεργάζεται και αναλύει ποιοτικά και ποσοτικά 
δεδομένα για τη μελέτη φυσικών και κοινωνικών φαινομένων. Να 
μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά για το σκοπό αυτό 
κατάλληλα συστήματα λογισμικού (όπως, ενδεικτικά, Στατιστικής και 
Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών). 
7. Να ερμηνεύει και δημιουργεί χάρτες και άλλες αναπαραστάσεις 
γεωγραφικών πληροφοριών. 
8. Να κρίνει και αξιολογεί τις θεωρίες χωρικής ανάπτυξης και να είναι 
σε θέση να αναλύσει ποσοτικά και ποιοτικά τα βασικά σημεία και τις 
γεωγραφικές διαστάσεις των σύγχρονων κοινωνικοοικονομικών 
δραστηριοτήτων και φαινομένων, της ισόρροπης και άνισης 
ανάπτυξης του χώρου και τις γεωγραφικές πτυχές της 
παγκοσμιοποίησης. 
9. Να γνωρίζει θεωρητικές προσεγγίσεις του χωροταξικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού, των μηχανισμών και θεσμών εφαρμογής 
τους και να αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση βασικών 
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τεχνικών αστικής και περιφερειακής ανάλυσης. 
10. Να εκπονεί, ή να συμμετέχει σε επιστημονικές ομάδες που 
εκπονούν, περιβαλλοντικές, χωροταξικές, ρυθμιστικές, πολεοδομικές, 
τοπογραφικές, ρυμοτομικές, οικονομικές και κοινωνικές μελέτες. 
11. Να στελεχώνει και να συμμετέχει σε ερευνητικές ομάδες με 
αντικείμενο φυσικά και ανθρωπογενή γεωγραφικά θέματα. 
12. Να είναι σε θέση να διδάσκει μαθήματα σχετικά με τη Γεωγραφία 
στη Δευτεροβάθμια και Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(ενδεικτικά: Γεωγραφία, Γεωγραφία/Γεωλογία, Ψηφιακή 
Χαρτογραφία, Εφαρμογές Γεωπληροφορικής). 
13. Να διαθέτει κριτική σκέψη και υπευθυνότητα κατά την 
αντιμετώπιση επιστημονικών προβλημάτων και να έχει την ικανότητα 
να τα παρουσιάζει γραπτά και προφορικά. 
14. Να αποκτήσει τις κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες που να 
του/της επιτρέπει να συμμετέχει και να συνεργάζεται εποικοδομητικά 
σε ομάδες. 
15. Να είναι ψηφιακά εγγράμματος/-η ώστε να χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά βασικές εφαρμογές πληροφορικής. 

 

Προοπτικές Απασχόλησης 
(Συνοπτικά) 

Οι απόφοιτοι-ες μπορούν να απασχοληθούν:  
 

 στην εκπόνηση αναπτυξιακών, χωροταξικών, πολεοδομικών, 
τουριστικών και χαρτογραφικών μελετών 

 στην οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και 
εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπισης και Συστημάτων 
Γεωγραφικών Πληροφοριών και ανάλυσης δεδομένων 

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

 στην παραγωγή χαρτογραφικών, τουριστικών και άλλων 
πληροφοριών γεωγραφικού περιεχομένου 

 στη διαχείριση φυσικών πόρων και εκπόνηση μελετών 
περιβαλλοντικής προστασίας και περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων 
 

Επαγγελματικά 
Δικαιώματα/ΠΕ στα οποία 
ανήκει 

 Η επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος 

Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου που ορίζονται ως 
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«πτυχιούχοι Γεωγράφοι» περιγράφεται στο το υπ. αρίθμ. 147 

Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

124/04.06.2002.  

 Επιπλέον, με το Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/Α/2008) κατοχυρώθηκε 

η ένταξη των Γεωγράφων στον κλάδο των εκπαιδευτικών 

Κατηγορίας ΠΕ04.05 Καθηγητές Φυσικών Επιστημών, 

καθιστώντας δυνατή τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό του 

ΑΣΕΠ και την πρόσληψή τους ως μόνιμο εκπαιδευτικό 

προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς επίσης και 

την ένταξή τους στους πίνακες των αναπληρωτών και 

ωρομισθίων στον κλάδο ΠΕ04.05 (καθηγητές Φυσικών 

Επιστημών και ιδιαίτερα Γεωλόγων).  

 Επιπρόσθετα, οι  πτυχιούχοι του Τμήματος Γεωγραφίας, 

μπορούν να συμμετέχουν σε Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την 

πλήρωση θέσεων ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με σειρά 

προτεραιότητας  επειδή ο τίτλος σπουδών που κατέχουν 

στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το 

γνωστικό αντικείμενο των ρητώς αναφερόμενων από σχετικές 

προκηρύξεις  πτυχίων (ενδεικτικά «Οικονομικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (κωδικός τίτλου  101)», και αποτελεί 

ισότιμο τίτλο σχολής της ημεδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Άδειες & Εγγραφές  - 

Ο/Η Απόφοιτος-η μπορεί 
να εργαστεί στο δημόσιο 
τομέα σε: (φορείς)     

 Υπουργεία  

 Περιφέρειες 

 Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι) 

 Υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών 

 Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

 Ερευνητικά Κέντρα 

 Στρατιωτικές Σχολές 

 Βιβλιοθήκες, Κέντρα τεκμηρίωσης  και Υπηρεσίες Διαχείρισης 

Δεδομένων 

 Στατιστική Υπηρεσία 

 Δημοτικές Επιχειρήσεις 

 Στην εκπαίδευση: η ένταξη των Γεωγράφων στον κλάδο των 
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εκπαιδευτικών (ΠΕ04.05) καθιστά δυνατή τη συμμετοχή τους 
στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και την πρόσληψή τους ως μόνιμο 

εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Επίσης, οι  Γεωγράφοι μπορούν να κάνουν αίτηση για ένταξη 
στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομισθίων, και 

εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ04.05 (καθηγητές Φυσικών 
Επιστημών και ιδιαίτερα Γεωλόγων). 

 

Ο/Η Απόφοιτος-η μπορεί 
να 
εργαστεί στον ιδιωτικό 
τομέα  σε: 
(φορείς) 

Οι Γεωγράφοι μπορούν να απασχοληθούν σε υπηρεσίες του ιδιωτικού 

τομέα σε ε θέματα που σχετίζονται γενικά με τη χωρική ανάλυση και 

διαχείριση αντικειμένων όπως: 

 χαρτογραφικές μελέτες 

 διαχείριση και ανάπτυξη G.I.S. συστημάτων και γεωγραφικών 

δεδομένων 

 ανάπτυξη, διαχείριση και εφαρμογή γεωγραφικών βάσεων 

δεδομένων 

 χωρική ανάλυση φαινομένων και διεργασιών 

 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 

 


