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NATURAL HAZARDS AND DISASTER MITIGATION

Σύντομη περιγραφή των μαθημάτων του Ενδεικτικού προγράμματος 
σπουδών που παρουσιάζεται στο άρθρο 10.1. του παρόντος κανονισμού:

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικό
ς

Τίτλος Μαθήματος
Είδος

Μαθήματο
ς

Π.Μ.
(ECTS

)

Υ 01

Περιβαλλοντικές Αλλαγές και Φυσικοί 
Κίνδυνοι

Environmental Changes and Natural 
Hazards 

Υ 5

Διερεύνηση  της  δράσης  των  φυσικών  περιβαλλοντικών
διεργασιών  που  μπορεί  να  αποτελέσουν  κινδύνους  και  να
προκαλέσουν  καταστροφές  στη  φύση  και  στην  ανθρώπινη
κοινωνία.  Εξετάζονται  γεωλογικές  διεργασίες  (π.χ.  σεισμοί,
ηφαιστειακές  εκρήξεις,  κατολισθήσεις,  παλιρροϊκά  κύματα
βαρύτητας/τσουνάμι),  ατμοσφαιρικές  διεργασίες  (π.χ.  τροπικοί
κυκλώνες, σίφωνες, ακραίες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, ξηρασία),
σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και συναφείς επιπτώσεις (π.χ.
πυρκαγιές). Μελετάται το ενδεχόμενο κατά το οποίο η παγκόσμια
αλλαγή κλίματος να οδηγήσει σε μια μεταβαλλόμενη γεωγραφία
των φυσικών κινδύνων και των πληθυσμών που είναι ευπαθείς.
Εξετάζονται  προβλήματα  και  δράσεις  αντιμετώπισης  της
ευπάθειας  των  συστημάτων,  μέσα  από  μεθόδους  εκτίμησης  και
διαχείρισης  της  επικινδυνότητας  (π.χ.  διαχείριση  κρίσεων  και
κινδύνων,  συστήματα  πληροφοριών  καταστροφών,  νέες
τεχνολογίες).  Τέλος,  συζητείται  η  επιχειρησιακή  αντιμετώπιση
εκτάκτων  αναγκών  (π.χ.  σχεδιασμός  πρόληψης,  επιχειρησιακή
οργάνωση,  αντιμετώπιση  επιπτώσεων,  ανταπόκριση  και
ανάκαμψη  από  καταστροφές,  κοινωνικοοικονομικά  συστήματα,
πολιτική προστασία).

Υ 02

Γεωστατιστική Ανάλυση Κινδύνου και 
Ακραίων Γεγονότων

Geostatistical Analysis of Hazards and Extreme 
Events

Υ 5
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Εισαγωγή  στις  βασικές  έννοιες  της  χωρικής  στατιστικής  που
αφορούν στην ανάλυση γεωχωρικών δεδομένων. Έμφαση δίνεται
στην  ανάλυση  χωρικών  σημειακών  προτύπων  (spatial  point
patterns),  στην  ανάλυση  δεδομένων  μεταβλητών  συνεχούς
χωρικής  κατανομής  (continuous  spatial  variables)  και  στην
ανάλυση  δεδομένων  χωρικά  διακριτών  μεταβλητών  που
συλλέγονται  σε  γεωγραφικές  οντότητες  (areal  data).  Χρήση
εξειδικευμένων λογισμικών για την κατανόηση βασικών μεθόδων
της χωρικής στατιστικής, και την εφαρμογή τους στην πράξη για
την  ανάλυση  γεωγραφικών  δεδομένων.  Στατιστική  ανάλυση
επικινδυνότητας. Μέθοδοι χωρικής ανάλυσης κινδύνων.

ΚΕΥ 03
Μετεωρολογικοί Κίνδυνοι και 
Καταστροφές

Meteorological Hazards and Disasters
ΚΕΥ 5

Η  έννοια  του  μετεωρολογικού  κινδύνου.  Μετεωρολογικά
φαινόμενα  και  κίνδυνοι  (βροχόπτωση,  καύσωνες,  παγετός,
καταιγίδες,  σίφωνες,  κυκλώνες,  ισχυροί  άνεμοι,  χαλαζόπτωση,
χιονόπτωση). Πρόγνωση μετεωρολογικών κινδύνων. Επιπτώσεις
μετεωρολογικών κινδύνων και καταστροφές.

ΚΕΥ 04
Πυρομετεωρολογία και Συμπεριφορά 
Πυρκαγιών

Fire Weather and Wildfire Behavior
ΚΕΥ 5

Ανάλυση  των  κύριων  χαρακτηριστικών  που  συνθέτουν  τη
μετεωρολογία  των  δασικών  πυρκαγιών  (άνεμοι,  θερμοκρασία,
σχετική  υγρασία,  σύννεφα,  βροχόπτωση,  καταιγίδες  και
κεραυνοί).  Κατανόηση  των  στοιχείων  που  αφορούν  τη
φυσικοχημεία και την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των δασικών
πυρκαγιών. Επιμέρους περιβαλλοντικοί παράγοντες (τοπογραφία,
καύσιμη ύλη και  καιρός) που πρέπει  να παρακολουθούνται  για
την κατανόηση και την εκτίμηση της συμπεριφοράς μίας δασικής
πυρκαγιάς,  καθώς  και  οι  αλληλοεπιδράσεις  των  παραγόντων
αυτών μαζί με τις ενέργειες που απαιτούνται για την ορθολογική
αντιμετώπιση  των  δασικών  πυρκαγιών  σε  ένα  μεταβαλλόμενο
κλίμα.  Χρήση  μοντέλων  συμπεριφοράς  φωτιάς  σε  μεθόδους
πρόληψης και καταπολέμησης πυρκαγιών.

ΚΕΥ 05

Γεωλογικοί Κίνδυνοι – Γεωλογία 
Τεταρτογενούς – Νεοτεκτονική 

Geological Hazards – Quaternary Geology 
and Neotectonics

ΚΕΥ 5

Η έννοια του  γεωλογικού κινδύνου.  Γεωλογικές διεργασίες  και
κίνδυνοι  Βασικά  γεωλογικά,  στρωματογραφικά  και
παλαιοκλιματικά  στοιχεία  της  Τεταρτογενούς  περιόδου.
Παγετώδεις  και  μεσοπαγετώδεις  περίοδοι,  παλαιοεδάφη,  από
την Younger Dryas  στο  Ολόκαινο.  Νεοτεκτονικά,  ενεργά  και
σεισμικά ρήγματα. Επικινδυνότητα και δόμηση παρά τα ρήγματα
Παλαιοσεισμολογικές  μέθοδοι  και  τεχνικές  για  τη  μελέτη  της
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γεωλογικής-σεισμικής  ιστορίας  των ρηγμάτων.  Ενεργά ρήγματα
σε αστικές και περιαστικές περιοχές.

ΚΕΥ 06
Σεισμικός Κίνδυνος – Σεισμικότητα 
Ελληνικού Χώρου 

Seismic Hazard and Seismicity of Greece
ΚΕΥ 5

Γεωλογική  και  Σεισμοτεκτονική  δομή  του  Ελληνικού  χώρου.
Ποσοτικός  καθορισμός  της  σεισμικότητας.  Επιφανειακοί  και
Σεισμοί  ενδιαμέσου  βάθους.  Σεισμική  επικινδυνότητα  και
διακινδύνευση  (ορισμοί).  Ο  ρόλος  της  γεωλογίας  και  της
νεοτεκτονικής.  Μέθοδοι  εκτίμησης  της  σεισμικής
επικινδυνότητας. Προσομοίωση σεισμικών πηγών.

Αιτιοκρατική μέθοδος ανάλυσης της σεισμικής επικινδυνότητας.

Πιθανοτική μέθοδος ανάλυσης της σεισμικής επικινδυνότητας.

Γενικές αρχές εκτίμησης της σεισμικής επικινδυνότητας.

Σεισμικές  καταστροφές,  τρωτότητα,  ανθρώπινες  απώλειες  και
τραυματισμοί.

Σεισμική επικινδυνότητα της Ελλάδας κατά ΕΑΚ 2000.

Σεισμική επικινδυνότητα της Ευρώπης και της Μεσογείου.

Σεισμική επικινδυνότητα της Γης.

Υ 07

Σεμινάριο Γεωλογικών-Μετεωρολογικών 
Κινδύνων και Καταστροφών

Seminar of GeologicalMeteorological Hazards 
and Disasters

Υ 5

Διαλέξεις από διεθνούς κύρους επιστήμονες σε θέματα φυσικών 
κινδύνων και αντιμετώπισης καταστροφών

Ε 08
Ηφαιστειότητα και Ηφαιστειακός 
Κίνδυνος

Volcanology and Volcanic Hazard
Ε 5

Ηφαιστειότητα.  Γεωλογική  δομή  του  Ελληνικού  χώρου  και
ηφαιστειακή  δραστηριότητα.  Ηφαιστειακή  επικινδυνότητα  και
διακινδύνευση  (ορισμοί).  Ο  ρόλος  της  γεωλογίας  και  της
νεοτεκτονικής.  Μέθοδοι  εκτίμησης  της  ηφαιστειακής
επικινδυνότητας.  Ενεργά  ηφαίστεια.  Ηφαιστειακές  εκρήξεις.
Ηφαιστειακοί κίνδυνοι: Ροή λάβας, Θόλος λάβας, Πυροκλαστική
ροή, Ηφαιστειακές βόμβες,  Πτώση  στάχτης,  Εκπομπές  αερίων,
Θύσανος από την επιφάνεια του ηφαιστείου. Λαχάρ. Τα Ελληνικά
ηφαίστεια.

Ε 09

Ρύπανση Υπόγειων και Επιφανειακών 
Υδάτων

Pollution of Ground and Surface Waters
Ε 5

Χαρακτηριστικά  και  λειτουργίες  των  υδατικών  συστημάτων.
Υδραυλική  επικοινωνία  επιφανειακού  και  υπόγειου  νερού,
επιφανειακές  και  υπόγειες  ροές,  υδραυλικές  παράμετροι,
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μαθηματική  περιγραφή  και  ποσοτικοποίηση.  Ρύπανση  υδάτων,
πηγές ρύπανσης, κατηγορίες και σχετική επικινδυνότητα ρύπων.
Διεργασίες μεταφοράς, εξάπλωσης και φυσικής εξασθένισης των
ρύπων, μαθηματική περιγραφή και ποσοτικοποίηση, εφαρμογές με
χρήση  αριθμητικού  μοντέλου  προσομοίωσης.  Σχεδιασμός
συστημάτων  παρακολούθησης  και  αποκατάστασης  ρύπανσης,
εφαρμογές.

Ε 10
Γεώτοποι Φυσικών Καταστροφών

Geosites of Natural Disasters
Ε 5

Εισαγωγή στις έννοιες της Γεωποικιλότητας και Γεωδιατήρησης.
Διεθνές και  Εθνικό Πλαίσιο.  Γεωπάρκα:  Ευρωπαϊκό και  Εθνικό
Δίκτυο.  Παραδείγματα  διατήρησης  και  αξιοποίησης  θέσεων
φυσικών καταστροφών για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
του  πληθυσμού  στην  αντιμετώπιση  φυσικών  κινδύνων.
Δημιουργία  επιτόπιων  μουσείων.  Μουσειολογικές  και
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις- προοπτικές. 

Σημ. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν δύο (2) από τα ανωτέρω 
τέσσερα (4) ΚΕΥ μαθήματα και ένα (1) από τα ανωτέρω τρία (3) 
Επιλογής μαθήματα

 ΣΥΝΟΛΟ 30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικό
ς

Τίτλος Μαθήματος
Είδος

Μαθήματο
ς

Π.Μ.
(ECTS

)

Υ 11

Θεωρία Καταστροφών – Εκτίμηση 
Επικινδυνότητας – Τρωτότητα

Disaster Theory – Hazard Assessment – 
Vulnerability

Υ 5

Εξέλιξη  της  θεωρίας  των  καταστροφών.  Εισαγωγή  στις
στοιχειώδεις  καταστροφές,  Ταξινόμηση  των  καταστροφών.  Η
έννοια  της  τρωτότητας.  Μέθοδοι  εκτίμησης  της  τρωτότητας.
Χαρτογράφηση περιοχών ευάλωτων σε καταστροφές. Αξιολόγηση
και εκτίμηση της επικινδυνότητας και  της διακινδύνευσης των
φυσικών  και  ανθρωπογενών  καταστροφών.  Βασικές  αρχές
γεωκινδύνων.  Μέθοδοι  εκτίμησης  της  επικινδυνότητας  και  της
διακινδύνευσης σε τοπική και σε περιφερειακή κλίμακα. Χάρτες
πρόγνωσης  -  εκτίμησης  κινδύνου.  Μέτρα  προστασίας  για  την
αντιμετώπιση καταστροφών. Μαθηματικά μοντέλα προσομοίωσης
καταστροφών. 

Υ 12

ΓΣΠ και Χαρτογραφία στη Διαχείριση 
Κινδύνων

GIS and Cartography in Hazard Management
Υ 5
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Γεωπληροφορική  τεχνολογία  στην  εκτίμηση,  παρακολούθηση,
ανάλυση και αντιμετώπιση των κινδύνων. Παρουσίαση μελετών
περιπτώσεων  Γεωγραφικών  Συστημάτων  Πληροφοριών  (GIS).
Ανάλυση  σύγχρονων  τάσεων  και  προοπτικών.  Εργαστηριακές
ασκήσεις  με  λογισμικό  χαρτογραφικής  2-διάστατης  και  3-
διάστατης  μοντελοποίησης  και  οπτικοποίησης  των
καταστροφικών φαινομένων, με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής (μη
επανδρωμένα αεροσκάφη/ drones, κάμερες υψηλής ανάλυσης, 3D
laser scanners κ.α.).

Υ 13

Σεμινάριο Γεωλογικών-Μετεωρολογικών 
Κινδύνων και Καταστροφών

Seminar of GeologicalMeteorological Hazards 
and Disasters

Υ 5

Διαλέξεις από διεθνούς κύρους επιστήμονες σε θέματα φυσικών 
κινδύνων και αντιμετώπισης καταστροφών

Ε 14
Μικροζωνικές Μελέτες

Microzonation Studies
Ε 5

Ορισμοί  Μικροζωνικών  και  Μελετών  Γεωλογικής
Καταλληλόλητας.  Προδιαγραφές-Νομοθεσία.  ΕΑΚ-2000,
ΕΥΡΟΚΩΔΙΚΑΣ-8  .  Γεωλογικές  και  Γεωτεχνικές  έρευνες  και
μελέτες.  Ρευστοποιήσεις  Εδαφών.  -  Βασικά  στάδια  μιας
μικροζωνικής μελέτης.
Δυναμικές  ιδιότητες  των  εδαφών. Εκτίμηση  των  αναμενόμενων
σεισμικών εδαφικών κινήσεων. Μελέτη τοπικών γεωλογικών και
εδαφοτεχνικών  συνθηκών.  Σεισμικό  υπόβαθρο  (ορισμοί).  -
Ανάλυση  εδαφικής  απόκρισης.  -Συνάρτηση  μεταφοράς.  -
Συνάρτηση ενίσχυσης. - Επίδραση των εδαφικών συνθηκών στις
κινήσεις σχεδιασμού. Αντισεισμική δόμηση και προστασία.

Ε 15
Κατολισθήσεις

Landslides
Ε 5

Μηχανισμοί  κατολισθήσεων.  Θέματα  γεω-έρευνας  και  τεχνικής
γεωλογίας.  Ανάλυση,  όργανα  και  παρακολούθηση
κατολισθήσεων.  Χαρτογράφηση  περιοχών  ευάλωτων  σε
κατολισθήσεις. Χάρτες πρόγνωσης - εκτίμησης επικινδυνότητας.
Μέτρα προστασίας και αντιμετώπισης.

Ε 16
Διάβρωση – Ερημοποίηση

Erosion – Dessertfication
Ε 5

Εδαφική διάβρωση – ορισμοί / διεργασίες. Μελέτη του φαινομένου
της  εδαφικής  διάβρωσης.  Εκτίμηση  δριμύτητας  εδαφικής
διάβρωσης. Ανάλυση – υπολογισμός εδαφικής απώλειας.  Ακραία
κλιματικά  φαινόμενα.  Κλιματικές  μεταβολές-αλλαγές  και
φαινόμενα  ερημοποίησης.  Η  ερημοποίηση  ως διαδικασία
οικολογικής  εξαλλοίωσης.  Δείκτες  ερημοποίησης. Ο  ρόλος  του
νερού στην αντιμετώπιση ακραίων κλιματικών φαινομένων. 

Ε 17 Πλημμύρες – Ξηρασία Ε 5
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Floods – Drought

Υδρογραφικά δίκτυα, πλημμύρες και διαβρωτικά φαινόμενα. Αίτια
και  ποσοτικά  στοιχεία  πλημμυρών.  Εκτίμηση  της  κατακόρυφης
διάβρωσης  και  της  οριζόντιας  μετατόπισης  κοιτών  ποταμών.
Μέθοδοι  εκτίμησης  πλημμυρικών  παροχών.  Στερεοπαροχή.
Διόδευση  πλημμύρας.  Δείκτες  πλημμυρικού  κινδύνου.
Προσομοίωση  πλημμυρών.  Είδη  ξηρασιών.  Δείκτες  ξηρασίας.
Αντιμετώπιση  ξηρασιών  και  πλημμυρών.  Διάβρωση  και
πλημμυρικός  κίνδυνος.  Μέτρα  Προστασίας.  Θεσμικό  πλαίσιο.
Οδηγία  2007/60/ΕΚ  για  την  αξιολόγηση  και  διαχείριση  των
κινδύνων πλημμύρας.

Ε 18
Κλιματική Αλλαγή και Ακραία Φαινόμενα

Climate Change and Extreme Events
Ε 5

Στοιχεία  του  κλίματος.  Αίτια  κλιματικών  αλλαγών.  Εκτίμηση
μελλοντικού  κλίματος.  Μετεωρολογικά,  υδρολογικά  και  άλλα
ακραία  φαινόμενα (καύσωνες,  καταιγίδες,  πλημμύρες,  ξηρασία,
στάθμη  θάλασσας,  παγετώνες).  Επίπτωση  της  κλιματικής
αλλαγής στα ακραία φαινόμενα. Προσαρμογή και μετρίαση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα ακραία φαινόμενα.

Ε 19
Δασικές Πυρκαγιές: Οικολογία και 
Διαχείριση

Forest Fires: Ecology and Management
Ε 5

Θέματα  διαχείρισης  του  κινδύνου  πυρκαγιάς,  σχεδιασμός
πρόληψης,  επιχειρησιακή  οργάνωση  και  αντιμετώπιση
επιπτώσεων.  Ανθρωπογενείς  επιδράσεις  και
κοινωνικοοικονομικές προεκτάσεις. Οικολογία και αποτελέσματα
φωτιάς  σε  βιοτικά  και  αβιοτικά  στοιχεία  οικοσυστημάτων.
Εφαρμογή  της  επιστήμης  των  πυρκαγιών  στον  σχεδιασμό
διαχείρισης φυσικών πόρων.

Ε 20

Δορυφορική Τηλεπισκόπηση για τη 
Διαχείριση Κινδύνων

Satellite Remote Sensing for Hazard Management
Ε 5

Βασικές  αρχές  της  Τηλεπισκόπησης.  Σύγχρονα  δορυφορικά
συστήματα  Παρατήρησης  της  Γης.  Εφαρμογές  των  δεδομένων
δορυφορικής  Τηλεπισκόπησης  στη  διαχείριση  κινδύνων,  πριν,
κατά  τη  διάρκεια  και  μετά  την  κρίση-φάση  εξέλιξης  του
γεγονότος. Το πρόγραμμα Copernicus για το περιβάλλον και την
ασφάλεια.  Η  διεθνής  υπηρεσία "International  Charter"  για  την
παρακολούθηση και την αντιμετώπιση κινδύνων. Σύγχρονες και
πρόσφατες περιπτωσιολογικές μελέτες.

Ε 21
Ανθρωπογεωγραφία των Καταστροφών

Human Geography of Disasters
Ε 5

Μέσα  από  μελέτες  περιπτώσεων  ανάλυσης  της  ανθρώπινης
γεωγραφίας των καταστροφών, το μάθημα τεκμηριώνει, αναλύει
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και αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο εκτυλίσσεται ο κίνδυνος
και  η  αβεβαιότητα  σε  παγκόσμια  κλίμακα,  καθώς  και  τις
συνέπειες που έχει αυτό σε διάφορα επίπεδα. Πολιτικός κίνδυνος,
ασφάλεια,  υγιεινή,  περιβάλλον,  πληροφορική  είναι  παντού  στη
ζωή  μας.  Το  κλίμα  δεν  είναι  πλέον  ένα  απλό  περιβαλλοντικό
ζήτημα, έχει μετατραπεί αναπόφευκτα σε ένα (γεω)πολιτικό θέμα,
επηρεάζοντας ταυτόχρονα την ισορροπία δυνάμεων και εξουσιών,
τα  μοντέλα  ανάπτυξης,  τους  τρόπους  παραγωγής  και
κατανάλωσης.  Οι πλημμύρες στο Μπαγκλαντές μπορεί να είναι
στον ίδιο χρόνο ένα φυσικό, ένα πληθυσμιακό, ένα οικονομικό και
ένα  γεωπολιτικό  ζήτημα.  Οι  επιχειρηματικοί  παράγοντες  που
ασκούν  διεθνή  δραστηριότητα  αναλύουν  οικονομικούς
παράγοντες  αλλά  επίσης  και  το  πολιτικό  πλαίσιο  του
περιβάλλοντος επένδυσης το οποίο είναι αποφασιστικής σημασίας
για τον υπολογισμό των κινδύνων τους.

Ε 22

Εκπαίδευση για την Αντιμετώπιση 
Φυσικών Κινδύνων

Education for Natural Hazard Mitigation
Ε 5

Το μάθημα στοχεύει να παρέχει σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές
και σπουδαστές πληροφορίες που τους βοηθούν να ανταποκριθούν
αποτελεσματικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με
την  αντιμετώπιση  φυσικών  κινδύνων.  Αξιοποιεί  τις  βασικές
αρχές, τα πρότυπα, τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και μεθόδους
καθώς  και  τη  χρήση  κατάλληλου  ψηφιακού  υλικού  και
εκπαιδευτικών  εργαλείων,  που  ήδη  υπάρχουν,  ώστε  οι
εκπαιδευόμενοι  να  ασκηθούν  και  να  δύνανται  να  εισάγουν  τη
χρήση  τους  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  με  αποτελεσματικό
τρόπο.  Οι  εκπαιδευόμενοι  κατά  τη  διάρκεια  του  μαθήματος
πρόκειται  να  σχεδιάσουν  και  να  χρησιμοποιήσουν  ψηφιακά
αντικείμενα  και  δραστηριότητες  μάθησης,  σχετικά  με  την
αντιμετώπιση  των  φυσικών  κινδύνων,  που  θα  μπορούσαν  να
υποστηρίξουν  την  τυπική,  μη  τυπική  ή  και  άτυπη  εκπαίδευση,
συμπεριλαμβανομένων  την  εκπαίδευση  ενηλίκων,  των
εκπαιδευτών εκπαιδευτικών, αλλά ακόμα και των τοπικών αρχών
(κοινοτήτων).  Επιπλέον,  το  μάθημα  στοχεύει  στην  αύξηση  της
ευαισθητοποίησης  των  εκπαιδευόμενων  σχετικά  με  τις
επιπτώσεις  και  τις  αιτίες  των φυσικών καταστροφών,  η  οποία
είναι απαραίτητη για την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη.

Σημ. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν τρία (3) από τα ανωτέρω εννέα 
(9) Επιλογής μαθήματα

ΣΥΝΟΛΟ 30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικό Τίτλος Μαθήματος Είδος Π.Μ.
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ς
Μαθήματο

ς
(ECTS)

Υ 23
Μεταπτυχιακή Διπλωματική

MSc Thesis
Υ 25

Μεταπτυχιακή εργασία σε θέματα φυσικών κινδύνων και 
αντιμετώπισης καταστροφών

Υ 24
Μεταπτυχιακή Πρακτική

Graduate Internship
Υ 5

Κάθε  φοιτητής/τρια  οφείλει  να  συγκεντρώσει  τουλάχιστον  25
ημέρες σε δειγματοληψίες και έρευνα πεδίου ή/και εργαστηριακή
έρευνα  ή/και  συμμετοχή  σε  εκπαιδευτικές  και  ερευνητικές
δράσεις  των  συμμετεχόντων  Τμημάτων  και  του  Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς και  συνεργαζόμενων Μουσείων
Φυσικής Ιστορίας 

 ΣΥΝΟΛΟ 30
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