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E802 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ II, μάθημα επιλογής εαρινού εξαμήνου 

 

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση και αφομοίωση βασικών θεωρητικών και τεχνικών 

αρχών της Χαρτογραφίας και των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών που αφορούν 

στην ανάλυση του χώρου και στην απόκτηση ικανοποιητικής δεξιότητας στη χρήση 

επιλεγμένου λογισμικού ΓΣΠ. 

Το μάθημα έρχεται ως συνέχεια του αντίστοιχου, του χειμερινού εξαμήνου, και εστιάζει στην 

ανάπτυξη εξειδικευμένων θεμάτων των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της 

Χωρικής ανάλυσης. Για την παρακολούθησή του απαιτούνται γνώσεις και δεξιότητες 

χαρτογραφικής σύνθεσης και στη χρήση λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων 

Πληροφοριών. Συνεπώς, και όπως είναι προφανές, οι φοιτητές που θα το επιλέξουν 
πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το αντίστοιχο του χειμερινού εξαμήνου.  

Λόγω του γεγονότος ότι το μάθημα θα εκπονείται διαδικτυακά (τουλάχιστον τις πρώτες 
εβδομάδες) παρακαλώ να σεβαστείτε την προηγούμενη προϋπόθεση γιατί θα έχετε 
σοβαρά προβλήματα στην παρακολούθησή του. 

Σε κάθε εξάμηνο επιλέγεται και διαφορετικό θέμα εξειδίκευσης / εστίασης. Ενδεικτικά τα 

εξειδικευμένα θέματα με τα οποία ασχολείται το μάθημα αφορούν: χαρτογραφική άλγεβρα, 

γεωκωδικοποίηση, ζωνοποίηση, ανάλυση “γειτνίασης”, χωρική στατιστική, 3D χωρικά 

μοντέλα, κλπ. 

 

Ο τρόπος διεξαγωγής του μαθήματος δίνει ιδιαίτερο βάρος στην εκπόνηση εξαμηνιαίας 

υποχρεωτικής εργασίας, η πορεία της οποίας καθορίζει εν πολλοίς και το βάθος της 

θεωρητικής προσέγγισης. Η τελική βαθμολογία της επίδοσης στο μάθημα στηρίζεται 

αποκλειστικά στην εκπόνηση της εργασίας, η οποία απαιτεί και συστηματικές συναντήσεις 

για διορθώσεις, κατευθύνσεις, παρουσίαση, κλπ. 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να επιλέξουν / παρακολουθήσουν το μάθημα εκτός από την 

εγγραφή τους στην ηλεκτρονική γραμματεία πρέπει να κάνουν και εγγραφή στον 

διαδικτυακό τόπο (eclass) του μαθήματος. 
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