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Πρόλογος του Προέδρου του Τμήματος 

 

Ο παρών οδηγός έχει ως σκοπό να ενημερώσει τον κάθε ενδιαφερόμενο για τη δομή, την οργάνωση, τη 
λειτουργία, τους σκοπούς και τη διάρκεια σπουδών που προσφέρονται στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας 
&  Ανάπτυξης  της  Σχολής  Εφαρμοσμένων  Οικονομικών  και  Κοινωνικών  Επιστημώντου  Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Από την ίδρυσή του το Τμήμα πρωτοπορεί στην παροχή σύγχρονης και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, στο 
ευρύ  φάσμα  των  γνωστικών  αντικειμένων  που  συνθέτουν  το  χώρο  των  Εφαρμοσμένων  Οικονομικών 
παρακολουθώντας  τις  εξελίξεις  στο  διεθνές  επιστημονικό  και  επιχειρηματικό  περιβάλλον.  Σημαντικό 
στόχο  του  Τμήματος  αποτελεί  η  εξωστρέφεια  και  η  συνεργασία  με  άλλα  Τριτοβάθμια  Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα  και  Ερευνητικά  Κέντρα,  καθώς  και    με  ιδιωτικούς  φορείς  σε  εκπαιδευτικά  και  ερευνητικά 
προγράμματα οικονομικού και αγροδιατροφικού ενδιαφέροντος στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 

Η αναγνώριση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο οφείλεται 
στην επιστημονική κατάρτιση, το ζήλο και τη αφοσίωση του εκπαιδευτικού και λοιπού του προσωπικού. 

Με την άριστη κατάρτιση και τις δεξιότητες που λαμβάνουν οι απόφοιτοι του Τμήματός μας είναι ικανοί 
να ανταποκριθούν στις υψηλές προδιαγραφές που απαιτούν οι Οικονομικές Επιστήμες, στο πλαίσιο ενός  
ευρύτερου  ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Τη βάση και την εγγύηση στις προσπάθειές μας αποτελούν 
α)  το  τρέχον  Πρόγραμμα  Προπτυχιακών  Σπουδών,  πλήρως  προσαρμοσμένο  στις  σύγχρονες  διεθνείς 
ακαδημαϊκές  εξελίξεις,  αλλά  και  στις  ανάγκες  της  εγχώριας  οικονομίας  και  βιομηχανίας  και  β)  η 
φοιτητοκεντρική διδασκαλία και μάθηση που επιτρέπει την ανάπτυξη άριστων σχέσεων  ανάμεσα στους 
σπουδαστές, τους διδάσκοντες και το λοιπό προσωπικό του Τμήματος. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Πληροφορίες Σχετικά με το Ίδρυμα 

 
Α1. Επωνυμία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας  

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55, Αθήνα – ΕΛΛΑΔΑ  

Τηλεφωνικό κέντρο:  0030 210 529 4900  

Ιστότοπος: www.aua.gr      

 
Α2. Γενικής Περιγραφή του Ιδρύματος. 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
Δίκαιου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Ερευνάς και Θρησκευμάτων.  

Το  ΓΠΑ  είναι  το  τρίτο  σε  αρχαιότητα  Πανεπιστημιακό  Ίδρυμα  της  χώρας,  μετά  το  Εθνικό  Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο  Αθηνών  και  το  Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο.  Ιδρύθηκε  με  τον  νόμο  1844/1920  (ΦΕΚ  17  Α΄/ 
22.01.1920), ως αυτοτελές Ανώτατο Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα με την επωνυμία Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών 
(Α.Γ.Σ.Α.).  Η  Α.Γ.Σ.Α.  μετεξελίχθηκε  σε  Γεωργικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  αποτελούμενο  από  επτά  ανεξάρτητα 
Ακαδημαϊκά Τμήματα με το Π.Δ. 377/1989 (ΦΕΚ 16 Α΄/ 16‐6‐1989), το οποίο εν συνεχεία με το Π.Δ. 226/1995 (ΦΕΚ 
130 Α΄/  20.06.1995), μετονομάσθηκε σε  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από  το  εκτός  ίδρυσης  του  έως  και 
σήμερα έχει πλούσια ιστορία σημαντικών επιστημονικών επιτευγμάτων, που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο παρόν 
και προδιαγράφουν εξαιρετικές προοπτικές για το μέλλον.  

Το  Ίδρυμα,  ως  κέντρο  αριστείας  στην  ακαδημαϊκή  ερευνά  και  στη  διδασκαλία,  αξιολογείται  ως  ένα  από  τα 
κορυφαία  πανεπιστήμια  της  χωράς  μας  και  ένα  από  τα  καλυτέρα  διεθνώς  στα  γνωστικά  αντικείμενα  που 
θεραπεύει. Η φήμη του αντανακλά από τη μια πλευρά, το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού του προσωπικού, 
την ποιότητα του ερευνητικού και διδακτικού του έργου και τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, και από την 
άλλη  την  υψηλή  επιστημονική  κατάρτιση  των  αποφοίτων  του  που  τους  επιτρέπει  να  δραστηριοποιούνται 
επαγγελματικά με επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 

Με το Π.Δ. 80/2013 (ΦΕΚ 119 Α΄/ 28.05.2013)  ιδρύθηκαν δύο Σχολές στο ΓΠΑ, η Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, 
Υποδομών και Περιβάλλοντος και η Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης. 

 
Α3. Ακαδημαϊκές Αρχές και Υπηρεσίες 

Η οργάνωση και η λειτουργιά του Ιδρύματος διέπεται από την κειμένη νομοθεσία Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4‐8‐
2017 τα ). Το ΓΠΑ (πρώην ΑΓΣΑ) υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνάς και Θρησκευμάτων. 

 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 

Η Σύγκλητος αποτελείται από : 

‐ τον Πρύτανη, 

‐ τους Αντιπρυτάνεις (μέχρι τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Αντιπρυτάνεων δεν συμμετέχουν στη 
Σύγκλητο με δικαίωμα ψήφου οι Αναπληρωτές Πρύτανη), 

‐ τους Κοσμήτορες , 

‐ τους Προέδρους των Τμημάτων, 

‐ έναν  εκπρόσωπο  των  προπτυχιακών  φοιτητών,  έναν  των  μεταπτυχιακών  φοιτητών  και  έναν  των 
υποψηφίων διδακτόρων, 

‐ έναν εκπρόσωπο ανά κατηγορία προσωπικού ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, και των διοικητικών υπάλληλων. 
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Α4. Οι Σχολές και τα Τμήματα 

Το ΓΠΑ περιλαμβάνει τις εξής Σχολές και Τμήματα: 
Α. Σχολή Επιστημών των Φυτών 

1. Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 
2. Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  

 
Β. Σχολή Επιστημών των Ζώων 

1. Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 
 
Γ. Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής 

1. Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής 
 
Δ. Σχολή Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής 

1. Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου 
 
Ε. Σχολή Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 

1. Τμήμα Βιοτεχνολογίας 
 
ΣΤ. Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών 

1. Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 
2. Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού 
3. Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης 

 
H.   Γενικό Τμήμα 
 
 

Α3. Το Προσωπικό 
Το Προσωπικό του Πανεπιστημίου αποτελείται από: 
α) Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) τα μέλη του οποίου διακρίνονται σε τέσσερις βαθμίδες: 
1) Καθηγητές 
2) Αναπληρωτές  Καθηγητές 
3) Επίκουροι  Καθηγητές 
4) Υπηρετούντες Λέκτορες 
β) Τους επισκέπτες Καθηγητές και Ειδικούς Επιστήμονες σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 407/1980 και τους 
Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους 
γ) Το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π). 
δ) Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.). 
ε) Το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) 
ζ) Το Διοικητικό Προσωπικό 
 
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου διακρίνονται σε φοιτητές Α, Β και Γ κύκλου σπουδών.   
Στην  πρώτη  κατηγορία ανήκουν οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
των Τμημάτων του Πανεπιστημίου. 
Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν εκείνοι που είναι εγγεγραμμένοι στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
που οργανώνουν τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. 
Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν εκείνοι που έχουν γίνει δεκτοί ως Υποψήφιοι Διδάκτορες στα διάφορα  Τμήματα  
του  Πανεπιστημίου και εκπονούν τη Διδακτορική τους Διατριβή. 
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Ενότητα Β: Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης 

 

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΑΟΑ) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) ιδρύθηκε το 
1989  ως  Τμήμα  Γεωργικής  Οικονομίας  και  αργότερα  μετονομάστηκε  σε  Τμήμα  Αγροτικής  Οικονομίας  και 
Ανάπτυξης  (ΦΕΚ  304/31‐12‐99  τΑ’).  Με  το  Π.Δ.80/27/05/2013,  και  την  κατάργηση  του  Γενικού  Τμήματος,  το 
Εργαστήριο Πληροφορικής εντάσσεται ως ξεχωριστό Εργαστήριο στα ήδη έξι Εργαστήρια του Τμήματος. Κατά την 
διάρκεια  των  τελευταίων  ετών  και  παρά  την  συνεχή  μείωση  του  Ανθρώπινου  Δυναμικού  του  Τμήματος  λόγω 
συνταξιοδότησης και μη αναπλήρωσης των χαμένων θέσεων ΔΕΠ με νέους επιστήμονες, το Τμήμα βασισμένο στης 
εξωτερική αξιολόγηση του 2011 έχει κάνει προσπάθειες να βελτιώσει την ποιότητα του διδακτικού και ερευνητικού 
του έργου.  

Αποστολή του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η κατάρτιση επιστημόνων εξειδικευμένων στην έρευνα 
και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση 
της  βιώσιμης  ανάπτυξης  της  υπαίθρου  στο  πλαίσιο  της  ευρωπαϊκής  ολοκλήρωσης  και  των  απαιτήσεων 
προσαρμογής  του  αγροδιατροφικού  συστήματος  της  χώρας  στην  παγκόσμια  αγορά  αγροτικών  προϊόντων, 
τροφίμων και υπηρεσιών. 

Σε  ετήσια βάση,  το Τμήμα υποδέχεται περίπου 120 προπτυχιακούς και 40 μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι 
ακολουθούν σύγχρονα προγράμματα σπουδών. Σημαντικός στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στις 
δραστηριότητες του Τμήματος, ώστε να αποκτούν στέρεα επιστημονική βάση και ουσιαστική ερευνητική αλλά και 
πρακτική εμπειρία σε επιμέρους περιοχές της Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.  

Σχετικά  με  τον  εκπαιδευτικό  προσανατολισμό  του  Προγράμματος  Προπτυχιακών  Σπουδών  (ΠΠΣ),  η  διδακτική 
εμπειρία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, σε συνδυασμό με τις συγκρίσεις του ΠΠΣ με άλλα συναφών τμημάτων του 
εσωτερικού και του εξωτερικού, εξασφαλίζουν την πληρότητα κάλυψης των γνώσεων υποβάθρου στην αγροτική 
οικονομία, καθώς και τα μαθήματα εξειδίκευσης, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και 
στις  τάσεις  και  ανάγκες  της  αγοράς  εργασίας.  Παράλληλα,  ο  επιστημονικός  προσανατολισμός  των  μελών  ΔΕΠ 
καθορίζει και τον επιστημονικό προσανατολισμό του ΠΠΣ.  Το ερευνητικό δυναμικό του τμήματος έχει σημαντικό 
δημοσιευμένο έργο σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά  και  έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με 
συναφή τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

Με το πέρας των σπουδών τους από το τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, οι απόφοιτοι θα έχουν γνώση 
και κατανόηση θεμάτων στο γνωστικό πεδίο της Αγροτικής Οικονομικής η οποία υποστηρίζεται από επιστημονικά 
εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου και περιλαμβάνει απόψεις όπως προκύπτουν από τις σύγχρονες εξελίξεις στην 
αιχμή του γνωστικού πεδίου της Αγροτικής Οικονομίας. 

Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει 
επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας τους και θα διαθέτουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων στο πλαίσιο 
του  γνωστικού  πεδίου  της  Αγροτικής  Οικονομίας.  Επίσης,  θα  έχουν  την  ικανότητα  να  συγκεντρώνουν  και  να 
ερμηνεύουν  στοιχεία  εντός  του  γνωστικού  τους  πεδίου  για  να  διαμορφώνουν  κρίσεις  που  περιλαμβάνουν 
προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα. 

Τέλος  οι  απόφοιτοι  θα  είναι  σε  θέση  να  κοινοποιούν  πληροφορίες,  ιδέες,  προβλήματα  και  λύσεις  τόσο  σε 
ειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό και θα έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, 
που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας. 

 
Β1. Δραστηριότητες του Τμήματος 

Οι δραστηριότητες του Τμήματος Αγροτικής Οικονομάς & Ανάπτυξης είναι εκπαιδευτικές και ερευνητικές και στόχο 
έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου και γενικά του αγροδιατροφικού τομέα της  
Ελλάδας. 

Στο πλαίσιο της έρευνας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος μελετώνται, μεταξύ των άλλων,   διάφορα θέματα   που 
αφορούν γενικά την συμπεριφορά καταναλωτή, την παραγωγικότητα του γεωργικού τομέα στο σύνολο αλλά και 
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συγκεκριμένων  κλάδων,  την  αγροτική  πολιτική  αλλά  και  την  ανάπτυξη  της  υπαίθρου.    Η  χρηματοδότηση  των 
ερευνητικών προγραμμάτων γίνεται  από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς (π.χ. ΓΓΕΤ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όσον αφορά τον παραγωγικό τομέα, οι διδάσκοντες του Τμήματος, με την επιστημονική γνώση και την εμπειρία 
που  διαθέτουν,  είναι  σύμβουλοι  ή  μελετητές  σε  αναπτυξιακά  προγράμματα  φορέων  του  δημόσιου  και  του 
ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση και την επίλυση προβλημάτων του ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα.  

Σημαντική επίσης είναι η συμμετοχή και συμβολή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ως ομιλητές ή συντονιστές σε 
εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιούνται από  διάφορους φορείς (του δημοσίου και του 
ιδιωτικού τομέα), στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσης των γεωργών, δημοσίων και  ιδιωτικών εταιριών του 
πρωτογενούς τομέα κλπ. καθώς και νέων επιστημόνων. 

Αξιοσημείωτες  είναι,  τόσο  η  ερευνητική  δραστηριότητα  των  μελών  Δ.Ε.Π.  του  Τμήματος  τα  οποία  διεκδικούν 
εθνικούς,  ευρωπαϊκούς  και  διεθνείς  πόρους  για  την  εκπόνηση  προγραμμάτων,  όσο  και  η  εκπαιδευτική 
δραστηριότητά τους μέσω της ανάπτυξης ακαδημαϊκών συνεργασιών με διάφορα ελληνικά ιδρύματα και ιδρύματα 
της αλλοδαπής, για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και δυναμικού.  

Στο  πλαίσιο  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  οργανώνονται  τακτικά  εκπαιδευτικές  εκδρομές  που  φέρνουν  τους 
φοιτητές σε επαφή με τα προβλήματα της πρωτογενούς παραγωγής. Τα προβλήματα αυτά αποτελούν ερεθίσματα 
για τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & 
Ανάπτυξης.  Σε  πολλές  περιπτώσεις  οι  επαφές  αυτές  γίνονται  αφορμή  για  την  εξέταση  συγκεκριμένων 
προβλημάτων,  σε  άμεση  επαφή  και  συνέργεια  με  τους  Υπευθύνους  Αγροτικών  Συνεταιρισμών,  Ομάδων 
Παραγωγών και Βιομηχανιών Τροφίμων. 
 

 
Β2. Οργάνωση και Διοίκηση του Τμήματος 

 
Το  Τμήμα  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  είναι  αυτόνομη  ακαδημαϊκή  μονάδα  στα  πλαίσια  της  Σχολής 
Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημώντου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  
Όργανα του Τμήματος είναι η Συνέλευση και ο Πρόεδρος.   
Η Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και εκπροσώπους μελών ΕΔΙΠ καθώς 
και εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων. Η 
Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην κείμενη εθνική νομοθεσία. 
Ο Πρόεδρος του  Τμήματος συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος,  καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει 
των εργασιών της, και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτής, ενώ εκλέγεται για θητεία δύο (2) ετών. 
 

Β3. Προσωπικό του Τμήματος 
 
Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) κατά βαθμίδα και αλφαβητική σειρά: 
 
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
Ζωγραφάκης Σταύρος 
Κλωνάρης Ευστάθιος 
Κουτσούρης Αλέξανδρος  
Κωστοπούλου Κωνσταντίνα  
Ρεζίτης Αντώνης 
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος  
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
Γεωργακόπουλος Γεώργιος 
Δριχούτης Ανδρέας 
Καμπάς Αθανάσιος  
Καρανικόλας Παύλος 
Παπαδάς Χρήστος  
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ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ  
Βλάχος Γεώργιος 
Μαλέσιος Χρυσοβαλάντης 
Νταλιάνη Μαρία 
Λαγογιάννης Γεώργιος  
Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνος 
 
ΜΈΛΗ ΕΙΔΙΚΟΎ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΎ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ (ΕΔΙΠ) ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΉ ΣΕΙΡΆ: 
Αλεξόπουλος Γεώργιος 
Γούσιος Ιωάννης  
Κρεμμύδας Δημήτριος  
Λένη Σοφία 
Μακρανδρέου Αθανάσιος  
Μαλιάππης Μιχαήλ  
Νέλλας Ελευθέριος  
Οικονομοπούλου Ελπινίκη  
Παναγιωτόπουλος Δημήτριος  
Σκαλτσά Ιωάννα  
 
ΜΈΛΗ ΕΙΔΙΚΟΎ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΎ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ (ΕΤΕΠ) ΚΑΤΆ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΉ ΣΕΙΡΆ: 
Γιαννουζάκου Αλεξία 
Μάνου Γεωργία 
Σπυροπούλου Ευριδίκη  
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ 
Νταλαγιώργος Σωτήριος  
Παπαδοπούλου Χριστίνα  
Ψαθοπούλου Ανδριανή  

 
Περισσότερες πληροφορίες  για το 

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης 
στην ιστοσελίδα http://www.aoa.aua.gr 
 
 

Β4. Εργαστήρια του Τμήματος 

 
Β4.1. Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
Διευθυντής εργαστηρίου: Παπαδάς Χρήστος 
 
Γενικές πληροφορίες  
Το Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης έχει ως βασικό σκοπό: 

 την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
στο γνωστικό πεδίο των Οικονομικών της Αγροτικής Ανάπτυξης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
και ειδικότερα στα γνωστικά αντικείμενα Θεωρία και Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης, Ολοκληρωμένη Αγροτική 
Ανάπτυξη, Ανάπτυξη της Υπαίθρου, Μεθοδολογίες Σχεδιασμού, και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Ανάπτυξης, 
Τοπική‐ Περιφερειακή Ανάπτυξη, Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος, ώστε οι απόφοιτοί 
του να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις σύγχρονες αναπτυξιακές ανάγκες του αγροτικού χώρου. 

 τη  διεξαγωγή  έρευνας  ώστε  να  συμβάλει  στη  δημιουργία  νέας  γνώσης  και  ενός  σύγχρονου  θεωρητικού 
πλαισίου  και  προβληματισμού,  όσον  αφορά  στις  διευρυνόμενες  ανάγκες  του  συνεχώς  μεταβαλλόμενου 
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γεωργικού τομέα και της υπαίθρου γενικότερα. 

 τη συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα ή φορείς άσκησης πολιτικής σε θέματα που εμπίπτουν στους τομείς 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου. 

 
Διδασκόμενα Μαθήματα 
 Οικονομικά Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
 Ανάλυση Τιμών Γεωργικών Προϊόντων 
 Θεωρία και Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης 
 Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Ανάπτυξης 
 Οικονομική αξιολόγηση περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών 
 Οικονομικά του Περιβάλλοντος 
 Περιφερειακή Ανάπτυξη 
 Οικονομικά της Αγροτικής Ανάπτυξης 
 Οικονομική Γεωγραφία  

 
Προσωπικό Εργαστηρίου 

 Καμπάς Αθανάσιος (Αν. Καθηγητής) 

 Παπαδάς Χρήστος (Αν. Καθηγητής) 

 Οικονομοπούλου Ελπινίκη (ΕΕΔΙΠ) 
 
Β.4.2. Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής & Συνεταιρισμών 
Διευθυντής εργαστηρίου: Κλωνάρης Ευστάθιος 
 
Γενικές πληροφορίες  
Σκοπός του Εργαστηρίου Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών είναι η προσφορά διδακτικών, ερευνητικών κλπ. 
επιστημονικών  υπηρεσιών  σε  θέματα  αγροτικής  πολιτικής,  χρηματοδότησης  της  γεωργίας  και  συνεταιριστικής 
οικονομίας. 
Αποστολή του Εργαστηρίου Αγροτικής Πολιτικής και Συνεταιρισμών αποτελεί  

 Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος 
Αγροτικής  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  καθώς  και  των  άλλων  Τμημάτων  του  Γεωπονικού  Πανεπιστημίου 
Αθηνών.  

 Η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα ελληνικά και αλλοδαπά, εφόσον οι 
επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.  

 Η  διοργάνωση  επιστημονικών  διαλέξεων,  ημερίδων,  σεμιναρίων,  συμποσίων,  συνεδρίων  και  άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων και η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.  

 Η παροχή υπηρεσιών και συμβουλών σύμφωνα με τα νόμιμα προβλεπόμενα. 
 
Το Εργαστήριο εξειδικεύεται στους τομείς: 

 Αγροτικής Πολιτικής, με ενδεικτικές θεματικές ενότητες: Πολιτική οργάνωσης αγορών, Διαρθρωτική πολιτική 
Πολιτική  γης,Χρηματοπιστωτική  πολιτική,  Πολιτική  ανθρωπίνων  πόρων  και  προώθησης  της  απασχόλησης 
,Πολιτική για τη βιώσιμη και ολοκληρωμένη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, Πολιτική αγροτικού χώρου. 
Συνοδευτικά  μέτρα  αγροτικής  πολιτικής.  (αγροτουρισμός,  αγροβιοτεχνία  κ.λπ.)  Πολιτική  ποιότητας  στον 
αγροδιατροφικό  τομέα, Πολιτική διεθνών και  ευρωπαϊκών οικονομικών σχέσεων, Αξιολόγηση επιπτώσεων 
μέτρων πολιτικής, 

 Συλλογικής Οικονομίας και Συνεταιρισμών με ενδεικτικές θεματικές ενότητες: Συνεταιριστική ιδεολογία και 
νομοθεσία  Μάνατζμεντ  συνεταιρισμών  (οργανωτικό  και  χρηματοοικονομικό)  Συνεταιριστικές  τράπεζες 
Συνεταιριστικό  μάρκετινγκ,  Πολιτική  ποιότητας  και  συνεταιρισμοί,  Κοινωνική  οικονομία  (τρίτος  τομέας), 
Κοινωνικό μάνατζμεντ και μάρκετινγκ, Μη κυβερνητικοί οργανισμοί. 
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Διδασκόμενα Μαθήματα 
 Αγροτική Πολιτική 
 Συνεταιριστική Οικονομία 
 Οικονομική Ανάλυση Αγροτικής Πολιτικής 
 
Προσωπικό Εργαστηρίου 

 Αλεξόπουλος Γεώργιος (ΕΔιΠ) 

 Μάνου Γεωργία 
 
Β.4.3 Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας 
Διευθυντής εργαστηρίου: Κουτσούρης Αλέξανδρος 
 
Γενικές πληροφορίες  
Το Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών Αγροτικών Συστημάτων και Αγροτικής Κοινωνιολογίας  ιδρύθηκε το 2000 
(Φ.Ε.Κ. Α΄/72/10‐3‐2000) ως μετεξέλιξη του Φροντιστηρίου Συγκριτικής Γεωργίας και Γεωργικών Εφαρμογών, και 
ανήκει στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Σκοπός ‐ Αποστολή 
Το  εργαστήριο  εξυπηρετεί  διδακτικές  και  ερευνητικές  ανάγκες  στα  επιστημονικά  αντικείμενα  των  γεωργικών 
εφαρμογών,  αγροτικών  συστημάτων,  αγροτικής  κοινωνιολογίας,  μεθόδων  κοινωνικής  έρευνας,  πολιτικής 
προστασίας αγροτικού περιβάλλοντος, και γεωργικής εκπαίδευσης. 
 
Διδασκόμενα Μαθήματα 
 Αγροτική Κοινωνιολογία  
 Πολιτική Προστασίας Αγροτικού Περιβάλλοντος 
 Συγκριτική Γεωργία Ι 
 Γεωργική Εκπαίδευση 
 Γεωργικές Εφαρμογές 
 Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας 
 Διδακτική / Γεωργική Εκπαίδευση (BIOT) 
 Γεωργικά Συστήματα στον Κόσμο 
 Διδακτική / Γεωργική Εκπαίδευση 
 Αγροτουρισμός 
 
Προσωπικό Εργαστηρίου 

 Κουτσούρης Αλέξανδρος (Καθηγητής) 

 Βλάχος Γεώργιος (Επ. Καθηγητής) 

 Σκαλτσά Ιωάννα (ΕΕΔΙΠ) 
 
Β.4.4. Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων 
Διευθυντής εργαστηρίου: Τσιμπούκας Κωνσταντίνος 
 
Γενικές πληροφορίες  
Το Εργαστήριο Διοίκησης (Μάνατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων ανήκει στο Τμήμα Αγροτικής 
Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  του  Γεωπονικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών.  Δημιουργήθηκε  το  έτος  2000  κατά  την 
αναδιοργάνωση  του  Τμήματος  που  έγινε  τη  χρονιά  αυτή.  Σήμερα,  συμπεριλαμβάνει  στη  δύναμή  του  έξι  μέλη 
Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού, δύο μέλη Ειδικού & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, ένα μέλος 
Ειδικού  Τεχνικού  Εργαστηριακού Προσωπικού  και  υποψήφιους  διδάκτορες.  Κύρια  αποστολή  του  Εργαστηρίου 
είναι η έρευνα και εκπαίδευση σε θέματα Οργάνωσης, Διαχείρισης και Διοίκησης των οικονομικών μονάδων του 
αγροτο‐βιομηχανικού τομέα και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων (agribusiness management). 
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Αποστολή του Εργαστηρίου 
 
Αποστολή του Εργαστηρίου Διοίκησης (Μάνατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων είναι 
α) η άρτια κατάρτιση και μετεκπαίδευση των φοιτητών στα πεδία εξειδίκευσης του Εργαστηρίου και 
β) η προαγωγή της έρευνας και της εφαρμογής της στις επιχειρήσεις και τις εκμεταλλεύσεις του αγροτικού χώρου. 
Πρωταρχικός στόχος του Εργαστηρίου είναι η προετοιμασία στελεχών υψηλού ήθους και επιστημονικής στάθμης 
για την ανάπτυξη των Οργανισμών και Επιχειρήσεων του αγροτικού χώρου καθώς και η προσφορά υπηρεσιών στον 
τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων. 
 
Διδασκόμενα Μαθήματα 
 Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομική 
 Γεωργική Λογιστική & Αγροτική Εκτιμητική 
 Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ι 
 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων Ι 
 Οργάνωση & Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΙΙ 
 Επιχειρησιακή Έρευνα στη Γεωργία 
 Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων Τροφίμων & Γεωργίας 
 Γεωργική Λογιστική 
 Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 
 
Προσωπικό Εργαστηρίου 

 Γεωργακόπουλος Γεώργιος (Αναπ. Καθηγητής) 

 Ρεζίτης Αντώνιος (Καθηγητής) 

 Τσιμπούκας Κωνσταντίνος (Καθηγητής) 

 Κρεμμύδας Δημήτριος (ΕΕΔΙΠ) 

 Νέλλας Ελευθέριος (ΕΕΔΙΠ) 
 
Β.4.5. Εργαστήριο Πληροφορικής 
Διευθυντής εργαστηρίου: Κωστοπούλου Κωνσταντίνα 
 
Γενικές πληροφορίες  
Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Γ.Π.Α. ιδρύθηκε το 1989. Βασική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Πληροφορικής 
είναι η εκπαίδευση των φοιτητών πάνω σε θέματα Πληροφορικής, έτσι ώστε ο απόφοιτος του Γ.Π.Α. να μπορεί να 
αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ως εργαλείο στην εξάσκηση του επαγγέλματός του. Στους 
σκοπούς του Εργαστηρίου Πληροφορικής περιλαμβάνεται η έρευνα τόσο σε θέματα Γεωργικής Πληροφορικής, όσο 
και σε γενικότερα θέματα Πληροφορικής και Υπολογιστικών Μαθηματικών. 
 
Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου αποσκοπούν στο τρίπτυχο: εκπαίδευση, έρευνα, συμβολή στην κοινωνία. Στο 
πεδίο της παροχής υπηρεσιών, το προσωπικό του Εργαστηρίου Πληροφορικής λειτουργεί συμβουλευτικά προς όλα 
τα Εργαστήρια του Γ.Π.Α. και αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού για να καλύψει τις μηχανογραφικές ανάγκες του 
Πανεπιστημίου.  Επίσης  έχει  κατά  καιρούς  διοργανώσει  διάφορα  επιμορφωτικά  σεμινάρια  σε  θέματα 
Πληροφορικής για ανέργους πτυχιούχους και εργαζόμενους σε διάφορες υπηρεσίες, όπως σε Τράπεζες και στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τέλος, το Εργαστήριο διαθέτει τον εξοπλισμό του στους φοιτητές του Γ.Π.Α. για την 
πρακτική τους εξάσκηση στα πλαίσια του βασικού προγράμματος σπουδών. 
 
Διδασκόμενα Μαθήματα 
 Βάσεις Δεδομένων & Έμπειρα Συστήματα στην Βιοτεχνολογία 
 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές 
 Εφαρμογές Πολυμέσων στην Οικονομία 
 Προγραμματισμός Υπολογιστών & Εφαρμογές 
 Οι Η/Υ στην Οικονομία 
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 Αριθμητική Ανάλυση (ΕΤ&ΔΑ) 
 Εφαρμογές Πληροφορικής (ΕΖΠΥ) 
 Εισαγωγή στην Πληροφορική (ΕΦΠ) 
 Εισαγωγή στην Πληροφορική (ΕΖΠ&Υ) 
 Εισαγωγή στην Πληροφορική (ΒΙΟΤ) 
 Προγραμματισμός Υπολογιστών & Εφαρμογές (ΕΦΠ) 
 Προγραμματισμός Υπολογιστών & Εφαρμογές (ΒΙΟΤ) 
 Πληροφορική (ΑΟΑ) 
 Βάσεις Δεδομένων 
 Συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας 
 Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Υπηρεσίες 
 Αριθμητική Ανάλυση (ΑΦΠ&ΓΜ) 
 Συστήματα πολυμέσων (ΕΖΠΥ) 

 
Προσωπικό Εργαστηρίου 

 Κωστοπούλου Κωνσταντίνα (Αν. Καθηγήτρια) 

 Λαγογιάννης Γεώργιος (Επ. Καθηγητής) 

 Νταλιάνη Μαρία (Επ. Καθηγήτρια) 

 Λένη Σοφία (ΕΕΔΙΠ) 

 Μακρανδρέου Αθανάσιος (ΕΕΔΙΠ) 

 Μαλιάππης Μιχάλης (ΕΕΔΙΠ) 

 Παπαδοπούλου Χριστίνα (Διοικητικό προσωπικό) 
 
Β.4.6. Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 
Διευθυντής εργαστηρίου: Καρανικόλας Παύλος 
 
Γενικές πληροφορίες  
Το Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης ιδρύθηκε το έτος 2000 (ΦΕΚ 72/Α΄/10‐3‐2000) 
και ανήκει στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
 
Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η προσφορά διδακτικών, ερευνητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με κριτήρια 
υψηλής  στάθμης  στα  γνωστικά  αντικείμενα  της  πολιτικής  οικονομίας,  ευρωπαϊκής  οικονομικής  ολοκλήρωσης, 
μικροοικονομικής  και  μακροοικονομικής  ανάλυσης  καθώς  επίσης  και  θεμάτων  εφαρμοσμένης  οικονομετρίας, 
εφαρμοσμένης  οικονομικής  στατιστικής  και  κατασκευής  μαθηματικών  υποδειγμάτων  που  αφορούν  πληθώρα 
αγροτικών προϊόντων και αγορών. 
Αποστολή του Εργαστηρίου Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης πρωταρχικά είναι η κάλυψη των 
διδακτικών  και  ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό  επίπεδο στις  επιστημονικές θεματικές 
ενότητες του εργαστηρίου.  
Ειδικότερα, αποστολή του εργαστηρίου είναι:  

 Η κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος 
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και των άλλων Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστήμιου Αθηνών. 

 Η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, 
εφόσον  οι  επιστημονικοί  στόχοι  συμπίπτουν,  συμβαδίζουν  και  αλληλοσυμπληρώνονται  με  εκείνους  του 
Εργαστηρίου. 

 Η  διοργάνωση  επιστημονικών  διαλέξεων,  ημερίδων,  σεμιναρίων,  συμποσίων,  συνεδρίων  και  άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, η πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και η πρόσκληση Ελλήνων και 
ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων. 

 Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο Φ.Ε.Κ 53/Α΄/159/1984 
 
Διδασκόμενα Μαθήματα 
 Πολιτική Οικονομία του Αγροδιατροφικού Τομέα 
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 Οικονομετρία 
 Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 
 Μέθοδοι Ποσοτικής Οικονομικής Ανάλυσης 
 Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου 
 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ 
 Οικονομικά της Ζωϊκής Παραγωγής 
 Βιομηχανική Οργάνωση 
 Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία 
 Ποσοτικές Μέθοδοι 
 Μικροοικονομική Θεωρία Ι 
 Μακροοικονομική Θεωρία Ι 
 Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική (νέο πρόγραμμα) 
 Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία 
 Πειραματική Οικονομική 
 Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ 
 Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ 
 Ειδικά Θέματα Στατιστικής 
 Οικονομικά των Θεσμών 
 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΕΦΠ) 
 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΕΖΠ&Υ) 
 
Προσωπικό Εργαστηρίου 

 Δριχούτης Ανδρέας (Αναπ. Καθηγητής)  

 Ζωγραφάκης Σταύρος (Καθηγητής) 

 Καρανικόλας Παύλος (Αναπ. Καθηγητής) 

 Κλωνάρης Στάθης (Καθηγητής) 

 Μαλέσιος Χρυσοβαλάντης (Επ. Καθηγητής) 

 Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνος (Επ. Καθηγητής) 

 Γούσιος Ιωάννης (ΕΕΔΙΠ) 
 
Β.4.7. Γεωργικό Μουσείο 
Διευθυντής: Σταύρος Ζωγραφάκης 
 
Γενικές πληροφορίες  
Το Γεωργικό Μουσείο ιδρύθηκε στις 29‐3‐2005 με κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και  των άλλων Τμημάτων του Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Οι ειδικότεροι σκοποί του Γεωργικού Μουσείου είναι: 

 Η συλλογή,  συντήρηση,  μελέτη,  αξιοποίηση  και  έκθεση  των  τεκμηρίων  της  ιστορίας  όλων  των  κλάδων  της 
ελληνικής  γεωργίας  με  έμφαση  στην  εξέλιξη  των  τομέων  της  τεχνολογίας,  της  οικονομικής  δομής  και 
διάρθρωσης,  των  κοινωνικών  και  πολιτιστικών  χαρακτηριστικών  της  αγροτικής  κοινωνίας,  καθώς  και  στην 
εξέλιξη της γεωπονικής έρευνας και επιστήμης. 

 Η  προώθηση  της  επιστημονικής  έρευνας  στους  παραπάνω  τομείς,  καθώς  και  η  κάλυψη  διδακτικών  και 
ερευνητικών  αναγκών  σε  προπτυχιακό  και  μεταπτυχιακό  επίπεδο  του  Τμήματος  Αγροτικής Οικονομίας  και 
Ανάπτυξης  και  των  υπολοίπων  Τμημάτων  του  Γεωπονικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  καθώς  και  άλλων 
Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του 
Μουσείου. 

 Η  προβολή  και  διάδοση  της  επιστημονικής  γνώσης,  καθώς  και  η  ευαισθητοποίηση  και  πολύπλευρη 
ενεργοποίηση των χρηστών με την οργάνωση εκθέσεων, διαλέξεων, εκδόσεων, συνεδρίων, εκπαιδευτικών και 
ερευνητικών  προγραμμάτων  και  συναφών  εκδηλώσεων  που  βοηθούν  στη  διάδοση  και  μετάδοση  της 
ακαδημαϊκά καλλιεργούμενης γνώσης, τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία. 
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 Η συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, μουσεία,  ιδρύματα, φορείς έρευνας και εκπαίδευσης και 
οργανισμούς του εσωτερικού ή του εξωτερικού, που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. 

 
Διδασκόμενα Μαθήματα 
 Ιστορία της Γεωπονικής Επιστήμης 
 
Προσωπικό Εργαστηρίου 
Γιανουζάκου Αλεξία 
Παναγιωτόπουλος Δημήτριος (ΕΔΙΠ) 
Σπυροπούλου Ευριδίκη (ΕΤΕΠ)   
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Ενότητα 3: Πληροφορίες για τους φοιτητές του Τμήματος  

 
3.1. Φοίτηση – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Α΄ Κύκλου Σπουδών (Προπτυχιακές Σπουδές) 

 
3.1.1. Φοιτητική Ιδιότητα 

Η διαδικασία εισαγωγής στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Α΄ κύκλου) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών καθορίζεται αποκλειστικά από την κείμενη εθνική νομοθεσία και τις εγκυκλίους που εκδίδει το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κάθε έτος.  

Η  φοιτητική  ιδιότητα  αποκτάται  με  την  εγγραφή  του  επιτυχόντα  και  την  προσκόμιση  των  απαραίτητων 
δικαιολογητικών  στις  Γραμματείες  των  Τμημάτων.  Η  φοίτηση  είναι  δυνατό  να  ανασταλεί  με  αίτηση  του 
ενδιαφερόμενου προς το αντίστοιχο Τμήμα για όσο εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμεί και πάντως όχι περισσότερα 
από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήξη του πτυχίου, δηλ. μέχρι δέκα εξάμηνα. 

Κατά  τη  διάρκεια  της  αναστολής  της  φοίτησης,  αίρεται  η  φοιτητική  ιδιότητα  και  όλα  τα  δικαιώματα  που 
εκπορεύονται από αυτή.   
 
3.1.2. Διάρθρωση των Σπουδών  

Η  διάρκεια  των  σπουδών  σ’  όλα  τα  Τμήματα  του  Γ.Π.Α.  είναι πενταετής. Το ακαδημαϊκό έτος είναι δομημένο σε 
ακαδημαϊκά  εξάμηνα, από τα οποία τα μονά είναι χειμερινά και τα ζυγά εαρινά. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης 
του εξαμήνου ορίζονται με Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους για το 
επόμενο.  Το  Χρονοδιάγραμμα  Σπουδών  αναρτάται  στο  πεδίο  https://www2.aua.gr/el/info/programma‐
mathimaton‐exetaseon της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου. 

Κάθε εξάμηνο σπουδών έχει διάρκεια περίπου δεκαοκτώ (18) εβδομάδων,  εκ  των  οποίων τουλάχιστον  οι  δεκατρείς 
(13)  διατίθενται  για  εκπαιδευτικό  έργο.  Τα   μέλη Δ.Ε.Π.  έχουν  την υποχρέωση  της  ουσιαστικής  κάλυψης  της 
διδακτέας  ύλης,  σύμφωνα με  το  αναλυτικό  περιεχόμενο  του  κάθε  μαθήματος  εντός  των  προβλεπόμενων 
δεκατριών εβδομάδων. 

 
3.1.3. Εγγραφή, Δήλωση Μαθημάτων, Επιλογή Διδακτικών Συγγραμμάτων και Εξετάσεις 

Η  εγγραφή  των  επιτυχόντων  προπτυχιακών  φοιτητών  γίνεται  καταρχήν  ηλεκτρονικά  μέσω  της  ιστοσελίδας 
https://eregister.it.minedu.gov.gr/  του  Υπουργείου  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων.  Στη  συνέχεια,  η 
πρόσκληση και η εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών γίνεται μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται κάθε χρόνο με 
απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  και  ανακοινώνεται  από  τα  μέσα  μαζικής 
ενημέρωσης. Για την εγγραφή του ο εισαγόμενος στο Πανεπιστήμιο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του 
πρέπει να καταθέσει συνήθως στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Ένα (1) απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του εισαγομένου ή του 
διαβατηρίου 

2. Μία (1) πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας στην πίσω όψη της οποίας πρέπει να 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του εισαγομένου 

3. Έντυπο υποβολής στοιχείων/δικαιολογητικών (χορηγείται έντυπο από τη Γραμματεία) 

4. Εκτυπωμένη  και  υπογεγραμμένη  με  μπλε  στυλό  αίτηση  εγγραφής  από  την  ηλεκτρονική  εφαρμογή  του 
Υπουργείου Παιδείας 

5. Εκτυπωμένο τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ο οποίος πρέπει να είναι συνδεδεμένος με 
την Αστυνομική Ταυτότητα ή το Διαβατήριο  

6. Ανώνυμο Ερωτηματολόγιο από την ΜΟΔΙΠ (χορηγείται από τη Γραμματεία) 

Η  ολοκλήρωση  της  εγγραφής  πραγματοποιείται  με  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  από  τη  Γραμματεία  του 
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Τμήματος. 

Για  λόγους  εξαιρετικής  ανάγκης,  όπως  παρατεταμένη  θεομηνία,  σοβαρή  ασθένεια,  στράτευση  ή  απουσία  στο 
εξωτερικό,  ή  για  περίπτωση  επιτυχόντα  που  δεν  ολοκλήρωσε  εμπρόθεσμα  και  πλήρως    τη  διαδικασία  της 
ηλεκτρονικής εγγραφής, είναι δυνατή η εγγραφή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία εκτίθενται 
οι  λόγοι  της  καθυστέρησης.  Στις  ανωτέρω  περιπτώσεις,  τόσο  η  σχετική  αίτηση  όσο  και  τα  δικαιολογητικά 
κατατίθενται  από  τον  επιτυχόντα  απευθείας  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος  χωρίς  τη  χρήση  της  ηλεκτρονικής 
εφαρμογής  του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.  και  με  πιθανή  υποχρέωση φυσικής  παρουσίας  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος  εντός 
προθεσμίας  που  καθορίζεται  από  το  Τμήμα.  Η  εγγραφή  ολοκληρώνεται  ή  μη  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της 
Συνέλευσης του Τμήματος. Επιτυχών που δεν εγγράφηκε ούτε με τη διαδικασία των προηγουμένων εδαφίων αυτής 
της παραγράφου, χάνει το δικαίωμα εγγραφής για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, καθώς και για τα επόμενα 
έτη για το συγκεκριμένο Τμήμα Επιτυχίας του. 

Κάθε νεοεγγραφόμενος οφείλει να εγγραφεί στο Διαδικτυακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Προπτυχιακών Φοιτητών του 
Πανεπιστημίου (e‐student) https://estudent.aua.gr  

Στη  συνέχεια,  με  ηλεκτρονική  αίτησή  του  αποκτά  μέσω  της  ιστοσελίδας  του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.  
https://academicid.minedu.gov.gr/ την ακαδημαϊκή του ταυτότητα.  

Στην αρχή του κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και σε τακτή προθεσμία που ανακοινώνεται μέσω του Διαδικτυακού 
Συστήματος Εξυπηρέτησης Φοιτητών (e‐student) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ αναρτάται και στον 
πίνακα Ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος, κάθε φοιτητής πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική δήλωση, η 
οποία να περιλαμβάνει τα  μαθήματα που αποφάσισε να παρακολουθήσει στο συγκεκριμένο εξάμηνο.  

Με τη δήλωση αυτή ο φοιτητής αποκτά το δικαίωμα: 

‐ να παραλάβει τα διδακτικά βοηθήματα που διατίθενται για τα μαθήματα αυτά 

‐ να συμμετάσχει στις εξετάσεις των μαθημάτων που δήλωσε κατά την εξεταστική περίοδο 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις μαθημάτων, ούτε αιτήσεις για αλλαγή της αρχικής 
δήλωσης   η οποία    έχει υποβληθεί  εμπρόθεσμα,  εκτός αν προβλεφθεί παράταση από την αρμόδια Διεύθυνση 
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. 

Η  Γραμματεία  οφείλει  να  μεριμνά  από  το  προηγούμενο  ακαδημαϊκό  έτος  για  την  κατάρτιση  του  καταλόγου 
διδακτικών  συγγραμμάτων  και  λοιπών  βοηθημάτων  προς  διανομή  στους  φοιτητές  του  κατά  το  επόμενο 
ακαδημαϊκό έτος.  Η Γραμματεία του Τμήματος καταχωρεί στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» τα 
υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών και τα αντίστοιχα διδακτικά 
συγγράμματα και λοιπά βοηθήματα, αφού προηγουμένως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης αυτών από 
τους εκδότες στο Κ.Π.Σ. «ΕΥΔΟΞΟΣ». 

Το  δικαίωμα  επιλογής  και  δωρεάν  προμήθειας  διδακτικών  συγγραμμάτων  ασκείται  από  τους  προπτυχιακούς 
φοιτητές  των  Πανεπιστημίων  μέσω  της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων και 
Λοιπών  Βοηθημάτων  “ΕΥΔΟΞΟΣ”    http://eudoxus.gr  εντός  των  προβλεπόμενων  προθεσμιών.  Περισσότερες 
πληροφορίες  σχετικά  με  αυτή  τη  διαδικασία  μπορούν  να  αναζητηθούν  στο  σύνδεσμο 
http://www2.aua.gr/el/info/syggrammata.  Σημειώνεται  ότι  μόνο  ένα  διδακτικό  σύγγραμμα  ανά  διδασκόμενο 
μάθημα διατίθεται δωρεάν σε κάθε φοιτητή. 
 
3.1.4. Πρόγραμμα Σπουδών  
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει τον τίτλο, το είδος και τις  εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 
του κάθε μαθήματος, για όλα τα μαθήματα όπως αυτά διαρθρώνονται χρονικά και δημοσιεύεται κάθε χρόνο στην 
ιστοσελίδα  του  Τμήματος  στο  πεδίο  Προπτυχιακές  Σπουδές/  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  Σπουδών 
http://www.aoa.aua.gr/courses.aspx 
Αρμόδιο θεσμικό όργανο για την κατάρτιση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών είναι η Συνέλευση του 
Τμήματος, η οποία συνεδριάζει για το σκοπό αυτό κάθε Απρίλιο και προτείνει το Πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί 
κατά τη διάρκεια του επόμενου ακαδημαϊκού έτους στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, έχοντας και τη σύμφωνη 
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γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημώνστην οποία ανήκει. Το 
Πρόγραμμα Σπουδών τίθεται σε ισχύ μόνο μετά την έγκρισή του από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. 
Πληροφορίες  για  το  ωρολόγιο  πρόγραμμα  του  Τμήματος  μπορούν  να  αναζητηθούν  στον  ιστότοπο 
http://www2.aua.gr/el/info/programma‐mathimaton‐exetaseon  
 
3.1.4.1 Μαθησιακά Αποτελέσματα του ΠΠΣ του Τμήματος 
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος ΑΟΑ αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν 
στους πτυχιούχους: 
‐ να προάγουν τα γνωστικά αντικείμενα της αγροτικής οικονομικής 
‐ να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα και διεθνών οργανισμών στα ευρύτερα γνωστικά 

αντικείμενα του Π.Π.Σ. 
‐ να αναλάβουν μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου 
‐ να ενδυναμώσουν την ικανότητα κριτικής σκέψης τους και να ενισχύσει την θέληση τους για κοινωνική προσφορά 

 
Αναλυτικότερα, οι στόχοι σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: 
‐ Απόκτηση Γνώσεων: 

1. απόκτηση βασικής επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της εφαρμοσμένης οικονομικής επιστήμης 
2. απόκτηση γνώσεων σε εξειδικευμένα αντικείμενα του Τμήματος όπως: ανάλυση τιμών, αγροτική οικονομία 
και  πολιτική,  μάρκετινγκ  τροφίμων,  οικονομικά  του  περιβάλλοντος,  εμπορία  αγροτικών  προϊόντων, 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου, ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, επιχειρηματικότητα 
στα  τρόφιμα  και  στη  γεωργία,  γεωργική  λογιστική,  διαχείριση  γεωργικών  εκμεταλλεύσεων,  αειφορική 
ανάπτυξη, γεωργική συμβουλευτική. 

‐ Καλλιέργεια Δεξιοτήτων: 
1.  δυνατότητα  εφαρμογής  των  νέων  τεχνολογιών  στη  γεωργική  παραγωγή,  έχοντας  ως  γνώμονα  την 
προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος 
2.  δυνατότητα  αντίληψης  τόσο  των  διεθνών  όσο  και  των  ευρωπαϊκών  τάσεων  στις  περιοχές  του 
αγροδιατροφικού τομέα που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος 

‐ Ανάπτυξη Ικανοτήτων: 
1. ανεπτυγμένη κριτική σκέψη, 
2. ικανότητα μελέτης και ανάλυσης σύνθετων ζητημάτων που αφορούν στην προστασία και αξιοποίηση των 
φυσικών πόρων και αξιολόγηση τρόπων επίλυσης των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων, 
3. ικανότητα ανάληψης επιτυχούς σταδιοδρομίας στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα και σε διεθνείς οργανισμούς, 
4. ικανότητα ανάληψης μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου. 

 
3.1.5. Ποιοτικές και Ποσοτικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές των Σπουδών 
Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που συνδέονται με το χαρακτήρα των σπουδών στο  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, αλλά και την αναγκαιότητα αναμόρφωσης και ενδυνάμωσης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, 
ο απαραίτητος αριθμός ωρών διδασκαλίας καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στο φοιτητή η δυνατότητα 
να παρακολουθεί απρόσκοπτα την  εκπαιδευτική διαδικασία και να συμμετέχει ενεργά σε αυτήν. 
Έχοντας ως γνώμονα την ανωτέρω παραδοχή δίνεται  ιδιαίτερη μέριμνα, κατά την εφαρμογή του  Προγράμματος 
Προπτυχιακών Σπουδών, στις παρακάτω απαιτήσεις και προδιαγραφές: 

 Ως  επιθυμητός στόχος  παρακολούθησης τίθεται  το  όριο των  30‐ 34 ωρών εβδομαδιαίως  και τα 6‐7 μαθήματα 
ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (30 διδακτικές μονάδες/εξάμηνο). 

 Όσο το δυνατόν καλύτερος συντονισμός της θεωρίας και των εργαστηρίων. 

 Ο καθορισμός της χρονικής αλληλουχίας και αλληλεξάρτησης  των μαθημάτων και η αποφυγή  επικαλύψεων 
μεταξύ μαθημάτων. 

 Η αποφυγή υπερφόρτωσης του ωρολογίου προγράμματος τόσο ως προς τη χρονική διάρκεια, όσο και ως προς τη 
διδακτέα ύλη. 

 Η  αποφυγή  κατάτμησης  ενός  διδακτικά  ενιαίου  μαθήματος  σε  περισσότερα  μέρη  που  δημιουργούν  νέα, 
αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα. 

 Η ενίσχυση της διδασκαλίας με διάλογο και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών. 
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 Η κατανομή των εγγεγραμμένων για πρώτη φορά φοιτητών σε ένα μάθημα φοιτητών, σε μικρότερα  τμήματα, 
ανάλογα με τις δυνατότητες και το συνολικό αριθμό των φοιτητών, ανά διδάσκοντα. 

 Η έγκαιρη διανομή των πανεπιστημιακών σημειώσεων και των εργαστηριακών ασκήσεων. 

 Η εύρυθμη λειτουργία των χώρων διδασκαλίας. 
 
3.1.6. Διπλωματική εργασία 
Για  τη  λήψη  του  πτυχίου  του  Τμήματος  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  του  Γεωπονικού  Πανεπιστημίου 
Αθηνών είναι απαραίτητη η εκπόνηση Πτυχιακής Μελέτης κατά τη διάρκεια του 10ου εξαμήνου σπουδών, η οποία 
μπορεί να αναφέρεται:  
α)  Σε  ερευνητική  εργασία που διεξάγεται από  τον φοιτητή μέσα στο πλαίσιο  της  ερευνητικής  δραστηριότητας 
Εργαστηρίου του Τμήματος ή άλλων ερευνητικών Ιδρυμάτων της χώρας,  
β) Σε ζητήματα ή προβλήματα τεχνικής ή γεωργοοικονομικής φύσης που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα που 
θεραπεύει το Τμήμα  και  
γ) Σε βιβλιογραφική επεξεργασία θεμάτων ενδιαφέροντος που άπτεται αυτών του Τμήματος. 
Για  τον  καθορισμό  του  θέματος  της  Πτυχιακής  Μελέτης  ο  φοιτητής  του  Τμήματος  Αγροτικής  Οικονομίας  & 
Ανάπτυξης αποτείνεται  κατά προτεραιότητα  σε  Εργαστήριο  που συμμετέχει  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  της 
εξειδίκευσής του (δηλαδή του Τμήματός του), καθώς αυτό καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα από τα οποία μπορεί 
να επιλέξει το θέμα. Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, είναι δυνατόν ο φοιτητής του Τμήματος να αποτείνεται για τον 
καθορισμό θέματος Πτυχιακής Μελέτης και σε άλλα Εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  
Τόσο  ο  καθορισμός  του  θέματος  της  Πτυχιακής  Μελέτης  όσο  και  ο  ορισμός  Τριμελούς  Συμβουλευτικής  και 
Εξεταστικής Επιτροπής οφείλουν να εγκριθούν από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από σχετική εισήγηση του 
Επιβλέποντα Καθηγητή. 
Προϋπόθεση για την ανάθεση θέματος Πτυχιακής Μελέτης θεωρείται η οφειλή λιγότερων από τρία μαθημάτων 
(θεωρίες και εργαστήρια) των 8 πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων, ενώ προϋπόθεση για την εξέταση της Πτυχιακής 
Μελέτης  θεωρείται  η  επιτυχής  εκπλήρωση  όλων  των  εξεταστικών  υποχρεώσεων  του  φοιτητή,  όπως  αυτές 
ορίζονται από το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών των 9 πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων – και η ολοκλήρωση 
της  Πρακτικής  Εξάσκησης.  Η  εξέταση  είναι  προφορική  και  δημόσια  και  η  βαθμολόγηση  γίνεται  από  τον 
Επιβλέποντα Καθηγητή και δύο άλλα μέλη ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου. 
Η Πτυχιακή Μελέτη συμμετέχει στο σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών 
με 22  ECTS.  
 
3.1.7. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών 

Η Πρακτική Εξάσκηση για τους φοιτητές του Τμήματος  αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης είναι υποχρεωτική. Το 
πρόγραμμα  της    Πρακτικής  Εξάσκησης  των  φοιτητών  υποστηρίζει  και  καθιστά  επιτεύξιμο  το  στόχο  του 
εκπαιδευτικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, που είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών στη μετάδοση 
τεχνογνωσίας  και  τεχνολογίας.  Η  Πρακτική  Εξάσκηση  αποβλέπει  στην  ενημέρωση  των  φοιτητών  και  στην 
αρτιότερη παροχή επιστημονικής εκπαίδευσης, ώστε να επιτευχθεί η κατά το δυνατόν καλύτερη κατάρτιση για το  
επάγγελμα  που  θα ασκήσουν μελλοντικά. Επιπλέον, επιτυγχάνεται η απόκτηση πολύτιμων εμπειριών σχετικών 
με  την  εφαρμοσμένη  έρευνα  και  παραγωγή.  Η  απασχόληση  εξάλλου  των  φοιτητών  σε  επιχειρήσεις  και 
οργανισμούς  οδηγεί  στην  εξοικείωση  με  την  αγορά  εργασίας,  τη  διασύνδεση  με  παραγωγικούς  φορείς  και 
συνδράμει  στη  διερεύνηση  των  ερευνητικών  δυνατοτήτων  των  ασκούμενων.  Το  πρόγραμμα  της  Πρακτικής  
Εξάσκησης  συμβάλλει  αναμφισβήτητα  στη  μεταφορά  της  αξιολογημένης  συνολικής  εμπειρίας  που  αποκτάται 
στην εξειδίκευση και προσαρμογή των παρεχόμενων από το Ίδρυμα γνώσεων. 

Η  Πρακτική  Εξάσκηση  έχει  συνολική  διάρκεια  τέσσερις  (4)  μήνες,  δηλαδή  εκατόν  είκοσι  (120)  ημερολογιακές 
ημέρες (συμπεριλαμβάνονται και τα Σαββατοκύριακα), εκ των οποίων οι πενήντα (50) τουλάχιστον ημερολογιακές 
ημέρες πρέπει να πραγματοποιηθούν σε φορείς Πρακτικής Εξάσκησης εκτός  Γ.Π.Α. Από αυτές τις εκατόν είκοσι 
(120)  ημερολογιακές  ημέρες,  οι  τριάντα  (30)  ημέρες  πραγματοποιούνται  υποχρεωτικά  συνεχόμενες  κατά  τις 
περιόδους πλήρους λειτουργίας αυτών των φορέων.  

Για το  τετράμηνο διάστημα της πρακτικής εξάσκησης χορηγείται στους ασκούμενους φοιτητές οικονομική ενίσχυση 
το  ύψος της οποίας εγκρίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της 
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Συγκλήτου. Οι φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτισης λαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση, το ύψος  της οποίας 
είναι ίσο με το διπλάσιο του ημερησίου σιτηρεσίου επί των ημερών της πρακτικής εξάσκησης, υπό την προϋπόθεση 
ότι  κατά  το  διάστημα  της  πραγματοποίησής  της,  το  Εστιατόριο  είναι  κλειστό  ή  εφόσον  η  πρακτική  εξάσκηση 
πραγματοποιείται μακριά από την έδρα του Πανεπιστημίου όπου εκ των πραγμάτων είναι αδύνατη η σίτισή  τους 
στο Εστιατόριο του Γ.Π.Α.. 
Η  Πρακτική  Εξάσκηση  πραγματοποιείται  πάντα  μεταξύ  των  εξεταστικών  περιόδων  Ιουνίου  και  Σεπτεμβρίου 
(δηλαδή κατά τους μήνες Ιούλιο,  Αύγουστο και Σεπτέμβριο) για τους φοιτητές του 6ου και 8ου εξαμήνου.  
Οι επί πτυχίω φοιτητές πραγματοποιούν Πρακτική Εξάσκηση καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Επί 
πτυχίω θεωρούνται οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν και το 9ο ακαδημαϊκό εξάμηνο. 

To χρονικό διάστημα της Πρακτικής Εξάσκησης ΔΕΝ μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μήνα (π.χ. από 1/7 έως 
και 31/7) με εξαίρεση τους φοιτητές επί πτυχίω που έχουν υπόλοιπο Πρακτικής μικρότερο σε διάρκεια του ενός 
μήνα.   
Οι φοιτητές πραγματοποιούν την Πρακτική του Εξάσκηση σε Εργαστήρια του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή άλλων Υπουργείων  με συναφές αντικείμενο, 
Νομικά Πρόσωπα  Δημοσίου  Δικαίου,  Ινστιτούτα  του  Ελληνικού Οργανισμού  «ΔΗΜΗΤΡΑ»  σε  Επιχειρήσεις  και 
Οργανισμούς όπως ορίζονται στο Ν. 1256/1982 (Τράπεζες, ΔΕΗ), σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (άρθρο 14 
παραγρ.8 Ν 2917/2000).  
Ο φοιτητής, όταν πραγματοποιεί την Πρακτική σε ιδιωτική επιχείρηση ή εταιρία, οφείλει να βεβαιώσει την ύπαρξη 
πτυχιούχου  γεωπόνου, οικονομολόγου ή λοιπών συναφών γνωστικών αντικειμένων με αυτά του Τμήματος. 
Οι φοιτητές  του Τμήματός μας μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση μέσω του 
Γραφείου Πρακτικής Εξάσκησης Ε.Σ.Π.Α. το οποίο βρίσκεται στο Υπόγειο του Κεντρικού Κτιρίου (τηλ: 210‐5294825, 
e‐mail: praktikiaskisi@aua.gr, ιστοσελίδα: http://traineeship.aua.gr). Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές 
μπορούν να απευθύνονται στον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Καρανικόλα Παύλο (τηλ: 210‐5294785)  
Επιπλέον οι φοιτητές μπορούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση μέσω του Γραφείου ERASMUS. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι φοιτητές μπορούν να απευθύνονται στην κ. Θάνεια Αναστοπούλου (τηλ: 210‐ 
5294819) στην ιστοσελίδα www.european.aua.gr και στο e‐mail: european_pr@aua.gr  

Υπεύθυνοι Πρακτικής Εξάσκησης 

Αναπληρωτής Καθηγητής Παύλος ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ 

ΕEΔΙΠ Ιωάννης ΓΟΥΣΣΙΟΣ 

Περισσότερες  πληροφορίες  αναφορικά  με  την  Πρακτικά  Εξάσκηση  μπορούν  να  αναζητηθούν  στον  ιστότοπο 
https://www2.aua.gr/el/info/aitiseis  
 
3.1.8. Εκπαιδευτικές Εκδρομές  
Μέρος  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  του  Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης  αποτελούν  και  οι 
εκπαιδευτικές  εκδρομές.  Οι  σχετικές προτάσεις εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος,  στο πλαίσιο του ετήσιου 
Προϋπολογισμού  του  που  κατανέμεται  από  τη  Σύγκλητο  του  Ιδρύματος.  Οι  εκπαιδευτικές  εκδρομές 
χρηματοδοτούνται από τα έσοδα του κυλικείου.  Λεπτομέρειες  που  καθορίζουν  τη  συμμετοχή,  τους συνοδούς 
και το κόστος καθορίζονται από  το Ειδικό Ταμείο. 
 
3.1.9. Εξετάσεις – Βαθμολόγηση 
Η  επίδοση  των  φοιτητών  σε  κάθε  μάθημα  εκτιμάται  με  εξετάσεις.  Ο  τρόπος  εξέτασης  (γραπτές  εξετάσεις, 
προφορικές ή και σε συνδυασμό εξετάσεις) καθορίζεται από τον υπεύθυνο του μαθήματος και αναφέρεται στο 
περίγραμμα του κάθε μαθήματος. Η επίδοση σε ενδιάμεσες δοκιμασίες (πρόοδοι), εργασίες σε ειδικά θέματα και 
η  απόδοση  σε  εργαστηριακές  ασκήσεις  μπορεί  να  αποτελούν  πρόσθετα  κριτήρια  που    συνεκτιμώνται  στην 
διαμόρφωση του τελικού βαθμού. 
Η διδασκαλία και οι εξετάσεις γίνονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα. 
Για  τους  φοιτητές  ERASMUS  προσφέρεται  κατάλογος  μαθημάτων  για  τα  οποία  ο  υπεύθυνος  διδάσκων 
αναλαμβάνει    την υποχρέωση να βοηθήσει  τους εισερχόμενους φοιτητές να αναλύσουν λεπτομερώς ένα θέμα 
σχετικό με  το μάθημα  του οποίου η αξιολόγηση θα  γίνει  στο πέρας  της περιόδου  του  εξαμήνου στην Αγγλική 
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γλώσσα. Ο φοιτητής για το συγκεκριμένο μάθημα θα βαθμολογηθεί λαμβάνοντας  τις  αντίστοιχες  ακαδημαϊκές 
μονάδες.  
Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει τρεις εξεταστικές περιόδους: 
‐ αμέσως μετά τη λήξη του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου κατά τις οποίες εξετάζονται τα μαθήματα της 
διδακτικής περιόδου η οποία έληξε και μόνον αυτά. 
‐ επαναληπτική εξεταστική κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου, στην οποία εξετάζονται όλα τα μαθήματα είτε του 
χειμερινού είτε του εαρινού εξαμήνου, εφόσον όμως έχουν συμπεριληφθεί στη δήλωση προτίμησης του φοιτητή. 
Η βαθμολογία της εξέτασης κάθε μαθήματος εκφράζεται σε μία κλίμακα από το 0 έως το 10, στην οποία το 5 (πέντε) 
εκφράζει  τη  βάση  της  επιτυχίας  και  το  δέκα  (10)  την  άριστη  επιτυχία.  Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος 
προκύπτει από το μέσο όρο της επίδοσης στη θεωρία  και  στην  εργαστηριακή  ή  φροντιστηριακή  άσκηση  ή  τις 
εργασίες σε ειδικά θέματα που είχε αναλάβει ο φοιτητής κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. 
Αν φοιτητής  του  Τμήματος αποτύχει  περισσότερες από  τρεις φορές  σε  ένα μάθημα,  μετά από σχετική αίτησή 
του και με Απόφαση του  Κοσμήτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημώνεξετάζεται 
εκ νέου από τριμελή Επιτροπή Καθηγητών της Σχολής, οι  οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και 
ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Από την εν λόγω Επιτροπή εξαιρείται ο Υπεύθυνος, για την εξέταση, διδάσκων. Σε 
περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής  συνεχίζει ή όχι τη φοίτησή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
που  καθορίζονται  στον  Οργανισμό  του  Ιδρύματος,  στους  οποίους  περιλαμβάνεται  και  ο  μέγιστος  αριθμός 
επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα (Ν 4009/2011 Άρθρο 33, Παράγραφος 10). 
Το Πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο http://www2.aua.gr/el/info/programma‐
mathimaton‐exetaseon  
 
3.1.10. Πτυχίο 
Όλα τα Τμήματα του Γ.Π.Α. απονέμουν πτυχίο Γεωπόνου στο οποίο αναγράφεται η ονομασία του Τμήματος φοίτησης. 
Ο βαθμός  του Πτυχίου  εξάγεται από το άθροισμα α)  του μέσου όρου των βαθμών όλων των μαθημάτων,  τους 
οποίους ο φοιτητής έλαβε κατά  τη διάρκεια των σπουδών του, με συντελεστή 4/5 και β) του βαθμού της Πτυχιακής 
Μελέτης, με συντελεστή 1/5. 
Η επίδοση των φοιτητών χαρακτηρίζεται από τρεις κλίμακες:   
Καλώς 5 ‐ 6,49  Λίαν Καλώς 6,5 ‐ 8,49   Άριστα 8,5 ‐ 10 
Το πτυχίο των αποφοίτων του ΓΠΑ αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 300 ECTS. 
Παράλληλα  με  το  Πτυχίο  χορηγείται  σε  κάθε  απόφοιτο  και Παράρτημα  Διπλώματος,  το  οποίο  περιλαμβάνει 
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με: 
1. Την ταυτότητα του κατόχου του τίτλου  σπουδών 
2. Το είδος του τίτλου σπουδών 
3. Το επίπεδο του τίτλου 
4. Το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν 

 Είδος μελέτης:  πλήρης φοίτηση 

 Απαιτήσεις του προγράμματος: 

 Λεπτομέρειες  του  προγράμματος:  (π.χ.  Ενότητες  μαθημάτων  ή  μαθήματα)  και  οι  ατομικοί  βαθμοί/ 
διδακτικές μονάδες/πιστωτικές μονάδες που ελήφθησαν:  

 Αναλυτική βαθμολογία: 

 Η κατάταξη ECTS  

 Αναφορά στο σύστημα βαθμολογίας  

 Γενική ταξινόμηση του τίτλου (στην πρωτότυπη ελληνική γλώσσα): 
5. Τη λειτουργία του τίτλου 

 Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές:  

 Επαγγελματικές προοπτικές  
6. Το Ελληνικό Σύστημα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
7. Συμπληρωματικές πληροφορίες 
8. Πιστοποίηση του Παραρτήματος Διπλώματος 

 
3.1.11. Αξιολόγηση Διδακτικού Έργου 
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Η αξιολόγηση της διδακτικής διαδικασίας αποτελεί ουσιαστικό μέσο για την επίτευξη των  στόχων της εκπαίδευσης, 
μέσω της συνεχούς βελτίωσης και της καλύτερης δυνατής απόδοσης  του διδακτικού έργου και της διασφάλισης 
της  ποιότητας  των  σπουδών.  Προς  την  κατεύθυνση  αυτή είναι επιθυμητό να συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης  του  διδακτικού  έργου,  με  στόχο  τον  εντοπισμό  των  όποιων  αδυναμιών  της  προσφερόμενης 
εκπαίδευσης  και  τη  διαρκή  βελτίωση της  ποιότητάς της,  την  εισαγωγή νέων  τρόπων διδασκαλίας, που  θα 
ενισχύουν  την ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών (διεύρυνση και βελτίωση των εργαστηριακών ασκήσεων,  χρήση 
πολυμέσων,  κλπ.)  και  την  εδραίωση  της  ουσιαστικής  επικοινωνίας  μεταξύ  διδασκόντων  και  φοιτητών.  Τα 
ερωτηματολόγια διανέμονται στους φοιτητές, με ευθύνη του οικείου Τμήματος,  κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 
(από την όγδοη εβδομάδα και έπειτα). Είναι προαιρετικά και  ανώνυμα, αλλά η συμπλήρωσή τους με σοβαρότητα 
και υπευθυνότητα είναι καθοριστική για την  επίτευξη των παραπάνω στόχων. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν 
να αναζητηθούν στον ιστότοπο  https://modip.aua.gr/portal/node/27  

  
3.2. Προοπτικές Επαγγελματικής Απασχόλησης των Αποφοίτων του Τμήματος 

Οι  απόφοιτοι  του  Τμήματος  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  έχουν  όλες  τις  δυνατότητες,  δικαιώματα  και 
επαγγελματικές προοπτικές του Γεωτεχνικού όπως αυτά απορρέουν από τους νόμους 1474/1984 και 2040/1992 
και το Π.Δ. 344/2000. 

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να εργαστούν: 

 Στην  Κεντρική  και  σε  Περιφερειακές    Υπηρεσίες  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  &  Τροφίμων 

(ΥπΑΑ&Τ), εποπτευόμενους οργανισμούς του ΥπΑΑ&Τ όπως οι οργανισμοί ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΕΛΓΑ, ΕΦΕΤ 

και ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 Στις  Διευθύνσεις  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ)  της  Περιφερειακής  και  Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης. 

 Ως Καθηγητές στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μετά από περαιτέρω εκπαίδευση στην ΑΣΠΑΙΤΕ) 

Ως Ιδιώτες σε: 

 Φορείς,  εταιρείες,  νομικά  πρόσωπα  που  σχεδιάζουν,  εκτελούν,  παρακολουθούν  και  αξιολογούν 

Ευρωπαϊκά  ή  Εθνικά  αναπτυξιακά  προγράμματα  που  έχουν  σχέση  με  τη  γεωργία  και  Ανάπτυξη  της 

Υπαίθρου και του Αγροτικού Χώρου, την προστασία του αγροτικού και φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και 

με την τοπική και περιφερειακή Ανάπτυξη. 

 Σε Συνεταιριστικά σχήματα ή/και Ομάδες Παραγώγων. 

 Σε  Επιχειρήσεις  Τροφίμων  και  Γεωργίας,  Οργανισμούς  πιστοποίησης  γεωργικών  και  κτηνοτροφικών 

προϊόντων της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς και σε Τράπεζες.  

 Ως ερευνητές σε διάφορα Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα ή σε Εκπαιδευτικά |Ιδρύματα Εκπαίδευσης.  

 
3.3. Σπουδές Β΄ Κύκλου ‐ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) 

Στους  απόφοιτους  του  Τμήματος  δίνεται  η  δυνατότητα  πρόσβασης  σε  2ου  κύκλου  σπουδές  σχετικές  με  το 
αντικείμενο του πτυχίου τους, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Από το  Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης προσφέρονται δύο μεταπτυχιακά  προγράμματα, των οποίων 
το αντικείμενο είναι η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα της οικονομικής επιστήμης  και 
της Διοίκησης & Διαχείρισης Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας.  

Το  Τμήμα  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης  διαθέτει  ικανό  αριθμό  μελών  Δ.Ε.Π.,  Ε.ΔΙ.Π.  και  Ε.Τ.Ε.Π.  με 
αναγνώριση  στον  ελληνικό  και  το  διεθνή  επιστημονικό  χώρο  που  καλύπτουν  τις  διδακτικές  και  ερευνητικές 
ανάγκες των προγραμμάτων. Επιπλέον, προσκαλούνται διακεκριμένοι ειδικοί επιστήμονες από πανεπιστήμια και 
ερευνητικά  ιδρύματα  της  ημεδαπής  και  της  αλλοδαπής  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Άρθρου  36  του  Ν. 
4485/2017. Το Τμήμα τέλος διαθέτει όλη την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (κτιριακές υποδομές – αίθουσες 
διδασκαλίας  ‐  εργαστήρια)  για  τις ανάγκες  των Π.Μ.Σ.  Το  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διαθέτει  κεντρική 
βιβλιοθήκη και κέντρο πληροφόρησης που μπορεί να εξυπηρετήσει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
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των μεταπτυχιακών φοιτητών. 

 
3.3.1 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων 
Τροφίμων και Γεωργίας»  

Το διατμηματικό ΠΜΣ «Οργάνωση  και Διοίκηση  Επιχειρήσεων  Τροφίμων  και  Γεωργίας»  ιδρύθηκε  το  1997 στο 
πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ από τα Τμήματα «Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης» και «Επιστήμης των 
Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λειτούργησε για πρώτη φορά 
το ακαδημαϊκό έτος 1998‐99 ως πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. 

Έως  το  2004  λειτουργούσε  με  τη  συγχρηματοδότηση  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  μέσω  του  Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.). Μετά το 2004 το Πρόγραμμα 
χρηματοδοτείται από τα δίδακτρα των φοιτητών και χορηγίες επιχειρήσεων. 

Το 2013 δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης για να καλύψει τις ανάγκες των υποψηφίων φοιτητών 
που εργάζονται. Ιδρύθηκε και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2013‐2014, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 111602 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2068/26.08.2013, τ. Β΄).  
Αποστολή του Προγράμματος είναι η έρευνα και διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του χώρου της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα, έτσι ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να πάρουν τις αποφάσεις 
που  απαιτούνται  σε  ένα  πολύπλοκο  και  ανταγωνιστικό  περιβάλλον  είτε  ως  στελέχη  επιχειρήσεων  είτε  ως 
επιχειρηματίες. 
Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης τα μαθήματα ξεκινούν κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου και η 
διάρκεια των σπουδών είναι 12 μήνες που χωρίζονται σε 3 περιόδους (Χειμερινή, Εαρινή και Θερινή). Στο διάστημα 
αυτό κάθε φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία 10 μαθήματα, να παρακολουθήσει τον κύκλο σεμιναρίων 
και επισκέψεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και να εκπονήσει τη Μεταπτυχιακή Εργασία. 
Κάθε μια από τις δύο πρώτες περιόδους αφιερώνεται στα μαθήματα και διαρκεί 12 εβδομάδες ακολουθούμενη 
από  2  εβδομάδες  εξετάσεων.  Κατή  τη  διάρκεια  κάθε  περιόδου  οι  φοιτητές  διδάσκονται  3  υποχρεωτικά  και  2 
προαιρετικά μαθήματα. Τα προαιρετικά μαθήματα επιλέγονται από τον κατάλογο των προαιρετικών μαθημάτων 
της κάθε περιόδου. 
Μετά το τέλος των δύο αυτών περιόδων (τέλος Μαΐου) ξεκινά η περίοδος εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Εργασίας, 
η οποία απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών. Η συγκεκριμένη περίοδος λήγει την τελευταία ημέρα του 
Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. 
Για  τους  φοιτητές  μερικής  φοίτησης,  τα  μαθήματα  ξεκινούν  κάθε  χρόνο  την  πρώτη  Δευτέρα  του  Οκτωβρίου, 
διδάσκονται  βραδινές  ώρες    και  η  διάρκεια  των  σπουδών  είναι  24  μήνες  που  χωρίζονται  σε  5  περιόδους  (2 
Χειμερινές, 2 Εαρινές και 1 Θερινή). Στο διάστημα αυτό κάθε φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία 10 
μαθήματα, να παρακολουθήσει τον κύκλο σεμιναρίων και επισκέψεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς και να 
εκπονήσει τη Μεταπτυχιακή Εργασία. 
Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών, οι φοιτητές διδάσκονται τα  6 υποχρεωτικά (3 σε κάθε περίοδο), 
ενώ κατά το δεύτερο έτος διδάσκονται τα 4 προαιρετικά μαθήματα (2 σε κάθε περίοδο). Τα προαιρετικά μαθήματα 
επιλέγονται από  τον κατάλογο  των προαιρετικών μαθημάτων  της  κάθε περιόδου. Κάθε μία από  τις περιόδους 
μαθημάτων διαρκεί 12 εβδομάδες ακολουθούμενη από 2 εβδομάδες εξετάσεων. 
Μετά το τέλος των δύο αυτών περιόδων (τέλος Μαΐου) ξεκινά η περίοδος εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Εργασίας, 
η οποία απαιτείται για την ολοκλήρωση των σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Η συγκεκριμένη 
περίοδος λήγει την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. 
Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών διαρθώνεται ως εξής:  
 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

1. Στατιστική για Επιχειρηματικές Αποφάσεις 

2. Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική Λογιστική 

3. Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων 
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (επιλέγονται δύο από τα παρακάτω) 

1. Εφοδιαστική Αλυσίδα Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 

2. Γενικά Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων 

3. Διοικητική Επιστήμη και Κοστολόγηση 

4. Οικονομική των Επιχειρήσεων Τροφίμων 

5. Οικονομικά της Καινοτομίας 

6. Μακροοικονομικό Περιβάλλον Επιχειρήσεων  

 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

1. Επιχειρησιακή Στρατηγική 

2. Advanced Approaches to Management 

3. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 
 

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ (επιλέγονται δύο από τα παρακάτω) 

1. Συμπεριφορικό Μάρκετινγκ 

2. Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων 

3. Έρευνα Αγοράς 

4. Ποιοτικός Έλεγχος και Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας 

5. Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Οι φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί Τεχνολογία Τροφίμων, επιλέγουν υποχρεωτικά το μάθημα 
«Γενικά Θέματα Τεχνολογίας Τροφίμων». 
Ένα προαιρετικό μάθημα θα διδάσκεται μόνο εφόσον δηλωθεί από 5 τουλάχιστον φοιτητές. 
Κάθε μάθημα διαρκεί 30‐36 ώρες και λαμβάνει 5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 
 

3.3.2 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην 

Αγροτική Ανάπτυξη»  

Το  Τμήμα  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  της  Σχολής  Εφαρμοσμένων  Οικονομικών  και  Κοινωνικών 
Επιστημώντου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και 
Υδατοκαλλιεργειών  της  Σχολής  Αγροτικής  Παραγωγής  Υποδομών  και  Περιβάλλοντος  του  Γεωπονικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών,  λειτουργεί  το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Δ.Π.Μ.Σ.) με  τίτλο: 
«Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/04‐07‐
2017, την Υ.Α.5465/6‐7‐2018/ΦΕΚ 2680/τ.Β’. Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, 
σε  μεταπτυχιακό  επίπεδο  που  θα  προωθούν  και  θα  εφαρμόζουν  την  γνώση  στην  οικονομία  και  διοίκηση 
επιχειρήσεων  ‐  υπηρεσιών  ζωικής  παραγωγής  και  υδατοκαλλιεργειών  (δευτερευόντως  και  σε  επιχειρήσεις  ‐ 
υπηρεσίες φυτικής παραγωγής), καθώς και στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και 
στην ανάπτυξη της υπαίθρου. 
Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα προωθούν 
και θα εφαρμόζουν την γνώση στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων ‐ υπηρεσιών  ζωικής  παραγωγής  και  
υδατοκαλλιεργειών,    όπως    και    σε  επιχειρήσεις  ‐  υπηρεσίες  φυτικής  παραγωγής,  καθώς  και  στην  παροχή 
αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.   
Το ΠΜΣ στοχεύει στην εξειδίκευση επιστημόνων:  
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 για  την  ίδρυση  και  στελέχωση  επιχειρήσεων  ζωικής  παραγωγής,  υδατοκαλλιεργειών  και  μεικτών 
επιχειρήσεων (ζωικής και φυτικής παραγωγής)  και  

 για την παροχή τεχνικοοικονομικών συμβουλών ως στελέχη σε  αναπτυξιακούς φορείς και υπηρεσίες (όπως 
υπουργεία,  αρχές  διαχείρισης  επιχειρησιακών  προγραμμάτων,  αναπτυξιακές  εταιρείες,  υπηρεσίες  της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, μελετητικά γραφεία). 

 
Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική 
στην Αγροτική Ανάπτυξη». Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση 
ενενήντα  (90)  Πιστωτικών  Μονάδων  (ECTS),  τριάντα  (30)  ανά  εξάμηνο,  η  οποία  επιτυγχάνεται  με  την 
παρακολούθηση  και  επιτυχή  εξέταση  σε  θεματικές  ενότητες  και  την  εκπόνηση  μεταπτυχιακής  διπλωματικής 
εργασίας. Οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν τρεις υποχρεωτικές θεματικές ενότητες κατά το Α΄ εξάμηνο, 
μία υποχρεωτική και τρεις επιλογής κατά το Β΄ εξάμηνο και τρεις επιλογής κατά το Γ΄ εξάμηνο. Κατά το Γ΄ εξάμηνο 
θα γίνει επίσης, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. 
Το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών διαρθώνεται ως εξής:  
Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται: α) η παρακολούθηση  
και επιτυχής εξέταση σε θεματικές ενότητες και β) η εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. 
 
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του  
Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε ενενήντα (90) και κατανέμονται, για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης,  ως εξής: 
 
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α1:  
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  (8 ECTS) 
1. Αγροτική Πολιτική 
2. Περιβαλλοντική Πολιτική 
3. Αλιευτική Πολιτική  
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α2:  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (12 ECTS) 
1. Συμβολή της Ζωικής Παραγωγής στην Οικονομία 
2. Παραγωγικά Συστήματα Εκτροφής Ζώων 
3. Συστήματα Διατροφής Παραγωγικών Ζώων 
4. Οργάνωση και Διαχείριση Υδατοκαλλιεργειών  
  
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α3: (10 ECTS) 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ  
1. Λογιστική  
2. Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
3. Αξιολόγηση Επενδύσεων  
 
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β1:  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (9 ECTS) 
1. Μάρκετινγκ 
2. Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) 
3. Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans)  
  
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β2:  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (7 ECTS) 
1. Αγροτική Κοινωνιολογία 
2. Καινοτομία 
3. Συμβουλευτική 
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4. Συλλογικές Μορφές Επιχειρηματικότητας/ Κοινωνική Οικονομία  
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β3:  ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (7 ECTS) 
1. Κοστολόγηση Γεωργικών Προϊόντων 
2. Συγκριτική Ανάλυση (Benchmarking)  
3. Προϋπολογισμοί 
4. Τεχνικές Επιχειρησιακής Έρευνας στη Λήψη Αποφάσεων  
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β4:  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (7 ECTS) 
1. Συστήματα Πιστοποίησης Ποιότητας (ΠΟΠ, ΠΓΕ, βιολογικά κλπ) 
2. Ποιότητα Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης και Αλιευμάτων  
  
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β5:  ΓΕΝΕΤΙΚΗ ‐ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (7 ECTS) 
1. Προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης‐Γενετική Ιχθύων 
2. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη Ζωική Παραγωγή και τις Υδατοκαλλιέργειες  
  
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β6:  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (7 ECTS) 
1. Τεχνολογίες Παραγωγής Ζωοτροφών και Ιχθυοτροφών 
2. Καινοτόμες Εφαρμογές (Αυτόματα Συστήματα Άμελξης,  Αυτόματα Συστήματα Διατροφής)  
3. Καινοτόμες Εφαρμογές στις Υδατοκαλλιέργειες σχετικές με τη Διαχείριση των Μονάδων και την Προστασία του 
Υδάτινου Περιβάλλοντος  
  
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Β7:  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (7 ECTS) 
1. Τεχνικές Καλλιέργειας Κτηνοτροφικών Φυτών και Τεχνητών Λειμώνων 
2. Τεχνικές Καλλιέργειας Κηπευτικών (υπαίθριων και υπό κάλυψη) 
3. Τεχνικές Καλλιέργειας Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών  
 
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ: ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ1:   ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (9 ECTS) 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ2:  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (7 ECTS) 
1. Σχεδιασμός Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
2. Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  
  
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ3:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: (7 ECTS)  
1. Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές 
2. Ηλεκτρονικό και Κοινωνικό Μάρκετινγκ (Digital & Social Marketing)  
  
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ4:  ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (7 ECTS) 
1. Διαχείριση Έργων 
2. Ψηφιακά Εργαλεία Εκπόνησης Επιχειρηματικών Σχεδίων  
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ5: ΥΓΙΕΙΝΗ‐ΕΥΖΩΪΑ (7 ECTS)  
1. Νοσήματα – Ζωοανθρωπονόσοι ‐ Οικονομικές Επιπτώσεις 
2. Ζωική Παραγωγή και Δημόσια Υγεία 
3. Συμπεριφορά ‐ Ευζωία Παραγωγικών Ζώων και Ιχθύων  
 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ6:   ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (7 ECTS) 
1. Αλληλεπίδραση μεταξύ Περιβάλλοντος και Ζωικής Παραγωγής  
2. Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον 
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3. Μελέτες Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Βοσκοτόπων  
 

3.4. Σπουδές Γ΄ Κύκλου ‐ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Οι  Διδακτορικές  Σπουδές  του  Τμήματος  Αγροτικής  Οικονομίας  &  Ανάπτυξης    της  Σχολής  Εφαρμοσμένων 
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημώντου Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνονται και λειτουργούν 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου, όπως κάθε φορά αυτό ισχύει. 
Αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας, στην ουσιαστική συνεισφορά στην εξέλιξη 
της  γνώσης  στον  αντίστοιχο  επιστημονικό  κλάδο  και  οδηγούν  στην  απόκτηση  του  τίτλου  του  Διδάκτορα  του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  από  το  Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης,  της  Σχολής  Τροφίμων, 
Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης. 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το ποιος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, 
τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και επιλογής των υποψηφίων, την επίβλεψη της Διδακτορικής Διατριβής, τη 
χρονική της διάρκεια, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Υποψηφίων Διδακτόρων, την εκπόνηση, συγγραφή, 
υποστήριξη και αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής κτλ. υπάρχουν στον εγκεκριμένο Κανονισμός Διδακτορικών 
Σπουδών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης. 
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Ενότητα 4: Αναλυτικό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών  

Το  ενδεικτικό  Πρόγραμμα  Προπτυχιακών  Σπουδών  κάθε  εξαμήνου  περιλαμβάνει  από  6  έως  7  μαθήματα.  Στο 
πλαίσιο αυτού προβλέπονται επιπλέον η διεξαγωγή Πρακτικής Εξάσκησης διάρκειας τεσσάρων μηνών, καθώς και 
η συγγραφή Πτυχιακής Μελέτης. 

Οι διδακτικές μονάδες οργανώνονται σε πεντάωρα εξαμηνιαία μαθήματα, με θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος 
ως επί το πλείστων, όπως φαίνεται και από την κατανομή τους στο ενδεικτικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών. 

Συγκεκριμένα σημειώνεται ότι για τη λήψη πτυχίου απαιτούνται το ελάχιστο 300 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Σε 
αυτές περιλαμβάνονται, εκτός από τα μαθήματα, η Διπλωματική Εργασία (22 ECTS) και η Πρακτική Εξάσκηση (8 
ECTS), ενώ η ξένη γλώσσα δεν έχει πιστωτικές μονάδες. Σε κάθε εξάμηνο σπουδών αναλογούν περίπου 30 μονάδες   
ECTS. 

Το πρόγραμμα που ακολουθεί  ισχύει για τους φοιτητές που εγγράφτηκαν στο Τμήμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2014‐2015 και μετά και έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.  

 
4.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

4.1.1: Tι είναι ένα σύστημα πιστωτικών (ή διδακτικών) μονάδων; 

Ένα  σύστημα  πιστωτικών  μονάδων  είναι  ένας  συστηματικός  τρόπος  περιγραφής  ενός  εκπαιδευτικού 
προγράμματος με  την απόδοση πιστωτικών μονάδων στα στοιχεία που  το συνθέτουν. Ο ορισμός  των 
πιστωτικών  μονάδων  στα  συστήματα  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  μπορεί  να  βασίζεται  σε  διάφορες 
παραμέτρους,  όπως  π.χ.  ο  φόρτος  εργασίας  του  φοιτητή,  τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  και  οι    ώρες 
διδασκαλίας. 

 
4.1.2 Τι είναι το ECTS; 

Το  Ευρωπαϊκό  Σύστημα  Μεταφοράς  και  Συσσώρευσης  Πιστωτικών  Μονάδων  είναι  ένα  σύστημα 
φοιτητικό‐ κεντρικό βασισμένο στο φόρτο εργασίας  του φοιτητή που απαιτείται  για  την επίτευξη  των 
αντικειμενικών  στόχων  ενός  προγράμματος,  στόχων  που  κατά  προτίμηση  καθορίζονται  με  βάση  τα 
μαθησιακά αποτελέσματα και τις ικανότητες που πρέπει να αποκτηθούν. 

 
4.1.3 Πώς αναπτύχθηκε το ECTS; 

Το  ECTS  θεσπίστηκε  το  1989,  στο  πλαίσιο  του  Erasmus,  που  είναι  πλέον  μέρος  του    προγράμματος 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ.  Είναι  το  μόνο  σύστημα  πιστωτικών  μονάδων  που  έχει  δοκιμαστεί    επιτυχώς    και    έχει 
χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δημιουργήθηκε αρχικά για τη μεταφορά πιστωτικών μονάδων. 
Το σύστημα αυτό διευκόλυνε την αναγνώριση των περιόδων σπουδών στο εξωτερικό και ενίσχυσε έτσι 
την ποιότητα και τον όγκο της κινητικότητας των φοιτητών στην Ευρώπη. Τελευταία το ECTS εξελίσσεται 
σε  ένα  σύστημα  συσσώρευσης  που  μπορεί  να  εφαρμοστεί  σε  ιδρυματικό,  περιφερειακό,  εθνικό  και 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για έναν από τους βασικούς στόχους της Διακήρυξης της Μπολόνια του 
Ιουνίου 1999. 

 
4.1.4 Γιατί θεσπίστηκε το ECTS; 

Το ECTS καθιστά εύκολη την ανάγνωση και  τη σύγκριση  των προγραμμάτων σπουδών για όλους  τους 
φοιτητές,  τόσο  τους  εντόπιους  όσο  και  τους  ξένους.  Το  ECTS  διευκολύνει  την  κινητικότητα  και  την 
ακαδημαϊκή  αναγνώριση.  Βοηθά  τα  πανεπιστήμια  να  οργανώσουν  και  να  αναθεωρήσουν  τα 
προγράμματα  σπουδών  τους. Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε  μια  ποικιλία  προγραμμάτων  και  τρόπων 
παράδοσης.  Το  ECTS  καθιστά  την  ευρωπαϊκή  τριτοβάθμια  εκπαίδευση  περισσότερο  ελκυστική  για 
φοιτητές από άλλες ηπείρους. 

 



 

 

28 

4.1.5 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του ECTS; 

Το ECTS βασίζεται στον κανόνα ότι 60 πιστωτικές μονάδες αποτελούν το φόρτο εργασίας ενός φοιτητή 
πλήρους  φοίτησης  κατά  τη  διάρκεια  ενός  ακαδημαϊκού  έτους.  Ο  φόρτος  εργασίας  του  φοιτητή  ενός 
πλήρους φοίτησης προγράμματος σπουδών στην Ευρώπη ανέρχεται στις περισσότερες περιπτώσεις σε 
36 έως 40 εβδομάδες ανά έτος και στις περιπτώσεις αυτές μια πιστωτική μονάδα αντιστοιχεί σε 24 έως 
30  ώρες  εργασίας. Ο φόρτος εργασίας αναφέρεται στο θεωρητικό χρόνο κατά τη διάρκεια του οποίου 
ένας μέσος φοιτητής αναμένεται να ολοκληρώσει τα απαιτούμενα μαθησιακά αποτελέσματα. Π.χ. ένα 
μάθημα με 4 ώρες την εβδομάδα δηλαδή 52 ώρες το εξάμηνο και άλλες 100 ώρες εξετάσεων, μελέτης 
εργασιών κλπ. έχει σύνολο 152 ώρες ή 6 μονάδες ECTS. 

Η  πιστωτική  μονάδα  είναι  επίσης  ένας  τρόπος  ποσοτικού    προσδιορισμού    των    μαθησιακών  
αποτελεσμάτων.  Τα  μαθησιακά  αποτελέσματα  είναι  σύνολα  ικανοτήτων,  που  εκφράζουν  αυτό  που  ο 
φοιτητής θα γνωρίζει, θα καταλαβαίνει ή θα είναι ικανός να κάνει μετά την ολοκλήρωση μιας διαδικασίας 
μάθησης, βραχείας ή μακράς. Οι πιστωτικές μονάδες στο πλαίσιο του ECTS μπορούν να αποκτηθούν μόνο 
μετά  την  ολοκλήρωση  της  εργασίας  που απαιτείται  και  την  κατάλληλη αξιολόγηση  των    μαθησιακών  
αποτελεσμάτων που επιτεύχθηκαν. 

Η κατανομή των πιστωτικών μονάδων ECTS βασίζεται στην επίσημη διάρκεια ενός κύκλου προγράμματος 
σπουδών.  Ο  φόρτος  εργασίας  του  φοιτητή  στο  πλαίσιο  του  ECTS    περιλαμβάνει  το    χρόνο    που  
αφιερώνεται στην παρακολούθηση διαλέξεων, σεμιναρίων, στην ανεξάρτητη μελέτη, στην  προετοιμασία 
και  συμμετοχή  στις  εξετάσεις,  κλπ.  Οι  πιστωτικές  μονάδες  κατανέμονται  σε  όλα  τα  εκπαιδευτικά 
συστατικά στοιχεία ενός προγράμματος σπουδών (όπως π.χ. ενότητες μαθημάτων, σειρές μαθημάτων, 
πρακτική άσκηση, διπλωματική εργασία, κλπ.) και αντικατοπτρίζουν την ποσότητα εργασίας, που  απαιτεί 
κάθε  συστατικό στοιχείο  σε  σχέση με τη συνολική ποσότητα εργασίας που είναι απαραίτητη για την 
ολοκλήρωση ενός πλήρους έτους σπουδών του συγκεκριμένου προγράμματος. 
 

4.2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ECTS 

Βαθμολογική 
κλίμακα 

A  Άριστα  10 

B  Πολύ καλά  8‐9 

C  Καλά  7 

D  Αρκετά καλά  6 

E  Ικανοποιητικά  5 

Fx  Αποτυχία  4 

F  Αποτυχία  0‐3 
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ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017‐2018 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

1ο Εξάμηνο 

  Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  ECTS  Ώρες  / 
εβδομάδ
α 

Τμήμα  που  το 
διδάσκει 

1  555 
Μαθηματικά Α 

5 
4Θ 

ΑΦΠ&ΓΜ 

2  3435  Πληροφορική  5  3Θ+3Ε  ΑΟΑ 

3  3465  Βοτανική  (Συστηματική‐Ανατομία 
Φυτών) 

5 
3Θ+2Ε 

ΕΦΠ 

4  125  Ζωοτεχνία  5  2Θ+2Ε  ΕΖΠ&Υ 

5  3475  Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία  5  6Θ  ΑΟΑ 

6  105  Στατιστική  5  4Θ  ΕΦΠ 

F  44 
Αγγλικά Ι 

 
2Θ 

Εργ.Ξεν.Γλωσ*
. 

* υποχρεωτικό για όσους δεν έχουν αναγνωρισμένο τίτλο γνώσεων σε ξένη γλώσσα 
 

2ο Εξάμηνο 

  Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  ECTS  Ώρες  / 
εβδομάδ
α 

Τμήμα  που  το 
διδάσκει 

1  3495 
Ιστορία του αγροτικού κόσμου 

5 
6Θ 

ΑΟΑ 

2  3655  Γεωργία  5  2Θ+2Ε  ΕΦΠ 

3  680  Διατροφή Αγροτικών Ζώων  5  2Θ+2Ε  ΕΖΠ&Υ 

4  3440  Δενδροκομία  5  3Θ+2Ε  ΕΦΠ 

5  1180  Μαθηματικά ΙΙ  5  4Θ  ΑΦΠ&ΓΜ 

6  1950  Αγροτική Κοινωνιολογία  5  6Θ  ΑΟΑ 

F  45 
Αγγλικά ΙΙ 

 
2Θ 

Εργ.Ξεν.Γλωσ*
. 

* υποχρεωτικό για όσους δεν έχουν αναγνωρισμένο τίτλο γνώσεων σε ξένη γλώσσα 
 

3ο Εξάμηνο 

  Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  ECTS  Ώρες  / 
εβδομάδ
α 

Τμήμα  που  το 
διδάσκει 

1  1535 
Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομική  5  6Θ  ΑΟΑ 

2  269  Λογιστική Ι  5  5Θ  ΑΟΑ 



 

 

30 

3  990  Εφαρμοσμένη Οικονομική Στατιστική  5  5Θ  ΑΟΑ 

4  3590  Μικροοικονομική Θεωρία Ι  5  5Θ  ΑΟΑ 

5  3605  Μακροοικονομική Θεωρία Ι  5  5Θ  ΑΟΑ 

6  3620  Γεωργικά Συστήματα στον κόσμο  5  5Θ  ΑΟΑ 

F  46 
Αγγλικά ΙΙΙ 

 
2Θ 

Εργ.Ξεν.Γλωσ*
. 

* υποχρεωτικό για όσους δεν έχουν αναγνωρισμένο τίτλο γνώσεων σε ξένη γλώσσα 
 

4ο Εξάμηνο 

  Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  ECTS  Ώρες  / 
εβδομάδ
α 

Τμήμα  που  το 
διδάσκει 

1 
3595  Μικροοικονομική Θεωρία ΙΙ  5  5Θ  ΑΟΑ 

2 
3445 

Προγραμματισμός  Υπολογιστών  και 
Εφαρμογές 

5  2Θ+3Ε  ΑΟΑ 

3 
2920 

Διαχείριση  και  Προστασία  Αγροτικού 

Περιβάλλοντος 
5  5Θ  ΑΟΑ 

4  3105  Μακροοικονομική Θεωρία ΙΙ  5  5Θ  ΑΟΑ 

5  3700  Ποσοτικές Μέθοδοι  5  5Θ  ΑΟΑ 

6 
2375 

Μέθοδοι  Γεωργοοικονομικής  και 

Κοινωνιολογικής Έρευνας 
5  3Θ+2Ε  ΑΟΑ 

F  47 
Αγγλικά IV 

 
2Θ 

Εργ.Ξεν.Γλωσ*
. 

* υποχρεωτικό για όσους δεν έχουν αναγνωρισμένο τίτλο γνώσεων σε ξένη γλώσσα 
 

5ο Εξάμηνο 

  Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  ECTS  Ώρες  / 
εβδομάδ
α 

Τμήμα  που  το 
διδάσκει 

1  3701  Οικονομικά του Περιβάλλοντος  5  5Θ  ΑΟΑ 

2  3715 
Μάρκετινγκ  Γεωργικών    Προϊόντων  & 
Τροφίμων 

5  5Θ  ΑΟΑ 

3  3695  Γεωργική Ζωολογία και Εντομολογία  5  3Θ+2Ε  ΕΦΠ 

4  3000  Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων  5  5Θ  ΑΟΑ 

F  48 
Αγγλικά V 

 
2Θ 

Εργ.Ξεν.Γλωσ*
. 

Μαθήματα Επιλογής (2 από 5) 

1  3703  Ειδικά Θέματα Στατιστικής  5  5Θ  ΑΟΑ 
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2  3706  Περιφερειακή Οικονομική και Ανάπτυξη  5  5Θ  ΑΟΑ 

3  3707  Οικονομικά των Θεσμών  5  5Θ  ΑΟΑ 

4  3708  Εφοδιαστική Αλυσίδα  5  5Θ  ΑΟΑ 

5  3709  Συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας  5  3Θ+2Ε  ΑΟΑ 

* υποχρεωτικό για όσους δεν έχουν αναγνωρισμένο τίτλο γνώσεων σε ξένη γλώσσα 
 

6ο Εξάμηνο 

  Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  ECTS  Ώρες  / 
εβδομάδ
α 

Τμήμα  που  το 
διδάσκει 

1  272  Λογιστική ΙΙ  5  5Θ  ΑΟΑ 

2  141  Αγροτική Πολιτική  5  5Θ  ΑΟΑ 

3  3711  Οικονομικά της Αγροτικής Ανάπτυξης  5  5Θ  ΑΟΑ 

4  3713 
Πολιτική Οικονομία  του 
Αγροδιατροφικού Τομέα 

5  5Θ  ΑΟΑ 

F  49 
Αγγλικά VΙ 

 
2Θ 

Εργ.Ξεν.Γλωσ*
. 

Μαθήματα Επιλογής (2 από 6) 

1  2075  Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα  5  3Θ+2Ε  ΑΦΠ&ΓΜ 

2  3615  Διδακτική / Γεωργική Εκπαίδευση  5  5Θ  ΑΟΑ 

3  284  Αστική Οικονομική και Χωροταξία  5  5Θ  ΑΟΑ 

4  2525  Εδαφολογία‐Λιπασματολογία  5  3Θ+2Ε  ΑΦΠ&ΓΜ 

5  9  Φυσιολογία Φυτών  5  3Θ+2Ε  ΕΦΠ 

6  273  Δημόσια Οικονομική  5  5Θ  ΑΟΑ 

* υποχρεωτικό για όσους δεν έχουν αναγνωρισμένο τίτλο γνώσεων σε ξένη γλώσσα 
 

7ο Εξάμηνο  

  Κωδικό
ς 

Τίτλος Μαθήματος  ECTS.  Ώρες  / 
εβδομάδα 

Τμήμα  που  το 
διδάσκει 

1  700  Οργάνωση  και  Διαχείριση  Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων Ι 

5 
5Θ  ΑΟΑ 

2  960  Γεωργικές Εφαρμογές  5  5Θ  ΑΟΑ 

3  139  Οικονομετρία  4  4Θ  ΑΟΑ 

4  271  Αρχές Βιομηχανιών Τροφίμων  4  4Θ  ΕΤΤ&ΔΑ 

Μαθήματα Επιλογής (2 από 6) 

1  1310   
Διαδίκτυο και Εφαρμογές στη Γεωπονία 

4 
2Θ+2Ε  ΑΟΑ 

2  1570  Συνεταιριστική Οικονομία  5  3Θ+2Ε  AOA 
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3 
228 

Εισαγωγή  στην  Διαχείρηση  των  Υδάτινων 
πόρων 

5 
5Θ  ΑΦΠ&ΓΜ 

4  115  Γενική Αμπελουργία  5  3Θ+2Ε  ΕΦΠ 

5  3780  Αγροτοτουρισμός  5  5  ΑΟΑ 

6  3716  Ανάλυση Ζήτησης Τροφίμων  4  5Θ  ΑΟΑ 

 

8ο Εξάμηνο  

  Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  ECTS  Ώρες  / 
εβδομάδα 

Τμήμα  που  το 
διδάσκει 

1  3717  Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Υπηρεσίες  5 
2Θ+3Ε 

ΑΟΑ 

2  3719  Οικονομικά των Φυσικών Πόρων  5  5Θ+  ΑΟΑ 

3  710  Οργάνωση  &  Διαχείριση  Γεωργικών 
Εκμεταλλεύσεων ΙΙ 

5 
5Θ+ 

ΑΟΑ 

4  1850  Φυτοπαθολογία  5  3Θ+3Ε  ΕΦΠ 

Μαθήματα Επιλογής (1 από 7) 

1  3160  Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία  5  5Θ  ΑΟΑ 

2  775  Λαχανοκομία  5  3Θ+2Ε  ΕΦΠ 

3  1500  Μελισσοκομία‐Σηροτροφία  5  3Θ+2Ε  εφπ 

4 
262 

Παράγωγα  με  Εφαρμογές  στην 
Εφοδιαστική  Αλυσίδα  Αγροτικών 
Προϊόντων και Τροφίμων 

5 
5 Θ  ΑΟΑ 

5  3722  Πειραματική Οικονομική  5  5  ΑΟΑ 

6 
285 

Χρηματοδότηση  και  Χρηματοοικονομική 
Ανάλυση Γεωργικών Επιχειρήσεων 

5 
5Θ  ΑΟΑ 

7  3710  Πληροφορικά  Συστήματα Διοίκησης  5  3Θ+2Ε  ΑΟΑ 

9ο Εξάμηνο  

  Κωδικός  Τίτλος Μαθήματος  ECTS  Ώρες  / 
εβδομάδα 

Τμήμα  που  το 
διδάσκει 

1  3420  Βιομηχανική Οργάνωση 
5 

5Θ 
ΑΟΑ 

2  274  Οικονομετρία II  5  3Θ+2Ε  ΑΟΑ 

3 
705 

Πολιτική  Προστασίας  Αγροτικού 
Περιβάλλοντος 

5 
5Θ 

ΑΟΑ 

Μαθήματα Επιλογής (1 από 6) 

1  3723  Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάλυσης  5  5Θ  ΑΟΑ 

2  276  Επιχειρηματικότητα  5  5Θ  ΑΟΑ 

3  229  Εναλλακτικές Καλλιέργειες  5  3Θ+2Ε  ΕΦΠ 

4 
287 

Ηλεκτρονική  Διακυβέρνηση  και  Ανοικτά 
Δεδομένα  

5 
2Θ+3Ε  ΑΟΑ 
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5 
1025 

Ολοκληρωμένη  Αντιμετώπιση  Ζωικών 
Εχθρών 

5 
3Θ+2Ε  ΕΦΠ 

6  288  Λογιστική ΙΙΙ  5  5Θ  ΑΟΑ 

 

10ο Εξάμηνο 

 
  ECTS 

Τμήμα  που 
εποπτεύει 

1  Πτυχιακή εργασία  22  ΑΟΑ 

2  Πρακτική άσκηση  8  ΑΟΑ 
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Ενότητα 5: Γνώση Χωρίς |Σύνορα 

5.1. Προγράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών  

Τα  προγράμματα  ανταλλαγής  φοιτητών  αφορούν  τη  μετάβαση  φοιτητών  σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, για χρονικό 
διάστημα που κυμαίνεται  από  τρεις  μήνες  έως  και  ένα ακαδημαϊκό έτος. Κατά την παραμονή τους στο εξωτερικό 
οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν μαθήματα αντίστοιχα με αυτά του κανονικού  εξαμήνου  τους  και  να 
εξετασθούν  επιτυχώς σε αυτά, ώστε να αναγνωριστούν  μετά  την  επιστροφή  τους. Παράλληλα παρέχεται και η 
δυνατότητα εκπόνησης της πτυχιακής  μελέτης στο εξωτερικό, αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση  με  τον  αρμόδιο 
επιβλέποντα  Καθηγητή του οικείου Τμήματος. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα  επιδοτούμενης  επαγγελματικής 
απασχόλησης  των  φοιτητών  σε  κάποια  ξένη  χώρα κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. Αρμόδιο για την 
υλοποίηση  των  Προγραμμάτων  Ανταλλαγής  Φοιτητών  είναι  το  Γραφείο  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων 
http://www.european.aua.gr / 

 
5.2. ERASMUS+  

Το  Πρόγραμμα  ERASMUS+  θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1987 ‐ το Γ.Π.Α. συμμετέχει σε αυτό από το 1997‐ και 
συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προτίμηση των φοιτητών. Σύμφωνα  με το Πρόγραμμα αυτό, οι φοιτητές και των τριών 
κύκλων μπορούν να  πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους σε Πανεπιστήμια  κρατών‐μελών  της  Ε.Ε.,  με  τα 
οποία  τα Τμήματα του Γ.Π.Α. έχουν  συνάψει  συμφωνίες συνεργασίας (ERASMUS+ for studies).  Ο ελάχιστος χρόνος 
φοίτησης  είναι τρεις μήνες και αναγνωρίζεται πλήρως. Οι αιτήσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο (με την έναρξη των 
ακαδημαϊκών  εξαμήνων)  μετά  από  σχετική  προκήρυξη  στην  οποία  αναφέρονται  λεπτομερώς  τα  κριτήρια 
επιλεξιμότητας και επιλογής των υποψηφίων. 

Πέραν των σπουδών, οι φοιτητές και των τριών κύκλων μπορούν να πραγματοποιήσουν και πρακτική εξάσκηση σε 
ερευνητικά  κέντρα  και  επιχειρήσεις  που  βρίσκονται  στα  κράτη‐μέλη  της  Ε.Ε.  (ERASMUS+  for  placement).   Η 
μετακίνηση γίνεται κατά το εαρινό εξάμηνο, διαρκεί τουλάχιστον δύο μήνες και αναγνωρίζεται πλήρως. Οι αιτήσεις 
γίνονται  μία  φορά  το  χρόνο  στην  αρχή  του  ακαδημαϊκού  έτους   μετά  από  σχετική  προκήρυξη  στην  οποία 
αναφέρονται λεπτομερώς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής των υποψηφίων.  

Σε όλες τις περιπτώσεις η  κάλυψη  των  επιπλέον  δαπανών  που  συνεπάγεται η διαφορά του κόστους διαβίωσης 
στο  εξωτερικό,  χρηματοδοτείται  από  την  Ε.Ε. Ειδικότερα για τους φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες και για τους φοιτητές με ειδικές ανάγκες προβλέπεται επιπρόσθετη επιχορήγηση.  

Τέλος όλοι οι φοιτητές που μετακινούνται με το Πρόγραμμα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν 
διαδικτυακά  (online)  γλωσσικά  μαθήματα  κατά  την  περίοδο  παραμονής  τους  στη  χώρα  υποδοχής  και  να 
βελτιώσουν τη γλωσσική τους επάρκεια στη γλώσσα διδασκαλίας ή εργασίας. 

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015‐16 και μετά το Πρόγραμμα ERASMUS+ προβλέπει συνεργασίες και με Πανεπιστήμια 
εκτός  Ε.Ε.   Κατά  κανόνα,  προβλέπεται  εισερχόμενη  κινητικότητα φοιτητών  και  των  τριών  κύκλων με σκοπό  τις 
σπουδές για διάστημα από τρεις έως δώδεκα μήνες.  Η επιλογή των φοιτητών γίνεται από τα μέλη ΔΕΠ που έχουν 
συνάψει  τις  διμερείς  συμφωνίες  και  οι  ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  πληρούν  τα  κριτήρια  επιλεξιμότητας  και 
επιλογής όπως αυτά περιγράφονται κάθε φορά στην εγκεκριμένη πρόταση. Επί του παρόντος το Πρόγραμμα δεν 
προβλέπει  ανταλλαγές  με  σκοπό  την  πρακτική  άσκηση  ούτε  διαθέτει  δωρεάν  διαδικτυακά  (online)  γλωσσικά 
μαθήματα για τους μετακινούμενους από/προς τρίτες χώρες. 

 
5.3. I.A.E.S.T.E.  

Πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης της I.A.E.S.T.E. (INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS 
FOR TECHNICAL EXPERIENCE) στο εξωτερικό μέσω του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Γ.Π.Α.  

Η I.A.E.S.T.E. είναι μια διεθνής φοιτητική οργάνωση με κύρια δραστηριότητα το πρόγραμμα πρακτικής εξάσκησης 
σε τεχνικούς κλάδους.  Σκοπός της είναι να δώσει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές θετικών επιστημών 
να  αποκτήσουν  έμμισθη  πρακτική  εμπειρία  στο  εξωτερικό  σε  τομείς  σχετικούς  με  τις  σπουδές  τους  και  να 
βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες. Η πρακτική είναι διάρκειας περίπου 2 μηνών και γίνεται συνήθως 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε: 
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 Τεχνικές Επιχειρήσεις 

 Βιομηχανίες 

 Ερευνητικά Κέντρα 

 Πανεπιστήμια 

 Εργαστήρια 

 Ιδιωτικές ή Δημόσιες Επιχειρήσεις 

Το Γ.Π.Α. συμμετέχει στις δραστηριότητες  της  I.A.E.S.T.E. μέσω του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που είναι ο 
Εθνικός Συντονιστής. Οι φοιτητές του Γ.Π.Α. μπορούν να κάνουν την πρακτική τους σε πολλές πόλεις σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Ως ασκούμενοι έχουν μισθό από την εταιρεία ή την οργάνωση που τους απασχολεί (συνήθως πρόκειται 
για το βασικό μισθό της χώρας).  Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνονται κάθε Νοέμβριο και Δεκέμβριο 
και η περίοδος της πρακτικής αναγνωρίζεται πλήρως.  

 
5.4. ESN  

Ο ESN‐AUA  είναι  Σύλλογος  (Δίκτυο) μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα,  τα  μέλη  του  οποίου  είναι  φοιτητές  του 
Γεωπονικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  που  δραστηριοποιούνται  εθελοντικά,  με  στόχο  τη  διευκόλυνση  των 
εισερχόμενων  και  εξερχόμενων φοιτητών Erasmus του  Γ.Π.Α.  έχοντας  σαν  μότο  “Φοιτητές  βοηθούν  φοιτητές” 
(“Students helping students”) .  

Ο Σύλλογος αναπτύσσει δράσεις όπως: 

 Λειτουργία Buddy System: ένας φοιτητής  του  Συλλόγου  αναλαμβάνει  να  είναι  “υπεύθυνος” για ένα φοιτητή 
Erasmus από τη στιγμή της  άφιξής  του  και  είναι  στη  διάθεσή  του  για  την  βοήθεια επίλυσης οποιουδήποτε 
προβλήματος,  είτε αφορά θέματα ακαδημαϊκά  είτε  την  διαμονή του στην Αθήνα. 

 Οργάνωση ημέρας υποδοχής και εβδομάδας προσαρμογής (Orientation Week) στην  αρχή κάθε εξαμήνου για 
τους νεοεισερχόμενους  φοιτητές ERASMUS. 

 Συνδιοργάνωση  με  το  Γραφείο  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  κεντρικής  ενημερωτικής  εκδήλωσης  για  το 
Πρόγραμμα  Erasmus+  στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. 

 Διευκόλυνση των φοιτητών σχετικά με πανεπιστημιακά ζητήματα. 

 Συμμετοχή σε πολλές διασυλλογικές διοργανώσεις (εκδρομές, parties, Eurodinner, Treasure Hunt, pic‐nics και 
πολλά άλλα), με σκοπό την ένταξη  των εισερχόμενων φοιτητών σε μεγαλύτερες ομάδες φοιτητών από  την 
Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο που σπουδάζουν στην Αθήνα. 

 Αντιπροσώπευση των αναγκών και των δικαιωμάτων των φοιτητών του Γ.Π.Α. σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο με συμμετοχή εκπροσώπων του Συλλόγου στις ετήσιες Εθνικές Συνελεύσεις του ESN GREECE (National 
Platforms, NP, δύο φορές το χρόνο), στη Γενική Συνέλευση των ESN Sections (Annual General Meeting, AGM) 
και σε διάφορα άλλα συνέδρια. 

Η συμμετοχή στο Σύλλογο είναι μια καλή ευκαιρία για απόκτηση ευρωπαϊκής εμπειρίας εντός Ελλάδας και για 
προώθηση της αξίας του εθελοντισμού και της ενεργής συμμετοχής στα κοινά. 
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Ενότητα 6: Παροχές του ΓΠΑ  

 
6.1. Κύριοι Χώροι Εκπαίδευσης 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι εγκατεστημένο σε έναν ενιαίο κατάφυτο οικόπεδο 250 στρεμμάτων, 
όπου στεγάζονται και τα έξι Ακαδημαϊκά του Τμήματα.  

Διαθέτει είκοσι οκτώ κτίρια συνολικής έκτασης 30.509 m2,  στα οποία στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες, αίθουσες 
διδασκαλίας, εργαστηριακές αίθουσες, βιβλιοθήκη, γραφεία διδασκόντων, εστιατόριο, γυμναστήριο και κυλικείο.  

Συγκεκριμένα  διαθέτει  11  αμφιθέατρα  συνολικού  εμβαδού  2.081  m2,  και  άλλες  44  αίθουσες  διδασκαλίας 
συνολικού εμβαδού 2.842 m2 και 42 εργαστήρια συνολικού εμβαδού 7.902 m2.  

 
6.2. Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης 

http://library.aua.gr/  

Η  Βιβλιοθήκη  και  Κέντρο Πληροφόρησης  του  Γ.Π.Α.  αποτελεί  κέντρο  συλλογής,  επεξεργασίας  και  διάχυσης 
πληροφοριών  με  απώτερο  σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου που 
επιτελείται  στο Πανεπιστήμιο. Η συνεχής ανάπτυξη  της  τεχνολογίας  και  η  εφαρμογή  της  στα  πλαίσια  των 
Βιβλιοθηκών  παρέχει  τη  δυνατότητα  βελτίωσης  των  υπηρεσιών  της,  με  κύριο  στόχο  την  ικανοποίηση  των 
πληροφοριακών αναγκών  των χρηστών. 

Η Βιβλιοθήκη είναι εγκατεστημένη σε ένα σύγχρονο κτήριο συνολικής επιφάνειας 3000 m2  και εκτός από το πλούσιο 
βιβλιογραφικό  υλικό  που  διαθέτει,  υπάρχουν  εγκατεστημένοι  και  34  Η/Υ  με  δικτυακή  σύνδεση  για  την 
εξυπηρέτηση των χρηστών της. Διαθέτει επίσης αναγνωστήριο 50 θέσεων και 2 φωτοαντιγραφικά μηχανήματα που 
λειτουργούν με μαγνητικές κάρτες. 

Χρήση των υπηρεσιών και του υλικού της  βιβλιοθήκης  μπορούν  να  κάνουν  όλα  τα  μέλη  του Γ.Π.Α. καθώς και το 
ευρύτερο κοινό, το οποίο όμως δεν έχει δικαίωμα δανεισμού και διαδανεισμού. 

 
6.3. Εκδοτική Δραστηριότητα 

Το Γ.Π.Α. μέσω του τυπογραφείου του πανεπιστημίου συμμετέχει στην παραγωγή συγγραμμάτων και εκπαιδευτικού 
υλικού. 

Το τυπογραφείο είναι μια μονάδα εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα, στην  οποία  παράγεται  ο  κύριος  όγκος 
των  σημειώσεων, θεωρίας και εργαστηριακών ασκήσεων,  καθώς και των βιβλίων που εκδίδονται με ευθύνη του 
Ιδρύματος.  Επίσης στο Τυπογραφείο  αναπαράγονται όλα τα έγγραφα της Διοίκησης  και όλες οι ανακοινώσεις του 
Φοιτητικού Συλλόγου καθώς και των Φοιτητικών Νεολαιών. 

 
6.4. Γραφείο Ξένων Γλωσσών 

http://www2.aua.gr/el/info/grafeio‐xenon‐glosson  

Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών η Αγγλική γλώσσα διδάσκεται στο  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  ως 
υποχρεωτικό μάθημα στα έξι πρώτα εξάμηνα σε όλα τα τμήματα. Με αποφάσεις της Συγκλήτου (152/28‐05‐92, 
166/13‐07‐93 και 479/06.07.2015) δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής από το μάθημα της ξένης γλώσσας σε όσους 
φοιτητές  προσκομίσουν  πιστοποιητικό  γλωσσομάθειας  επιπέδου  τουλάχιστον  Β2  του  Κοινού  Ευρωπαϊκού 
Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην αγγλική (ή το αντίστοιχό του στη γαλλική, 
γερμανική, ισπανική, ιταλική, ή ρωσική γλώσσα) εφόσον το προσκομίζουν έως την έναρξη του γ’ εξαμήνου των 
σπουδών  τους  (απόφαση Συγκλήτου που  ισχύει  για  τους  εισαχθέντες από  το ακαδημαϊκό έτος 2015‐2016 και 
εντεύθεν). 
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Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Γ.Π.Α. (συνεδρία: 13‐09‐94) αποφάσισε για το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας να μη 
χρησιμοποιείται η καθιερωμένη βαθμολογική κλίμακα, αλλά ο χαρακτηρισμός «Επαρκώς»/«Ανεπαρκώς». 

Προϋπόθεση για την απονομή πτυχίου στους φοιτητές που δεν έχουν απαλλαγεί από την ξένη γλώσσα είναι να 
έχουν συμμετάσχει με επιτυχία στις εξετάσεις και των έξι εξαμήνων του μαθήματος.  

Τα μαθήματα ΑΓΓΛΙΚΑ I,  II,  III,  IV, V και VI κλιμακωτά καλύπτουν ένα ευρύ και συνδυαστικό φάσμα διδακτικής 
ύλης με στόχο τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας στο ακαδημαϊκό και επιστημονικό περιβάλλον. Συνεπώς η έμφαση 
δίνεται στη διδασκαλία  της Αγγλικής  για ειδικούς  (ESP) και ακαδημαϊκούς σκοπούς  (EAP) σκοπούς– γλωσσική 
επεξεργασία υλικού γεωπονικής κατεύθυνσης και ανάπτυξη  ακαδημαϊκών δεξιοτήτων.  

Από το 2004 το Γραφείο Ξένων Γλωσσών προσφέρει το μάθημα «Αγγλική γλώσσα για ακαδημαϊκούς σκοπούς με 
γεωπονική  κατεύθυνση»  και  το  μάθημα  «Ελληνική  ως  ξένη  γλώσσα»  στους  εισερχόμενους  φοιτητές  με  το 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+, κάθε ακαδημαϊκό έτος στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο, για τα οποία 
χορηγούνται πιστωτικές μονάδες (ECTS credits). 

Το Γραφείο Ξένων Γλωσσών βρίσκεται στην πανεπιστημιούπολη του Γ.Π.Α., στην κεντρική είσοδο της Ιεράς Οδού 
75  και  στεγάζεται  στον  οικίσκο  που  βρίσκεται  μέσα  στον  κήπο  μετά  τα  κτίρια  Ευελπίδη  και  Κριμπά  (μετά  τη 
Γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης). 

 
6.4. Γραφείο Διασύνδεσης 

http://www.career.aua.gr/  

Το Γραφείο Διασύνδεσης (ΓΔ) λειτουργεί από  τον  Μάρτιο  του 1997 και απευθύνεται στο σύνολο της  φοιτητικής 
και  ακαδημαϊκής  κοινότητας  του  Γ.Π.Α., στους  νέους  απόφοιτους  του  Γ.Π.Α.,  στους   παραγωγικούς   και 
εργοδοτικούς   φορείς,  καθώς  και  στους   μαθητές,  γονείς  και  σύμβουλους 
Σχολικού  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Μέσα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του το Γραφείο Διασύνδεσης μεριμνά για: 

 Την αμερόληπτη υποστήριξη των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, με στόχο την εκπαιδευτική 
τους πρόοδο, την απόκτηση δεξιοτήτων, και την προετοιμασία τους για τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας 
της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

 Την παροχή   υπηρεσιών  ενημέρωσης,  πληροφόρησης  και  συμβουλευτικής  υποστήριξης  είτε  με  προσωπική 
επαφή με τους ενδιαφερόμενους, είτε μέσα από εκδηλώσεις, σεμινάρια,  ιστοσελίδα και σελίδα στο  fb, για 
θέματα σχετικά με την εκπαίδευση και το επάγγελμα του Γεωπόνου (μεταπτυχιακά προγράμματα, υποτροφίες, 
σεμινάρια, ημερίδες τομείς απασχόλησης, εθελοντικές και πολιτιστικές δράσεις φοιτητών στο Γ.Π.Α., κ.λπ.). 

 Την  παροχή  γενικών  και  ειδικών  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  εκπαιδευτικού  και  επαγγελματικού 
προσανατολισμού,  στo  πλαίσιo  ομαδικών  σεμιναρίων  και  ατομικών  συναντήσεων  (ανάπτυξη 
δεξιοτήτων,  άγχος εξετάσεων, τεχνικές αναζήτησης εργασίας, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος κ.λπ.).  

 Τη σύνδεση με την αγορά εργασίας και την εισαγωγή στους φοιτητές της σημασίας της επιχειρηματικότητας 
και των όρων της καινοτομίας και της δημιουργικότητας στις Γεωπονικές επιστήμες. 

 Την ενημέρωση σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων των εν δυνάμει φοιτητών για τις σπουδές στο 
Γ.Π.Α. και το επάγγελμα του Γεωπόνου. 

 Την  ανάπτυξη  δράσεων  δικτύωσης  και  σύνδεσης  της  φοιτητικής  κοινότητας  με  σχετικούς 
φορείς/ιδρύματα/οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και την ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσα από 
δράσεις προβολής. 

 Την εκπόνηση προσαρμοσμένων μελετών με στόχο την εφαρμογή νέων δράσεων ή την εφαρμογή βελτιωτικών 
κινήσεων. 

 
6.5. Ειδικές Υπηρεσίες προς ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ 

Το  Γραφείο  Διασύνδεσης  διευκολύνει  μέσω  ατομικών  και  ομαδικών  συμβουλευτικών  υπηρεσιών   την  ισότιμη 
ένταξη  στη φοιτητική κοινότητα των  φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία (ΑμΕΕΑ και ΑμεΑ) 
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και την υποστήριξη της ακαδημαϊκής τους προόδου, σύμφωνα με τις αρχές και τη φιλοσοφία της ειδικής αγωγής 
και εκπαίδευσης, τις πολιτικές ένταξης και τις απαιτήσεις των σπουδών του Ιδρύματος. 

Το  Γραφείο παρέχει  τις υπηρεσίες  του εφαρμόζοντας Κώδικα Δεοντολογίας, ως πλαίσιο αμερόληπτης παροχής 
υπηρεσιών  και  ίσης  μεταχείρισης  προς  όλους  τους  χρήστες  και  τηρεί  σύστημα  διοίκησης,  μέσω  στόχων  και 
μέτρησης της απόδοσης έχοντας πιστοποίηση   ISO 9001:2008, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, που 
συναντούν τις ανάγκες των χρηστών του. 

  
6.6. Διαδικτυακές Υπηρεσίες, Πληροφοριακά Συστήματα και Εφαρμογές  http://tdd.aua.gr/ 

Σήμερα, το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο, 
τόσο σε βασικές όσο και προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες καθώς και σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα.  

Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν: 

 οι υπηρεσίες καταλόγου,  

 ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  

 φιλοξενίας δυναμικών δικτυακών τόπων,  

 ιστολογίων,  

 πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τηλεδιασκέψεων,  

 πλατφόρμα ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων,  

 ψηφιακού αποθετηρίου,  

 υπηρεσίες εκπομπής βίντεο και ήχου τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και κατ'απαίτηση.  

 ασύρματο wifi 

 ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εξυπηρέτηση των φοιτητών σχετικά με την εγγραφή τους, τις δηλώσεις 
των μαθημάτων, την υποβολή αιτημάτων κ.α. 

Μέσω  της  χρήσης  του  Πληροφοριακού  Συστήματος  Σπουδών,  το  διδακτικό  προσωπικό,  το  διαβαθμισμένο 
διοικητικό  προσωπικό,  οι  γραμματείες  των  Σχολών  ‐  Τμημάτων  αλλά  και  το  σύνολο  των  προπτυχιακών  και 
μεταπτυχιακών  φοιτητών,  μπορεί  να  διαχειριστεί  όλες  τις  λειτουργίες  οι  οποίες  αφορούν  στην  εκπαιδευτική 
διαδικασία.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι, η πρόσβαση σε όλες τις παρεχόμενες από το Γ.Π.Α. υπηρεσίες πληροφορικής και δικτύων, 
γίνεται μέσω της χρήσης ενός μοναδικού κωδικού πρόσβασης ο οποίος παρέχεται στους χρήστες των υπηρεσιών 
αυτών από το Τμημα Δικτύων ‐ Διαδικτύου του Γ.Π.Α.  

 
6.7. Γυμναστήριο 

http://www2.aua.gr/el/info/gymnastirio  

Στον αθλητικό τομέα το Γραφείο Φυσικής Αγωγής  του  Γ.Π.Α.  έχει  αναπτύξει  τα  τελευταία  χρόνια μια ποικιλία 
δραστηριοτήτων με υψηλά  ποσοστά  συμμετοχής,  τόσο  από  την  πλευρά  των φοιτητών όσο και του διδακτικού 
προσωπικού.  Η  συμμετοχή  σε  επίπεδο  πανελληνίων αθλητικών εκδηλώσεων δεν  είναι μόνο μαζική  αλλά  και 
επιτυχημένη  από  άποψη  κατάκτησης  κορυφαίων θέσεων και επιδόσεων, τόσο σε ατομικό  όσο  και  σε  ομαδικό 
επίπεδο.  Σ’ αυτό συντελούν οι ανοικτού και κλειστού χώρου αθλητικές  εγκαταστάσεις  του  Πανεπιστημίου μας. 
Στις πρώτες ανήκουν δύο γήπεδα αντισφαίρισης, ένα  γήπεδο πετοσφαίρισης, ένα  γήπεδο καλαθοσφαίρισης και 
ένα  γήπεδο  ποδοσφαίρου,  όπου  πέρα  από  τις  ενδοπανεπιστημιακές  δραστηριότητες,  λαμβάνει  χώρα  και  η 
προετοιμασία  των αντίστοιχων ομάδων και εκείνης του στίβου. Στο κλειστό γυμναστήριο, που είναι εξοπλισμένο  με 
μια  μεγάλη  ποικιλία  σύγχρονων  οργάνων γύμνασης, ασκούνται  φοιτητές  και προσωπικό με υψηλά ποσοστά 
συμμετοχής.  Εκτός από τις κλασικές αθλητικές δραστηριότητες, παράλληλα αναπτύσσονται  τμήματα αεροβικής 
γυμναστικής, παραδοσιακών χορών,  επιτραπέζιας αντισφαίρισης, σκακιού και ορειβασίας.  

 

6.8. Φοιτητική Μέριμνα 
http://www2.aua.gr/el/info/dieythynsi‐spoydon‐foititikis‐merimnas  
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Το  Πανεπιστήμιο  μεριμνά  για  την  εξασφάλιση των προϋποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν  στους  φοιτητές  να 
ανταπεξέλθουν  στις  υποχρεώσεις τους, διαμορφώνοντας τους απαραίτητους  όρους  σπουδών  και  διαβίωσης. 
Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  επιδεικνύεται  για  τους  φοιτητές με αναπηρίες, οι οποίοι έχουν προτεραιότητα σε κάθε 
είδους παροχή  και δικαίωμα  που απορρέει από τη φοιτητική  τους  ιδιότητα,  σε  συνεργασία  με  την  υπηρεσία 
υποστήριξης φοιτητών.  
 
6.8.1. Κάρτα Σίτισης  

http://www2.aua.gr/el/info/sitisi‐stegasi  
Η  κάρτα  σίτισης  εξασφαλίζει  τη  δωρεάν  σίτιση  στο  Εστιατόριο  του  Γ.Π.Α.  στους φοιτητές που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.  Πληροφορίες και δικαιολογητικά για την κάρτα σίτισης δίνονται από το 
Τμήμα  Φοιτητικής  Μέριμνας.  Για  τους  υπόλοιπους φοιτητές είναι δυνατή η σίτιση στο εστιατόριο, με μικρή 
οικονομική επιβάρυνση. 

 
6.8.2. Εστιατόριο Φοιτητών  

http://www2.aua.gr/el/info/estiatorio  
Το Εστιατόριο του Ιδρύματος βρίσκεται στο κτήριο της Φοιτητικής Λέσχης και λειτουργεί τρεις φορές την ημέρα 
(πρωί,  μεσημέρι  και  βράδυ).  Οι  φοιτητές  που  έχουν  δικαίωμα  σίτισης  μπορούν  να  γευματίζουν,  με  την 
επίδειξη  της κάρτας σίτισης, όλες τις ημέρες της εβδομάδας από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου εκτός από τις 
διακοπές  των  Χριστουγέννων  και  του  Πάσχα.  Κάθε  ακαδημαϊκό  έτος σιτίζονται  περίπου 700 φοιτητές. Η 
λειτουργία του Εστιατορίου παρακολουθείται από  την  Επιτροπή Εστιατορίου και ελέγχεται από αυτή τόσο από 
υγειονομική πλευρά όσο και από αγορανομική. 

 

6.8.3. Ακαδημαϊκή Ταυτότητα 

Οι φοιτητές  υποβάλλουν  ηλεκτρονικά  την  αίτησή  τους  για  έκδοση  της  ακαδημαϊκής  ταυτότητας μέσω της 
ιστοσελίδας  του  ΥΠ.Π.Ε.Θ.  Η  νέα  ταυτότητα  έχει  σχεδιαστεί  έτσι  ώστε  να  έχει  ισχύ  για  όσα  έτη  διαρκεί  η 
φοιτητική  ιδιότητα  και  να  καλύπτει  πολλαπλές  χρήσεις,  επιπλέον  του  Φοιτητικού  Εισιτηρίου  (Πάσο). Οι 
ταυτότητες παραδίδονται στο σημείο  παραλαβής που θα επιλέξει κάθε φοιτητής κατά  την υποβολή της αίτησής 
του, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση. 

 
6.8.4. Υποτροφίες και Δάνεια  

http://www2.aua.gr/el/info/vraveia‐ypotrofies‐daneia  

Οι υποτροφίες χορηγούνται σύμφωνα με  τις προϋποθέσεις του νόμου, το σχετικό κανονισμό του Ι.Κ.Υ. ή άλλων 
φορέων. 

Βραβεία ‐΄Επαινοι που χορηγούνται στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι τα εξής:  

 Ετήσια  Βραβεία  Αριστείας  επιχορηγούμενα  από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Γ.Π.Α. 

 Βραβείο ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ   

 Έπαινος Νεοεισαχθέντων στο Γ.Π.Α.  

 Έπαινος  Πρωτευσάντων Φοιτητών Εξαμήνων  Προηγούμενου Ακαδημαϊκού Έτους στο Γ.Π.Α.   

 Έπαινος Αριστούχων Πτυχιούχων του Γ.Π.Α. 
 

 

6.9. Πρόσβαση και Μετάβαση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Η μετάβαση στο ΓΠΑ μπορεί να γίνει με: 
 την αστική συγκοινωνία 
 το μετρό 
 ιδιωτικό μέσο 
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Στην πρώτη περίπτωση, εξυπηρετούν οι ακόλουθες γραμμές λεωφορείων: 

Αφετηρία  Στάση 

αποβίβασης 

Λεωφορειογραμμή 

Α
Θ
Η
Ν
Α
 

Πλατεία 

Κουμουνδούρου 

«Γεωπονική 

Σχολή» 

επί της Ιερά Οδού 

 836 ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ – ΠΑΛΑΣΚΑ 

 

Ιπποκράτους  «Σπύρου Πάτση» 

επί  της  Σπύρου 

Πάτση  &  Ιεράς 

Οδού 

 813 ΑΒΕΡΩΦ – ΠΡΟΥΣΣΗΣ Αιγάλεω 

Σταθμός Λαρίσης  «Γαρδένια» 

επί της Λεωφόρου 

Αθηνών 

 Α15 ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ – ΔΑΣΟΣ 

 Β15 ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ ‐ ΠΑΛΑΤΑΚΙ 

Οδός Σίφνου (Αιγάλεω) 

Οδός Πλούτωνος (Δάφνη) 

 

«Γεωπονική 

Σχολή» 

επί της Ιερά Οδού 

 

 856 ΑΙΓΑΛΕΩ ‐ ΥΜΗΤΤΟΣ ‐ ΔΑΦΝΗ 

 

Στη δεύτερη περίπτωση, η πρόσβαση στο Γ.Π.Α. είναι εφικτή με την γραμμή 3 του μετρό (Αεροδρόμιο‐ Δουκίσσης 
Πλακεντίας – Αιγάλεω). Οι πλησιέστεροι σταθμοί   στο Γ.Π.Α. είναι του Κεραμεικού και του Ελαιώνα. Και οι δύο 
απέχουν  περίπου  ένα  χιλιόμετρο  από  το  Πανεπιστήμιο,  στο  οποίο  μπορεί  κανείς  να  φτάσει  είτε  με  10λεπτο 
περπάτημα, είτε με κάποιο από όλες τις διερχόμενες λεωφορειακές γραμμές με κατεύθυνση προς Αιγάλεω (από 
το σταθμό Κεραμεικού) ή με κατεύθυνση προς Αθήνα (από το σταθμό του Ελαιώνα). 

Στην τρίτη περίπτωση, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα αυτοκίνητα (Ι.Χ.) μπορούν να σταθμεύσουν στον  ιδιωτικό 
χώρο στάθμευσης  του Πανεπιστημίου, που  εκτείνεται  και  στις  δύο πλευρές  του Πανεπιστημιακού Κάμπου και 
επαρκεί  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  στάθμευσης  τόσο  των  Ι.Χ.  αυτοκινήτων  του  προσωπικού  όσο  και  των 
φοιτητών. Για την ηλεκτρονική σας διαδρομή συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα http://www2.aua.gr/el/mapstaseis  


