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Σας καλωσορίζω στο ΓΠΑ, το Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών το τρίτο σε αρχαιότητα Ανώτατο
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στις
Γεωπονικές Επιστήμες. Η εισαγωγή σας στο ΓΠΑ
επισφραγίζει την επιτυχία σας στις πανελλήνιες εξε-
τάσεις. Σας συγχαίρω γιατί ολοκληρώσατε μιαν επί-

πονη, επίμονη και δύσκολη διαδικασία και εύχομαι να βρείτε στις
πανεπιστημιακές σας σπουδές την χαρά της μόρφωσης και της πνευμα-
τικής σας ωρίμανσης.

Το ΓΠΑ, κληρονόμος της ΑΓΣΑ, στην μακρόχρονη ιστορία του
έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Σήμερα
καλείται και πάλι να πρωτοστατήσει σε αυτό και να συμβάλλει στην ανόρ-
θωση της ελληνικής οικονομίας και στην έξοδο της χώρας μας από την
κρίση. Στο ακαδημαϊκό περιβάλλον του ΓΠΑ θα σπουδάσετε  την επιστήμη
που επιλέξατε και, αλληλεπιδρώντας με όλα τα γνωστικά αντικείμενα του
ΓΠΑ, θα αποκτήσετε ευρεία αντίληψη στα σύγχρονα θέματα της γεωργι-
κής παραγωγής (φυτικής και ζωικής) καθώς και του αγροτροφικού τομέα.

Στόχος μας είναι να αποφοιτήσετε ικανοί και ολοκληρωμένοι επι-
στήμονες ώστε να διεκδικήσετε επαγγελματική πορεία που σας ικανοποιεί
αλλά και να συνεισφέρετε καινοτόμες και ολοκληρωμένες λύσεις ανα-
γκαίες για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πρωτογενούς και δευτερογενούς πα-
ραγωγής, την αγροτική οικονομία, το περιβάλλον, την διατροφή και την
υγεία του ανθρώπου. 

Θα αναπτυχθείτε επιστημονικά με τη συνεπή συμμετοχή σας στην
εκπαιδευτική διαδικασία, τη συστηματική ενασχόληση με το αντικείμενο
των σπουδών σας και την προσωπική επαφή με τους καθηγητές σας, το
επιστημονικό και το διοικητικό προσωπικό, τους μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές αλλά και τους συμφοιτητές σας από το ίδιο ή μεγαλύτερο έτος.  Η
πρακτική άσκηση σε επαγγελματικούς χώρους, η πτυχιακή εργασία, οι
φοιτητικές ανταλλαγές και οι ακαδημαϊκές συνεργασίες θα σας δώσουν
την δυνατότητα να διευρύνετε τους γνωσιακούς σας ορίζοντες αλλά και 
τις δεξιότητές σας.  

Επιδίωξη των ακαδημαϊκών σας σπουδών δεν είναι μόνον η επι-
στημονική κατάρτιση αλλά και η προσωπική ωρίμανση. Τώρα σηματοδο-
τείται το τέλος της σχολικής σας ζωής και η αρχή του κύκλου της
ακαδημαϊκής. Είστε, πλέον, μέλη μιας ακαδημαϊκής κοινότητας δραστή-
ριας, αριστεύουσας, σκεπτόμενης, ανοιχτής σε νέες ιδέες,  σε επαφή με τα
σύγχρονα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας, που διεκδικεί ένα καλύτερο 
κόσμο.

Σας εύχομαι να ζήσετε γόνιμα την εμπειρία της νέας ακαδημαϊκής
και κοινωνικής σας ζωής.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
Γεώργιος Θ. Παπαδούλης

Χαιρετισμός του Πρύτανη Χαιρετισμός του Πρύτανη 
προς τους πρωτοεπρος τους πρωτοετείς φοιτητέςτείς φοιτητές
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Σύντομη Ιστορία του Σύντομη Ιστορία του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΓεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: 

το πρώτο Γεωτεχνικό Ίδρυμα της χώραςτο πρώτο Γεωτεχνικό Ίδρυμα της χώρας
Η ίδρυση το 1920Η ίδρυση το 1920
Η εγκατάσταση στο Ιστορικό Κτήριο και οι πρώτες Η εγκατάσταση στο Ιστορικό Κτήριο και οι πρώτες 

μεταρρυθμίσειςμεταρρυθμίσεις
Η μετάβαση στη σημερινή δομή και η οργάνωση των Η μετάβαση στη σημερινή δομή και η οργάνωση των 

σπουδώνσπουδών
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Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
είναι το πρώτο Γεωτεχνικό Ίδρυμα

της χώρας
      Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών (ΓΠΑ) προέρχεται από τη μετεξέλιξη της
Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών
(Α.Γ.Σ.Α.) και η ιστορία του αρχίζει ουσιαστικά
από τις 14 Ιανουαρίου του 1920, με τη δημο-
σίευση του Νόμου 1884 για την ίδρυση της
Ανωτέρας Γεωπονικής Σχολής στην Αθήνα
(όπως είχε αρχικά ονομασθεί η Σχολή).

Η εγκατάσταση της Σχολής έγινε στο
Εθνικό Κτήμα Ρούφ, στην έκταση που κατα-
λαμβάνει σήμερα το  Πανεπιστήμιο στο Βο-
τανικό. Στο  κτήμα αυτό στεγαζόταν και
λειτουργούσε από το 1888 ένα από τα τρία
Γεωργικά Σχολεία, τριετούς φοίτησης, του
Κληροδοτήματος Τριανταφυλλίδη (ένα άλλο
λειτουργούσε στην Τίρυνθα και ένα 
τρίτο στη Θεσσαλία).

Τα εγκαίνια της Σχολής έγιναν στις 3
Φεβρουαρίου 1920 και πρώτος Διευθυντής
της ήταν ο Απόστολος της Γεωπονικής Ιδέας 
στον τόπο μας, ο Γεωπόνος Σπυρίδων Χα-
σιώτης.

Με την ίδρυση της Σχολής, η Ελλάδα
αποκτούσε το πρώτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα στον τομέα της Γεωπονικής Επιστή-
μης και το τρίτο Α.Ε.Ι., από πλευράς αρχαι-
ότητας, μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο και το Εθνικό Μετσόβειο Πο-
λυτεχνείο.

Μετά από επίπονες προσπάθειες του
Βάσου Κριμπά, θεμελιώνεται το 1948 το κεν-
τρικό κτήριο της ΑΓΣΑ, με χρήματα του σχε-
δίου Marshall και ολοκληρώνεται το 1954,
οπότε κατοχυρώνεται έτσι οριστικά η έδρα 
της Σχολής.

Από το 1945 άρχισε μια περίοδος με-
γάλης ανάπτυξης της ΑΓΣΑ με την ενίσχυση
του ανθρώπινου δυναμικού της και την
εκλογή σε καθηγητικές έδρες επιστημόνων
του διαμετρήματος του Σαρεγιάννη, του
Ρουσσόπουλου και του Ευελπίδη. Επίλεκτα
στελέχη της Σχολής (Ισαακίδης, Κριμπάς,
Ρουσσόπουλος, Παπαδάκης) εκλέγονται
τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών.

Το 1947 η φοίτηση γίνεται πενταετής
με εισαγωγή μαθημάτων ειδίκευσης στο 5ο
έτος σπουδών. Αρχικά λειτουργούν τέσσερις
ειδικότητες, οι οποίες από το ακαδημαϊκό 
έτος 1952-53, αυξάνονται σε πέντε.

Το 1953 παραχωρείται στη Σχολή το
αγρόκτημα της Κωπαϊδας, έκτασης 1020
στρεμμάτων και το 1954 μεταβιβάζεται
έκταση 430 στρεμμάτων στη θέση Γιαλού
Σπάτων για εκπαίδευση και έρευνα, αλλά και 
προτυπο-γεωργική εκμετάλλευση.

Από το 1920 μέχρι το 1959-60 η ΑΓΣΑ
λειτουργεί στο πλαίσιο του Υπουργείου Γεωρ-
γίας, του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο
στοιχείο και βασικό εργαλείο στην άσκηση
και εφαρμογή της αγροτικής πολιτικής, ενώ
στο επιστημονικό της προσωπικό υφέρπει
μια σύγκρουση εμπειριοκρατικής και επιστη-
μονικής τάσης.

Από το 1960, όπου η Ελλάδα ξεφεύγει
οριστικά πλέον από την κατηγορία των
αγροτικών χωρών, η ΑΓΣΑ, υπάγεται στο
Υπουργείο Παιδείας και μεταβάλλεται σε ένα
καθαρά ή κατά προτεραιότητα, εκπαιδευτικό
θεσμό. Τη δεκαετία του ’60 αρχίζει βαθμιαία
η οργάνωση και ο εξοπλισμός των Εργαστη-
ρίων με την είσοδο μιας νέας γενιάς καθηγη-
τών.

Στα Εργαστήρια των Κ. Νιαβή, Κ.
Κριμπά, Π. Καλαϊσάκη, Β. Κουγέα κ.λ.π. μυή-
θηκαν και έκαναν τα πρώτα τους ερευνητικά
βήματα πολλοί από τους σημερινούς Καθη-
γητές του Ιδρύματος. 

Κεντρικό Κτήριο
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Η ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώθηκε
αρχικά στη διάδοση βελτιωμένων βιολογικών
υλικών φυτών και ζώων, τη βελτίωση της τε-
χνικής της καλλιέργειας και της εκτροφής των
παραγωγικών ζώων, τις έγγειες βελτιώσεις, τη
φυτοπροστασία, τη συντήρηση, μεταποίηση 
και διάθεση των γεωργικών προϊόντων κ.α.

Το έτος 1989 αποτελεί σταθμό στην
εξέλιξη του Ιδρύματος, αφού η μέχρι τότε
Α.Γ.Σ.Α. μετονομάζεται, με το Π.Δ. 377/1989, σε
Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ παράλ-
ληλα ιδρύονται επτά ανεξάρτητα Τμήματα που
εκτός του Γενικού Τμήματος, χορηγούν πτυχίο.
Με το νόμο 1892/90 κυρώνεται το Π.Δ. 377/89
και το μέχρι τότε πτυχίο Γεωπονικών Σπουδών
καθιερώνεται σε Πτυχίο Γεωπόνου. Τέλος, στις
20/6/95 (ΦΕΚ 130), το Γεωργικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών μετονομάζεται σε Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών.

Το πολυδιάστατο της γεωπονικής επι
στήμης, η ταχύτητα συσσώρευσης νέας γνώ-
σης στους επί μέρους κλάδους, σε συνδυασμό
με τη μεγάλη ανάπτυξη σε ανθρώπινο δυνα-
μικό και υλική υποδομή δημιούργησαν όλες
τις προϋποθέσεις για την οργάνωση του Γεω-
πονικού Πανεπιστημίου σε επτά Τμήματα και
την απονομή έξι ξεχωριστών πτυχίων.
Σήμερα, σ’ αυτό το χώρο των 250 στρεμμά-
των, εντός του ιστορικού Ελαιώνα και στις πα-
ρυφές του Κεραμεικού,  έχει δημιουργηθεί ένας
Πανεπιστημιακός κάμπος με 16 συγκροτήματα
κτηρίων, με 42 καλά οργανωμένα και εξοπλι-
σμένα Εργαστήρια, με σύγχρονα αμφιθέατρα
και αίθουσες διδασκαλίας, με πολύτιμες συλ-
λογές φυτικού υλικού, βιβλιοθήκη, μουσείο,
πειραματικές εγκαταστάσεις φυτών, παραγω-
γικών ζώων και υδρόβιων οργανισμών, πρό-
τυπο γαλακτοκομείο, θερμοκήπια, γεωργικά
μηχανήματα, μονάδα compost, φοιτητική
εστία, και αίθουσες άθλησης και αναψυχής.

Κατά την ενενηντάχρονη λειτουργία
του, το Ανώτατο αυτό Γεωπονικό Ίδρυμα δε
διέψευσε τις μεγάλες ελπίδες που στήριξε σ’
αυτό η Πολιτεία για τη δημιουργία Ελληνικής 
Γεωπονικής Επιστήμης.

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, Βιοτε-
χνολογίας και Ανάπτυξης.

Αποτέλεσε και αποτελεί τον κύριο
μοχλό για τον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη
της Ελληνικής Γεωργίας.
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Φοιτητές της Σχολής τέλη
της δεκαετίας του ‘50

Σ. Χασιώτης

Β. Κριμπάς



Κ. Νιαβής

Π. Κουτσομητόπουλος

Θ. Φραγκόπουλος

Ι. Σαρεγιάννης

Β. Κουγέας

Ν. Ρουσσόπουλος
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             Μέσω της αδιάσπαστης ενό-
τητας των σπουδών και της έρευνας,
έχει ως πρωτεύουσα θεσμική συνι-
στώσα της αποστολής του, την πα-
ροχή ανώτατης παιδείας
διακεκριμένης ποιότητας και την
προαγωγή των επιστημών και της τε-
χνολογίας. 
             Το ΓΠΑ επιδιώκει την ουσια-
στική εκπαίδευση των φοιτητών, σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο, καθώς και την προαγωγή των
επιστημών που θεραπεύει, στο πλαί-
σιο του Συντάγματος, της κείμενης
νομοθεσίας και του εσωτερικού κανο-
νισμού. Τα εκπαιδευτικά του προ-
γράμματα συνδυάζουν τη θεωρητική
διδασκαλία με την εργαστηριακή
άσκηση και την πρακτική εξάσκηση,
πηγάζουν από την ερευνητική εμπει-
ρία και στοχεύουν στην κάλυψη των
επιστημονικών, τεχνολογικών, κοι-
νωνικών, πολιτιστικών και άλλων ευ-
ρύτερων αναπτυξιακών αναγκών της
χώρας, αλλά και της διεθνούς κοινό-
τητας.

Στο επίκεντρο της διδασκαλίας
βρίσκεται τόσο η καλλιέργεια της θε-
ωρητικής σκέψης και η απόκτηση
των απαραίτητων επιστημονικών
εφοδίων, όσο και η διαμόρφωση μιας
ολοκληρωμένης προσωπικότητας,
της οποίας βασικές αρχές είναι η κοι-
νωνική ευαισθησία και το δημοκρα-
τικό ήθος.

Οι κοινωνικές, πολιτικές και
τεχνολογικές αλλαγές που πραγματο-
ποιούνται σε εθνικό αλλά και διεθνές
επίπεδο ωθούν στη διαρκή αναπρο-
σαρμογή του Πανεπιστημίου μας στις
νέες τάσεις. Έτσι, Κεντρικό Στρατηγικό
Στόχο του Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών αποτελεί, μέσω των
σύγχρονων  εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων σπουδών και έρευνας
που προσφέρονται, η παροχή απα-

ραίτητων γνώσεων για επιστημονική
και επαγγελματική σταδιοδρομία. Η
διδασκαλία των επιστημονικών ενο-
τήτων συνδυάζεται με δημιουργική
έρευνα και εμμονή στην καινοτομία,
ωθώντας το ΓΠΑ σε δεσπόζουσα
θέση στην Ελλάδα. Ρόλος του ΓΠΑ
λοιπόν, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο,
είναι να συμβάλλει αφενός στην κοι-
νωνική και οικονομική ανάπτυξη της
χώρας και αφετέρου οι απόφοιτοί
του να ανταποκρίνονται σ’ ένα ευρύ
φάσμα επαγγελματικών απαιτήσεων.

Έχει ως έμβλημά του τη Θεά
Δήμητρα, Θεά της Γεωργίας και προ-
στάτιδα της γης.

Έχει ως μέτρο τον άνθρωπο
και κύριες παραμέτρους την ποι-
ότητα της ζωής, την προστασία του
περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη των
δημοκρατικών δικαιωμάτων και κα-
τακτήσεων.
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ΔομήΔομή καικαι ΑποστολήΑποστολή
Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δι-
καίου,  πλήρως αυτοδιοικούμενο.  Εποπτεύεται και επιχορηγείται από το κράτος
μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λειτουργεί  στα πλαίσια του
άρθρου 16 του ισχύοντος Συντάγματος και των νόμων που διέπουν την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση της χώρας .

Σχολές και Τμήματα

Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και 
Περιβάλλοντος
Συγκροτείται από τα Τμήματα:
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιερ-
γειών
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανι-
κής

Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης 
Συγκροτείται από τα Τμήματα:
Βιοτεχνολογίας
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου
Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

http://www.aoa.aua.gr/
http://fst.aua.gr/el
http://gbt.aua.gr/el/
http://www2.aua.gr/el/info/sholi-trofimon-viotehnologias-anaptyxis-0
http://afp.aua.gr/
http://afp.aua.gr/
http://zp.aua.gr/
http://zp.aua.gr/
http://efp.aua.gr/el
http://www2.aua.gr/el/info/sholi-agrotikis-paragogis-ypodomon-perivallontos
http://www2.aua.gr/el/info/sholi-agrotikis-paragogis-ypodomon-perivallontos
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Προπτυχιακές ΣπουδέςΠροπτυχιακές Σπουδές
Μεταπτυχιακές ΣπουδέςΜεταπτυχιακές Σπουδές
ΈρευναΈρευνα

Προπτυχιακές Σπουδές
Βασικό άξονα της δομής και του

περιεχομένου των προπτυχιακών σπου-
δών του ΓΠΑ αποτελεί η διατήρηση και
η ενίσχυση της ποιότητάς τους καθώς
και η ανταπόκριση στις σύγχρονες απαι-
τήσεις, σε εκπλήρωση της στρατηγικής
επιλογής του Ιδρύματος, που δεν είναι
άλλη από τη χορήγηση διπλωμάτων στη
βάση ενιαίου και ολοκληρωμένου γνω-
στικού αντικειμένου, ικανών να εξασφα-
λίσουν:
α) την επιστημονική και επαγγελματική
επάρκεια των αποφοίτων,
β) τις θεωρητικές και εφαρμοσμένες
γνώσεις που απαιτούν οι ανάγκες της
άσκησης ειδικών επαγγελματικών υπο-
χρεώσεων και
γ) τις προϋποθέσεις για δημιουργική πο-
ρεία στον Ερευνητικό - Ακαδημαϊκό 
χώρο.

Τα προγράμματα σπουδών υπο-
στηρίζονται από την έρευνα η οποία 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διδα-
σκαλία.

To ΓΠΑ παρέχει ολοκληρωμένη
εκπαίδευση στις Επιστήμες της Γης και
της Ζωής: η καλλιέργεια της γης, η ζωική
παραγωγή, η διαχείριση των φυσικών
πόρων, το περιβάλλον, τα τρόφιμα, η 
διατροφή, η βιοτεχνολογία και η αγρο-
τική οικονομία.

Το πρόγραμμα σπουδών επιτρέ-
πει τη σύνδεση και αλληλεπίδραση
αυτών των αντικειμένων με τρόπο ώστε
ο απόφοιτος να έχει κατοχυρωμένο
ρόλο και ισχυρό επιστημονικό λόγο σε
τομείς που βρίσκονται στο κέντρο του
ενδιαφέροντος, όχι μόνο σε Ελληνικό
αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, συνει-
σφέροντας έτσι στην πρόοδο των Γεω-

πονικών Επιστημών, της ελληνικής οικο-
νομίας και κοινωνίας.

Το ΓΠΑ παράγει νέα γνώση, εκ-
παιδεύει, θέτει προβληματισμούς και
αναδεικνύει λύσεις και ευκαιρίες ανάπτυ-
ξης μέσα από τα 6 Τμήματά του. Οι προ-
πτυχιακές σπουδές στο ΓΠΑ διαρκούν
πέντε χρόνια και οδηγούν στη λήψη
πτυχίου Γεωπόνου, με ειδίκευση ανάλογη
του Τμήματος φοίτησης.  Το πρόγραμμα
σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά
μαθήματα βασικής υποδομής και βασι-
κής γεωπονικής υποδομής κατ’επιλογή
μαθήματα. Οι φοιτητές επίσης, προς το
τέλος των σπουδών τους, πραγματοποι-
ούν θεσμοθετημένη τετράμηνη πρα-
κτική εξάσκηση και εκπονούν εξάμηνη
πτυχιακή μελέτη. 

περισσότερα ...

Μεταπτυχιακές Σπουδές
Το ΓΠΑ προσφέρει Προγράμματα

Μεταπτυχιακών Σπουδών τα οποία
αποσκοπούν στην εξειδικευμένη εκπαί-
δευση στις επιστήμες που αφορούν στον 
αγροδιατροφικό τομέα.  

Η μεταπτυχιακή σπουδή στο ΓΠΑ
παράγει νέα γνώση, εκπαιδεύει, θέτει
προβληματισμούς προτείνει λύσεις και
αναδεικνύει δυνατότητες επιστημονικής
ανάπτυξης. Επιπλέον καταρτίζει εξειδι-
κευμένους επιστήμονες ικανούς να σχε-
διάζουν και να διαχειρίζονται
παρεμβάσεις στους τομείς ενδιαφέρον-
τος και να προτείνουν λύσεις για καινο-
τομία και ανάπτυξη.

Διδάσκονται επιλεγμένοι επιστη-
μονικοί τομείς σε πεδία όπως η φυτική
και ζωική παραγωγή, η αρχιτεκτονική

http://www2.aua.gr/el/info/proptyhiakes-spoydes


τοπίου, το περιβάλλον, η γεωργική μηχανική, η
οινολογία, η διαχείριση των φυσικών πόρων, τα
τρόφιμα, η διατροφή, η δημόσια υγεία, η βιοτε-
χνολογία, η οργάνωση και διοίκηση επιχειρή-
σεων τροφίμων και γεωργίας και η αγροτική
οικονομία.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) παρέχουν όλα τα Τμήματα του ΓΠΑ, ενώ
παράλληλα προσφέρονται και Διατμηματικά
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΠΜΣ). 
Tα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
είναι:
Αγρο-Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανι-
σμών Γεωργικής Σημασίας
Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μη-
χανικής
Αρχιτεκτονική Τοπίου
Βιολογία Συστημάτων
Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Δια-
τροφή του Ανθρώπου
Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής

Τα Διατμηματικά Προγράμματα είναι:
Αμπελουργία Οινολογία
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφί-
μων και Γεωργίας
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλα-
κτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην
Αγροτική Ανάπτυξη

περισσότερα...

Έρευνα
Η έρευνα, ως το σύνολο των δραστηριο-

τήτων  που δημιουργούν γνώση, αποτελεί δι-
καίωμα που ασκείται στο ΓΠΑ, σε συνθήκες
ακαδημαϊκής ελευθερίας. Το Πανεπιστήμιο υπο-
στηρίζει με κάθε τρόπο την παραγωγή νέας
γνώσης, βασικής και εφαρμοσμένης, επικεντρώ-
νοντας το ενδιαφέρον του στην ποιότητα και
την πρωτοτυπία του ερευνητικού έργου.

Απόδειξη των παραπάνω αποτελούν οι
πολυάριθμες δημοσιεύσεις στα εγκυρότερα διε-
θνή επιστημονικά περιοδικά και ο πολαπλός
αριθμός ετεροαναφορών, που κατατάσσουν το
ΓΠΑ στις πρώτες θέσεις των Α.Ε.Ι. στην Ελλάδα.
Η μεγάλη εισροή ανταγωνιστικών ερευνητικών
προγραμμάτων, κατατάσσει το Ίδρυμά μας σε
περίοπτη θέση και παρέχει επιπλέον οικονομι-
κούς πόρους για την ενίσχυση των υποδομών.

περισσότερα...
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‘Οργανα Διοίκησης & Λειτουργίας του ΓΠΑ‘Οργανα Διοίκησης & Λειτουργίας του ΓΠΑ
Συμβούλιο ΙδρύματοςΣυμβούλιο Ιδρύματος
ΠρυτανείαΠρυτανεία
ΣύγκλητοςΣύγκλητος



Συμβούλιο ΙδρύματοςΣυμβούλιο Ιδρύματος
Η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Ιδρύματοςτου ΓΠΑ προβλέπονται στις δια-

τάξεις του άρθρου 8 παρ. 1-14 του ν. 4009/2011 και του άρθρου 2 παρ. 1-7 του ν. 4076/2012, όπως
αυτές ισχύουν.

περισσότερα...

ΠρυτανείαΠρυτανεία
Πρύτανης
Γεώργιος Θ. Παπαδούλης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής
Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών & Περιβάλλοντος
Ο Πρύτανης εκχωρεί αρμοδιότητες στους Αναπληρωτές Πρύτανη:

Αναπληρωτής Πρύτανη Ακαδημαϊκών Σπουδών και Προσωπικού
Επαμεινώνδας Παπλωματάς, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχο-
λής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών & Περιβάλλοντος

Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού, Έρευνας και Ανάπτυξης
Σταύρος Ζωγραφάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανά-
πτυξης της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης

Αναπληρώτρια Πρύτανη Φοιτητικής Μέριμνας, Ακαδημαϊκών Συνεργασιών & Διασύνδεσης
Μαρία Καψοκεφάλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων & Διατρο-
φής του Ανθρώπου της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης.

περισσότερα...

ΣύγκλητοςΣύγκλητος
Σύμφωνα με τον Ν. 4009/11 (ΦΕΚ 195 Α΄/ 6-9-11), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4076/12

(ΦΕΚ 159 Α’/ 10-8-12) και τον 4115/13 (ΦΕΚ 24 Α΄/ 30-01-2013) και ισχύει, η Σύγκλητος απαρτίζεται
από: 

τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, •
τους Κοσμήτορες των Σχολών, •
τους Προέδρους των Τμημάτων (μέχρι 2 ανά Σχολή), με διετή θητεία μη ανανεούμενη, με εναλ-•
λαγή των σχολών και μέχρις ότου εξαντληθεί το σύνολο των Τμημάτων κάθε Σχολής (ο τρόπος
καθορισμού της εκπροσώπησης των Προέδρων ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη η οποία
εκδίδεται άπαξ), 
έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών και έναν των μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και έναν•
εκπρόσωπο των υποψήφιων διδακτόρων,
έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.Ε.ΔΙ.Π., των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του Διοικητικού Προσωπικού με•

διετή θητεία που συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζη-
τήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού

περισσότερα...

Ειδικό Ταμείο

Επιτροπή Διαχείρισης Κονδυλίων Έρευνας

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
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Όργανα της ΣχολήςΌργανα της Σχολής
ΚοσμήτοραςΚοσμήτορας
ΚοσμητείαΚοσμητεία
Γενική συνέλευση της ΣχολήςΓενική συνέλευση της Σχολής

Όργανα του ΤμήματοςΌργανα του Τμήματος
Πρόεδρος ΤμήματοςΠρόεδρος Τμήματος
Συνέλευση του ΤμήματοςΣυνέλευση του Τμήματος
Διευθυντής του ΤομέαΔιευθυντής του Τομέα
Γενική Συνέλευση του ΤομέαΓενική Συνέλευση του Τομέα
Διευθυντής ΕργαστηρίουΔιευθυντής Εργαστηρίου



ΚοσμήτοραςΚοσμήτορας
Ο Κοσμήτορας είναι το ανώτατο μονομελές διοικητικό όργανο της Σχολής και
ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 5 και 6 του ν. 4009/2011,

όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 4076/2012 και ισχύει.
Είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας της οικείας Σχολής με διοικητική εμπειρία. Εκλέγεται για τε-
τραετή θητεία και δεν μπορεί να εκλεγεί για δεύτερη συνεχή θητεία στο ΓΠΑ. 

ΚοσμητείαΚοσμητεία
Η Κοσμητεία κάθε Σχολής αποτελείται από:

α) τον Κοσμήτορα ως Πρόεδρο
β) τους Προέδρους των Τμημάτων
γ) έναν (1) εκπρόσωπο των φοιτητών τους Σχολής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Γενική Συνέλευση της ΣχολήςΓενική Συνέλευση της Σχολής
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής αποτελείται από τον Κοσμήτορα, ως Πρόεδρο, τους Καθη-

γητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες τους Σχολής, έναν (1) εκπρόσωπο του Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), έναν (1) εκπρόσωπο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και
έναν (1) εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) με ετήσια θητεία,
οι οποίοι εκλέγονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία μεταξύ του προσωπικού των οι
κείων κατηγοριών. 

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τους διατάξεις
του άρθρου 9 παρ. 10 του ν. 4009/2011, όπως αυτές ισχύουν. Η. Γ.Σ. της Σχολής λαμβάνει αποφά-
σεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα για θέματα που παραπέμπονται σ’ αυτή με απόφαση της Κοσμη
τείας.

περισσότερα...

Πρόεδρος του ΤμήματοςΠρόεδρος του Τμήματος
Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι το ανώτατο μονομελές διοικητικό όργανο του Τμήματος 

και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ν. 4076/2012.
Είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής του οικείου Τμήματος. Εκλέγεται
από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος με άμεση, μυστική 
και καθολική ψηφοφορία.

Συνέλευση του ΤμήματοςΣυνέλευση του Τμήματος
Η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος ως Πρόεδρο, το

σύνολο των Καθηγητών και των υπηρετούντων Λεκτόρων του Τμήματος, έναν (1) εκπρόσωπο,
ανά κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον υπάρχουν. Οι εκπρόσωποι αυτοί εκλέγονται με άμεση, καθολική
και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των αντίστοιχων μελών τους, έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυ-
χιακών και έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών (για την εκπροσώπηση των φοι-
τητών εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 49 του ν. 4009/2011). Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις 
αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 407.

Ό ρ γ α ν α  τ η ς  Σ χ ο λ ή ςΌ ρ γ α ν α  τ η ς  Σ χ ο λ ή ς

Ό ρ γ α ν α  τ ο υ  Τμ ή μ α τ ο ςΌ ρ γ α ν α  τ ο υ  Τμ ή μ α τ ο ς
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ΔιευθυντήςΔιευθυντής  τουτου  ΤομέαΤομέα
Ο Διευθυντής του Τομέα είναι το ανώτατο μονομελές διοικητικό όργανο του Τομέα και ασκεί

όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ν. 4076/2012. Ο Διευθυντής
είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής του οικείου Τομέα. Εκλέγεται από
τη  Συνέλευση του Τομέα με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία. Εκλέγεται για ετήσια θη-
τεία.

Γενική Συνέλευση του ΤομέαΓενική Συνέλευση του Τομέα
Η  Γενική Συνέλευση του Τομέα αποτελείται από τον Διευθυντή του Τομέα ως Πρόεδρο, το

σύνολο των Καθηγητών και των υπηρετούντων Λεκτόρων του Τομέα, έναν (1) εκπρόσωπο, ανά
κατηγορία, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), των μελών του Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (Ε..Τ.Ε.Π.) και των μη διδακτόρων βοηθών, Επιστημονικών Συνεργατών και Επιμελητών
εφόσον υπάρχουν και εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των αντί-
στοιχων μελών, έως  δύο (2) εκπρόσωπων των προπτυχιακών και έναν (1) εκπρόσωπο των μετα-
πτυχιακών φοιτητών (για την εκπροσώπηση των φοιτητών εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 49
του ν. 4009/2011).Η Γενική Συνέλευση του Τομέα έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ν. 4076/12.

Διευθυντής ΕργαστηρίουΔιευθυντής Εργαστηρίου
Ο Διευθυντής Εργαστηρίου είναι το ανώτατο Διοικητικό όργανο του Εργαστηρίου. Φροντίζει

για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Τομείς, επο-
πτεύει και συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου. Εκπροσωπεί το Ερ-
γαστήριο στα ιεραρχικά ανώτερα πανεπιστημιακά όργανα και φέρει τη διοικητική ευθύνη της
όλης λειτουργίας του Εργαστηρίου. Περαιτέρω εξειδίκευση αρμοδιοτήτων του Διευθυντή μπορεί
να περιλαμβάνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Εργαστηρίου. Εκλέγεται μετά από προκήρυξη
της θέσης από τη Συνέλευση του Τμήματος Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή, ελλείψει αυτού, Ανα-
πληρωτής Καθηγητής, ο οποίος ανήκει στον Τομέα ή στο Τμήμα όπου υπάγεται το Εργαστήριο, με
γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή, εάν δεν υπάρχει, συγγενές με το αντικείμενο του Εργαστηρίου και
έχει συνεχιζόμενη ερευνητική δραστηριότητα και παραγωγή επιστημονικού έργου στα γνωστικά
αντικείμενα του εργαστηρίου καθώς και διοικητική και οργανωτική εμπειρία. Ο Διευθυντής εκλέ-
γεται για θητεία τριών ετών από τα μέλη της Συνέλευσης του οικείου Τμήματος. 
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Τμήμα  ΕπιστήμηςΤμήμα  Επιστήμης
Φυτικής ΠαραγωγήςΦυτικής Παραγωγής

http://efp.aua.gr/el

http://efp.aua.gr/el


Στόχοι

Αποστολή του Τμήματος Επιστήμης Φυ-
τικής Παραγωγής (ΕΦΠ) του Γεωπονικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών είναι η παροχή άρτιας
επιστημονικής γνώσης στους φοιτητές της Γε-
ωπονίας για την ποιοτική και ποσοτική βελ-
τίωση της φυτικής παραγωγής, ιδιαίτερα στην
αειφορική και ολοκληρωμένη της διάσταση,
καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφηρμο-
σμένης έρευνας για την παραγωγή 
νέας γνώσης στις επιστήμες της φυτικής πα-
ραγωγής.

Το Τμήμα ΕΦΠ οφείλει να συμβάλλει με
κάθε τρόπο στην οικονομική και κοινωνική
ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου επιλύοντας
προβλήματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά
πεδία που θεραπεύει. 

Στο Τμήμα ΕΦΠ του ΓΠΑ φοιτούν περί-
που 1743 προπτυχιακοί φοιτητές, 97 μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές και 79 υποψήφιοι διδάκτορες.

Το Τμήμα ΕΦΠ είναι στελεχωμένο με 57
μέλη ΔΕΠ που διδάσκουν και διεξάγουν έρευνα
σε αντικείμενα της φυτικής παραγωγής και της
προστασίας των φυτών και του περιβάλλοντος.

Η έρευνα χρηματοδοτείται τόσο από
εθνικούς πόρους όσο και από διεθνείς οργανι-
σμούς και προγράμματα.  

Τομείς/ΕργαστήριαΤομείς/Εργαστήρια

Τομέας Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών & Γεωρ
γικού Πειραματισμού

Τομέας Δενδροκομίας  & Αμπελουργίας

Τομέας Κηπευτικών Καλλιεργειών, Ανθοκο
μίας &  Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Τομέας Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος 

Εργαστήριο Αμπελολογίας
Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Το-
πίου
Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών και Γεωργικού
Πειραματισμού
Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολο-
γίας
Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολο-
γίας

Εργαστήριο Γεωργίας
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομο-
λογίας
Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας
Εργαστήριο Δενδροκομίας
Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας
Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
Εργαστήριο Μελισσοκομίας και Σηροτροφίας
Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περι-
βάλλοντος
Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής
Εργαστήριο Φυσιολογίας & Μορφολογίας
Φυτών
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας

Επαγγελματικές ΠροοπτικέςΕπαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος στελεχώ-
νουν Δημόσιες Υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΕΘΙΑΓΕ, ΜΦΙ, ΕΦΕΤ,
κα), Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ), Ορ-
γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμους, Νο-
μαρχίες, κα), Τράπεζες (Αγροτική Τράπεζα),
Σχολεία, καθώς και ιδιωτικούς φορείς:

ως σύμβουλος στην παραγωγική διαδικασία•
ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων (Ιδιωτι-
κός φορέας)
σε εταιρείες εμπορίας γεωργικών εφοδίων•
(λιπάσματα, σπόροι, φυτοπροστατευτικά
προϊόντα),
σε χώρους γεωργικών εφοδίων (καταστή-•
ματα εμπορίας),
σε Συνεταιρισμούς,•
ως σύμβουλοι σε ομάδες παραγωγών,•
σε εταιρείες εκτέλεσης πειραμάτων αξιολό-•
γησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και
πολλαπλασιαστικού υλικού (GEP- Good Effi-
cacy Practices),
σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών•
προϊόντων (Ολοκληρωμένη Διαχείριση, Βιο-
λογική Γεωργία) και
σε ερευνητικά ιδρύματα.•

Με την εγγραφή στο Γεωτεχνικό Επιμε-
λητήριο αποκτούν την άδεια άσκησης του
επαγγέλματος του Γεωπόνου και μπορούν να
ανοίξουν κατάστημα εμπορίας σπόρων και φυ-
τικού υλικού, εταιρεία εμπορίας και πώλησης
Γεωργικών Φαρμάκων και άλλων γεωργικών
ειδών.
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Τμήμα  ΕπιστήμηςΤμήμα  Επιστήμης
Ζωικής ΠαραγωγήςΖωικής Παραγωγής

και Υδατοκαλλιεργειώνκαι Υδατοκαλλιεργειών

http://zp.aua.gr/el

Τμήμαμήμα ΕπιστήμηςΕπιστήμης ΖωικήςΖωικής ΠαραγωγήςΠαραγωγής
καικαι ΥδατοκαλλιεργειώνΥδατοκαλλιεργειών

http://zp.aua.gr/el


ΣτόχοιΣτόχοι

Το Tμήμα ΕΖΠΥ αποσκοπεί στη δημιουρ-
γία άρτια καταρτισμένων επιστημόνων ικανών
να εφαρμόζουν τις αρχές της βιολογίας, της τε-
χνολογίας και της οικονομίας σε θέματα που
σχετίζονται με την παραγωγή, διαχείριση και
διατήρηση των παραγωγικών ζώων και των
κατάλληλων για μαζική παραγωγή υδρόβιων 
οργανισμών.

Το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήμα-
τος είναι σαφώς διεπιστημονικό δεδομένου ότι
συνδυάζει Γενετική, Διατροφή, Φυσιολογία,
Μοριακή Βιολογία, Τεχνολογία, Υγιεινή,  Βιοτε-
χνολογία, Οικονομία, Ηθολογία, και Διαχείριση.
Κατά συνέπεια το πρόγραμμα σπουδών καλύ-
πτει ένα σημαντικό εύρος γνωστικών αντικει-
μένων όπως: Ανατομία-Φυσιολογία, Διατροφή,
Γενετική, Εκτροφή αγροτικών ζώων, ιχθύων,
διθύρων μαλακίων και δεκάποδων καρκινοει-
δών. Επίσης περιλαμβάνει τη μελέτη της εκτρο-
φής διαφόρων ειδών ζώων, όπως: βοοειδή,
βουβάλια, πρόβατα, αίγες, πτηνά (όρνιθες, πά-
πιες, χήνες, στρουθοκάμηλοι), χοίροι,, μόνοπλα,
κουνέλια, ελάφια, ζαρκάδια και υδρόβιων ορ-
γανισμών, με σκοπό την παραγωγή γάλακτος,
κρέατος, μαλλιού, αυγών και ιχθύων, διθύρων
μαλακίων (μύδια, στρείδια) και δεκάποδων 
καρκινοειδών (γαρίδες, αστακοί).

ΕργαστήριαΕργαστήρια

Εργαστήριο Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγρο-
τικών Ζώων
Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας
Εργαστήριο Εφηρμοσμένης Υδροβιολογίας
Εργαστήριο Φυσιολογίας θρέψεως και Δια-
τροφής

ΕπαγγελματικέςΕπαγγελματικές ΠροοπτικέςΠροοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος στελεχώ-
νουν δημόσιες υπηρεσίες (Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οργανισμούς του
Δημοσίου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τράπεζες, Τε-
χνικά Λύκεια κλπ.) , τον ιδιωτικό τομέα (κτηνο-
τροφικές, ιχθυοτροφικές και μυδοτροφικές
επιχειρήσεις, εργοστάσια παρασκευής ζωοτρο-
φών, φαρμακευτικές εταιρίες κλπ..) ή ακόμη
δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες. Μέρος αυτών απασχολούνται ως ερευνη-
τές σε διάφορα Ερευνητικά Κέντρα ή
Ινστιτούτα, ή σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης.
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ΤμήμαΤμήμα ΑξιοποίησηςΑξιοποίησης ΦυσικώνΦυσικών
ΠόρωνΠόρων και Γεωργικής Μηχανικήςκαι Γεωργικής Μηχανικής

http://http://afp.aua.gr/

http://afp.aua.gr/


ΣκοπόςΣκοπός

To Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων    
& Γεωργικής Μηχανικής (ΑΦΠ & ΓΜ) είναι ένα
από τα πλέον βασικά του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών και μοναδικό στον Ελληνικό
χώρο. Το Τμήμα έχει πολυετή προσφορά στην
ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας καθώς απο-
τελεί τον κύριο εκφραστή των εγγειοβελτιωτι-
κών έργων στην γεωργία της χώρας μας, από
τις αρχές του προηγούμενου αιώνα,  με την
ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για την αει-
φόρο χρήση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη
έμφαση στο έδαφος (γονιμότητα, αντιμετώπιση
ερημοποίησης των γεωργικών γαιών), τη δια-
χείριση των υδατικών πόρων και τις τεχνικές
των αρδεύσεων (85% της ετήσιας κατανάλωση
νερού στην Ελλάδα), τις γεωργικές κατασκευές
(θερμοκήπια, στάβλοι), το γεωργικό – μηχανο-
λογικό εξοπλισμό (γεωργικά μηχανήματα, αυτο-
ματισμοί), τις εφαρμογές των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στη γεωργία και την προστα-
σία – αξιοποίηση του γεωργικού περιβάλλοντος
γενικότερα. Η ερευνητική εμπειρία του τμήμα-
τος είναι συνεχής και σημαντική. Τα διεθνή ερευ-
νητικά προγράμματα που εκτελούνται μόνο
από το τμήμα αποτελούν σε μέση ετήσια βάση
πάνω από το 30% των συνολικών προγραμμά-
των όλων των τμημάτων του Γεωπονικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών σε τομείς αιχμής.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα αποσκοπεί:
Στη μετάδοση γνώσεων που αφορούν στα•
γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος
Στην εξοικείωση των σπουδαστών με τους•
τρόπους αναζήτησης της επιστημονικής
γνώσης στα αντικείμενα του ευρύτερου
γνωστικού πεδίου του Τμήματος και
Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στα σχετικά επι-•
στημονικά αντικείμενα

Τομείς/ΕργαστήριαΤομείς/Εργαστήρια

Τομέας Αγροτικών κατασκευών & Γεωργικής
Μηχανολογίας
Τομέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
Τομέας Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας

Εργαστήριο Γεωλογίας & Ορυκτολογίας
Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας
Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών
Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής
Εργαστήριο Εδαφολογίας & Γεωργικής Χημείας
Εργαστήριο Μαθηματικών και Θεωρητικής
Μηχανικής

Επαγγελματικές ΠροοπτικέςΕπαγγελματικές Προοπτικές

Το Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων
& Γεωργικής Μηχανικής είναι παραγωγικό γεω-
πονικό  τμήμα  και  οι  επαγγελματικές προοπτι-
κές  των  αποφοίτων  του  είναι  κατ’ αρχήν
αυτές του Γεωπόνου. Ο Γεωπόνος εντάσσεται
στην κατηγορία των Γεωτεχνικών. Το επάγγελμα
του Γεωτεχνικού ορίζεται στον Νόμο 1474/1984
και κατοχυρώνεται με το άρθρο 21 του Νόμου
2040/1992. Στο Προεδρικό Διάταγμα 344/2000
ορίζεται ο τρόπος άσκησης του επαγγέλματος
του Γεωτεχνικού και συγκεκριμένα το κεφάλαιο
Β’ αναφέρεται στις επαγγελματικές δραστηριό-
τητες και την υποχρεωτική απασχόληση των Γε-
ωπόνων. Επιπρόσθετα, με εφόδιο τις
εξειδικευμένες γνώσεις τους (επιτυχημένος συν-
δυασμός γνώσεων τεχνικής και βιολογικής υπο-
δομής), οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να
απασχοληθούν και ως ιδιώτες επιχειρηματίες ή
ως στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων σε βιομη-
χανίες παραγωγής μηχανημάτων και εφοδίων,
στη βιομηχανία πληροφορικής, στη χαρτογρά-
φηση εδαφών, σε εδαφολογικές μελέτες (κατη-
γορία 23), σε περιβαλλοντικές μελέτες
(αποκατάσταση Χ.Υ.ΤΑ., μεταλλείων, προστασία
υγροβιότοπων και οργανικών εδαφών, ίδρυσης
και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών μονά-
δων, γεωργικών βιομηχανιών και εγκαταστά-
σεων επεξεργασίας των αποβλήτων τους κ.λ.π.),
σε μελέτες εφαρμογής επεξεργασμένων αποβλή-
των στο έδαφος, σε Εθνικά Σχέδια Δράσης (ερη-
μοποίηση, νιτρορύπανση, κ.λ.π.).
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ΤμήμαΤμήμα BBιοτεχνολογίαςιοτεχνολογίας

http://gbt.aua.gr/el/

http://gbt.aua.gr/el/


ΣκοπόςΣκοπός

Η Βιοτεχνολογία αποτελεί ένα ραγδαία
αναπτυσσόμενο σύνθετο επιστημονικό κλάδο ο
οποίος στοχεύει στην αξιοποίηση της εντυπω-
σιακής προόδου που έχει πραγματοποιηθεί στις
Βιολογικές και συναφείς επιστήμες, με σκοπό
την ανάπτυξη νέων και προηγμένων προϊόν-
των και υπηρεσιών. Η συνεισφορά της Βιοτε-
χνολογίας είναι σημαντική στους τομείς υγείας,
βιομηχανίας, διατροφής, πρωτογενούς παρα-
γωγής, ενέργειας, περιβάλλοντος και ποιότητας
ζωής της σύγχρονης κοινωνίας, με τεράστιες
επενδύσεις σε παγκόσμια κλίμακα στην εκπαί-
δευση, την έρευνα και τις εφαρμογές της.

Ως συνέπεια των νέων δεδομένων και
τάσεων, το Τμήμα Βιοτεχνολογίας στοχεύει να
καλύψει τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγ-
κες στους ανωτέρω τομείς και να μυήσει τους
φοιτητές του στους πλέον εξελιγμένους κλά-
δους γνώσης, τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων που
σχετίζονται με τη Βιοτεχνολογία. Σκοπός του
Τμήματος είναι να διασφαλίσει ένα ολοκληρω-
μένο βιολογικό και τεχνολογικό υπόβαθρο,
μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, παρέ-
χοντας στους αποφοίτους του τα απαραίτητα
εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική 
σταδιοδρομία και εξέλιξη τους. 

Ειδικότερα, το Τμήμα στοχεύει στην κα-
τάρτιση επιστημόνων ικανών να μελετούν,
ερευνούν και προάγουν τομείς της επιστήμης
που αφορούν στη γενετική και τις εφαρμογές
της, στη μοριακή βιολογία και τα κυκλώματα
γονιδίων στη βιολογία βιοσυστημάτων, στην
εξέλιξη και τη γενετική τροποποίηση για την κα-
τανόηση της λειτουργίας και ανάπτυξης των
οργανισμών, στη λειτουργική γονιδιωματική, τη
δημιουργία και ανάλυση διαγονιδιακών οργα-
νισμών (ΓΤΟ), στη διαχείριση του γενετικού υλι-
κού της πρωτογενούς παραγωγής μέσω της
τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA, στις ομι-
κές τεχνολογίες, τη συνθετική βιολογία και την
κυτταρική μηχανική, στις βιοδιεργασίες και την
ενζυμομηχανική, στη μελέτη ενζύμων και πρω-
τεϊνών και τις εφαρμογές τους στις βιοεπιστή-
μες και τη βιομηχανία, στη βιοενέργεια μέσω
χρησιμοποίησης ‘πράσινων οργανισμών’, στη
βιοφυσική και τη βιοπληροφορική για την κα-
τανόηση της δομής και λειτουργίας των βιομο-

ρίων και βιοσυστημάτων, στη νανοτεχνολογία,
τους βιοαισθητήρες, τα μικροηλεκτρονικά συ-
στήματα και τις μοριακές τεχνικές ως μεθόδους
ανάλυσης και διάγνωσης, στην επανορθωτική
ιατρική μέσω βλαστοκυττάρων, στη φαρμακευ-
τική βιοτεχνολογία και την παραγωγή βιοπρο-
ϊόντων από κυτταρικά εργοστάσια.

ΕργαστήριαΕργαστήρια

Εργαστήριο Γενετικής
Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας
Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας
Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας
Εργαστήριο Φυσικής

Επαγγελματικές ΠροοπτικέςΕπαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιοτεχνολο-
γίας μπορούν να στελεχώσουν φορείς του ιδιω-
τικού και δημόσιου τομέα, εργαστήρια έρευνας,
ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου σε εταιρείες
πρωτογενούς παραγωγής και βιοπροϊόντων,
φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες, σε
νοσοκομεία και μικροβιολογικά εργαστήρια.
Επίσης μπορούν να στελεχώσουν εταιρείες
εμπορίας προϊόντων βιοεπιστημών, εκπαιδευ-
τικά και ερευνητικά ιδρύματα, ως και οργανι-
σμούς και ελεγκτικές αρχές στην ημεδαπή και
αλλοδαπή που εποπτεύουν διεργασίες και προ-
ϊόντα βιολογικής προέλευσης.
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Τμήμα Επιστήμης ΤροφίμωνΤμήμα Επιστήμης Τροφίμων
& Διατροφής του Ανθρώπου& Διατροφής του Ανθρώπου
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ΣκοπόςΣκοπός

Το Τμήμα στοχεύει στην ολοκληρωμένη
εκπαίδευση νέων επιστημόνων με τις απαραί-
τητες γνώσεις θετικών, τεχνολογικών και οικο-
νομικών επιστημών και την προετοιμασία τους
για τη στελέχωση των βιομηχανιών τροφίμων
αλλά και φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα, όπως ερευνητικά εργαστήρια, μικροβιο-
λογικά εργαστήρια, εργαστήρια ποιοτικού ελέγ-
χου, εταιρείες προμήθειας πρώτων υλών για τη
βιομηχανία, ελεγκτικές/ρυθμιστικές αρχές, εται-
ρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για
συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφί-
μων και ποτών.
Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη της Επιστήμης
και Τεχνολογίας Τροφίμων μέσω της επιστημο-
νικής έρευνας, καθώς και τη δημιουργία νέων
ερευνητών και την παροχή επιστημονικών γνώ-
σεων στη Βιομηχανία Τροφίμων, στο πλαίσιο
μιας διαρκούς συνεργασίας μεταξύ του Πανεπι-
στημίου και της Επιχειρηματικής Κοινότητας. 

ΕργαστήριαΕργαστήρια

Εργαστήριο Γαλακτοκομίας
Εργαστήριο Γενικής Χημείας
Εργαστήριο Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας   

& Συντήρησης Γεωργικών Προϊόντων
Εργαστήριο Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας 
Τροφίμων

Εργαστήριο Οινολογίας
Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου & Υγιεινής Τρο-
φίμων και Ποτών

Εργαστήριο Χημείας & Ανάλυσης Τροφίμων
Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Χημείας & Ανάλυ-
σης Τροφίμων λειτουργεί και η  Μονάδα Διατρο-
φής του Ανθρώπου σε συνεργασία με άλλα
εργαστήρια του τμήματος, αλλά και άλλων ιδρυ-
μάτων. Τέλος λειτουργεί μία Ομάδα Βιοδιεργα-
σιών Τροφίμων και Βιοδιυλιστηρίων, στο πλαίσιο
των αναδυόμενων συνεργειών μεταξύ των ερ-
γαστηρίων του τμήματος.

Επαγγελματικές ΠροοπτικέςΕπαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης   
και Τεχνολογίας Τροφίμων μπορούν να απασχο-
ληθούν σήμερα ως Επιστήμονες και Τεχνολόγοι
Τροφίμων στις Βιομηχανίες Επεξεργασίας, Με-

ταποίησης και Συντήρησης Τροφίμων, στους
αγροτοβιομηχανικούς συνεταιρισμούς και στα
διάφορα ερευνητικά κέντρα.  Έργο και αρμοδιό-
τητά τους είναι ο έλεγχος των πρώτων υλών, η
επίβλεψη των γραμμών παραγωγής, ο ποιοτι-
κός έλεγχος του τελικού προϊόντος, η ανάπτυξη
και παραγωγή νέων προϊόντων, η επιλογή και
η προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού,
των υλικών συσκευασίας κλπ. Επίσης ασχολούν-
ται με τον έλεγχο της υγιεινής κατάστασης των
τροφίμων που διατίθενται στην αγορά, της θρε-
πτικής τους αξίας και της ενδεχόμενης νοθείας
τους.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι φοι-
τητές αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για τη
σωστή αντιμετώπιση επιστημονικών και τεχνο-
λογικών θεμάτων, που αναφέρονται στην πα-
ραγωγή των πρώτων υλών, στη συντήρηση,
στη μεταποίηση και στον ποιοτικό έλεγχο των
τροφίμων. Παράλληλα η εκπαίδευση έχει σχε-
διαστεί έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα στους
πτυχιούχους να αναπτύξουν οι ίδιοι επιχειρημα-
τική δραστηριότητα. Στην περίπτωση αυτή
μπορούν να ασχοληθούν με την ίδρυση οινολο-
γικών εργαστηρίων και εργαστηρίων ποιοτικού
ελέγχου τροφίμων, εισαγωγή και εμπορία μηχα-
νολογικού εξοπλισμού για τις βιομηχανίες τρο-
φίμων, εισαγωγή και εμπορία πρώτων υλών και
προσθέτων ουσιών, κλπ.

Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να προσ-
ληφθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, στην Αγροτική Τράπεζα και σε
Οργανισμούς ως Γεωπόνοι και στα Τεχνικά Λύ-
κεια ως Εκπαιδευτικοί. Τέλος, εφ’ όσον πραγμα-
τοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές, μπορούν
να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα ή να
διεκδικήσουν θέσεις σε θεσμικά όργανα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, σε διεθνείς οργανισμούς,
όπως στον Οργανισμό Γεωργίας και Τροφίμων
(FAO), σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης μεγά-
λων βιομηχανιών τροφίμων, σε ερευνητικά Ιν-
στιτούτα κλπ.

27



Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας
& Ανάπτυξης

http://www.aoa.aua.gr/
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ΣκοπόςΣκοπός

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανά-
πτυξης δημιουργήθηκε με σκοπό την εκπαί-
δευση γεωπόνων - γεωργοοικονομολόγων
ικανών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της
νέας, φιλόδοξης αλλά και δύσκολης εποχής για
την ελληνική γεωργία. Σε μια εποχή που, όπως
όλοι αναγνωρίζουν, τόσο η δημόσια διοίκηση
όσο και ο ιδιωτικός και ο κοινωνικός τομέας της
οικονομίας έχουν μεγάλη ανάγκη στελεχών με
επάρκεια γνώσεων που συνδέονται με θέματα 
αγροτικής ανάπτυξης.

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, στηριζόμενο στα σύγχρονα εκπαιδευ-
τικά και ερευνητικά προγράμματα και στο
έμπειρο διδακτικό προσωπικό του, και έχοντας
πλήρη επίγνωση των αιτημάτων του παρόντος
και των προκλήσεων του μέλλοντος, προετοι-
μάζει τους φοιτητές του για την ικανοποίηση 
της ανάγκης αυτής.

Στόχος, λοιπόν, του Τμήματος είναι η
προαγωγή της γνώσης και η κατάρτιση επιστη-
μόνων εξειδικευμένων στην έρευνα και επίλυση
προβλημάτων που συνδέονται με την οικονο-
μική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική
διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαί-
θρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης και των απαιτήσεων προσαρμογής του
αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην
παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, τρο-
φίμων και υπηρεσιών.

ΕργαστήριαΕργαστήρια

Εργαστήριο Αγροτικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής & Συνεταιρι-
σμών
Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών
Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας
Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) Γεωργι-
κών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων
Εργαστήριο Πληροφορικής 
Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊ-
κής Ολοκλήρωσης 

Γεωργικό Μουσείο
Το Γεωργικό Μουσείο ιδρύθηκε στις 29-3-2005
με κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών
και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Αγρο-
τικής Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και των
άλλων Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστη
μίου Αθηνών.
Οι ειδικότεροι σκοποί του Γεωργικού Μουσείου 
είναι:

περισσότερα...

Επαγγελματικές ΠροοπτικέςΕπαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Αγροτικής
Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορούν να απασχο-
ληθούν σ’ ένα ευρύ φάσμα φορέων του δημό-
σιου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα της
οικονομίας. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του•
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων(ΥπΑΑΤ). 
Εποπτευόμενοι από το ΥπΑΑΤ Οργανισμοί,•
όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ο ΕΛΓΑ. 
Διευθύνσεις   Αγροτικής   Οικονομίας και•
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)   της   περιφερειακής
και   νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
Φορείς, εταιρείες, νομικά πρόσωπα που σχε-•
διάζουν, εκτελούν, παρακολουθούν και αξιο-
λογούν κοινοτικά ή εθνικά αναπτυξιακά
προγράμματα, που έχουν σχέση με τη γεωρ-
γία, την ανάπτυξη της υπαίθρου και του
αγροτικού χώρου, την προστασία του αγρο-
τικού και φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και
με την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
Συνεταιρισμοί και οι ενώσεις Συνεταιρισμών.•
Τράπεζες,Ιδιωτικές επιχειρήσεις τροφίμων•
και γεωργίας.
Μπορούν επίσης να απασχοληθούν σε μελε-•
τητικά γραφεία, σε γεωργοοικονομικά ερευ-
νητικά ιδρύματα, στην εκπόνηση μελετών
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και ως
αυτοαπασχολούμενοι γεωπόνοι-γεωργοοικονο-
μολόγοι.
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Σπουδές - Φοίτηση - 
Δικαιώματα - Υποχρεώσεις



Διάρθρωση των ΣπουδώνΔιάρθρωση των Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών σ’ όλα τα Τμήματα του Γ.Π.Α.
είναι πενταετής. Το ακαδημαϊκό έτος είναι δομημένο σε εξά-
μηνα, από τα οποία τα περιττά είναι χειμερινά και τα άρτια
εαρινά.  Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του εξαμήνου
ορίζονται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. Κάθε εξά-
μηνο σπουδών έχει διάρκεια σπουδών δεκαοκτώ (18) εβδο-
μάδες, εκ των οποίων 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
προβλεπομένων δεκατριών εβδομάδων. Σε κάθε περί-
πτωση οι διδακτικές εβδομάδες δεν επιτρέπεται να είναι λι-
γότερες από 11, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Εγγραφή,  Δήλωση Μαθημάτων,  ΕπιλογήΕγγραφή,  Δήλωση Μαθημάτων,  Επιλογή ΣυγγραμμάτωνΣυγγραμμάτων

Η προεγγραφή των εισαγόμενων προπτυχιακών φοιτητών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας του ΥΠΟΠΑΙΘ, μέσα στις προθεσμίες της αίτησης εγγραφής και των δικαιολογητικών
που προβλέπει ο νόμος. Η ολοκλήρωση της εγγραφής πραγματοποιείται με τον έλεγχο των δι-
καιολογητικών από τη Γραμματεία του Τμήματος. Κάθε νεοεγγραφόμενος με ηλεκτρονική αίτηση
αποκτά μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΟΠΑΙΘ την ακαδημαϊκή του ταύτότητα, ενώ με αίτηση του
στο οικείο Τμήμα αποκτά βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης, εφόσον πληροί τις νόμιμες προ-
ϋποθέσεις. 

Μετά το πέρας κάθε εξαμήνου, ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος με ηλεκτρονική αίτηση στην
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου να                                                                                                            
1. Εγγράφεται στο επόμενο εξάμηνο
2. Δηλώνει τα μαθήματα που επιθυμεί να εξεταστεί

Το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων ασκείται από
τους προπτυχιακούς φοιτητές των Πανεπιστημίων μέσω του πληροφοριακού συστήματος “ΕΥ-
ΔΟΞΟΣ” του ΥΠΟΠΑΙΘ κάνοντας χρήση του ίδιου κωδικού πρόσβασης που τους δίδεται από το
Πανεπιστήμιο.

Πρόγραμμα ΣπουδώνΠρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τους τίτλους, τα περιεχόμενα των μαθημάτων, τις
εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας. Το πρόγραμμα σπουδών όλων των εξαμήνων δημοσιεύεται κάθε
χρόνο στους «Οδηγούς Σπουδών» κάθε ακαδημαϊκού  και υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του 

Φοιτητική ΙδιότηταΦοιτητική Ιδιότητα

Η φοιτητική ιδιότητα αποκτάται με την εγγραφή στο
Ίδρυμα. Είναι δυνατό να ανασταλεί η φοίτηση με αίτηση του ενδια-
φερόμενου προς το αντίστοιχο Τμήμα.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής της φοίτησης, αίρεται η
φοιτητική ιδιότητα και όλα τα δικαιώματα που πηγάζουν από αυτή.
Η φοιτητική ιδιότητα επανακτάται με νέα αίτηση του ενδιαφερό-
μενου.
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Αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών είναι η Συνέλευση του
κάθε Τμήματος. Το πρόγραμμα σπουδών συζητείται, για πιθανές τροποποιήσεις του, κάθε Απρίλιο.
Τα προγράμματα σπουδών εγκρίνονται από τη Σύγκλητο μετά από εισηγήσεις των Τμημάτων και
των Κοσμητειών.

Ποιοτικές και Ποσοτικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές των ΣπουδώνΠοιοτικές και Ποσοτικές Απαιτήσεις και Προδιαγραφές των Σπουδών

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις που συνδέονται με το χαρακτήρα των σπουδών στο
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, αλλά και την αναγκαιότητα αναμόρφωσης και ενδυνάμωσης το Προ-
γράμματος Σπουδών, ο απαραίτητος αριθμός ωρών διδασκαλίας καθορίζεται κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να παρέχει στο φοιτητή ένα ευέλικτο Πρόγραμμα Σπουδών με απρόσκοπτη δυνα-
τότητα παρακολούθησης και ενεργού συμμετοχής του στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Έχοντας ως γνώμονα την ανωτέρω παραδοχή δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα, κατά την εφαρμογή του 
προγράμματος σπουδών, στις παρακάτω απαιτήσεις και προδιαγραφές:

Ως  επιθυμητός στόχος  παρακολούθησης τίθεται  το  όριο των  28-30 ωρών εβδομαδιαίως•
και τα 6-7 μαθήματα ανά εξάμηνο (30 διδακτικές μονάδες/εξάμηνο).
Όσο το δυνατόν καλύτερος, συντονισμός της θεωρίας και των εργαστηριακών ασκήσεων.•
Ο καθορισμός της χρονικής αλληλουχίας και αλληλοεξάρτησης των μαθημάτων και η απο-•
φυγή επικαλύψεων μεταξύ μαθημάτων.
Η αποφυγή υπερφόρτωσης του προγράμματος τόσο ως προς τη χρονική διάρκεια, όσο και•
ως προς τη διδακτέα ύλη.
Η αποφυγή διάσπασης ενός διδακτικά ενιαίου μαθήματος σε περισσότερα μέρη που δημι-•
ουργούν νέα, αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα.
Η ενίσχυση της διδασκαλίας με διάλογο και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών.•
Η κατάτμηση των εγγεγραμμένων για πρώτη φορά σε ένα μάθημα φοιτητών, σε μικρότερα•
τμήματα, ανάλογα με τις δυνατότητες και το συνολικό αριθμό των φοιτητών, ανά διδά-
σκοντα.
Η έγκαιρη διανομή των πανεπιστημιακών σημειώσεων.•
Η εύρυθμη λειτουργία των χώρων διδασκαλίας.•

Εξετάσεις -ΒαθμολόγησηΕξετάσεις -Βαθμολόγηση

Μετά τη λήξη κάθε εξαμήνου
διενεργούνται γραπτές ή προφορικές
εξετάσεις. Τα μαθήματα του χειμερινού
εξαμήνου εξετάζονται στην εξεταστική
περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου
και τα μαθήματα του εαρινού εξαμή-
νου στην περίοδο Ιουνίου. Στην εξετα-
στική περίοδο του Σεπτεμβρίου
μπορούν να εξετασθούν όλα τα μαθή-
ματα, στα οποία ο φοιτητής απέτυχε ή
δεν προσήλθε στις εξετάσεις, είτε ανή-
κουν στο χειμερινό είτε στο εαρινό εξά-
μηνο, εφόσον όμως έχουν
συμπεριληφθεί στη δήλωση προτίμη-
σης του φοιτητή.

Ο διδάσκων ή ο συντονιστής
του μαθήματος μπορεί να διενεργεί και
ενδιάμεσες εξεταστικές δοκιμασίες των οποίων η συμμετοχή στην τελική βαθμολογία καθορίζεται
με ευθύνη του διδάσκοντα.
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Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του
κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών της σχολής, οι
οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον κοσμήτορα. Από την
επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης 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 επαναλή-
ψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα. (Ν 4009/2011 αρθ.33, παρ.10)

Η τελική βαθμολογία κάθε μαθήματος προκύπτει από το μέσο όρο της επίδοσης στη θεωρία
και στην εργαστηριακή ή φροντιστηριακή άσκηση. Η βαθμολογία δίνεται με τους πρώτους 10
αριθμούς και το μηδέν. Βάση επιτυχίας αποτελεί ο βαθμός πέντε (5).      

Πρακτική εξάσκησηΠρακτική εξάσκηση

Βασική συνιστώσα της εκπαιδευτικής διαδικασίας
αποτελεί η συστηματική πρακτική εξάσκηση των  φοι-
τητών σε  εργαστήρια του  Ιδρύματος, ερευνητικά κέν-
τρα,  υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, σε ιδιωτικές εταιρείες, γεωργικούς συνε-
ταιρισμούς κλπ. Η πρακτική εξάσκηση είναι υποχρεω-
τική και έχει τετράμηνη χρονική διάρκεια. Για το
τετράμηνο διάστημα της πρακτικής άσκησης χορηγείται
στους ασκούμενους φοιτητές οικονομική ενίσχυση το
ύψος της οποίας εγκρίνεται από το ΥΠΟΠΑΙΘ μετά από

εισήγηση της Συγκλήτου. Η όλη διαδικασία της πρακτικής εξάσκησης των φοιτητών γίνεται με ευ-
θύνη των Τμημάτων. Στον εσωτερικό κανονισμό κάθε Τμήματος προβλέπονται όλες οι λεπτομέρειες
που αφορούν την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών.

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 εξά-
σκησης, 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 Πανεπιστη-
μίου όπου εκ των πραγμάτων είναι αδύνατη η σίτισή  τους στο Εστιατόριο του ΓΠΑ.

Πτυχιακή ΜελέτηΠτυχιακή Μελέτη

Η Πτυχιακή Μελέτη εκπονείται στο 10ο εξάμηνο σπουδών και πρέπει να αποτελεί μια εργα-
σία υψηλού επιπέδου με την οποία να ολοκληρώνεται η εξειδίκευση που παρέχει το ΓΠΑ, στα 
τελευταία εξάμηνα των σπουδών του.

Η Πτυχιακή Μελέτη εκπονείται από τους τελειόφοιτους φοιτητές, σε τομέα και γνωστικό
αντικείμενο της επιλογής τους, εντός του Τμήματος στο οποίο φοιτούν, υπό την εποπτεία μέλους
Δ.Ε.Π. του Τομέα.  

Η εξέταση της Πτυχιακής Μελέτης πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων
των άλλων εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του προπτυχιακού φοιτητή και είναι προφορική και δη-
μόσια. Τέλος, η εξέταση και βαθμολόγησή της γίνεται από τριμελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π., που απο-
τελείται από τον επιβλέποντα και δύο άλλα μέλη συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

ΠτυχίοΠτυχίο

Όλα τα Τμήματα του Γ.Π.Α., απονέμουν δίπλωμα Γεωπόνου στο οποίο αναγράφεται η ονο-
μασία του Τμήματος φοίτησης. Ο βαθμός του Πτυχίου εξάγεται από το άθροισμα:

Του μέσου όρου των βαθμών όλων των μαθημάτων, τους οποίους ο φοιτητής έλαβε κατά•
τη διάρκεια των σπουδών του, με συντελεστή 4/5 και
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Του βαθμού της Πτυχιακής Μελέτης, με συντελεστή 1/5•
Η επίδοση των φοιτητών χαρακτηρίζεται από τρεις κλίμακες:
Άριστα 8,5 - 10 Λίαν Καλώς 6,5 - 8,49 Καλώς 5 - 6,49

Αξιολόγηση Διδακτικού ΈργουΑξιολόγηση Διδακτικού Έργου

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, κ.λ.π) 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.
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Παροχές του Γεωπονικού ΠανεπιστημίουΠαροχές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου



Κύριοι Χώροι ΕκπαίδευσηςΚύριοι Χώροι Εκπαίδευσης
Ο πανεπιστημιακός κάμπος του ΓΠΑ βρίσκε-

ται εγκατεστημένος σε ένα κατάφυτο οικόπεδο
250.000 m2. Οι λειτουργίες του Ιδρύματος   εξυ-
πηρετούνται από εξοπλισμένες κτηριακές εγκα-
ταστάσεις συνολικής επιφάνειας 63.800 m2.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο των εγγε-
γραμμένων ενεργών φοιτητών στο ΓΠΑ είναι
της τάξεως των 4373, αντιστοιχούν κατά μέσο
όρο 14,4 m2 κτηριακών εγκαταστάσεων και
42,5 m2  περιβάλλοντος χώρου ανά φοιτητή.
Οι κύριοι εκπαιδευτικοί χώροι, αμφιθέατρα, αί-
θουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, κ.λ.π. είναι συ-
νολικής επιφάνειας 55.193 m2. Τα εργαστήρια
είναι άρτια εξοπλισμένα και πολλές αίθουσες δι-
δασκαλίας παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον
για τη χρήση νέων καινοτόμων μεθόδων διδα-
σκαλίας. Κάθε Τμήμα, επίσης, διαθέτει τη δική
του αίθουσα Η/Υ.

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Βιβλιοθήκη και Κέντρο 
Πληροφόρησης Γ.Π.Α.Πληροφόρησης Γ.Π.Α.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
του ΓΠΑ αποτελεί κέντρο συλλογής, επεξεργα-
σίας και διάχυσης πληροφοριών με απώτερο
σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, επι-
στημονικού και ερευνητικού έργου που επιτελεί-
ται στο Πανεπιστήμιο. Η συνεχής ανάπτυξη της
τεχνολογίας και η εφαρμογή της στα πλαίσια
των Βιβλιοθηκών παρέχει τη δυνατότητα βελ-
τίωσης 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 αναγνωστή-
ριο 50 θέσεων και 2 φωτοαντιγραφικά μηχανή-
ματα που λειτουργούν με μαγνητικές κάρτες.

Χρήση των υπηρεσιών και του υλικού της
Βιβλιοθήκης μπορούν να κάνουν όλα τα μέλη
του ΓΠΑ καθώς και το ευρύτερο κοινό, το οποίο
όμως δεν έχει δικαίωμα δανεισμού και διαδα-
νεισμού.

περισσότερα...

Εκδοτική ΔραστηριότηταΔραστηριότητα
Το ΓΠΑ μέσω του Τμήματος του Τυπογρα-

φείου συμμετέχει στην παραγωγής συγγραμμά-
των και εκπαιδευτικού υλικού.

Το  Τυπογραφείο είναι  μια  μονάδα  εξο-
πλισμένη με  σύγχρονα  μηχανήματα, στην
οποία παράγεται ο κύριος όγκος των σημει-
ώσεων, θεωρίας και εργαστηριακών ασκήσεων,
καθώς και των βιβλίων που εκδίδονται με ευ-
θύνη του Ιδρύματος.  Επίσης στο Τυπογραφείο
αναπαράγονται όλα τα έγγραφα της Διοίκησης
και όλες οι ανακοινώσεις του Φοιτητικού Συλλό-
γου καθώς και των Φοιτητικών Νεολαιών.

Δικτυακές υπηρεσίες, ΠληροφοΔικτυακές υπηρεσίες, Πληροφο--
ριακά Συστήματα και Εφαρμογέςριακά Συστήματα και Εφαρμογές

Από τις αρχές του έτους 1997, δημιουρ-
γήθηκε το Τμήμα Δικτύων - Διαδικτύου του
Γ.Π.Α.(Τ.Δ.Δ.), το οποίο στελεχώθηκε με επιστη-
μονικό, ερευνητικό, τεχνικό και διοικητικό προ-
σωπικό ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του
έργου «Ανάπτυξη Προηγμένων Υπηρεσιών Τη-
λεματικής» στο Πανεπιστήμιο μας στα πλαίσια
του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ανάμεσα στους πρωταρχικούς
στόχους οι οποίοι τέθηκαν και ολοκληρώθηκαν
με επιτυχία ήταν η επέκταση του τηλεματικού
δικτύου του Γ.Π.Α., η αναβάθμιση των υφιστά-
μενων δικτυακών υποδομών, η ανάπτυξη και η
διάχυση νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών δια-
χείρισης της πληροφορίας. Με τον τρόπο αυτό
επιτεύχθηκε η ενίσχυση των  εκπαιδευτικών/
ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος,
ικανοποιήθηκαν οι αυξημένες ανάγκες επικοι-
νωνίας και πληροφόρησης της ακαδημαϊκής
κοινότητας, βελτιώθηκαν οι διοικητικές λειτουρ-
γίες του Ιδρύματος, κατέστη αποτελεσματικό-
τερη η πρόσβαση σε προηγμένες τηλεματικές
υπηρεσίες και πραγματοποιήθηκε η διασύνδεση
του Πανεπιστημίου με άλλα Ιδρύματα, Ερευνη-36
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τικά Κέντρα , Οργανισμούς και Ινστιτούτα. Οι
στόχοι αυτοί διαρκώς επικαιροποιούνται, επε-
κτείνονται, προσαρμόζονται και αναβαθμίζον-
ται λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες
τεχνολογικές εξελίξεις.

Σήμερα, το σύνολο των μελών της ακα-
δημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου διαθέ-
τει πρόσβαση στο διαδίκτυο, τόσο σε βασικές
όσο και προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες καθώς
και σε σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Εν-
δεικτικά μπορούν να αναφερθούν οι υπηρεσίες
καταλόγου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φιλο-
ξενίας δυναμικών δικτυακών τόπων, ιστολο-
γίων, πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης και τηλεδιασκέψεων, πλατ-
φόρμα ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, ψη-
φιακού αποθετηρίου, υπηρεσίες εκπομπής
βίντεο και ήχου τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο
και κατ'απαίτηση. 

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 υπηρε-
σιών αυτών από το Τμημα Δικτύων - Διαδι-
κτύου του Γ.Π.Α. Το προσωπικό του Τ.Δ.Δ., με την
τεχνογνωσία την οποία διαθέτει, αποτελεί τον
πυρήνα της τεχνικής υποστήριξης αλλά και του
σχεδιασμού και της ανάπτυξης νέων προηγμέ-
νων υπηρεσιών πληροφορικής. Ο πάροχος υπη-
ρεσιών δικτυακής διασύνδεσης του Γ.Π.Α. είναι
η εταιρεία Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. ενώ η ταχύτητα πρόσβα-
σής του Γ.Π.Α. στο διαδίκτυο είναι της τάξης του
1 Gbps.  

περισσότερα...

Κάρτα ΣίτισηςΚάρτα Σίτισης
Η κάρτα σίτισης εξασφαλίζει τη δωρεάν

σίτιση στο Εστιατόριο του ΓΠΑ, των φοιτητών
των οποίων η οικογενειακή τους κατάσταση
τους καθορίζει ως δικαιούχους βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας. Πληροφορίες και δικαιο-
λογητικά για την κάρτα σίτισης δίνονται από το
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Για τους υπόλοι-
πους φοιτητές είναι δυνατή η σίτιση στο εστια-
τόριο, με μικρή οικονομική επιβάρυνση.

περισσότερα...

Εστιατόριο ΦοιτητώνΕστιατόριο Φοιτητών
Το Εστιατόριο του Ιδρύματος βρίσκεται

στο κτήριο της Φοιτητικής Λέσχης και λειτουρ-
γεί τρεις φορές την ημέρα (πρωί, μεσημέρι και
βράδυ).  Οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα σίτι-
σης μπορούν να γευματίζουν, με την επίδειξη
της κάρτας σίτισης, όλες τις ημέρες της εβδομά-
δας από 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Ιουνίου εκτός
από τις διακοπές των Χριστουγέννων και του
Πάσχα.  Κάθε  ακαδημαϊκό έτος σιτίζονται περί-
που 700 φοιτητές. Η λειτουργία του Εστιατορίου
παρακολουθείται από την Επιτροπή Εστιατο-
ρίου και ελέγχεται από αυτή τόσο από υγειονο-
μική πλευρά όσο και από αγορανομική.

περισσότερα...

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα
Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 οι φοι-

τητές των Α.Ε.Ι. υποβάλλουν ηλεκτρονικά την
αίτησή τους για έκδοση της ακαδημαϊκής ταυ-
τότητας μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου
Παιδείας. Η νέα ταυτότητα έχει σχεδιαστεί έτσι
ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτη-
τική ιδιότητα και να καλύπτει πολλαπλές χρή-
σεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου
(Πάσο). Οι ταυτότητες παραδίδονται στο σημείο
παραλαβής που θα επιλέξει κάθε φοιτητής κατά
την υποβολή της αίτησής του, χωρίς καμιά οι-
κονομική επιβάρυνση.

Φοιτητική ΜέριμναΦοιτητική Μέριμνα
Το Πανεπιστήμιο μεριμνά για την εξα-

σφάλιση των προϋποθέσεων, οι οποίες επιτρέ-
πουν στους φοιτητές να ανταπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους, διαμορφώνοντας τους απα-
ραίτητους όρους σπουδών και διαβίωσης. Ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύεται για τους
φοιτητές με αναπηρίες, οι οποίοι έχουν προτε-
ραιότητα σε κάθε είδους παροχή και δικαίωμα
που απορρέει από τη φοιτητική τους ιδιότητα,
σε συνεργασία με την υπηρεσία υποστήριξης
φοιτητών. 

περισσότερα...

Υγειονομική ΠερίθαλψηΥγειονομική Περίθαλψη
Η υγειονομική περίθαλψη στους φοιτητές

παρέχεται σύμφωνα με τους όρους του νόμου.
Κάθε φοιτητής κατά την εγγραφή του στο οικείο
Τμήμα μπορεί να ζητήσει τη χορήγηση
φοιτητικού βιβλιαρίου περίθαλψης, συμπληρώ-
νοντας σχετική αίτηση.

Υγειονομική περίθαλψη δικαιούνται: α) οι
ενεργοί προπτυχιακοί φοιτητές, β) οι μεταπτυ-
χιακοί φοιτητές γ)οι υποψήφιοι διδάκτορες.
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Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης: Μόνο
στους φοιτητές που υπάγονται στο σύστημα
Περίθαλψης του Πανεπιστημίου μας, κατά τη
διάρκεια διαμονής τους σε κράτος-μέλος της
Ε.Ε., χορηγείται η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΗΣ. Οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν σχετική
αίτηση στο Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας του
Γ.Π.Α.

περισσότερα...

Εκπαιδευτικές Εκδρομές
Μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας

αποτελούν και οι εκπαιδευτικές εκδρομές. Οι
σχετικές προτάσεις γίνονται από τους Τομείς και
εγκρίνονται από τις Γ.Σ. των οικείων Τμημάτων,
στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμή-
ματος. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές χρηματοδο-
τούνται από τα έσοδα του Κυλικείου.
Λεπτομέρειες που καθορίζουν τη συμμετοχή,
τους συνοδούς και το κόστος καθορίζονται από
το Ειδικό Ταμείο.

Άλλες Υποτροφίες και ΔάνειαΆλλες Υποτροφίες και Δάνεια
Οι υποτροφίες χορηγούνται σύμφωνα με

τις προϋποθέσεις του νόμου, το σχετικό κανονι-
σμό του Ι.Κ.Υ. ή άλλων φορέων. 

Βραβεία -΄ΕπαινοιΒραβεία -΄Επαινοι
1.Βραβεία Καθηγητού Κωνσταντίνου Νιαβή
2.Χρυσοχέρειον Βραβείο
3.Βραβείο εις Μνήμην Λέκτορος Αθανασίου Στα-
ματίου
4.Βραβείο Καθηγητού Βενετσάνου Κουγέα
5.Ετήσια Βραβεία Αριστείας επιχορηγούμενα
από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του ΓΠΑ

6.Βραβείο ΦΛΩΡΙΔΗ
7.Βραβείο Syngenta Hellas

8.Έπαινος Νεοεισαχθέντων στο ΓΠΑ
9.Έπαινος Πρωτευσάντων Φοιτητών Εξαμήνων
Προηγούμενου Ακαδημαϊκού Έτους στο ΓΠΑ
10.Έπαινος Αριστούχων Πτυχιούχων του Γ.Π.Α.

περισσότερα...

Γραφείο ΔιασύνδεσηςΓραφείο Διασύνδεσης
Το  Γραφείο  Διασύνδεσης  (ΓΔ)  λειτουργεί

από  τον  Μάρτιο  του 1997 αρχικά με συγχρη-
ματοδότηση από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., του B’ Κ.Π.Σ. στη
συνέχεια από το Γ΄ Κ.Π.Σ. και τέλος του ΕΣΠΑ. 
Ωφελούμενοι των υπηρεσιών του γραφείου
είναι η φοιτητική και η ακαδημαϊκή κοινότητα
του  Γ.Π.Α.,  οι  παραγωγικοί και εργοδοτικοί φο-
ρείς και οι μαθητές, οι γονείς και οι σύμβουλοι
Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το ΓΔ:

Υποστηρίζει τους φοιτητές και τους νέους•
απόφοιτους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
σε θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική
πορεία τους και στην επαγγελματική σταδιο-
δρομία τους.
Αποτελεί το  σύνδεσμο των αποφοίτων με•
τους χώρους απασχόλησης και τους υπο-
στηρίζει στη δημιουργία του επαγγελματικού
τους προφίλ συμβάλλοντας έτσι στη διαδι-
κασία αναζήτησης κατάλληλης γι’ αυτούς
θέσης εργασίας.
Προβάλει τα Τμήματα και τις ειδικότητες των•
αποφοίτων στον χώρο της αγοράς εργασίας
και στον χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης.
Παρέχει  συμβουλευτικές  υπηρεσίες για τις•
τεχνικές αναζήτησης εργασίας, τη σύνταξη
βιογραφικού σημειώματος, τη συνέντευξη
επιλογής, τα soft skills κ.α., καθώς και εξειδι-
κευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε φοι-
τητές και φοιτήτριες ΑμΕΕΑ και ΑμεΑ.

περισσότερα...

ΓυμναστήριοΓυμναστήριο
Στον αθλητικό τομέα το Γραφείο Φυσικής

Αγωγής του ΓΠΑ έχει αναπτύξει τα τελευταία
χρόνια μια ποικιλία δραστηριοτήτων με υψηλά
ποσοστά συμμετοχής, τόσο από την πλευρά
των φοιτητών όσο και του Διδακτικού Προσω-
πικού. Η συμμετοχή σε επίπεδο πανελληνίων

http://www.career.aua.gr/
http://library.aua.gr/ypotrofies.pdf
http://www2.aua.gr/el/info/ygeionomiki-perithalpsi


αθλητικών εκδηλώσεων δεν είναι μόνο μαζική
αλλά και επιτυχημένη από άποψη κατάκτησης
κορυφαίων θέσεων και επιδόσεων, τόσο σε ατο-
μικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.   Σ’ αυτό συν-
τελούν οι ανοικτού και κλειστού χώρου
αθλητικές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου
μας.  Στις  πρώτες  ανήκουν δύο  γήπεδα αντι-
σφαίρισης, ένα  γήπεδο βόλεϊ, ένα  γήπεδο κα-
λαθοσφαίρισης και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου,
όπου πέρα από τις ενδοπανεπιστημιακές δρα-
στηριότητες, λαμβάνει χώρα και η προετοιμασία
των αντίστοιχων ομάδων και εκείνης του στί-
βου. Στο κλειστό γυμναστήριο, που είναι εξοπλι-
σμένο με μια μεγάλη ποικιλία σύγχρονων
οργάνων γύμνασης, ασκούνται, υπό  την  άμεση
επίβλεψη και καθοδήγηση γυμναστών, φοιτητές
και Προσωπικό με υψηλά ποσοστά συμμετοχής.
Εκτός από τις κλασικές αθλητικές δραστηριότη-
τες, παράλληλα αναπτύσσονται τμήματα αερο-
βικής γυμναστικής, παραδοσιακών χορών,
επιτραπέζιας αντισφαίρισης, σκακιού και ορει-
βασίας συχνά με εντυπωσιακή συμμετοχή και
μελών Δ.Ε.Π. Κατά καιρούς ο αθλητικός τομέας
οργανώνει και προσφέρει μαθήματα ιστιο-
πλοΐας και καταδύσεων.

περισσότερα...

Γραφείο Ξένων ΓλωσσώνΓραφείο Ξένων Γλωσσών
Η αγγλική γλώσσα διδάσκεται στο Γεω-

πονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως υποχρεωτικό
μάθημα σε όλα τα τμήματα στα έξι πρώτα εξά-
μηνα Σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου
(152/28-05-92 και 166/13-07-93) απαλλάσσον-
ται από το μάθημα της αγγλικής γλώσσας οι κά-
τοχοι πιστοποιητικών γλωσσομάθειας (Αγγλικής
ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής) επιπέδου
τουλάχιστον Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαι-
σίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου
της Ευρώπης.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του ΓΠΑ (συνε-
δρία: 13-09-94) αποφάσισε για το μάθημα της
αγγλικής γλώσσας να μη χρησιμοποιείται η κα-
θιερωμένη βαθμολογική κλίμακα, αλλά ο χαρα-
κτηρισμός «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 μαθή-
ματος.

Το μάθημα της αγγλικής γλώσσας συνί-
σταται στη διδασκαλία γεωπονικής ορολογίας
και ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (γλωσσική επεξερ-
γασία επιστημονικών κειμένων-academic read-

ing, σύνταξη επιστημονικών κειμένων – aca-
demic writing), σε συνδυασμό με βασικά
φαινόμενα γραμματικής και σύνταξης της αγ-
γλικής γλώσσας.                                                                  

Από το 2004 το Γραφείο Ξένων Γλωσσών
προσφέρει μαθήματα ελληνικής και αγγλικής
γλώσσας σε φοιτητές του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος Erasmus.   Στους ξένους φοιτητές χο-
ρηγούνται πιστωτικές μονάδες (ECTS credits).

Το Γραφείο Ξένων Γλωσσών βρίσκεται
στην Ιερά Οδό 75 (από την πλευρά του κεντρι-
κού κτιρίου του Πανεπιστημίου) στο μικρό πέ-
τρινο κτίριο μετά τη Γραμματεία της Αγροτικής
Οικονομίας.

περισσότερα...

Σύλλογος ΑποφοίτωνΣύλλογος Αποφοίτων
Ο Σύλλογος των    Αποφοίτων του Γεω-

πονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε με
την    υπ’    αριθμ.   449/2003   απόφαση του
Μονομελούς    Πρωτοδικείου    Αθηνών και έχει
έδρα την Αθήνα.

Η δημιουργία του Συλλόγου προέκυψε
κυρίως ως ανάγκη σύσφιξης των δεσμών επα-
φής και αλληλεγγύης μεταξύ των Αποφοίτων
του  Γεωπονικού  Πανεπιστημίου Αθηνών
(πρώην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών).
Παράλληλα επιδιώκεται η διατήρηση με κάθε
δυνατό μέσο, διαύλων συνεχούς επικοινωνίας
μεταξύ των μελών του Συλλόγου και του Ιδρύ-
ματος, στο οποίο αυτοί φοίτησαν και απέκτη-
σαν τις πλούσιες επιστημονικές τους γνώσεις.
Επί πλέον στους σκοπούς, τους οποίους έχει
θέσει ο Σύλλογος, περιλαμβάνεται η συντονι-
σμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση προ-
βλημάτων της Γεωπονικής επιστήμης, της
ελληνικής υπαίθρου και του Γεωπονικού κλά-
δου. Τέλος επιδιώκεται η παροχή κάθε δυνατής
βοήθειας από τα μέλη του, προς τους νέους
αποφοίτους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, σε θέματα επιστημονικά και  επαγγελ-
ματικά.

Για τις ανάγκες του Συλλόγου των Απο-
φοίτων, έχει διατεθεί από τις πρυτανικές αρχές
του Πανεπιστημίου, γραφείο στο ισόγειο του  Γε-
ωργικού Μουσείου.

περισσότερα...
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Γνώση χωρίς ΣύνοραΓνώση χωρίς Σύνορα
Προγράμματα Ανταλλαγής ΦοιτητώνΠρογράμματα Ανταλλαγής Φοιτητών
ERASMUSERASMUS
IASTEIASTE
ESNESN



Προγράμματα ΑνταλλαγήςΠρογράμματα Ανταλλαγής
ΦοιτητώνΦοιτητών

Τα  προγράμματα  ανταλλαγής  φοιτητών
αφορούν  τη  μετάβαση  φοιτητών  σε άλλη Ευ-
ρωπαϊκή χώρα, για χρονικό διάστημα που κυ-
μαίνεται από τρεις μήνες έως και ένα
ακαδημαϊκό έτος. Κατά την παραμονή τους στο
εξωτερικό οι φοιτητές οφείλουν να παρακολου-
θήσουν μαθήματα αντίστοιχα με αυτά του κα-
νονικού εξαμήνου τους και να εξετασθούν
επιτυχώς σε αυτά, ώστε να αναγνωριστούν
μετά την επιστροφή τους. Παράλληλα παρέχε-
ται και η δυνατότητα εκπόνησης της πτυχιακής
μελέτης στο εξωτερικό, αφού έχει προηγηθεί συ-
νεννόηση με τον αρμόδιο επιβλέποντα Καθη-
γητή του οικείου Τμήματος. Τέλος, παρέχεται η
δυνατότητα επιδοτούμενης επαγγελματικής
απασχόλησης των φοιτητών σε κάποια ξένη
χώρα κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών.

περισσότερα...

ERASMUS+ERASMUS+
Το πρόγραμμα ERASMuS+ θεσπίστηκε

για πρώτη φορά το 1987 - το Γ.Π.Α. συμμετέχει
σε αυτό από το 1997- και συγκεντρώνει τη με-
γαλύτερη προτίμηση των φοιτητών. Σύμφωνα
με το πρόγραμμα αυτό, οι φοιτητές μπορούν να
πραγματοποιήσουν κύκλο σπουδών σε Πανεπι-
στήμια κρατών μελών της Ε.Ε. αλλά και εκτός
αυτής, με τα οποία το Γ.Π.Α. έχει συνάψει συμ-
φωνίες συνεργασίας.  Ο χρόνος φοίτησης εκτεί-
νεται από τρεις μήνες έως ένα πλήρες
ακαδημαϊκό έτος, με εξασφάλιση αναγνώρισης
των σπουδών.

Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών που
συνεπάγεται η διαφορά του κόστους διαβίωσης
στο εξωτερικό, χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.
Εκτός από τα γλωσσικά και πολιτισμικά οφέλη,
το πρόγραμμα παρέχει στο φοιτητή τη δυνατό-
τητα διεθνούς εμπειρίας και εργασίας πέραν
των εθνικών συνόρων.

Σύμφωνα με τον κανονισμό του προ-
γράμματος, οι φοιτητές που λαμβάνουν μέρος
στο πρόγραμμα έχουν ολοκληρώσει το πρώτο
έτος σπουδών, οι διαδικασίες όμως για τη χρη-
ματοδότηση πρέπει να έχουν ξεκινήσει τουλά-
χιστον έξι μήνες πριν τη μετάβασή τους στο
εξωτερικό.

περισσότερα...

IAESTE
Το ΓΠΑ συμμετέχει στις δραστηριότητες

της Διεθνούς Οργάνωσης Ανταλλαγής Φοιτη-

τών Τεχνικών Κλάδων I.A.E.S.T.E. (International
Association for the Exchange of Students for Te-
chnical Experience), η οποία είναι μια μη πολι-
τική, μη κυβερνητική, ανεξάρτητη διεθνής
ένωση ανταλλαγής φοιτητών τεχνικών κλάδων
για πρακτική εξάσκηση στο εξωτερικό.

Η IAESTE ιδρύθηκε το 1948 και σύντομα
εξαπλώθηκε ώστε σήμερα να περιλαμβάνει 81
χώρες μέλη. Προσφέρει στους φοιτητές τη δυ-
νατότητα να κάνουν πρακτική εξάσκηση στο
εξωτερικό στον τομέα της επιστήμης τους, να
έρθουν σε επαφή με το κοινωνικό περιβάλλον
του μελλοντικού επαγγέλματός τους, να γνωρί-
σουν μια χώρα και τον πολιτισμό της μέσα από
την καθημερινή ζωή και να αποκτήσουν φίλους
σε όλο τον κόσμο.
Η  πρακτική εξάσκηση γίνεται  κυρίως  κατά  την
διάρκεια της  θερινής περιόδου (δηλ. από Ιούνιο
ως Οκτώβριο για την Ελλάδα) χωρίς αυτό να
είναι απόλυτο. Οι φοιτητές απασχολούνται σε
ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια
ή ερευνητικά κέντρα.

περισσότερα...

ESNESN
Ο ESN-AUA είναι Σύλλογος (Δίκτυο) μη κερ-

δοσκοπικού 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 Γεωπονικού
έχοντας σαν μότο “Φοιτητές βοηθούν φοιτητές”
(“Students helping students”) .
Ο σύλλογος αναπτύσσει δράσεις όπως:
• Λειτουργία Buddy System: ένας φοιτητής
του Συλλόγου αναλαμβάνει να είναι “υπεύθυ-
νος” 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 δια-
μονή του στην Αθήνα.
• Οργάνωση ημέρας υποδοχής και εβδο-
μάδας προσαρμογής (Orientation Week) στην
αρχή κάθε εξαμήνου για τους νεοεισερχόμενους
φοιτητές ERASMUS.
• Συνδιοργάνωση με το Γραφείο Ευρωπαϊ-
κών Προγραμμάτων κεντρικής ενημερωτικής
εκδήλωσης για το Πρόγραμμα Erasmus+ στο
αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης τουλάχιστον δύο
φορές ετησίως.

περισσότερα...
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ΣπουδέςΣπουδές 22ου ου και 3και 3ουου κύκλουκύκλου
ΜεταπτυχιακέςΜεταπτυχιακές ΣπουδέςΣπουδές
Διδακτορικές ΣπουδέςΔιδακτορικές Σπουδές



Μεταπτυχιακές Σπουδές
Το ΓΠΑ προσφέρει Προγράμματα Μετα-

πτυχιακών Σπουδών τα οποία αποσκοπούν
στην εξειδικευμένη εκπαίδευση στις επιστήμες
που αφορούν στον αγροδιατροφικό τομέα.  
Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο ΓΠΑ παράγουν
νέα γνώση, εκπαιδεύουν, θέτουν προβληματι-
σμούς και αναδεικνύουν λύσεις και δυνατότητες
επιστημονικής ανάπτυξης. Επιπλέον καταρτί-
ζουν εξειδικευμένους επιστήμονες ικανούς να
σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται παρεμβάσεις
στους τομείς ενδιαφέροντος και να αναδει-
κνύουν λύσεις για καινοτομία και ανάπτυξη.

Διδάσκονται επιλεγμένοι επιστημονικοί
τομείς σε πεδία όπως η φυτική και ζωική παρα-
γωγή, η αρχιτεκτονική τοπίου, το περιβάλλον, η
γεωργική μηχανική, η οινολογία, η διαχείριση
των φυσικών πόρων, τα τρόφιμα, η διατροφή,
η δημόσια υγεία, η βιοτεχνολογία, η οργάνωση
και διοίκηση επιχειρήσεων τροφίμων και γεωρ-
γίας και η αγροτική οικονομία.

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) παρέχουν όλα τα Τμήματα του ΓΠΑ, ενώ
παράλληλα προσφέρονται και Διατμηματικά
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΠΜΣ):

ΠΜΣΠΜΣ
Αρχιτεκτονική Τοπίου
Αγρο-Βιοτεχνολογία Φυτών και Μικροοργανι-
σμών Γεωργικής Σημασίας
Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μη-
χανικής
Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής
Βιολογία Συστημάτων
Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Δια-
τροφή του Ανθρώπου

ΔΠΜΣΔΠΜΣ
Αμπελουργία Οινολογία
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλα-
κτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Τροφί-
μων και Γεωργίας
Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην
Αγροτική Ανάπτυξη

Διδακτορικές Σπουδές
Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) στο ΓΠΑ

αποσκοπούν στην εμβάθυνση της γνώσης, στη
μετάδοση των αρχών της ερευνητικής μεθοδο-
λογίας και στην εφαρμογή τους στην παραγωγή
νέας γνώσης στις Επιστήμες που θεραπεύει το
Γ.Π.Α.

Οι Δ.Σ. λειτουργούν στο επίπεδο του κάθε
Τμήματος και συνεπώς είναι ενιαίες για όλους
τους Τομείς του Τμήματος. 

Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση
του διδακτορικού διπλώματος για τους κατό-
χους Μ.Δ.Ε. δε μπορεί να είναι μικρότερη από
τρία (3) έτη. Για τους υποψήφιους διδάκτορες
που γίνονται δεκτοί κατ’εξαίρεση χωρίς να είναι
κάτοχοι Μ.Δ.Ε. το ελάχιστο χρονικό όριο για την
απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος είναι
τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 3685/2008 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουρ-
γίας του ΓΠΑ σχετικά με τις μεταπτυχιακές
σπουδές (ΦΕΚ 1299/τβ/8-10-2002).
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Γεωργικό ΜουσείοΓεωργικό Μουσείο

Το Γεωργικό Μουσείο ιδρύθηκε με το
ΦΕΚ, αρ. 402/29-03-2005, με στόχο την ανάδειξη
της συμβολής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθήνών, ενός σχεδόν αιώνα, στον εκσυγχρονι-
σμό και την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας
και του αγροτικού κόσμου της χώρας.

Το   Γεωργικό  Μουσείο  φιλοδοξεί  να
αποτελέσει  ένα   ζωντανό   κύτταρο   της πανε-
πιστημιακής και ευρύτερα της εκπαιδευτικής
κοινότητας, καθώς και της ελληνικής κοινωνίας,
με την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμ-
μάτων, τη διοργάνωση σεμιναρίων, περιοδικών
εκθέσεων, τη φιλοξενία εκπαιδευτικών επισκέ-
ψεων κ.λπ.

Κεντρικός άξονας αφήγησης των εκθέ-
σεων που σχεδιάζονται να παρουσιασθούν στο
Γ.Μ., είναι η εξιστόρηση της 90χρονης εξέλιξης
του ΓΠΑ, μέσα από την παράλληλη ανάδειξη
των συλλογών του. Αρχειακό υλικό (φωτογρα-
φίες, έγγραφα, σχέδια, βιβλία), επιστημονικά όρ-
γανα, εξοπλισμός των εργαστηρίων, έπιπλα,
αλλά και η παρουσίαση του επιστημονικού, εκ-
παιδευτικού και καλλιτεχνικού έργου του αεί-
μνηστου Εμμ. Βάθη, θα απεικονίσουν την
ιστορία και την εξέλιξη του Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου.

περισσότερα...

Μουσείο Μουσείο OOρυκτών και Πετρωμάτωνρυκτών και Πετρωμάτων
KKαθηγήτριας αθηγήτριας EEλευθερίας Δάβηλευθερίας Δάβη

Το «Μουσείο Ορυκτών και Πετρωμάτων
Ελλάδος» εγκαινιάστηκε στο Εργαστήριο Ορυ-
κτολογίας και Γεωλογίας του Γενικού Τμήματος
ΓΠΑ στις 25 Ιουνίου 1996. Τον Ιούνιο του 2009,
το «Μουσείο Καθηγήτριας Ελευθερίας Δάβη» -
όπως μετονομάστηκε- μεταφέρθηκε στον χώρο
του Γεωργικού Μουσείου, όπου φιλοξενείται μια
πλούσια συλλογή αντιπροσωπευτικών ορυκτών
και πετρωμάτων του ελλαδικού χώρου -ταξιθε-
τημένο σε προθήκες κατά γεωγραφικό διαμέρι-
σμα- χάρτες, ανάγλυφες απεικονίσεις και άλλα
μουσειακά εκθέματα μεγάλου γεωλογικού εν-
διαφέροντος.

Μεταλλεύματα, βιομηχανικά ορυκτά και
πετρώματα, ενεργειακά ορυκτά και απολιθώ-
ματα από την Ελλάδα, συμπληρώνονται με την
πλουσιότερη ίσως έκθεση ελληνικών μαρμά-
ρων. Οι αναρτημένες σε κάθε προθήκη επεξη-
γήσεις και το συνοδευτικό φυλλάδιο που

προσφέρεται, διευκολύνουν τον επισκέπτη σε
μια μικρή περιπλάνηση, ενώ παράλληλα δια-
μορφώνουν την πλήρη εικόνα του ορυκτού
πλούτου της χώρας μας, που αδιαφιλονίκητα
αποτελεί στο σύνολό του μια σπάνια φυσική γε-
ωλογική συλλογή.

περισσότερα...

Περιοδικό «Τριπτόλεμος»Περιοδικό «Τριπτόλεμος»

Από το έτος 1994 το Γεωπονικό Πανεπι-
στήμιο Αθηνών εκδίδει το πανεπιστημιακό πε-
ριοδικό του με τίτλο «Τριπτόλεμος». 
Ο Τριπτόλεμος είναι περιοδικό έκφρασης γνώ-
μης της ακαδημαϊκής κοινότητας του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών σε θέματα
επιστήμης, παιδείας και πολιτισμού, τα οποία,
κατά την κρίση της Συντακτικής Επιτροπής, εν-
διαφέρουν την κοινή γνώμη. Μέσα στα χρόνια
αυτά το περιοδικό εξελίχθηκε και από το τεύχος
με αριθμό 22 έλαβε διαφορετική μορφή στηριγ-
μένη σε περισσότερο επαγγελματική αντιμετώ-
πιση της σελιδοποίησης και γενικά της έκδοσης,
ενώ παράλληλα περιορίστηκε η έκταση των
νέων του Πανεπιστημίου και των δημοσιευόμε-
νων άρθρων.

Οι θεματικές ενότητες του περιοδικού
έχουν επιλεχθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνονται
στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός πανεπιστημια-
κού εντύπου και να προβάλλουν την εικόνα του
ΓΠΑ μέσα από την εκπαιδευτική, ερευνητική και
κοινωνική δραστηριότητα των μελών της ακα-
δημαϊκής κοινότητας. Επιπλέον, το αναμορφω-
μένο έντυπο του Πανεπιστημίου επιχειρεί μέσα
από τη σχετική αρθρογραφία, τα αφιερώματα
σε κρίσιμα ζητήματα της επικαιρότητας, την πα-
ρουσίαση αξιόλογων ερευνητικών εργασιών και
ερευνητικών προγραμμάτων, τις συνεντεύξεις
με εξέχουσες προσωπικότητες του γεωπονικού
και ευρύτερου επιστημονικού χώρου, τις βιβλιο-
παρουσιάσεις κλπ., να συμβάλλει στον προβλη-
ματισμό που αναπτύσσεται γύρω από θέματα
γεωπονικού και περιβαλλοντολογικού ενδιαφέ-
ροντος.

Το περιοδικό εκδίδεται τρεις φορές το
χρόνο σε 2.500 αντίτυπα και διανέμεται δω-
ρεάν.    

περισσότερα...                                                                                                                                                    
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http://www2.aua.gr/el/info/ekdoseis
http://mouseio.aua.gr/mineralsmuseum.html
http://www2.aua.gr/el/info/georgiko-moyseio


Πολιτιστικές ΟμάδεςΠολιτιστικές Ομάδες

Μουσικό Εργαστήριο του ΓΠΑ
Το 1993 από πρωτοβουλία μιας ομάδας

φοιτητών που ασχολούνταν κυρίως με την πα-
ραδοσιακή μουσική δημιουργήθηκε το Μουσικό
Εργαστήριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών. Η ομάδα αυτή αγκαλιάστηκε θερμά και
από άλλα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότη-
τας και είχε διαχρονικά την θερμή υποστήριξη
των εκάστοτε Πρυτανικών Αρχών του ΓΠΑ.

Θεατρικές Ομάδες 2014-2015
Με πρωτοβουλία της Επιτροπής Πολιτι-

στικών Δράσεων του ΓΠΑ έχουν συσταθεί στο
Πανεπιστήμιο δύο θεατρικές ομάδες με τη συμ-
μετοχή 60 περίπου φοιτητών, υπό την καθοδή-
γηση του σκηνοθέτη Δημήτρη Μικιού.

Ομάδες Παραδοσιακών Χορών 2015-
2016

περισσότερα...

http://www2.aua.gr/el/info/politistikes-omades

